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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 

MASYARAKAT PADA FASILITAS KESEHATAN 

DIKOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh  

M. FADLY RENALDY 

 

 

Bandar Lampung City Government has authority in implementing health services 

by enacting Mayor Regulation No. 24 of 2014 concerning Implementation 

Guidelines for the Bandar Lampung City Public Health Service Program at Health 

Facilities. Problems: (1) How is the implementation of the Public Health Service 

Program in Health Facilities in Bandar Lampung City based on Mayor Regulation 

Number 24 of 2014? (2) What factors are the obstacles to the implementation of 

the Public Health Service Program in Health Facilities in Bandar Lampung City? 

 

This study uses a normative juridical approach and empirical approach. The 

research informants came from the Bandar Lampung City Health Service. Data 

collection was done with literature studies and field studies, then the data were 

analyzed qualitatively. 

 

The results of this study indicate: (1) Implementation of the Public Health Service 

Program in Health Facilities in Bandar Lampung City based on Mayor Regulation 

Number 24 of 2014 is implemented by providing access to health services to all 

communities for free, improving service quality, improving the quality of human 

resources and completing infrastructure in order to improve the degree of public 

health in Bandar Lampung City. (2) The inhibiting factors for the implementation 

of the Public Health Service Program at the Health Facilities in Bandar Lampung 

City internally are the lack of direct socialization to the community and the 

existence of a puskesmas lacking a lack of medical devices in the puskesmas. 

External barriers are the still low role of the community in participating in the 

program, but there are also people who do not understand procedural services in 

health service programs, there are still people who have not registered and there 

are still people who do not have a National KTP (e-KTP) and still use KTP while. 

 

Suggestions in this study are: (1) Bandar Lampung City Government to improve 

the implementation of health services to the community, because this program can 

improve access to the health service community. (2) Community users of health 

services dare to question the performance of health workers directly if they feel 

they are not as expected. 

 

Keywords: Implementation, Health Service Program, Mayor Regulation 

 

 



 

ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 

MASYARAKAT PADA FASILITAS KESEHATAN 

DIKOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh  

M. FADLY RENALDY 

 

Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki wewenang dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan dengan memberlakukan Peraturan Walikota Nomor 24 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Implementasi Program Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung pada Fasilitas Kesehatan. Permasalahan: (1) 

Bagaimanakah implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada 

Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Walikota 

Nomor 24 Tahun 2014? (2) Faktor apakah yang menjadi penghambat 

implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan 

di Kota Bandar Lampung? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. 

Informan penelitian berasal dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya 

data dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi Program Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung 

berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 dilaksanakan dengan 

memberikan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat secara gratis, 

meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dan melengkapi sarana prasarana dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat di Kota Bandar Lampung. (2) Faktor-faktor penghambat implementasi 

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan di Kota 

Bandar Lampung secara internal adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat 

secara langsung dan masih ada puskesmas kekurangan kekurangan alat-alat medis 

di puskesmas. Hambatan eksternal adalah masih rendahnya peran masyarakat 

dalam berpartisipasi dalam program, msih adanya juga masyarakat yang belum 

mengerti prosedural dalam pelayanan program pelayanan kesehatan, masih ada 

masyarakat yang belum terdaftar dan masih ada masyarakat yang belum memiliki 

KTP Nasional (e-KTP) dan masih menggunakan KTP sementara. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Kota Bandar Lampung agar 

meningkatkan pelaksanaan Layanan kesehatan kepada masyarakat, karena 

program ini dapat meningkatkan akses masyarakat pelayanan kesehatan. (2) 

Masyarakat pengguna Layanan kesehatan agar berani mempertanyakan kinerja 

petugas kesehatan secara langsung apabila dirasakan tidak sesuai dengan harapan. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Program Pelayanan Kesehatan, Peraturan Walikota 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kesehatan pada dasarnya merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari 

kesejahteraan manusia, sehingga merupakan kondisi normal dan menjadi hak wajar 

dari setiap orang hidup dalam upaya penyesuaiannya dengan lingkungan. Hal ini 

diperielas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang 

memberikan definisi kesehatan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan 

sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. 

 

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat diupayakan oleh pemerintah menuju ke 

derajat kesehatan yang lebih baik, hal ini sejalan dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran atau kesehatan pada 

umumnya. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, 

peningkatan kesehatan promotif, pencegahan penyakit preventif, penyembuhan 

penyakit kuratif, dan pemulihan kesehatan rehabilitatif, yang dilaksanakan secara 

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. 
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Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan  

amanat Pasal 14 Ayat (1) butir (e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa 

urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk 

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota adalah 

penanganan bidang kesehatan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pemerintah 

daerah kabupaten/kota dituntut untuk menyelenggarakan suatu sistem pelayanan 

kesehatan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. 

 

Pemerintah Kota Bandar Lampung yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan otonomi daerah telah 

menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang diatur dalam 

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung 

pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung. Penyelenggaraan program 

pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menjamin 

perlindungan kesehatan masyarakat dan peruntukannya untuk semua masyarakat 

Kota Bandar Lampung. 

 

Maksud dan tujuan dari peraturan ini tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Walikota 

Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2014 yaitu: 

1. Maksud peraturan ini adalah sebagai petunjuk bagi pelaksanaan dan 

penyelenggara Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar 

Lampung. 

2. Tujuan peraturan ini adalah : 

a. Memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pelayanan 

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota, dan 
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b. Memberikan pedoman teknis bagi implementasi Program Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat Kota pada Fasilitas Kesehatan. 

Syarat dan prosedur untuk menjadi peserta dalam program pelayanan kesehatan 

diatur dalam Pasal 15 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2014, 

yaitu: 

1) Setiap Peserta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota yang 

memanfaatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan harus menyerahkan 

fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Bandar Lampung dengan menunjukkan 

KTP dan Kartu Keluarga Bandar Lampung yang asli. 

2) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat Kota dilakukan di fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat 

peserta terdaftar dan/atau pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama yang 

terdekat dengan tempat tinggal peserta. 

 

Pelayanan kesehatan di Kota Bandar Lampung salah satunya adalah pelayanan 

kesehatan tingkat pertama. Jenis pelayanan ditingkat ini merupakan indikator 

keberhasilan dari program Pemerintah tersebut karena menggambarkan interaksi 

dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan Program Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung. Program tersebut merupakan jaminan 

kesehatan masyarakat yang diberikan Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada 

seluruh masyarakat untuk dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan secara gratis 

dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun 

swasta di Bandar Lampung. 

 

Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota Bandar Lampung 

belum tersosialisasi dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di 

antaranya banyaknya program jaminan kesehatan yang ada baik hasil kebijakan 

Pemerintah Pusat melalui Jaminan Kesehatan Nasional, atau kebijakan Pemerintah 

Provinsi dan lain sebagainya, hal ini menimbulkan tumpang tindih informasi dan  



                4 

beragamnya pemahaman masyarakat tentang jaminan pelayanan kesehatan, di sisi 

lain tergambar pula perbedaan profesionalitas para aparatur terhadap pelayanan 

antara pengguna Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung 

dengan jaminan kesehatan lain misalnya kurangnya pengetahuan masyarakat 

mengenai Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang 

membuat masyarakat sulit, yang sudah memiliki kartu Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) juga memiliki kartu Program Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung atau hak pelayanan dari Program Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung diimplementasikan di fasilitas 

kesehatan rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini cenderung 

menyulitkan masyarakat. 

 

Hambatan lain yang dihadapi adalah masyarakat yang memanfaatkan Program 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung masih mengeluhkan 

pelayanan petugas yang kurang baik terdapat petugas informasi yang kurang 

ramah, kenyamanan ruang tunggu minim dan harga obat yang mahal membuat 

masyarakat kesulitan dan tidak mau berobat ke fasilitas yang sudah menjadi bagian 

penyelenggara pelayanan kesehatan, kondisi ini sering membuat masyarakat malas 

menggunakan fasilitas Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar 

Lampung. Kendala ini berpotensi pada implementasi Program Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang sulit untuk mencapai hasil 

yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, 

keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya tergantung dari kemampuan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 
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Pada sisi lain, Pemerintah Kota serta aparat yang terkait langsung di dalamnya 

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan 

proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber daya-sumber 

daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber 

daya waktu. Karena mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten 

dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, 

memang menjadi masalah pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh 

tujuan kebijakan. 

 

Kendala lain yang dihadapi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan 

adalah masih kurang efektirnya prosedur yang harus dilewati oleh masyarakat 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan, di antaranya adalah menunjukkan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Bandar Lampung yang Asli 

serta menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga 

(KK) Kota Bandar Lampung, namun dalam realisasinya banyak masyarakat yang 

kurang lengkap dalam memenuhi persyaratan tersebut sehingga kepesertaanya 

terhambat. Kondisi inilah yang membuat cakupan pelayanan kesehatan khusunya 

di tingkat pertama belum optimal, selain itu kondisi ini sering membuat masyarakat 

malas menggunakan fasilitas Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota 

Bandar Lampung ini. 

 

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung merupakan 

program yang ditetapkan oleh Wali Kota Bandar Lampung yang dimaksudkan 

untuk memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada seluruh  
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masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung dan efektif mulai berlaku pada 

Tahun 2015. Implementasi program ini merupakan pelaksanaan dari kebijakan 

yang sudah dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung yang dilaksanakan di 

Bandar Lampung dan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. 

 

Program ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat Bandar Lampung yang 

sehat melalui upaya peningkatan derajat kesehatan sehingga akses masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan semakin mudah dan luas. Implementasi program 

pelayanan ini dilakukan secara serentak tidak hanya terbatas kepada masyarakat 

dengan kriteria-kriteria tertentu juga tidak mebedakan fasilitas kesehatan yang 

digunakan, artinya fasilitas kesehatan yang andil dalam program ini adalah fasilitas 

layanan kesehatan negeri, swasta dari strata puskesmas, dokter atau bidan praktek 

hingga rumah sakit. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian 

yang dituangkan dalam skripsi berjudul: “Implementasi Program Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung” 

 

1.2 Permasalahan dan RuangLingkup Penelitian 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimanakah implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada 

Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Walikota 

Nomor 24 Tahun 2014? 
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2. Faktor apakah yang menjadi penghambat implementasi Program Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, 

dengan kajian mengenai implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Walikota 

Nomor 24 Tahun 2014. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota 

Bandar Lampung dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada Tahun 2017. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan 

Walikota Nomor 24 Tahun 2014 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Program 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar 

Lampung 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan  
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keilmuan Hukum Administrasi Negara, khususnya yang mengkaji masalah 

kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat.  

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis penelitian mi diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan 

Pemerintah Kota guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. 

  



 

 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan 

 

2.1.1 Pengertian Kebijakan 

Kebijakan menurut Malayu S.P. Hasibuan merupakan serangkaian kegiatan yang 

disusun dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka 

menghadapi permasalahan tertentu. Kebijakan memiliki pengertian yang beragam 

sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi suatu organisasi atau lembaga.
1
 

 

Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan melalui perencanaan manajemen 

yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan 

membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi. 

 

Kebijakan menurut Soewarno Hariyoso adalah proses penyusunan secara 

sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan 

membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang 

dengan jalan mengambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan 

untuk mencapai hasil yang diinginklan. Dengan perencanaan manajemen yang 

baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan 

membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.
2
 

                                                           
1
 Malayu S. P. Hasibuan. Organisasi dan Manajemen. Rajawali Press. 2004. hlm. 23 

2
 Soewarno Hariyoso. Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi, Penerbit Erlangga, Jakarta. 

2002. hlm. 72 
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Pengertian kebijakan di atas merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau 

berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan 

pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh 

masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat 

melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang 

dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada 

masyarakat. 

 

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan 

dasar rencana bagi pemerintah atau organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, 

kepemimpinan, cara bertindak; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud 

sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Menurut Azrul Azwar: 

Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi, baik publik atau bisnis, yang 

dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan 

tertentu berisi ketentuan-ketentuan pedoman perilaku dalam: 

a) Pengambilan keputusan lebih lanjut yang haras dilakukan baik kelompok 

sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan 

b) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, 

baik dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana maupun 

kelompok sasaran dimaksud.
 3

 

 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa masalah kebijakan pada intinya merujuk 

pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan  

 
                                                           
3
 Azrul Azwar. Pengantar Administrasi, BinaAksara, Jakarta. 1999. hlm. 44-45. 



               11     

kemudian menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis                                                                          

kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain: 

masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan 

dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda 

perubahan sosial (artinya masalah tersebut sejalan dengan transformasi sosial yang 

sedang bergerak di masyarakat, misalnya penguatan demokrasi, hak azasi manusia 

dan transparansi. 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

pemerintah adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau 

tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada 

tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah 

merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang 

keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan 

sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh 

pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. 

 

2.1.2 Tahapan Kebijakan 

Kebijakan pemerintah sebagai sejumlah akti vitas pemerintah, baik secara langsung 

maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut terdapat tahapan yaitu: 

a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, 

pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan 

kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu 

keputusan ini juga dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, 

administrator serta pressure groups, pada level ini keputusan merupakan 

kebijakan terapan, 
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b. Adanya output kebijakan. Kebijakan yang diterapkan pada level ini 

menuntut pemenntah untuk melakukan pengaturan, penganggaran,                                                                      

penentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang 

akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, 

c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Dalam memecahkan masalah yang dihadapi kebijakan pemerintah, terdapat 

beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: 

a. Agenda Setting 

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan 

pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. 

Suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek 

yang besar terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara 

mengumpamakannya dengan kebijakan yang telah ada, 

menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/ politik, terjadinya 

kegagalan pasar (market failure) dan tersedianya teknologi untuk 

menyelesaikan masalah publik. 

 

b. Policy Formulation 

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk 

menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai 

mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah 

pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang 

lain. Dalam menentukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat 

menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana 

keputusan yang harus diambil pada posisi ketidakpastian dan keterbatasan 

informasi. 

 

c. Policy Adoption 

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan 

kebijakan melalui dukungan stakeholders. Tahap ini dilakukan setelah 

melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu: 

1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (policy alternative) yang 

dilakukan pemerintah untuk mereaJisasikan masa depan yang 

diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai 

tujuan tertentu. 

2) Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan 

direkomendasi. 

3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan 

kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan 

tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan timbul.
4
 

 

                                                           
4
 Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan 

Negara. Bumi Aksara. Jakarta. 2005. hlm. 16 



d. Policy Implementation 
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Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit 

administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber 

daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. 

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk 

merealisasikan program, pada posisi ini administrator mengatur cara untuk 

mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah 

diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang administrator mampu 

mengatur sumber daya, unit-unit dan metode yang dapat mendukung 

pelaksanaan program, melakukan interpretasi berkaitan dengan 

istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima 

dan feasible serta dapat menerapkan penggunaan instrumen-instrumen, 

melakukan pelayanan rutin atau merealisasikan tujuan program.  

 

e. Policy Assesment 

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses 

implementasi dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan 

sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.
5
 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam kebijakan 

terkandung beberapa komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran yang spesifik dan cara 

mencapai sasaran tersebut). Di dalam cara terkandung beberapa komponen 

kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa 

kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, 

serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan 

sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diintepretasikan. Cara ini biasa disebut 

implementasi. Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh 

pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan 

kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan 

kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan 

oleh keputusan kebijakan 

Menurut Dunn dalam Suharto, analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual  

                                                           
5
 Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan 

Negara. Bumi Aksara. Jakarta. 2005. hlm. 18 
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yang dilakukan dalam proses politik. Analisis kebijakan merapakan aktivitas 

menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. 

Keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga 

proses, yaitu: 

1) Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis 

kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur 

untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan 

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. 

2) Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling 

bergantung yang diatur menurut urutan waktu:penyusunan agenda, 

formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan,dan 

penilaiankebij akan. 

3) Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan 

proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya.
6
 

 

2.1.3 Kategori Kebijakan 

Istilah kebijakan dewasa ini telah digunakan untuk menjelaskan hal yang beragam. 

Penggunaan istilah kebijakan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. Kebijakan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan tertentu 

Dalam konteks ini, kata kebijakan digunakan untuk menjelaskan bidang 

kegiatan pemerintahan atau bidang kegiatan di mana pemerintah terlibat di 

dalamnya, seperti kebijakan ekonomi atau kebijakan luar negeri 

b. Kebijakan sebagai ekspresi mengenai rujuan umum/keadaan yang 

dikehendaki 

Di sini kebijakan digunakan untuk menyatakan kehendak dan kondisi 

yang dituju, seperti pernyataan tentang tujuan pembangunan di bidang 

SDM untuk mewujudkan aparatur yang bersih. 

c. Kebijakan sebagai bidang proposal tertentu 

Dalam konteks ini, kebijakan lebih berupa proposal, seperti misalnya 

usulan RUU di Bidang Keamanan dan Pertahanan atau RUU di Bidang 

Kepegawaian. 

d. Kebijakan sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah Sebagai 

contoh adalah keputusan untuk melakakukan perombakan terhadap suatu 

sistem administrasi Negara 

e. Kebijakan sebagai sebuah pengesahan formal 

Di sini kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun telah sebagai 

keputusan yang sah. Sebagai contohnya adalah UU Nomor 32 Tahun 2004  
                                                           
6
 Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2005. hlm. 101 
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yang merupakan keputusan sah dalam rangka pelaksanaan otonomi 

daerah.      

f. Kebijakan sebagai sebuah program 

Kebijakan dalam hal ini adalah program yang akan dilaksanakan. Sebagai 

contoh adalah peningkatan pendaya gunaan aparatur negara, yang 

menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, termasuk cara 

pengorganisasiannya. 

g. Kebijakan sebagai output atau apa yang ingin dihasilkan 

Kebijakan dalam hal ini adalah adalah out put yang akan dihasilkan dari 

suatu kegiatan, seperti misalnya pelayanan yang murah dan cepat atau 

pegawai negeri sipil yang profesional.  

h. Kebijakan sebagai out come 

Kebijakan di sini digunakan untuk menyatakan dampak yang diharapkan 

dari suatu kegiatan, seperti pemerintahan yang efektif dan efesien.
7
 

 

2.1.4 Implementasi Kebijakan 

Menurut Suripto: 

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme 

penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat 

saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah 

konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh 

sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan 

aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.
8
 

 

Menurut Wahab: 

Kebijakan pemerintah selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, 

yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran 

tersebut. Di dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, 

yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok 

sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta 

kinerja kebijakan diukur.
9
 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa komponen tujuan yang luas dan sasaran 

yang spesifik diperjelas kemudian diintepretasikan. Cara ini biasa disebut 

implementasi, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta  

                                                           
7
 Ferdinand Agustino. Pengantar Kebijakan Negara. Bina Cipta. Jakarta. 2008. hlm. 22-23 

8
 Soeprapto. Evaluasi Kebijakan. Rineka Cipta. Jakarta 2000. hlm. 59 

9
 Solichin Abdul Wahab. Op Cit. hlm. 62. 
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baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang                                                                              

telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya 

mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai 

perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan. 

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan 

Elmore sebagaimana dikutip Agustino: 

Implementasi kebijakan adalah keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kebijakan. Mempelajari masalah implementasi kebijakan 

berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah 

suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan 

kegiatan-kegiatan yang terjadi seteJah proses pengesahan kebijakan negara, 

baik itu usaha untuk mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk 

memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. 

Intinya implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau 

program.
10

 

 

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Agustino: 

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka 

diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: kondisi eksternal yang dihadapi 

oleh Badan/Instansi pelaksana; tersedia waktu dan sumber daya; keterpaduan 

sumber daya yang diperlukan; implementasi didasarkan pada hubungan 

kausalitas yang handal; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya 

sedikit mata rantai penghubung; hubungan ketergantungan harus dapat 

dimimmalkan; kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; 

tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; komunikasi dan 

koordinasi yang baik; Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan 

pihak lain. 

 

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan 

tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung 

jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target 

group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan  

                                                           
10

 Ferdinand Agustino. Op Cit. hlm. 69 
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sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak                                                                    

yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak 

baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan. 

2.2 Kewenangan 

 

2.2.1 Pengertian Kewenangan 

Menurut Prajudi Admosudujo: 

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal 

berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 

kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan 

legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif 

administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan 

adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu 

bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.
11

 

 

Menurut Muammar Himawan: 

Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, 

sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan 

proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, 

sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang 

melingkupinya.
12

 

 

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan 

pada hukum publik. Terdapat kewenangan diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu 

agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum 

publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Dalam menjalankan hak 

berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik 

tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. 

                                                           
11

 Prajudi Admosudujo. Teori Kewenangan. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001. hlm. 6. 
12

 Muammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51. 
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2.2.2 Unsur-Unsur Kewenangan                                                                            

Keweangan berdasarkan unsur-unsurnya dibedakan menjadi: 

a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan 

kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat); 

 

b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang 

berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan; 

c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau 

kewajiban yang terletak rekyat burger, kelompok rakyat dan badan.
13

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bawha 

kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum 

publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang 

diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan 

hubungan-hubungan hukum. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

 

2.3 Pelayanan Kesehatan 

 

2.3.1 Pengertian Pelayanan Kesehatan 

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota adalah pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung agar masyarakat memperoleh 

manfaat pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Peserta 

program adalah masyarakat Kota Bandar Lampung yang belum memiliki jaminan  
                                                           
13

 Ibid. hlm. 7. 



                                                                                19 

kesehatan baik dari pemerintah maupun swasta yang pembiayaan kesehatannya 

dibayar oleh pemerintah kota. Kepesertaan program ini juga dapat diikuti oleh 

pasien anonim yaitu pasien yang tidak memiliki identitas, tanpa keluarga, tanpa 

tempat tinggal, seperti anak jalanan, orang gila, gelandangan dan pengemis. 

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pembangunan 

kesehatan, sebagai bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam 

mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Salah 

satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang 

tinggi. Pembangunan manusia seutuhnya hams mencakup aspek jasmani dan 

kejiwaannya disamping spiritual, kepribadian dan kejuangan. Pembangunan 

kesehatan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. 

 

Tujuan pembangunan kesehatan pada Pasal 3 Undang-Undang 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan merupakan komitmen nasional yaitu untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. 

Kesehatan merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Apabila kesehatan masyarakat rendah maka akan berdampak pada 

rendahnya pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Kesehatan 

mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka 

semua negara berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang 

sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan ini berarti setiap upaya yang diselenggarakan 

sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan  
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meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan 

kesehatan perseorangan, kelompok ataupun masyarakat. 

2.3.2 Prosedur Pelayanan Kesehatan di Kota Bandar Lampung 

Secara umum, Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung 

memiliki tujuan yaitu menjamin perlindungan kesehatan semua masyarakat Kota 

Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan 

Walikota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Implementasi 

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Pada Fasilitas Kesehatan Di Kota 

Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung tersebut, 

membahas mengenai prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi 

peserta adalah: 

1. Peserta datang dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu 

Keluarga (KK) Kota Bandar Lampung yang Asli serta menyerahkan fotocopy 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Bandar 

Lampung dan menandatangani pernyataan bahwa tidak mempunyai jaminan 

atau asuransi kesehatan pemerintah maupun swasta; 

2. Bila memerlukan rujukan tingkat lanjutan sesuai indikasi medis maka harus 

dirujuk pada rumah sakit yang mempunyai tenaga medis sesuai kebutuhan 

dengan membawa rujukan dari puskesmas; 

3. Bila memerlukan rawat inap di rumah sakit maka bias dirawat di kelas 3; 

4. Rujukan berjenjang: 

5. Puskesmas = Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe B 

6. Pada keadaan emergency atau gawat darurat (life saving) pasien diperkenankan  
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7. untuk langsung di rawat di rumah sakit dan segera mengurus klaim bayar ke 

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dengan membawa surat keterangan 

dirawat dari rumah sakit (asli) dan persyaratan lain tidak lebih dari 2 x 24 jam; 

8. Haemodialisa (cuci darah) dibayarkan hanya satu kali saja dan harus mendapat 

klaim bayar dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. 

 

Beberapa pelayanan yang tidak dijamin dalam Program Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung ini, diantaranya: 

1. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan; 

2. Bahan alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik, termasuk sirkumsisi 

tanpa indikasi medis, meratakan gigi (ortodonsi); 

3. Pemeriksaan kesehatan rutin (general check up); 

4. Pembersihan karang gigi (scalling) tanpa indikasi medis; 

5. Penunjang diagnostik canggih, kecuali untuk penyelamatan kehidupan (life 

saving) dengan indikasi medis; 

6. Alat bantu kesehatan antara lain: protesa atau gigi tiruan, alat bantu dengar, 

kaca mata, alat bantu gerak termasuk kursi roda, tongkat penyanggah dan 

korset; 

7. Pengobatan komplementer, alternative dan tradisional, termasuk akupuntur, 

shinshe, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilain 

teknologi kesehatan (halth technology assessment); 

8. Rangkain pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan 

keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi; 

9. Haemodialisa kedua dan seterusnya; 
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10. Kemoterapi; 

11. Hemophilia, Thalasemia, Kanker lainnya; 

12. Persalinan anak ke enam dan seterusnya; 

13. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan 

kerja terhadap penyakit/ cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; 

14. Kecelakaan lalu lintas yang telah dibiayai oleh jasa raharja; 

15. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat 

melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri (bungy jumping, rafting, dan 

Iain-lain); 

16. Pelayanan gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan 

atau alkohol; 

17. Kosmetik, makanan bayi dan susu; 

18. Perbekalan kesehatan rumah tangga. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa upaya yang dilakukan 

Pemerintah untuk mengatasi persoalan pelayanan kesehatan diantaranya adalah 

dengan membuat regulasi yang salah satunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang kesehatan. Selain itu dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, 

Pemerintah mulai menggalakkan program-program yang diarahkan kepada 

masyarakat. Agar upaya penyelenggaraan kesehatan dapat berjalan dan terlaksana 

dengan baik, perlu kiranya didukung oleh sarana dan prasarana yang berupa 

sumberdaya kesehatan, sumberdaya kesehatan sebagai pendukung 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang tetap melaksanakan fungsi dan wewenang 

tanggung jawab sosial. 
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2.3.3 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kesehatan di Kota Bandar Lampung 

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kesehatan di Kota Bandar Lampung berdasarkan 

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota pada Fasilitas 

Kesehatan di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

1. Memantapkan Manajemen Kesehatan, sarana dan serta prasarana Kesehatan 

Keberhasilan pembangunan berwawasan kesehatan tidak semata-mata 

ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan saja, tetapi sangat 

dipengaruhi oleh hasil kerja keras serta kontribusi positif dari berbagai sektor 

pembangunan lainnya. Dinas Kesehatan berperan sebagai penggerak utama 

dan memfasilitasi sektor-sektor lain agar segala upayanya memberikan 

kontribusi yang positif terhadap perwujudan pembangunan kota sehat 

berwawasan kesehatan. Dengan terciptanya manajemen kesehatan yang 

akuntabel di lingkungan Dinas Kesehatan, diharapkan fungsi-fungsi 

administrasi kesehatan dapat terselenggara secara efektif dan efisien yang 

didukung oleh sistem informasi, IPTEK, serta peraturan peraturan kesehatan. 

Melalui penyelenggaraan manajemen kesehatan yang akuntabel dengan 

menerapkan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diharapkan upaya 

pembangunan kesehatan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. 

 

2. Meningkatkan Kinerja dan Mutu serta Akses Pelayanan Kesehatan 

Peningkatan kinerja dan mutu serta akses pelayanan Kesehatan dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan melalui pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan, 

yang meliputi kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis, serta pengembangan  
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standard dan pedoman berbagai upaya kesehatan. Disamping itu Dinas 

Kesehatan juga melakukan peningkatan sumberdaya kesehatan, baik tenaga, 

pembiayaan kesehatan, sumberdaya obat dan perbekalan kesehatan bagi para 

pelaku upaya/ pembangunan kesehatan. Dengan meningkatnya kinerja dan 

mutu serta akses pelayanan kesehatan, diharapkan dapat terselenggara 

pelayanan kesehatan dengan baik, dapat dicapai, dan dapat dijangkau oleh 

segenap kalangan masyarakat, serta terjamin mutunya. Upaya kesehatan 

tersebut meliputi upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan 

perorangan (UKP). 

 

3. Memberdayakan Masyarakat 

Peran aktif masyarakat termasuk swasta. sangat penting dan akan menentukan 

keberhasilan pembangunan kesehatan. Dinas Kesehatan melaksanakan 

pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan sebagai 

subyek pembangunan kesehatan. Diharapkan masyarakat termasuk sektor 

swasta dapat berpartisipasi aktif dalam melayani, melaksanakan advokasi, 

serta mengkritisi pembangunan kesehatan baik secara individu, kelompok, 

maupun bersama masyarakat luas.  

 

Potensi masyarakat termasuk swasta, baik berupa organisasi, merupakan asset 

yang cukup besar yang perlu digalang dalam pelaksanaan desentralisasi di 

bidang kesehatan. Untuk itu perlu adanya regulasi dari Dinas Kesehatan, 

terutama kepada jajaran ditingkat puskesmas. Regulasi lebih diutamakan pada 

pengembangan kapasitas, pelembagaan institusi di semua tataran, serta  
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pengembangan Sistem Kesehatan Kota, sehingga ada kesinambungan program 

kesehatan dari tingkat Nasional sampai Daerah, dan advokasi guna 

peningkatan sumberdaya kesehatan di daerah, khususnya dalam meningkatkan 

UKBM yang berbentuk Posyandu maupun Poskeskel. 

 

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Peran pemerintah dalam manjalankan bebas biaya berobat sangat tepat 

terutama dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Untuk meringankan 

masyarakat khususnya masyarakat miskin dari biaya sakit akan di lakukan 

melalui kegiatan bebas biaya berobat baik di tingkat puskesmas dan Rumah 

sakit baik swasta maupun pemerintah. Dalam upaya menangani pemeliharaan 

kesehatan masyakat ini Kota Bandar Lampung akan bekerja sama dengan 

institusi pemberi pelayanan, dengan mengoptimalisasi kegiatan program dari 

pemerintah Pusat. Pola Asuransi atau Pola pembiayaan Health Financing 

tentunya akan lebih menguntungkan bagi pemerintah maupun masyarakat. 

Dengan konsep sistem Rujukan maka pelayanan Komperhenship akan di 

capai. 

 

5. Penanggulangan Penyakit Menular, tidak menular, Surveilance Epidemiologi 

serta penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana. 

 

Mobilisasi penduduk yang tinggi, akan menimbulkan kepadatan penduduk 

perkotaan dan dapat memunculkan penyakit penyakit baru di masyarakat, 

Degradasi dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Kondisi geografi Kota 

Bandar Lampung yang masuk kategori daerah bencana, menuntut kesiapan 

daerah untuk menghadapi hal hal yang mungkin terjadi, ditambah lagi adanya  
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jalur merah yang menghubungkan antara ujung Sumatra dengan pulau jawa 

yang bisa mengakibatkan epidemi/Pandemi suatu penyakit. Dengan demikian 

penanggulangan bencana dan penanggulangan Kejadian luar Biasa serta 

penanganan penyakit menular atau pun tidak menular harus menjadi hal yang 

serius di Kota Bandar Lampung khususnya penyakit demem berdarah (DBD) 

dengue. Ditambah lagi Kota Bandar Lampung yang memiliki daerah pantai 

yang merupakan endemis malaria. 

 

6. Upaya meningkatkan penyehatan lingkungan untuk menuju Kota Sehat 

Sebagai kota Pusat perdagangan dan jasa maka perencanaan Kota sehat 

menjadi pilihan, agar bisa memberikan kehidupan yang layak bagi penduduk 

maupun Warga yang tinggal di Kota Bandar Lampung. Pemahaman dan 

pengetahuan masyarakat perlu ditingkatkan. Pola hidup masyarakat juga harus 

sesuai dengan pola hidup sehat, karena itu pengembangan Pola Hidup bersih 

dan Sehat harus di tumbuh kembangkan baik di lingkungan perkantoran, 

sekolah maupun di rumah tangga sebagai dasar untuk tercapainya Kota sehat. 

Pengendalian Kualitas Air, udara, Kebisingan, karena polusi harus menjadi 

perhatian bersama. Karenanya pembangunan yang berlangsung di Kota 

Bandar Lampung haruslah berwawasan kesehatan. Dimulai dari penataan 

pemukiman dan perbaikan kualitas lingkungan serta kualitas pemukiman 

penduduk. 

 

2.3.4 Standar Pelayanan Kesehatan 

Standar pelayanan kesehatan mencakup dimensi kompetensi teknis, dimensi 
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keamanan, dimensi kenyamanan, dimensi informasi dan dimensi ketepatan waktu. 

1) Dimensi kompetensi teknis (Technical competence) 

Dimensi kompetensi teknis menyangkut keterampilan, kemampuan dan 

penampilan atau kinerja pemberi pelayanan kesehatan. Dimensi 

kompetensi teknis itu berhubungan dengan bagaimana pemberi pelayanan 

kesehatan mengikuti standar pelayanan kesehatan yang telah disepakati, 

yang meliputi kepatuhan, ketepatan, kebenaran dan konsistensi. Tidak 

dipenuhinya dimensi kompetensi teknis dapat mengakibatkan berbagai 

hal, mulai dari penyimpangan kecil terhadap standar pelayanan kesehatan, 

sampai kepada kesalahan fatal yang dapat menurunkan kualitas pelayanan 

kesehatan dan membahayakan jiwa pasien. Pelayanan kesehatan harus 

efektif, artinya harus mampu mengobati atau mengurangi keluhan, 

mencegah terjadinya penyakit serta berkembang atau meluasnya penyakit.  

 

Efektifitas pelayanan kesehatan ini bergantung pada bagian standar 

pelayanan kesehatan itu digunakan tepat, konsisten dan sesuai dengan 

situasi setempat. Umumnya standar pelayanan kesehatan disusun pada 

tingkat organisasi yang lebih tinggi, sementara pada tingkat pelaksana, 

standar pelayanan kesehatan harus dibahas agar dapat digunakan sesuai 

dengan kondisi setempat. Selain itu palayanan harus efisien, karena 

pelayanan kesehatan yang efisien dapat melayani lebih banyak pasien dan 

atau masyarakat. Pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar 

pelayanan kesehatan umumnya berbiaya mahal, kurang nyaman bagi 

pasien, memerlukan waktu lama dan menimbulkan resiko yang lebih besar 

kepada pasien. 

 

2) Dimensi keamanan (Safety) 

Dimensi keamanan maksudnya pelayanan kesehatan itu harus aman, baik 

bagi pasien, bagi pemberi layanan, maupun bagi masyarakat sekitamya. 

Pelayanan kesehatan yang berkualitas harus aman dari resiko cedera, 

infeksi, efek samping, atau bahaya lain yang ditimbulkan oleh pelayanan 

kesehatan, misalnya transfusi darah. Dimensi keamanan menjadi dimensi 

kualitas pelayanan kesehatan yang utama di bidang transfusi darah telah 

munculnya HIV/ AIDS. Pasien dan pemberi pelayanan harus terlindung 

dari infeksi yang mungkin terjadi, oleh sebab itu harus disusun suatu 

prosedur yang akan menjamin keamanan kedua beJah pihak. 

 

3) Dimensi kenyamanan (Amenities) 

Dimensi kenyamanan tidak berhubungan langsung dengan efektifitas 

pelayanan kesehatan, tetapi mempengaruhi kepuasan pasien atau 

konsumen sehingga mendorong pasien untuk datang berobat kembali ke 

tempat tersebut. Kenyamanan atau kenikmatan dapat menimbulkan 

kepercayaan pasien kepada organisasi pelayanan kesehatan. 

 

4) Dimensi informasi 
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Pelayanan kesehatan kesehatan berkualitas harus mampu memberikan 

informasi yang jelas tentang apa, siapa, kapan, dimana dan bagaimana 

pelayanan kesehatan itu akan dan atau telah dilaksanakan. Dimensi 

informasi ini sangat penting pada tingkat puskesmas dan rumah sakit. 

Pihak Puskesmas melaksanakan dimensi informasi ini dengan cara 

menyediakan papan informasi yang berisi pengumuman atau informasi 

yang terkait dengan syarat dan prosedur bagi masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan. 

 

 

5) Dimensi ketepatan waktu 

Agar berhasil pelayanan kesehatan itu harus dilaksanakan dalam waktu 

dan cara yang tepat oleh pemberi pelayanan yang tepat dan menggunakan 

peralatan obat yang tepat.
14

 

 

Substansi pelayanan kesehatan selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk 

memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu. Pelayanan kesehatan ini menjadi semakin penting karena senantiasa 

berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman 

kepentingan dan tujuan. Institusi pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh 

pemenntah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah, maka organisasi publik 

pemenntahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan 

kesehatan. Siapapun bentuk institusi pelayanananya, maka yang terpenting adalah 

bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. 

 

2.4 Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat 

 

Beberapa dasar hukum pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
14

 Azrul Azwar, Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan Aplikasi PrinsipLingkaran Pemecahan 

Masalah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015, hlm. 38-39. 
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1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan 

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945. Selanjutnya Ayat (2) menjelaskan Pemerintah daerah adalah penyelenggara 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ini mengatur 

tentang adanya penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Pasal 1 ayat 6 

menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut 

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyatakan urusan pemerintahan 

terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan 

urusan pemerintahan umum. 

 

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah termuat Menurut 

Pasal 11 Undang-Undang 23 Tahun 2014 terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib 

dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan 

Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan  
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yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahn Wajib yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: 

1) Pendidikan; 

2) Kesehatan; 

3) Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 

6) Sosial. 

 

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar tercantum Menurut Pasal 12 Ayat (2), meliputi: 

1) Tenagakerja; 

2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

3) Pangan; 

4) Pertanahan; 

5) Lingkungan hidup; 

6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

7) Pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

9) Perhubungan; 

10) Komunikasi dan informatika; 

11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

12) Penanaman modal; 

13) Kepemudaan dan olah raga;  

14) Statistik;  

15) Persandian;  

16) Kebudayaan 

17) Perpustakaan; dan  

18) Kearsipan. 

 

Salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni tercantum di 

dalam point b yaitu kesehatan. Dalam bidang kesehatan tersebut pemenntah daerah 

berhak mengatur dan mengurus dalam pelaksanaanya dalam hal ini peneliti 

mengaitkan dengan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar 

Lampung sebagai upaya pemerintah untuk melaksanakan urusan pemerintah 

daerah dalam bidang kesehatan. 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemenntahan 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota merupakan regulasi yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut untuk 

melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan tentang urusan 

Pemerintahan, Pasal 1 dan 2 menjelaskan tentang urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan pemerintah meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 

yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. 

 

Menurut Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 dijelaskan 

Urusan Pemenntahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan 

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah semua urusan 

pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2). Adapun urusan 

pemerintah yang dimaksud dalam Ayat (3) tercantum di Menurut Pasal 2 ayat 4 

yang terdiri atas 31 bidang urusan pemerintahan meliputi: 

1) pendidikan; 

2) kesehatan; 

3) pekerjaan umum; 

4) perumahan; 

5) penataan ruang; 

6) perencanaan pembangunan; 

7) perhubungan; 

8) lingkungan hidup; 

9) pertanahan; 

10) kependudukan dan catatan sipil; 

11) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

12) keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 13)sosial; 

14) ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

15) koperasi dan usaha kecil dan menengah; 

16) penanaman modal; 
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17) kebudayaan dan pariwisata; 

18) kepemudaan dan olahraga; 

19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

20) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah 

21) pemberdayaan masyarakat dan desa; 

22) statistik; 23)kearsipan; 

24) perpustakaan; 

25) komunikasi dan informatika; 

26) pertanian dan ketahanan pangan; 

27) kehutanan; 

28) energi dan sumber daya mineral; 

 

29) kelautan dan perikanan; 

30) perdagangan; dan 

31) perindustrian. 

 

Menurut Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tercantum urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang meliputi: 

1) pendidikan; 

2) kesehatan; 

3) lingkungan hidup; 

4) pekerjaan umum; 

5) penataan ruang; 

6) perencanaan pembangunan; 

7) perumahan; 

8) kepemudaan dan olahraga; 

9) penanaman modal; 

10) koperasi dan usaha kecil dan menengah; 

11) kependudukan dan catatan sipil; 

12) ketenagakerjaan; 

13) ketahanan pangan; 

14) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

15) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;  

16) perhubungan; 

17) komunikasi dan informatika;  

18) pertanahan; 

19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

20) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat 

daerah, kepegawaian, dan persandian; 

21) pemberdayaan masyarakat dan desa; 

22) sosial; 

23) kebudayaan; 
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24) statistik; 

25) kearsipan; dan 

26) perpustakaan. 

 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Menurut Undang-Undang 36 Tahun 2009 “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik 

secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang 

untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Regulasi tersebut dikeluarkan 

pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala kegiatan pemerintah dalam 

bidang kesehatan agar terciptanya pelayanan kesehatan yang maksimal. 

 

Kesehatan juga merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia, dalam 

“pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat masyarakat yang 

setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif secara sosial dan ekonomis” (Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009, 

Pasal 3). 

 

Menurut Pasal 47 dijelaskan Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk 

kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang 

dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Adapun upaya 

yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut 

terdapat di Menurut Pasal 48 yakni: 

a. Pelayanan kesehatan; 

b. Pelayanan kesehatan tradisional; 

c. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; 

d. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; 

e. Kesehatan reproduksi; 

f. Keluarga berencana; 
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g. Kesehatan sekolah; 

h. Kesehatan olahraga; 

i. Pelayanan kesehatan pada bencana; 

j. Pelayanan darah; 

k. Kesehatan gigi dan mulut; 

1. Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran; 

m. Kesehatan mata; 

n. Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan; 

o. Pengamanan makanan dan minuman; 

p. Pengamanan zat adiktif; dan/atau 

q. Bedah mayat. 

 

Dalam upaya penyelenggaraan kesehatan tersebut, menurut Pasal 49 diatur: 

1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan upaya kesehatan. 

2) Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, 

dan norma agama, sosial budaya, moral dan etika profesi. 

 

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 mengatur tentang segala yang berhubungan dengan kesehatan baik 

penyelenggaraannya maupun bentuk pelayanannya. Bentuk pelayanan kesehatan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yakni salah satunya adalah Program 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai bentuk upaya 

pemerintah dalam memelihara kesehatan masyarakat. 

 

4. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota 

pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung. 
 

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Implementasi Program 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar 

Lampung. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota adalah pelayanan  
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kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung agar 

masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi 

kebutuhan kesehatan. 

 

Dalam peraturan ini terdapat maksud dan tujuan dari peraturan ini yang tercantum 

Menurut Pasal 2 yaitu: 

(1) Maksud peraturan ini adalah sebagai petunjuk bagi pelaksanaan dan 

penyelenggara Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar 

Lampung. 

(2) Tujuan peraturan ini adalah : 

a. Memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan 

pelayanan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota, dan 

b. Memberikan pedoman teknis bagi implementasi Program Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat Kota pada Fasilitas Kesehatan. 

 

Sebagai syarat untuk menjadi peserta dalam program pelayanan kesehatan ada 

beberapa prosedur yang harus dilengkapi oleh para peserta, seperti yang tercantum 

Menurut Pasal 15, yaitu: 

(1) Setiap Peserta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota yang 

memanfaatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan harus 

menyerahkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Bandar Lampung dengan 

menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga Bandar Lampung yang asli. 

(3) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat Kota dilakukan di fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat 

peserta terdaftar dan/atau pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama yang 

terdekat dengan tempat tinggal peserta. 

 

Selanjutnya mengenai Alokasi Dana diatur dalam Bab VII Pasal 18 Peraturan 

Walikota No 24 tahun 2014, yakni : 

(1) Alokasi dana untuk pelaksanaan Pelayanan Program Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat Kota bersumber dari DPA Dinas Kesehatan. 

(2) Tata cara pengaturan pencairan dana Program Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat Kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku. 
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Dalam peraturan ini juga diatur tentang pelaporan untuk penyelenggaraan Program 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota sesuai yang tercantum Menurut Pasal 22 

yakni: 

(1) Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota wajib 

memberikan laporan kegiatan pelayanan kesehatan Tingkat Pertama, 

laporan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut terhadap 

pelayanan kesehatan bagi peserta Program Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat Kota ke Dinas Kesehatan. 

(2) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Kesehatan 

dalam rangka upaya pelaksanaan pelayanan Program Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat Kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan pendekatan 

secara empirik. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peratuan hukum yang 

berlaku yang erat kaitannya dengan permasalah penelitian yang meliputi peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat 

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan secara empiris, yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau 

sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan 

mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
15

 

 

3.2 Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian 

langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap informan 

penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. 
                                                           
15

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 14 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

(library research) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap 

berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan 

dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari: 

(1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat 

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah 

(3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan 

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah 

(6) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Kota pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung 

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:Bahan hukum sekunder, yaitu bahan 

bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa 

kumpulan buku-buku hukum, literatur hasil karya ilmiah sarjana-sarjana 

dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian. 
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hokum 

sekunder, seperti hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel 

di internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. 

 

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini diiakukan dengan cara berikut: 

a. Studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan serangkaian kegiatan 

seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur serta 

melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan permasalahan dalam penelitian 

b. Studi lapangan (field research) yang diiakukan melalui wawancara adalah 

usaha untuk mengumpulkan data dari informan penelitian. 

 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya diiakukan pengolahan data 

sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. 

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data, yaitu mentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, 

kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh. 

b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, 

diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan. 

c. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan  
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masing-masing dengan sistematis. 

d. Seleski data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang 

akan dibahas. 

 

3.4 Analisis Data 

 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Data yang telah diolah dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, maksudnya 

adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/ 

keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang 

lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk 

ditarik suatu kesimpulan. 

  



 

 

 

BAB V  

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas 

Kesehatan di Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 

Tahun 2014 dilaksanakan dengan memberikan akses pelayanan kesehatan kepada 

seluruh masyarakat secara gratis, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan melengkapi sarana prasarana dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Bandar Lampung. 

2. Faktor-faktor penghambat implementasi Program Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung secara internal 

adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat secara langsung dan masih ada 

puskesmas kekurangan kekurangan alat-alat medis di puskesmas. Hambatan 

eksternal adalah masih rendahnya peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam 

program, msih adanya juga masyarakat yang belum mengerti prosedural dalam 

pelayanan program pelayanan kesehatan, masih ada masyarakat yang belum 

terdaftar dan masih ada masyarakat yang belum memiliki KTP Nasional (e-KTP) 

dan masih menggunakan KTP sementara. 
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5.2 Saran 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk terus 

meningkatkan pelaksanaan Layanan kesehatan kepada masyarakat, karena 

program ini dapat meningkatkan akses masyarakat pelayanan kesehatan. 

Pelaksanaan Layanan kesehatan dapat ditingkatkan dengan cara menambah 

kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu 

penambahan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas perlu ditingkatkan 

agar masyarakat dapat merasakan pemenuhan hak kesehatan mereka sebagai 

warga negara secara maksimal. 

2. Disarankan kepada masyarakat pengguna Layanan kesehatan untuk berani 

untuk mempertanyakan kinerja petugas kesehatan secara langsung apabila 

dirasakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sebab pelayanan kesehatan 

dari fasilitas kesehatan pada dasanya merupakan hak masyarakat yang harus 

dipenuhi oleh fasilitas kesehatan. 
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