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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Dalam kehidupan manusia mempunyai sebuah kesehatan dimana 

seseorang merasa baik dengan fisik dan mentalnya lebih tepatnya sehat yaitu suatu 

kondisi yang bebas dari berbagai jenis penyakit baik secara fisik, mental, maupun 

sosial. Konsep Sehat adalah keadaan normal yang sesuai dengan standar yang 

diterima berdasarkan kriteria tertentu, sesuai jenis kelamin dan komunitas 

masyarakat sekitarnya. 

Kebanyakan orang menyatakan sehat itu mahal, menurut pendapat para 

Ilmu Kesehatan Dunia, memang sehat itu mahal, karena kita harus memakan- 

makanan yang penuh dengan gizi, akan kaya protein, zat besi, dan lain-lain.Istilah 

sehat dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai untuk menyatakan bahwa 

sesuatu dapat bekerja secara normal. Bahkan benda mati pun seperti kendaraan 

bermotor atau mesin, jika dapat berfungsi secara normal, maka seringkali oleh 

pemiliknya dikatakan bahwa kendaraannya dalam kondisi sehat. 

Kebanyakan orang mengatakan sehat jika badannya merasa segar dan 

nyaman. Bahkan seorang dokterpun akan menyatakan pasiennya sehat manakala 

menurut hasil pemeriksaan yang dilakukannya mendapatkan seluruh tubuh pasien 

berfungsi secara normal.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, 

dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, 

dan ekonomis.Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penaggulangan, dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jiwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomis&action=edit&redlink=1
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pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan 

dan/atau perawatan termasuk kehamilan, dan persalinan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis. Dan juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat baik 

individu, keluarga, berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya dan 

pemerintah bertanggung jawab mencanangkan, mengatur menyelenggarakan dan 

mengawasi penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh 

masyarakat.
1
 

Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam 

rangka meningkatkan kualitas SDM, maka di tiap kecamatan dibangun instansi 

pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, yakni 

Puskesmas. Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang 

merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran 

serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan 

terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. 

Puskesmas sebagai bentuk dari pelayanan kesehatan dasar diharapkan 

menjadi ujung tombak dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

Sebagaimana ditetapkan oleh Ditjen Kesehatan Masyarakat bahwa visi Puskesmas 

secara umum adalah mewujudkan kecamatan sehat melalui pelayanan kesehatan 

                                                           
1
 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

2
www.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20170315/1520118/puskemas-ujung-tombak-kesehatan-
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sesuai dengan masalah kesehatan lokal yang ada, termasuk masalah kesehatan 

nasional yang sedang dihadapi.
2
 

Dalam upaya mewujudkan Pemalang yang sehat, pembangunan kesehatan 

di Kabupaten Pemalang tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat pemerintah yang 

bertanggung jawab menangani urusan kesehatan, tetapi juga harus dilakukan 

secara bersama-sama melibatkan peran masyarakat dan pihak swasta. Hal ini 

sesuai dengan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, yaitu “Terdepan dalam 

mewujudkan Pemalangyang Sehat dengan didukung Pemberdayaan Masyarakat 

dan Kemitraan”. Agar proses pembangunan kesehatan berjalan sesuai dengan arah 

dan tujuan, diperlukan tatanan manajemen yang baik sebagai langkah dasar 

pengambilan keputusan dan kebijakan di semua tingkat administrasi pelayanan 

kesehatan. Untuk itu pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan 

perlu dikelola dengan baik dalam suatu sistem informasi kesehatan. 

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) bertujuan untuk menyediakan data dan 

informasi kesehatan yang evidence based, akurat, lengkap dan tepat waktu. Untuk 

itu peran data dan informasi menjadi sangat penting dan makin terasa dibutuhkan 

dalam manajemen kesehatan. Apalagi sekarang ini kebutuhan informasi kesehatan 

dari hari ke hari semakin meningkat, ditambah masyarakat semakin peduli dengan 

situasi kesehatan dan hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah, 

terutama terhadap masalah-masalah kesehatan yang berhubungan langsung 

                                                           
2
www.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20170315/1520118/puskemas-ujung-tombak-kesehatan-

masyarakat, diakses pada 20 Desember 2017 

http://www.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20170315/1520118/puskemas-ujung-tombak-kesehatan-masyarakat
http://www.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20170315/1520118/puskemas-ujung-tombak-kesehatan-masyarakat
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dengan kesehatan mereka, sebab kesehatan itu menyangkut hajat hidup 

masyarakat luas dan semua orang butuh untuk hidup sehat.
3
 

Kepedulian masyarakat akan informasi kesehatan memberikan nilai positif 

bagi pembangunan kesehatan. Hal ini menuntut pihak pengelola program 

kesehatan untuk dapat menyediakan dan memberikan data dan informasi 

kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, yang dikemas secara baik, sederhana, 

informatif dan tepat waktu. 

Hal tersebut masih terjadi di Kabupaten / Kota lain termasuk Kabupaten 

Pemalang. Masalah kesehatan masih sangat tinggi termasuk sarana, tenaga, dan 

informasi kesehatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Pemalang menunjukan bahwa sarana kesehatan dan tenaga kesehatan 

di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang masih sangat minim, hanya ada 

satu Puskesmas dan tanpa rawat inap dengan minimnya jumlah tenaga kesehatan 

di lingkungan Kecamatan Warungpring. Selain itu, bahwa jumlah orang sakit di 

Kabupaten Pemalang mayoritas adalah perempuan dengan Rata-rata lama sakit 

kurang dari 4 hari.
4
 

Dengan demikian kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan 

Warungpring Kabupaten Pemalang masih sangat minim dan belum layak. Maka, 

saya tertarik untuk membuat skripsi tentang masalah kesehatan Kabupaten 

Pemalang dan Kecamatan Warungpring pada khususnya dengan judul  

                                                           
3
www.pusdatin.kemkes.go.id/article/view/18040600001/sosialisasi-germas-atasi-masalah-

kesehatan.html, diakses pada 20 Desember 2017 

4
Pemalangkab.bps.go.id/kesehatanmasyarakatpemalang, diakses pada 20 Desember 2017 

http://www.pusdatin.kemkes.go.id/article/view/18040600001/sosialisasi-germas-atasi-masalah-kesehatan.html
http://www.pusdatin.kemkes.go.id/article/view/18040600001/sosialisasi-germas-atasi-masalah-kesehatan.html
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“KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KECAMATAN 

WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

rumusanpermasalahannya adalah bagaimana kebijakan pelayanan kesehatan 

masyarakat di Puskesmas Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang ? 

C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang kebijakan 

pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kecamatan Warungpring 

Kabupaten Pemalang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakanpembangunan kesehatan khususnya penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan dasar di Kabupaten Pemalang. 

2. Bagi Puskesmas Kecamatan Warungpring 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi peningkatan 

kinerja pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Pemalang. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan memahamitentang kebijakan pelayanan 

kesehatan masyarakat dan program pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia 
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dan Puskesmas Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang pada khususnya. 

Serta, upaya untuk pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat. 

4. Kerangka Dasar Teori 

1. Kebijakan 

Kebijakan yang diambil pemerintah di belahan dunia manapun, termasuk 

di Indonesia merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang 

terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai 

lembaga pemerintah. Kebijakan publik menurut hemat saya adalah keputusan-

keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat 

garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. 
5
 

Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah 

dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau 

orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas 

nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh 

administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah.  

Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan 

publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk 

mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. 

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan 

yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek 

anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan 

dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan.  

                                                           
5
Taufiqurahman, Kebijakan Publik, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 19 
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Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa 

menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang 

berdaulat atasnya. Selanjutnya, setelah kebijakan public dibuat, publik harus 

mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan atau dengan kata lain, apa 

persoalan yang ingin diselesaikan dan apa prioritasnya, apakah publik 

diperbolehkan memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik 

yang akan dilahirkan. Setelah itu, pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik 

mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol 

publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan.  

Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah 

yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat 

umum atau opini publik. 

a. Pengertian Kebijakan 

Kebijakan adalah kata yang mungkin sering kita dengar, kita ucapkan atau 

bahkan kita lakukan. Namun dalam konteksnya seringkali  kita belum memahami 

sepenuhnya apa sesungguhnya makna atau arti dari kata kebijakan 

tersebut.Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian 

konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan 

suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut 

Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (policy) berasal dari bahsa Yunani, 

Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis 
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yang berarti “ negara-kota” dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” 

serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara.
6
 

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan 

diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa  “kebijakan 

merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk 

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau 

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. “Ia juga mengatakan 

bahwa didalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (goal), 

sasaran (objective) atau kehendak (purpose).  

Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu : “Perilaku yang tetap 

dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui 

pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna 

bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam 

bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan”7 

Kebijakan sebagai sebuah istilah dan berorientasi kepada ilmu sosial yang 

dikembangkan Harold Lasswell sebelum dan segera Perang Dunia ke dua adalah 

ilmu yang berorientasi kepada masalah kontekstual, multi disiplin dan secara 

eksplisit bersifat normatif. Terhadap Kebijakan yang dikembangkan oleh Lasswell 

ini sesungguhnya “ilmu kebijakan” tidak terbatas oleh tujuan teoritis akan tetapi 

                                                           
6
William, Dunn ,Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hal. 

25 

7
Indiahono dan Dwiyanto, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys, Gaya Media, 

Jakarta, 2009, hal. 30 
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juga memiliki tujuan praktis yang mendasar terhadap tujuannya yaitu terhadap 

pembuatan keputusan yang efisien. Tekanan dari kebijakan yang dikembangkan 

ini secara khusus tujuan akhirnya adalah untuk demokrasi dimana tujuan akhirnya 

adalah perwujudan martabat manusia (nilai) baik secara teori maupun fakta.  

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan 

keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan 

organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan 

tatanilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan 

hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. 

Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh 

dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan intepretatif. Kebijakan pada 

umumnya bersifat problem solving serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa 

menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain 

kebijakan harus memberi peluang di interpretasikan sesuai dengan kondisi yang 

ada. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian kebijakan adalah tidakan 

yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau 

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan menurut Mr. Sugiono 

bahwa kebijakan publik adalah usaha bersama dari warga masyarakat untuk 

membagi resources yang ada di dalam masyarakat secara damai dan adil serta 

sifatnya yang mengikat.
8
 

 

 

                                                           
8
Taufiqurahman, Kebijakan Publik, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 21 
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b. Jenis Kebijakan 

Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) 

tingkatan : 

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk 

pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang 

meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan  

2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. 

Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-

undang  

3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan 

pelaksanaan.
9
 

 

c. Implikasi Kebijakan 

Menurut Aderson dan Winarno konsep kebijakan memiliki beberapa 

implikasi, yakni: 

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan 

dan bukan pada prilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam 

sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan 

direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik. 

2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-

pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusankeputusan tersendiri. Suatu 

kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang 

mengenai suau hal tetapi juga keputusan –keputusan besrta pelaksananya. 

                                                           
9
Abidin, Zainal, Kebijakan Publik, Salemba Humanika, Jakarta, 2016, hal 18 
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3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam 

mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan 

perumahan rakyat dan bukan apa yang di inginkan pemerintah. 

4. Kebijakan mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara 

positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas 

untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin 

kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tatapi 

tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai 

suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. 

5. Kebijakan memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini 

berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. 

Sifat yang tarakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan 

kebijakan lainya.
10

 

d. Kebijakan Publik 

  Dalam ruang lingkup pemerintahan kebijakan sering dikaitkan dengan 

kebijakan publik. Berdasarkan berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa 

kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public 

policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati 

dan  berlaku mengikat seluruh warganya.Setiap pelanggaran akan diberi sanksi 

sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan 

didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.  

Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan berasal dari terjemahan 

kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas 

                                                           
10

Winarno, Budi, Kebijakan Publik;Teori, Proses, dan Studi Kasus, Media Presindo, Yogyakarta, 

2002, hal. 50 
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kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. 

Oleh karena itu kebijakan publik ini dapat diartikan sebagai suatu hukum.  

Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu 

untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus 

dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. 

Kemudian ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan 

publik, misalnya menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau 

Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut 

berubah menjadi hukum yang harus ditaati.  

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Tahap – 

tahap kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. Tahap Penyususan Agenda  

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk 

dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah 

masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu 

masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain 

ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-

alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. Penyusunan Agenda Formulasi 

Kebijakan Adopsi Kebijakan Implementasi kebijakan Evaluasi Kebijakan  

2. Tahap Formulasi kebijakan  

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian 
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dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) 

yang ada. Didalam tahap perumusan kebijakan masing-masing altrnatif juga 

bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk 

memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” 

untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.  

3. Tahap Adopsi Kebijakan  

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus 

kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi 

dengan dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga 

atau keputusan peradilan.  

4. Tahap Implementasi Kebijakan  

Keputusan program kebijakan yang telah disepakati sebagai alternatif 

pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oeh badan-

badan adminimstrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. 

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang 

memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi 

ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi 

kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (Implementors), namun beberapa 

yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.  

5. Tahap Evaluasi Kebijakan  

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, 

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan 

masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang 



 

14 
 

diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapai masyarakat, 

oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran yang menjadi dasar untuk menilai 

apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.  

Di Indonesia, kebijakan publik digolongkan kedalam tingkatan yang 

berbeda atau disebut dengan hierarki yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturaan perundang-undangan 

pasal 7 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dijelaskan 

dalam Pasal 1 angka 8 UU 12/2011 yaitu: “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”  

Peraturan daerah yang juga tercantum pada ayat 1 meliputi peraturan 

daerah provinsi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi 

bersama Gubernur, Peraturan Daerah kabupaten/ kota dibuat oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota bersama bupati/ walikota, 

Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa 

atau bersama dengan kepala desa.  

Salah satu jenis peraturan daerah adalah peraturan walikota. Peraturan 

walikota disebutkan dalam Pasal 8 ayat  1UU 12/2011 sebagai berikut, “Jenis 

Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 

ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 

Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, 
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Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang 

dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-

Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa 

atau yang setingkat” Peraturan walikota merupakan peraturan yang ditetapkan 

oleh walikota.  

Kebijakan publik selalu berkaitan dengan dinamika kondisi ekonomi, 

sosial, budaya dan politik. Misalnya dalam kaitanya dengan kondisi ekonomi, 

pemerintah daerah kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan mengenai 

pasar. Sebab pasar merupakan suatu pranata ekonomi yang berpengaruh 

terhadap kesejahteraan (welfare) masyarakat. Oleh karena itu pasar tidak dapat 

lepas dari pantauan pemerintah.
11

 

2. Pelayanan 

a. Pengertian Pelayanan 

Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan 

pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen 

pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, 

berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa untuk mampu 

melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus 

profesional, tanggap, aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang dilayani.  

Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negeri secara terus 

menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, 
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sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintah maupun untuk 

menggerakan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap 

pengabdian kepada masyarakat.Publik adalah masyarakat umum itu sendiri yang 

selayaknya diurus, diatur, dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator 

tetapi juga sekaligus bertindak sebagai penguasa dalam peraturan hukum tata 

usaha negaranya. 
12

 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan kepada 

masyarakat yang mempunyai kepentingan.
13

 Sedangkan pelayanan umum oleh 

aparatur negara diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.Memberikan 

layanan public yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan public (Pemerintah 

Daerah) merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan 

seiring dengan perkembangan harapan public.  

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan pelayanan sebagai hal, cara 

atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi dengan 

makanan atau minuman, menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima, 

menggunakan.
14

 

Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 1995). Adapun menurut keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 
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2003 pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan  maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.Selanjutnya, 

Moenir mengatakan bahwa : pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya 

terdapat dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan 

layanan administrative yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, 

baik itu organisasi massa atau Negara.  

Pelayanan Prima adalah pelayanan publik yang dilakukan oleh 

Penyelenggara Pelayanan, terutama oleh penyelenggara pemerintah terhadap 

masyarakat sesuai kebutuhan, harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan 

penduduk sebagai pengguna pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan prima 

akan menghasilkan kepuasan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

Negara atas pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara, mengingat 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

Pelayanan Prima tersebut telah diatur dan dipersyaratkan dalam Undang Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik akan terus berinovasi sehingga 

dapat disejajarkan pada dunia internasional. 

Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat dan seharusnyalah 

pemerintah tidak sungkan member pelayanan yang baik bagi masyarakatnya. 

Karena pemerintah ada bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani 

masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi 

mencapai tujuan bersama. Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan 

kebijakan yang sudah diambil. 
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b. Kelompok Pelayanan 

a. Kelompok pelayanan administratif; yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan public, misalnya status 

kewarganegaraan, kepemimpinan, penguasaan suatu barang, sertifikasi 

kompetisi. Contoh: KTP, Akta Pernikahan, Akta Kelahiran, BPKB, SIM, 

STNK, IMB dan lain-lain. 

b. Kelompok pelayanan barang; yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya penyediaan air 

bersih, tenaga listrik, jaringan telepon, dan sebagainya. 

c. Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

jasa yang diperlukan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.
15

 

c. Pelayanan Prima 

Dalam halpelayanan yang dimiliki oleh sebuah instansi perlu adanya acuan 

yang akan mempermudah pengukuran apakah pelayanan yang diberikan oleh 

instansi tersebut sudah disebut pelayanan pelayanan yang sangat baik, cukup baik, 

atau kurang baik. Disebut demikian, karena sesuai dengan standar pelayanan yang 

berlaku atau yang dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Mana kala 

pelayanan mampu memuaskan dan sesuai dengan harapan maka instansi tersebut 

memberi pelayanan prima.  

Pelayanan Prima adalah pelayanan publik yang dilakukan oleh 

Penyelenggara Pelayanan, terutama oleh penyelenggara pemerintah terhadap 

masyarakat sesuai kebutuhan, harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan 
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penduduk sebagai pengguna pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan prima 

akan menghasilkan kepuasan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

Negara atas pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara, mengingat 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

Pelayanan Prima tersebut telah diatur dan dipersyaratkan dalam Undang Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik akan terus berinovasi sehingga 

dapat disejajarkan pada dunia internasional.
16

 

d. Prinsip-Prinsip Pelayanan 

Profesionalisme pemerintah sedang mengalami kemunduran saat ini lebih 

banyak pejabat politik dalam birokrasi dan lingkungan kerja belum dapat 

dipercaya. Tetapi, pejabat pemerintah mempunyai peran penting dalam 

memulihkan lingkungan kerja agar sesuai dengan standar profesionalisme. 

Dengan demikian bidang pelayanan publik masih perlu mendapatkan perhatian 

dan pembenahan secara sungguh-sungguh dalam berbagai sektor yang 

mendukung terselenggaranya pelayanan publik yang efektif sehingga dapat 

menjawab tantangan yang ada yaitu memberikan pelayanan yang profesional guna 

memenuhi tuntutan masyarakat.
17

 

Selain itu fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini 

sesungguhnya adalah untuk melayani masyarakat. Hal ini berarti pelayanan 

merupakan sesuatu yang terkait dengan peran dan fungsi pemerintah yang harus 
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dijalankanya. Peran dan fungsinya itu dimaksudkan selain untuk memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat secara luas guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
18

 

Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan 

sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip pelayanan 

publik menurut keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 antara lain 

adalah : 

a. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan oleh masyarakat guna memberikan pelayanan terbaik. 

b. Kejelasan 

Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; unit kerja atau 

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan 

dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan 

pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan dengan tidak menunda-nunda. 

d. Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.meliputi 

persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung 

dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan 

antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan. Juga dicegah 

adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam hal proses 
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pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja / 

instansi pemerintah lain yang terkait. 

e. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian 

hukum bagi pemberi dan penerima pelayanan. 

f. Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan 

atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang 

memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 

informatika. 

h. Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi 

dan informatika. 

i. Kedisiplinan, kesopan dan keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 

memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

j. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 

nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan 
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fasilitas pendukung pelayanan seperti parker, toilet, tempat ibadah, dan lain- 

lain. 

k. Biaya Pelayanan 

Dalam penetapan  besaran biaya pelayanan perlu memperhatikan hal-hal 

berikut. 

1. Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat 

2. Nilai harga yang berlaku atas barang dan jasa 

3. Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan yang memerlukan 

tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran, dan pengujian. 

4. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan prosedur 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19

 

e. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan 

yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan. Kualitas 

pelayanan dalam penelitian ini adalah mengenai kepuasan yang diterima oleh 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah 

khususnya di puskesmas. 

3. Standar Pelayanan Kesehatan 

Bagian penting dari suatu pelayanan kesehatan adalah tersedia dan 

dipatuhinya standar, karena pelayanan kesehatan yang bermutu adalah bila 

pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada.  

Suatu standar pelayanan haruslah valid, artinya ada kaitan yang kuat antara 

standar dengan hasil yang diinginkan. Apabila standar dipatuhi, maka hasil yang 
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diinginkan bisa tercapai. Berbagai rumusan tentang standar banyak dikemukakan 

oleh para ahli, diantaranya : 

- Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang 

mampu dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. 

- Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna 

yang digunakan sebagai batas penerimaan minimal. 

Berdasarkan berbagai batasan yang dijelaskan di atas, dapat dikemukakan 

bahwa standar menunjuk pada tingkat ketercapaian ideal yang diinginkan dan 

merupakan tujuan yang ingin dicapai.Dalam pelayanan, standar harus 

berkembang sesuai dengan konsep kaizen (continous improvement), artinya jika 

suatu standar yang sudah ditetapkan tercapai dengan baik, maka standar harus 

ditingkatkan  dan begitu seterusnya sehingga ketercapaian ideal dapat 

diwujudkan. 

Pernyataan suatu standar yang ideal harus memenuhi unsur A(Audience), B 

(Behaviour), C (Competence), D (Degree) yang berarti : 

1. Audience yaitu subjek yang harus melakukan sesuatu yang harus 

melaksanakan dan mencapai isi standar.          

2. Behaviour yaitu apa yang harus dilakukan, diukur, dicapai atau dibuktikan. 

3. Competence yaitu kriteria atau target yang harus dicapai. 

4. Degree yaitu waktu yang dibutuhkan. 

Dalam standar pelayanan dibedakan atas : 

1. Standar Masukan ialah (input atau structure) dapat berupa peralatan, fasilitas, 

sumber dana, bahan organisasi dan sebagainya. 
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2. Standar Proses ialah berfokus interaksi dengan pasien/konsumen/masyarakat 

digunakan untuk menilai pelaksanaan proses pelayanan kesehatan. 

3. Standar Keluaran ialah ketentuan ideal yang menunjuk pada hasil langsung 

pelayanan. 

4. Standar Hasil ialah ukuran hasil intervensi pelayanan kesehatan 

konsumen/pasien/masyarakat. 

Dalam rangka memandu petugas agar tetap mematuhi standar pelayanan 

kesehatan yang ada, maka diperlukan yang ada, maka diperlukan pedoman 

pelaksanaan. Pedoman ini biasa disebut dengan protokol, prosedur tetap (protap) 

atau standard operating procedure ( SOP), yaitu suatu pernyataan tertulis yang 

disusun secara sistematis dan digunakan sebagai panduan/pedoman pada saat 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
20

 

Skripsi ini menggunakan teori pelayanan publik oleh Sianipar yang juga di 

aplikasikan ke dalam keputusan MENPAN NO 63 tentang prinsip pelayanan 

public. Selain itu, alasan penulis menggunakan teori ini dalam penelitianya 

dikarenakan sesuai dan banyak dipakai oleh lembaga lain dalam menentukan 

standar pelayanan. 

 

5. Metodologi Penelitian 

Untuk mendapatkan data-data yang obyektif, lengkap, dan dapat 

dipertanggung jawabkan kebenaranya dipandang perlu untuk mengambil langkah-

langkah penggalian data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Mengingat 
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pentingnya data dalam penelitian ilmiah, maka penulis perlu menentukan metode-

metode untuk mendapatkan data tersebut. 

Mengenai definisi meteode yaitu cara utama yang digunakan untuk mencapai 

tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan 

teknik system alat tertentu.
21

Di dalam metode penelitian ini, terdapat beberapa 

uraian yang akan di kemukakan yaitu, jenis penelitian,sumber data, teknik 

pengambilan data, serta teknik analisa data. 

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian diskriptif 

kualitatif, karena dalam penelitian ini akan menggambarkan secara rinci 

bagaimana pelayanan kesehatan di Kecamatan Warungpring berdasarkan fakta 

yang terjadi di lapangan. 

b. Sumber Data 

Sumber data atau jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder.  

1. Data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh peneliti dari 

Puskesmas Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur dari berbagai 

sumber buku-buku, laporan-laporan maupun internet yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

c. Teknik Pengambilan Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi 

di Puskesmas Kecamatan Warungpring melalui wawancara dengan beberapa 
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informan dan juga pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari konsep-konsep 

serta informasi lain yang diperoleh dari berbagai sumber. 

d. Teknik Analisa Data 

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisa dengan 

pendekatan kualitatif. Dimana, data yang digambarkan dengan kata-kata atau 

kalimat akan dipisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan. 

Untuk memberikan arti dan makna data yang diperoleh guna 

memecahkan masalah penelitian, analisis data dengan pendekatan kualitatif 

akan menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman 

secara utuh dan menyeluruh dari objek yang diteliti guna menghasilkan 

kesimpulan yang bersifat deskriptif. 

Apabila data, fakta serta informasi yang didapat telah cukup memadai, 

maka akan dituangkan dalam bentuk laporan dengan menggunakan metode 

induktif yaitu penarikan kesimpulan setelah memberikan pemaparan hasil yang 

diperoleh di lapangan. 

Adapun langkah-langkah yang dipergunakan dalam analisa data 

kualitatif, setelah data-data terkumpul dari berbagai sumber yaitu :
22

 

a. Menelaah data 

Data-data yang telah terkumpul yaitu dari wawancara pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen 

resmi, gambar, foto, dan sebagainya dipelajari dan ditelaah. 
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b. Reduksi data 

Reduksi data dilakukan dengan cara membuat abstraksi. Abstraksi 

merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-

pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. 

c. Penyusunan dalam satuan-satuan. 

d. Dikategorisasikan  

Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat koding. 

e. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data. 

f. Penafsiran data. 

6. Sistimatika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dalam empat Bab yang terdiri dari Pendahuluan, 

Gambaran umum Puskesmas Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang, 

Pelayanan kesehatan di Puskesmas  Kecamatan Warungpring Kabupaten 

Pemalang, dan Penutup. 

Bab 1 merupakan pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan 

sistimatika penulisan. 

Bab II merupakan gambaran umum Puskesmas Kecamatan Warungpring 

Kabupaten Pemalang. Bab ini berisi tentang keadaan geografi dan demografi, 

Kedudukan, Tugas pokok dan Susunan Organisasi di Puskesmas Kecamatan 

Warungpring 

Bab III merupakan bab tentang Pelayanan kesehatan di Puskesmas  

Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. 

Bab IV merupakan penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 


