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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Banyak permasalahan di Indonesia pada saat ini belum 

terselesaikan secara merata, bergulirnya pemerintahan Orde Lama sampai 

Orde Reformasi permasalahan seperti kemiskinan, pendidikan dan lain 

sebagainya belum ditangani dengan baik. Begitu pula dengan pelayanan 

publik, yang merupakan hak dasar warga negara yang tentu harus dipenuhi 

oleh negara. Pelayanan publik menjadi salah satu bagian dari pemenuhan 

kesejahteraan dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 

(Ekosob). 1 

Pelayanan publik merupakan konsep dasar penyelenggaraan negara 

dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi warga negara. 

Dengan demikian, negara melalui pemerintah sebagai salah satu pemangku 

kebijakan mempunyai tanggung jawab kepada rakyat dalam pemenuhan 

hak-hak warga negara. Hal tersebut juga sudah dituangkan oleh konstitusi 

bahwa jaminan mendapat pelayanan dasar merupakan tanggung jawab 

negara maka tidak ada alasan bagi negara untuk tidak menjalankan 

kebijakan secara maksimal. Pelayanan dasar dalam hal ini misalnya dalam 

bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun identitas diri sebagai 

warga negara harus dijamin adanya oleh negara. Namun dalam 

kenyataannya semangat dalam melakukan tata pemerintahan yang baik 

(good governance) berbanding terbalik dengan keadaan dilapangan 

                                                           
1 Luthfi J. Kurniawan (Ed.).2017. Hukum dan Kebijakan Publik, hlm 80 
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(mayoritas). Hal ini dapat ditunjukan misalnya dalam pelayanan bidang 

kesehatan, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik sangat 

sulit untuk diperoleh. Masalah yang muncul misalnya seperti tidak 

terpenuhinya akses fasilitas rumah sakit atau puskesmas, tenaga medis dan 

obat-obatan yang mahal dan kualitasnya seringkali di pertanyakan.2 

Begitu juga dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 

penyandang disabilitas yang masih belum diberikan secara maksimal 

sesuai dengan amanat konstitusi yang berlaku. Penyandang Disabilitas 

adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan 

atau sensorik dalam jangka waktu lama yang ketika berinteraksi dengan 

lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi 

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan 

kesamaan hak.3 Orang dengan disabilitas seharusnya diberi perawatan 

kesehatan yang lebih daripada orang normal, namun dalam kenyataannya 

hambatan-hambatan seperti ketrampilan dan pengetahuan tentang tenaga 

kesehatan bagi penyandang disabilitas tidak memadai hal ini sangat fatal 

apabila informasi mengenai penanganan kesehatan yang diberikan kepada 

pasien penyandang disabilitas tidak tersampaikan dengan baik, kemudaian 

hambatan fisik seperti aksesibilitas yang terdapat ditempat-tempat 

pelayanan kesehatan yang tidak berstandar sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

Berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas 

sebenarnya sudah diatur dalam  Undang-Undang Republik Indonesia 

                                                           
2 Ibid, hlm 83. 
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 
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Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyebut 

bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pelayanan kesehatan secara 

maksimal, hal ini termaktub pada pasal 12 yang mengatur hak kesehatan 

untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: 4 

a. Memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses 

dalam pelayanan kesehatan;  

b. Memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber 

daya di bidang kesehatan;  

c. Memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan 

yang aman, bermutu, dan terjangkau;  

d. Memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan 

bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan 

yang diperlukan bagi dirinya;  

e. Memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan 

kebutuhannya;  

f. Memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang 

rendah;  

g. Memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan  

h. Memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan 

pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia 

sebagai subjek. 

 

Perlindungan hak kesehatan penyandang disabilitas juga diatur 

Melalui Peraturan Daerah Kota Malang  Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada pasal 57 

yang menyebut bahwa Pemerintah daerah berkewajiban memberikan 

upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan. Kemudian pada 

pasal 58 menerangkan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan 

bagi disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, 

kenyamanan, cepat dan berkualitas. Upaya yang dimaksud dalam pasal 58 

                                                           
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 
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dijelaskan bahwa upaya pelayanan kesehatan meliputi kegiatan :  

 1. Promotif 2. Preventif 3. Kuratif dan 4. rehabilitatif. 

Pelayanan kesehatan promotif meliputi penyebarluasan informasi 

tentang disabilitas, penyebarluasan informasi tentang pencegahan 

disabilitas dan penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas. Kemudian 

pelayanan kesehatan dalam kegiatan preventif disebutkan pada pasal 62 

ayat 2 bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan dapat dilakukan 

melalui home care, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerja dan dalam pelayanan 

kesehatan dalam bentuk preventif juga disebut harus dilakukan dengan : 

a. standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas; 

b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang 

professional  

c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang 

Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai 

indikasi medis 

d. perlu dukungan penuh dari keluarga , masyarakat dan 

petugas sosial kecamatan; dan 

e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan / atau walinya atas 

tindakan medis yang dilakukan. 

Kemudian dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sudah 

dipertegas dalam pasal 65 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah 

berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka 
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memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi penyandang 

disabilitas. 

Berdasarkan data dari (world health oragnization) WHO pada 

tahun 2012 terdapat 15% penyandang disabilitas Indonesia, dengan 

demikian terdapat populasi mencapai 36.841,956 dengan jumlah 

keseluruhan penduduk negara Indonesia 245 Juta jiwa, dan di Malang 

sendiri terdapat sekitar 135.000 penyandang disabilitas dengan 

keseluruhan penduduk malang yang mencapai 894.653 jiwa pada tahun 

2012. Sedangkan untuk fasilitas pelayanan publik bagi disabilitas terdapat 

angka 72% tidak aksibel, 24% Kurang aksibel dan 0% aksibel.5 Data 

tersebut diperoleh melalui penelitian dengan membaca aksesibilitas dan 

pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dalam kategori 

tersebut dijelaskan beberapa klasifikasi di 125 fasilitas publik di Kota 

Malang yakni di Tempat Ibadah, Instansi Pemerintah, Instansi non 

Pemerintah dan Instansi Pendidikan. 

Penyandang disabilitas memang memiliki keterbatasan dalam 

mengakses pelayanan publik khususnya dalam bidang pelayanan 

kesehatan, namun sebenarnya mereka sudah dilindungi dan dijamin 

melalui amanat konstitusi yang sudah dijelaskan diatas. Meskipun 

demikian masih sering terjadi ketidak sesuaian antara peraturan yang 

berlaku dengan implementasi yang ditunjukan oleh pemangku kebijakan 

khususnya di Kota Malang masih banyak akses layanan kesehatan seperti 

Rumah Sakit dan Puskesmas atau layanan kesehatan lain yang tidak sesuai 

                                                           
5 Thohari, Slamet. 2014. Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi 

Penyandang Disabilitas di Kota Malang 
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dengan amanah Peraturan Daerah yang ada. Berdasarkan data dari Lingkar 

Sosial (LINKSOS) yang merupakan organisasi sosial yang bertujuan 

membantu masyarakat marginal dan yang mengalami disfungsi sosial 

menyebut bahwa pelayanan kesehatan di Kota Malang sangat minim dan 

bisa dikatakan kurang aksibel, ia menyebutkan beberapa fasilitas seperti 

bangunan fisik yang tidak aksibel bagi penyandang disabilitas yang hal itu 

sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Mentri Pekerjaan Umum 

(PERMEN PU) No 60 Tahun 2006 yang berbunyi bahwa aksesibilitas 

adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk 

penyandang disabilitas dan lansia guna mewujudkan kesamaan 

kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Selain 

aksesibilitas LINKSOS juga menyoroti tenaga kerja pelayanan kesehatan 

yang kurang memadahi bagi penyandang disabilitas, disebutkan beberapa 

kasus pada saat memberikan penanganan kesehatan terdapat kesalahan 

memberikan diagnosa kepada pasien disabilitas karena akibat dari 

kesalahan dalam menerima informasi dari tenaga medis.  

Adanya permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui pelayanan 

yang diberikan oleh Pemerintah bagi penyandang disabilitas, sehingga 

peneliti dalam penelitian ini mengangkat judul “Pemenuhan Hak 

Kesehatan Bagi Disabilitas Netra Di Puskesmas Janti Kota Malang” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam 

suatu  

penelitian maka dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Disabilitas Netra Di 

Puskesmas Janti Kota Malang? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam 

Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Disabilitas Netra Di Puskesmas 

Janti Kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Disabilitas 

Netra Di Puskesmas Janti Kota Malang. 

2. Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang 

dihadapi hadapi Puskesmas Janti Kota Malang dalam 

Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Disabilitas Netra. 

 

1.4 Manfaat Penelitan 

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang 

telah diuraikan di atas, juga di harapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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1.1.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun bahan 

referensi tentang Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Disabilitas 

Netra.  

1.1.2 Manfaat Praktis 

a. Pemerintah Pusat 

Bagi pemerintah pusat, dengan adanya penelitian ini maka 

dapat memberi masukan serta dapat dijadikan referensi 

dalam pengambilan kebijakan tentang pemenuhan hak-hak 

kesehatan bagi disabilitas netra 

b. Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah khususnya Kota Malang dapat 

mengetahui tentang perkembangan dan permasalahan akan 

pemenuhan hak kesehatan bagi disabilitas netra di 

Puskesmas Janti Kota Malang. 

c. Puskesmas Janti Kota Malang 

Puskesmas Janti Kota Malang dapat meningkatkan dalam 

pemenuhan hak kesehatan dan pelayanan kepada pasien 

yang secara khusus kepada para pasien disabilitas Netra. 

d. Penyandang Disabilitas 

Para penyandang disabilitas dapat mengetahui hak-hak 

pelayanan bidang kesehatan, serta secara umum diharapkan 

para disabilitas metra menjadi perhatian khusus bagi 

stakeholder pelayanan publik. 
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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 sebab itu, peneliti membuat ruang lingkup penelitian untuk 

mengkaji “Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Netra 

Di Puskesmas Janti Kota Malang” diantaranya sebagai berikut:  

1. Implementasi dalam pemenuhan hak kesehatan bagi

disabilitas netra.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak

kesehatan bagi disabilitas netra.

3. Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota

Malang dalam mendukung pemenuhan kesehatan bagi

disabilitas netra di Puskesmas Janti Kota Malang.




