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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan merupakan suatu proses yang berlangung secara rutin dan 

berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat. Pelayanan pada 

dasarnya merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu, proses produksinya tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. 

Pelayanan publik adalah kegiatan saling membantu antara pihak pelayan kepada 

pelanggan. Dalam pelayanan publik ada beberapa jenis pelayanan publik, termasuk 

halnya pelayanan kesehatan yang masuk pada bagian pelayanan sosial. 

Pelayanan kesehatan adalah kewajiban negara kepada warga negara untuk 

memenuhi haknya, warga negara yang dimaksud adalah sekumpulan manusia yang 

dipersatukan oleh suatu rasa persamaan yang mendiami suatu wilayah tertentu. 

Warga negara mempunyai hak untuk sehat, termasuk untuk mendapatkan 

perlindungan dan pemenuhan haknya dalam pelayanan kesehatan.  

Indonesia memiliki fasilitas pelayanan publik bidang kesehatan yang 

tersistem. Rumah sakit adalah sistem yang berada didalam pelayanan kesehatan, 

peran rumah sakit sebagai penggerak atau provider guna membantu warga negara 

dalam memenuhi hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Negara Indonesia 

memiliki ribuan rumah sakit, baik rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit 

milik swasta. Rumah sakit yang ditunjuk pemerintah untuk membantu pelayanan 

kesehatan warga negara harus mampu menghadapi persaingan dengan ribuan 
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rumah sakit lain baik rumah sakit milik pemerintah ataupun rumah sakit milik 

swasta. Persaingan ini menuntut pihak penyelenggara pelayanan bidang kesehatan 

untuk memberikan fasilitas yang berperi keadilan serta kemanusiaan yang sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku, pelayanan yang prima tanpa adanya 

diskriminasi, termasuk fasilitas dokter, obat-oabat dan kualitas pelayanan yang 

didapatkan. 

Kualitas pelayanan di rumah sakit adalah salah satu faktor untuk memenuhi 

hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dimensi dan indikator 

yang berbeda antara orang yang terlihat dalam pelayanan menghasilkan kualitas 

pelayanan rumah sakit yang menarik. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka 

seharusnya ada pedoman dasar penyelenggara pelayanan kesehatan yang 

memenuhi kebutuhan warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Dengan demikian, mutu pelayanan terarah pada pelayanan kesehatan untuk 

memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap warga negara yang menimbulkan rasa peri 

kemanusiaan dan tidak adanya dikriminasi. 

Masalah penyalagunaan hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan di rumah sakit semakin berkembang, dan terjadi tanpa dirasakan oleh 

rumah sakit apalagi warga negara yang tidak menyampaikan keluhan dan masalah 

itu secara formal. Warga negara menerima dengan pasrah setiap mendapat 

pelayanan yang dirasa tidak maksimal. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sam 

Ratulangi dilakukan pada tahun 2013 berjudul “Perlindungan Hukum Hak 
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mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Swasta”1 menghasilkan Hak 

mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di RS pemerintah perlu 

dilaksanakan khusus untuk menjamin pembiayaan kesehatan bagi fakir miskin, dan 

pembiayaan kegawatdaruratan di RS akibat bencana dan kejadian luar biasa. Oleh 

karena itu, perlindungan hukum atas hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat merupakan bagian dari pelaksanakan perlindungan hak-hak asasi 

manusia.Dan pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang layak melalui fasilitas 

rumah sakit dijamin dan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah.Rumah sakit pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan khususnya 

dalam keadaan darurat, untuk kepentingan penyelamatan nyawa pasien dan 

pencegahan kecacatan dan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka 

Dari jurnal penelitian, peneliti menemukan perbedaan yang akan diteliti yakni 

lokasi. Kesimpulan yang peneliti berikan adalah, pemerintah seharusnya bisa 

menjadi rumah sakit yang lebih baik dari rumah sakit swasta karena rumah sakit 

pemerintah adalah penyelenggara negara untuk membantu menyelesaikan masalah 

pelayanan kesehatan yang sedang tidak aman. Undang-undang tentang rumah sakit 

seharusnya menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dirumah 

sakit pemerintah dan di implementasikan dengan maksimal 

Dari penelitian yang dilakukan Robiyati Paungge mahasiswa Univeristas 

Negeri Gorontalo dalam jurnalnya yang dilakukan pada 2010 dengan judul “Peran 

Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan”2 menghasilkan tidak 

seimbangnya rasio antara jumlah para medis dengan pasien, masih kecilnya 

                                                             
1 Sandiata, Stefany, “Perlindungan Hukum Hak mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah 

Sakit Swasta”. Administrasi. Vol.1 No.24, Universitas Sam Ratulangi, 2013 
2 Pandungge, Robiyati, “Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Kesehatan”. Vol.7 No.1. Universitas Negeri Gorontalo, 2010 
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tunjangan daerah bagi pegawai rumah sakit, masih minimnya program 

pengembangan SDM, dan terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit. 

Dari jurnal penelitian yang dilakukan Irma Jelita mahasiswa Universitas 

Diponegoro pada tahun 2012 dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan 

pada Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa”3 menghasilkan kualitas pelayanan 

kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa masih rendah yang terlihat 

pada kemampuan petugas dalam memberikan pelayann yang belum akurat, 

kesediaan jenis pelayanan yang belum lengkap, keterampilan petugas yang ada 

belum sesuai standar, belum semua petugas yang ada bersikap sopan dan ramah, 

pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya terbebas dari resiko, para petugas 

belum memahami kebutuhan pasien secara personal, fasilitas fisik yang ada belum 

lengkap.  

Dari jurnal penelitian yang dilakukan Evanny Indah Manurung mahasiswa 

Universitas Padjajaran dilakukan pada tahun 2012 dengan judul “Gambaran 

Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pasundan 

Bandung”4 menghasilkan dari hasil analisis diagram kartesius, agar puskesmas 

melakukan perbaikan  pada aspek kehandalan dan empati sehingga pelayanan bisa 

sesuai dengan harapan pasien 

Kesimpulan dari ketiga jurnal penelitian tersebut, pemerintah belum siap 

untuk melayani warga negara dalam pelayanan kesehatan. Hal ini ditandai dengan 

masih rendahnya kualitas pelayanan publik di berbagai daerah menunjukkan masih 

belum maksimalnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas 

                                                             
3 Jelita, Irma, “Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Ambarawa. Vol.1 No.2. Universitas Diponegoro, 2012 
4 Manurung, Evanny Indah, “Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan 

di Puskesmas Pasundan, Bandung. Vol.1 No.1. Universitas Padjajaran, 2012 
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pelayanan. Kepuasan pelayanan jasa kesehatan tercapai jika apa yang didapatkan 

pasien melebihi harapannya. Namun kenyataannya pelayanan bidang kesehatan di 

daerah belum bisa memenuhi harapan masyarakat. Adanya berbagai masalah rumah 

sakit hadapi dan warga negara keluhkan dengan kurang maksimalnya sarana 

prasarana, pelayan rumah sakit yang kurang ramah sehingga dapat menimbulkan 

citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. 

Dari berbagai fakta dan jurnal yang telah peneliti tulis, masalah pelayanan 

ini belum menemukan titik terang, ketika Negara sudah menemukan titik untuk 

penyelesaian ini tetapi, masalah baru datang lagi. Hal ini terjadi karena negara 

belum bisa mengatur bagimana nanti resiko yang terjadi jika solusi itu akan 

digunakan. Mengingat, Indonesia sudah mengatur Undang-Undang No.25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik dimana dalam undang-undang yang berbunyi “... 

jaminan sosial yang dimaksudkan untuk : a. Menjamin fakir miskin, anak yatim 

piatu, terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat 

fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah 

ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi...” tetapi, 

faktanya yang ada kebutuhan dasar dalam hal ini belum terpenuhi dengan 

maksimal. 

Mengingat, masih banyaknya masalah penyelengaraan warga negara untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang beberapa sudah diketahui penyebabnya 

maka dalam susunan skripsi ini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana warga 

negara mendapatkan haknya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang ada di 

Rumah sakit pemerintah dan swasta Kota Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti dengan ini 

merumuskan masalah menurut latar belakang diatas : 

Pelayanan sosial dalam bidang kesehatan adalah hak setiap warga negara 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah membuat kebijakan tentang 

pelayanan kesehatan guna membantu mensejahterahkan warga negara dalam hal 

pelayanan kesehatan maka, hak warga negara bisa terpenuhi untuk mendapatkan 

fasilitas kesehatan di  Rumah sakit pemerintah maupun swasta. Tetapi, dalam 

fasilitas pelayanan kesehatan ini belum muncul bagaimana pelayanan kesehatan 

untuk warga negara yang secara adil, tanpa dikriminasi dan kualitas yang 

didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan warga negara. Realitas yang 

bermunculan saat ini adalah terdapat persaingan mutu dan kualitas yang diberikan 

rumah sakit, sehingga warga negara lebih memilih rumah sakit yang sanggup dan 

siap memberikan pelayanan yang baik. Dari fakta dan kasus yang bermunculan, 

pemerintah belum sepenuhnya memberikan tanggapan tentang adanya masalah 

tersebut. Faktanya, semua ini pemerintah harus berimbang dengan kecanggihan 

fasilitas kesehatan, obat, dokter yang bersifat pelayanan kesehatan yang berkualitas 

tanpa adanya dikriminasi dan ketimpangan sosial. Dalam rumusan masalah ini, 

peneliti akan meneliti bagaimana pemecahan dalam rumusan masalah yang sudah 

peneliti tulis. Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka 

pertanyaan penelitiannya adalah:  

1. Bagaimana pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga negara di rumah sakit? 

2. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelayanan sosial bidang kesehatan di 

rumah sakit? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan penelitian adalah :  

1. Untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak warga Negara dalam pelayanan 

kesehatan di rumah sakit 

2. Untuk menjelaskan bagaimana respon masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan di rumah sakit 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut : 

1. Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya progam Studi 

Ilmu Kesejahteraan Sosial dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan 

dengan pelayanan. 

2. Praktis, secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai 

berikut:  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menjelaskan secara 

umum hak asasi manusia terutama hak-hak yang dasar yang diberikan 

Negara untuk warga negara dalam bidang pelayanan yakni pelayanan 

publik bidang kesehatan. 

b. Menjadi alternatif penyelesaian masalah-masalah sosial yang diterapkan 

oleh masyarakat, khususnya permasalahan mengenai pelayanan kesehatan 

di Rumah Sakit. 
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c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam kegiatan 

penelitian selanjutnya yang masih mempunyai ketertarikan dengan 

permasalahan yang diangkat oleh peneliti. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang menjadi batasan dari 

peneliti agar penelitian tidak terlalu luas dalam proses pengolahan data. Oleh karena 

itu, peneliti membuat ruang lingkup penelitian untuk mengkaji “Perbandingan 

Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit”, yaitu 

:  

1. Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara dalam mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan di Rumah Sakit  

2. Kualitas pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh warga negara  

3. Peran Rumah Sakit terhadap pemenuhan hak pelayanan sosial warga negara 

4. Implementasi Kebijakan Pelayanan Sosial bidang Kesehatan 

5. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam memenuhi hak pelayanan 

sosial bidang kesehatan  

 

 

 




