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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hak warga negara adalah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan 

telah dimuat di dalam UU NO 23 tahun 1992 pasal satu point satu tentang kesehatan 

“Kesehatan adalah sebuah kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

membuat setiap orang dapat produktif secara ekonomis, sehingga hal itu menjadi 

dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan”. Negara memiliki kewajiban untuk 

memenuhi segala kebutuhan warga, dalam hal ini pelayanan kesehatan sebagai 

kewajiban  negara kepada masyarakat untuk menghormati, melindungi dan 

memenuhi hak atas kesehatan masyarakat antara lain kewajiban untuk menghormati 

akses yang setara ke pelayanan kesehatan yang tersedia dan tidak mengganggu dan 

menghalangi individu atau kelompok dari akses mereka ke pelayanan yang tersedia.  

Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu kesehatan 

masyarakat, seperti kegiatan yang menimbulkan polusi yang dapatmerusak 

lingkungan. 

Kewajiban untuk terus melakukan langkah-langkah di bidang perundang-undangan 

dan langkah-langkah lain untuk menjamin setiap warga memiliki akses (setara) ke 

pelayanan kesehatan jika disediakan oleh pihak ketiga. Kewajiban untuk 

melakukan upaya di bidang perundang-undangan dan langkah-langkah lain untuk 

melindungi setiap manusia dari pelanggaran di bidang kesehatan oleh pihak ketiga. 

Kewajiban untuk mengadopsi kebijakan kesehatan yang nasional dan untuk 

menyediakan bagian secukupnya dari setiap dana kesehatan yang tersedia. 
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Kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan untuk 

menciptakan kondisi  warga untuk tetap memiliki akses memadai dan mencukupi 

ke pelayanan kesehatan, termasuk didalamnya pelayanan perawatan kesehatan serta 

air bersih yang dapat diminum dan sanitasi yang  memadai. Kenyataan dilapangan 

ternyata tidaklah berbanding lurus dengan kewajiban pemerintah, kondisi 

perbatasan masih sangat memprihatinkan sedangkan wilayah perbatasan adalah  

bagian terdepan dari suatu negara yang seharusnya sangat diutamakan oleh 

negara.Warga yang berada di wilayah perbatasan menjadi korban dari tidak 

meratanya pembangunan disegala sektor, terutama dalam hal ini pemenuhan akan 

kesehatan yang bermutu, dan pada saat yang bersamaanWilayah Jawa masih 

menjadi kiblat pembangunan di Indonesia. Negara lamban dan tidak serius 

menjangkau permasalahan kesehatan di wilayah perbatasan, negara hanya sibuk 

mempercantik kota dan seluruh kemewahan fasilitas yang dimiliki dan kepentingan 

diri mereka sendiri. Kesehatan dalam pemenuhannya dipengaruhi oleh banyak 

faktor mulai dari akses akan informasi, jarak pemukiman warga dengan lembaga 

kesehatan, dan pelayanan kesehatan secara Administratif dan Medis yang masih 

sangat memprihatinkan dan masih menyelimuti warga yang berada di wilayah 

perbatasan. 

Masyarakat perbatasan lebih memilih mencari kesehatan  di negeri jiran 

Malaysia, bukan karena kurangnya nasionalisme, melainkan karena warga lebih 

mudah mendapatkan pelayan kesehatan di Malaysia yang hanya butuh sekitar lima 

belas menit untuk sampai dan warga Indonesia dilayani dengan baik, sebaliknya, 

warga dari desa aji kuning membutuhkan waktu sekitar dua setengah jam untuk 



3 
 

sampai ke kota Nunukan atau ibu kota kabupaten  dalam memenuhi kebutuhan akan 

kesehatan mereka. Kondisi pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, khususnya 

bagi warga desa aji kuning maupun wilayah yang berada disekitarnya perlu ada 

pengecualian dalam hal pemberian kemudahan berupa fasilitas yang terjangkau 

secara jarak, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan 

kesehatan ditempat mereka berada tanpa harus menempuh jarak yang jauh menuju 

ke kota untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik untuk jumlah 

penduduk di Desa Aji Kuning yang menurut badan pusat stistik kecematan sebatik 

tengah, jumlah penduk di desa aji kuning pada tahun 2015 berkisar 2896 jumlah 

penduduk. Laki laki berjumlah 1471 orang dan perempuan berjumlah 1398 orang 

dan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat masih menggunakan metode 

penyembuhan diluar penanganan Medis. Pencarian kesehatan masyarakat di Desa 

Aji Kuning juga dipengaruhi oleh letak kewilayaan dan kontrasnya pelayanan 

didalamnya sebagai komparasi dapat dilihat pada Malaysia yang peningkatan 

kesehatannya lebih merata ketimbang di Indonesia, hal ini di karenakan pemerintah 

malaysia melihat betul kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan yang dianggap 

sangat penting dalam menunjang Produktivitas masyarakat dan mengangkat derajat 

kemanusiaan. Sehingga dalam melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat, 

pemerintaha menekankan akan kesadaran dan kewajiban tenaga kerja kesehatan 

pada pasien. Perbedaan ini jelas terlihat di Wilayah Perbatasan, bagaimana proses 

pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan masih banyak 

ditemukan ketidaksesuaian dengan tuntutan yang diberikan oleh lembaga 

kesehatan. Keseriusan pemerintah dalam mengangkat derajat kemanusian di 
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wilayah perbatasan perlu dipertanyakan, karena kesehatan merupakan faktor utama 

dalam menunjang fungsi sosial masyarakat dan bila dikaji lebih jauh maka akan 

ditemukan tiga hal penting yang menjadi sebuah ukuran kepuasan pasien yang 

selama ini dilajalankan diseluruh rumah sakit atau lembaga kesehatan di malaysia, 

diantaranya bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik baiknya pada pasien 

melalui komunikasi dokter kepada pasien yang bukan hanya melihat masalah 

kesehatan fisik saja. Selanjutnya adalah pengadaan  alat kesehatan dan obat  sesuai 

kebutuhan pasien yang beragam, hal ini bisa terjadi karena di malaysia, biaya obat 

dan alat kesehatan tidak dikenakan pajak sehingga dapat memenuhi beragam alat 

kesehatan yang  lebih baik dan biaya pengobatan menjadi lebih murah. Pemerintah 

Indonesia masih memberikan pajak untuk obat dan alat kesehatan, sehingga 

membuat biaya berobat menjadi mahal. Biaya masuk alat kesehatan dari luar negeri 

sebesar 30% dan saat dijualkan kerumah sakit, dikenakan lagi biaya pajak penjualan 

sebesar 10%, sudah pasti memberatkan pasien secara finansial, meski telah ada 

program JKN (jaminan kesehatan nasional oleh BPJS (badan penyelenggara 

jaminan sosial) namun masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana health seeking masyarakat perbatasan dalam mencari kesehatan 

(studi kasus di desa Aji kuning, Sebatik tengah). 

2. Apa yang mempengaruhi pilihan masyarakat dalam mencari kesehatan 

(studi kasus di desa Aji kuning, Sebatik tengah).                                        
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C. Tujuan penelitian 

Mengetahui health seeking masyarakat perbatasan dalam mendapatkan 

pelayanan kesehatan (studi kasus di desa aji kuning, sebatik tengah). 

D. Mamfaat/kegunaan penelitian 

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka penelitian diharapkan dapat 

bermampaat secara: 

1. Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi atau landasan bagi kemajuan/ perkembangan ilmu kesejahteraan sosial 

terkait masalah kesehatan dan konsep konsep yang bisa diterapkan. 

2. Praktis 

Secara praktis, penelitian yang dilakukan, diharapakan dapat berguna bagi 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. 

E. Ruang lingkup penelitian 

Peneliti memberikan batasan-batasan dalam penelitian yang diperuntukkan 

untuk menghindari ketidakfokusan dalam penelitian, maka peneliti membuat 

batasan sebagai ruang lingkup yang mana dimaksudkan  untuk mengetahui health 

seeking masyarakat perbatasan dalam mencari kesehatan (studi kasus di desa aji 

kuning, sebatik tengah). 

 Ruang lingkup yang dimaksudkan didalam rumusan masalah adalah sebagai 

berikut: 
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Permasalahan masyarakat dalam mencari kesehatan di desa aji kuning mencakup: 

1. Permasalahan masyarakat dalam menentukan alternatif-alternatif 

penyembuhan. 

2. Accebility/keterjangkauan terhadap sumber Informasi, maupun Sarana dan 

Prasarana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


