
BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  

Pelayanan publik adalah tindakan yang diberikan untuk kepentingan 

pribadi dan masyarakat, kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat, dan 

pasar beroperasi secara langsung atau melalui kemitraan dengan lembaga 

swasta dan masyarakat. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang dan 

jasa yang di laksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Dan pelayanan publik telah di atur dalam peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 14 Tahun 2017 tentang pedoman 

penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik 

Pelayanan Publik adalah bentuk barang dan jasa yang dilaksanakan 

dengan instansi Pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan Usaha Milik 

Negara dan Usaha Milik Daerah, baik dengan rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, ketentuan peraturan perundang-undangan berdarkan 

keputusan pendayagunaan aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 (dalam 

Pendayagunaan 2011:11) dan salah satu dari bentuk pelayanan publik yang di 

laksanakan pemerintah adalah pemenuhan masyarakat. 

“ Setiap orang memiliki tempat tinggal di lingkungan yang aman dan 

sehat untuk hidup di lingkungan yang aman dan sehat untuk hidup di 

lingkungan yang aman dan sehat untuk ditinggali.”  
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Pasal 34 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan 

fasilitas pelayanan kesehatan yang memadaiAyat (3). Salah satu cara 

pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat adalah dengan mendirikan Puskesmas. Puskesmas adalah 

pusat pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat juga menjadi 

bagian pelaksana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan.Tujuan utama dari adanya puskesmas yang relatif terjangkau untuk 

masyarakat, terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. 

Masyarakat adalah pihak yang sangat berhak untuk meninjau  pelayanan yang 

optimal, salalu hanya di jadikan gambaran dan bukan sebagai gambaran 

kesehatan. 

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya 

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan tingkat pertama untuk mencapai 

derajat kesehatan setinggi-tingginya di wilayah kerja, berdasarkan Peraturan 

Menteri Menurut Perpres No. 12 Tahun 2013, yaitu tentang Jaminan 

Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas adalah bagian esensial 

dari pelayanan kesehatan. Setiap dekade fungsi Puskesmas terus berkembang, 

berfungsi sebagai lokasi utama untuk pengobatan penyakit dan 

kini.mengembangkan kesatuan pelayanan untuk seluruh masyarakat yang 

mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pusat kesehatan 

masyarakat adalah satu kesatuan fungsional yang langsung memberikan 

pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja 

tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok maksud puskesmas yang 



 
 

3 

 

ada saat ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat yang ada saat 

ini. 

Kelurahan Lawanga yang berbasis di Puskesmas memiliki banyak 

kekurangan di berbagai bidang. Faktor utama adalah kualitas pelayanan yang 

diberikan kurang baik, seperti tidak dapat memberikan pelayanan yang 

diharapkan dari seorang pasien. Dan banyaknya pasien pengguna Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang kadang tidak 

mengetahui kartu BPJS sudah tidak aktif lagi, atau tidak membayar iuran 

BPJS, dan lagi faskes atau fasilitas kesehatan yang sering terjadi yaitu pasien 

yang ingin berobat di Puskesmas Lawanga dan pasien tersebut bukan dari 

faskes atau fasilitas kesehatan di lawanga melainkan pasien tersebut dari 

faskes tempat tinggal yang berbeda, dan pasien tersebut ingin berobat di PKM 

Lawanga, persoalan tersebut masyarakat kurang pemahaman tentang 

pengguna Badan Penyelenggara Jaminana Sosial (BPJS) Kesehatan, 

masyarakat berfikir BPJS di Puskesmas Lawanga berlaku di semua tempat, 

dan lagi di Puskesmas Lawanga fasilitas alat dan obat yang masih sangat 

terbatas dan kurang memadai. Puskesmas adalah organisasi yang menjual 

jasa, dan kualitas pelayanan adalah suatu tuntunan yang harus dipatuhi. Jika 

pelanggan tidak memahami kualitas produk yang ditawarkan, pelanggan akan 

terpaksa menerima keputusan tersebut dan tidak akan kembali ke puskesmas. 

Indikator dalam menilai mutu pelayanan di puskesmas adalah keputusan 

pasien sebagai pengguna jasa. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “ KUALITAS PELAYANAN BADAN 

PENYELENGGARA  JAMINAN SOSIAL  (BPJS) KESEHATAN PADA 

PUSKESMAS LAWANGA KECAMATAN POSO KABUPATEN POSO 

KOTA “ 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di dalam latar belakang sebagaimana di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagi berikut : 

a. Apa standar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

Puskesmas Lawanga Kabupaten Poso Kecamatan Poso Kota? 

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada 

Puskesmas  

C.     Tujuan dan manfaat penelitian  

1.      Tujuan penelitian 

a. Adapun tujuan penelitan yang ingin di capai dalam Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada 

puskesmas lawanga 
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2.      Manfaat penelitian  

a. Aspek Akademik hasil penelitian ini diharapkandapat  dijadikan  referensi 

dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

administrasi publik dalam hal peningkatan BPJS Kesehatan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kualitas pelayananLawanga, dan 

selanjutnya dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

b. Aspek Praktis hasil Penelitian ini diharapkan dapat dikenal sebagai 

sambungan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu masyarakat dan 

puskesmas. 

 

 


