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ABSTRAK 

Ananta Refka Nanda. 2015 Pelaksanaan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Surakarta (PKMS) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Untuk Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan  Ditinjau Dari Prespektif HAM (Studi Pemerintah Kota Surakarta) : 

Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum., dan Windiahsari, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci : Implementasi,PKMS, HAM, Hak Konstitusional  

Kesehatan merupakan hak dasar dari manusia itu sendiri yang telah dilindungi 

kepastian untuk mendapatkan pelayanan dan jaminan sosial dibidang kesehatan. Hal tersebut 

sesuai dengan DUHAM yang menjadi prinsip dasar Negara-negara untuk melindungi HAM, 

di Indonesia sendiri hak untuk memproleh kesehatan telah tercantum di Pasal 28 H ayat (1) 

UUD 1945 dan di UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan  juga  mengatur tentang 

pemenuhan hak konstitusioanal tersebut. Pemerintah Kota Surakarta membuat program 

PKMS merupakan terobosan yang sangat tepat guna meningkatkan aksesibilitas bagi 

masyarakat Surakarta yang belum tertampung dalam program jaminan kesehatan manapun. 

Hal ini dimaksudkan untuk menampung masyarakat agar dapat ditampung dalam jaminan  

kesehatan. Dalam pelaksanaannya program PKMS nantinya akan ditinjau dari prespektif 

HAM.      

Tinjauan pustaka yang dipakai adalah menggunakan teori Prinsip pokok HAM, Hak 

atas pelayanan kesehatan, Hak konstitusional warga negara dan Pelayanan publik. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Sumber data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan fokus penelitian di Dinas 

Kesehatan dan DPRD Kota Surakarta. 

Hasil Penelitian menunjukan: (1) Implementasi programPKMS sebagai upaya 

pemenuhan hak konstitusioanal warga negara di bidang pelayanan kesehatan di Kota 

Surakarta sudah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan tujuan awal yaitu memberikan 

perlindungan dan jaminan kesehatan  melaluai pembagian dua jenis kartu PKMS  yaitu : Gold 

Card yang diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu dan Silver Card yang 

diperuntukan bagi masyarakat Kota Surakarta yang memiliki KTP, Kartu Keluarga Kota 

Surakarta.  2) Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan PKMS melakukan Soasialisasi 

yang lebih genjar dan terus melakukan pembaharuan data calon penerima kartu PKMS serta 

terus melakukan evaluasi kinerja. 

Adapun saran dari penelitian ini adalah data calon penerima PKMS terus 

diperbaharui, memberikan sosialisasi yang masif serta merata untuk masyarakat Kota 

Surakarta dan ditingkatkannya koordinasi antar dinas terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING   ...................................................................... ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ........................................................................... iii 

PERNYATAAN ................................................................................................... iv 

MOTO DAN PERSEMBAHAN .......................................................................... v 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii 

ABSTRAK ............................................................................................................ x 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. vi 

DAFTAR BAGAN ............................................................................................... vii 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xix 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1 

1.2 Identifiksi Masalah ................................................................................. 9 

1.3 Pembatasan Masalah ............................................................................... 10 

1.4 Rumusan Masalah ................................................................................... 10 

1.5 Tujuan Penelitian .................................................................................... 11 

1.6 Manfaat Penelitian .................................................................................. 11 

1.6.1 Manfaat Secara Teoritis .............................................................. 11 

1.6.2 Manfaat Secara Praktis ............................................................... 12 

1.7 Sistematika Penulisan ............................................................................. 12 

1.7.1 Bagian Awal Skripsi ................................................................... 12 

1.7.2 Bagian Isi Skripsi ........................................................................ 13 

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi .................................................................. 13 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 14 



xi 
 

2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................................... 14 

2.2  Landasan Teori ...................................................................................... 20 

2.2.1 Prinsip Pokok Hak Asasi Manusia .............................................. 20 

2.2.2 Hak Atas Pelayanan Kesehatan .................................................. 22 

2.2.3 Hak Konstitusional Warga Negara ............................................. 23 

2.2.4 Pelayanan Publik ......................................................................... 24 

2.3 Kerangka Berfikir ................................................................................... 33 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 34 

3.1 Pendekatan Penelitian ............................................................................. 34 

3.2 Jenis Penelitian ....................................................................................... 35 

3.3 Fokus Penelitian ...................................................................................... 36 

3.4 Lokasi Penelitian .................................................................................... 36 

3.5 Sumber Data Penelitian .......................................................................... 37 

3.6 Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 38 

3.6.1 Observasi ……………………………….................................... 38 

3.6.2 Wawancara .................................................................................. 39 

3.6.3 Studi Pustaka ............................................................................... 40 

3.7 Keabsahan Data ...................................................................................... 40 

3.8 Metode Analisis Data ............................................................................. 42 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 45 

4.1 Gambaran Umum .................................................................................... 45 

4.1.1 Gambaran Umum Kota Surakarta ............................................... 45 

4.1.2 Dinas Kesehatan.......................................................................... 50 

4.1.3 Struktur Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok dan 

Kewajiaban Dinas Kesehatan ..................................................... 52 

4.2 Pelaksanaan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Surakarta (PKMS) .................................................................................. 62 

4.3 Kepersertaan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Surakarta (PKMS)  ................................................................................. 70 

4.4 Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Untuk 

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Prespektif HAM ...... 76 



xii 
 

4.5 Kendala-Kendala Pelaksanaan Program Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat Surakarta (PKMS) ............................................................. 81 

4.6 Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan 

Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) ..... 83 

BAB V PENUTUP............................................................................................... 85 

5.1  Simpulan ................................................................................................... 85 

5.2 Saran .......................................................................................................... 88 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 4.1Banyaknya Tenga Kesehatan  ................................................................ 49 

Tabel 4.2 Anggaran PKMS ................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir ............................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

1. SK Penetapan Dosen Pembimbing, 

2. Surat Izin Penelitian di Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 

3. Surat Izin Penelitian di DPRD Kota Surakarta, 

4. Peraturan Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat Surakarta. 

5. Dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-citabangsa 

Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsaIndonesia. Tujuan nasional 

tersebut adalah melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaianabadi 

serta keadilan sosial. 

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan 

yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang 

menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan 

kesehatan.Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan 

yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Kesehatan merupakan isu Hak Asasi Manusia membawa konsekuensi setiap 

manusia berhak atas kesehatan dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, tentu bukan 

sesuatu yang tanpa dasar.Kesehatan merupakan isu krusial yang harus dihadapi setiap 

negara karena berkorelasi langsung dengan pengembangan integritas pribadi setiap 

individu supaya dapat hidup bermartabat. Negara dengan kesehatan rakyatnya kurang 

terurus dengan baik, akibatnya Sumber Daya Manusia rendah, akan sulit bersaing dengan 

negara-negara lain. 
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Hak atas kesehatan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, sehingga pemenuhan 

akan hak kesehatan setiap warga negara perlu dilakaukan oleh pemerintah mengingat 

masih banyak jumlah penduduk yang kurang mampu dan memerlukan perhatian khusus 

yaitu dibidang kesehatan. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut sangat rentan 

terhadap masalah kesehatan  sehingga perlu adanya perlindungan serta pelayanan 

kesehatan  yang merata dan adil bagi masyarakat. 

Untuk itu sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama 

dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru 

yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang 

mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. 

Kewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan Hak 

Konstitusioanal yang diatur di Pasal 28 H (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Setiap 

orang berhak hidup sejahtra lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 

Dalam pemenuhan hak atas kesehatan setiap rakyat harus dibarengi dengan 

pelaksanaan dari pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atas 

kesejahtraan rakyatnya. Bentuk tanggung jawab negara tercantum  dalam Pasal 34 ayat 

(3) UUD 1945 yang berisi : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. 

 Aturan dalam UUD 1945 mengenai pemenuhan hak konstitusional dibidang 

kesehatan oleh negara tersebut kemudian diatur lebih lanjut lagi di UU No. 36 tahun 

2009 tentang Kesehatan di Pasal 4 yang berisi “semua orang berhak atas kesehatan”. Dan 

di Pasal 5 ayat (1)” Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses 

atas sumber daya di bidang kesehatan. (2) Setiap orang mempunyai hak dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (3) Setiap orang 
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berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan 

yang diperlukan bagi dirinya”. 

Dalam perkembangan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia bergeser dari  

sistem sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-

undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undaang-undang  

tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya 

diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk 

mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. 

Hakikatnya kesehatan  merupakan keinginan untuk dapat hidup sehat serta mendapat 

pelayanan kesehatan yang terbaik ketika sakitnya. Hal ini merupakan sebuah tanggung 

jawab bersama antara pemerintah serta masyarakat untuk menjaminnya, karena hak 

untuk mendapatkan peayanan kesehatan merupakan atuaran dari hukum hak asasi 

internasional. 

Indonesia sebagai negara hukum yang berasaskan Pancasila memberikan perhatian 

khusus terhadap persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM merupakan harkat 

yang dibawa oleh manusia sejak dari lahirnya maka hak tersebut harus di lindungi serta 

dijamin pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dan harus di terapkan secara 

adil dan merata.  

Pengaturan tentang hak atas kesehatan didalam Pasal 25 ayat (1) Universal 

Declaration of Human Rights (DUHAM), yaitu : "Setiap orang berhak atas taraf 

kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan 

keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, 

pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, 

cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang 

mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya”. Karena 
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hak atas kesehatan menjadi hal yang mendasar bagi individu dalama melaksanakan hak 

asasinya. 

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia di Indonesia, memiliki cakupan yang 

luas tidak hanya hak untuk memperoleh layanan kesehatan, tetapi juga hak setiap rakyat 

Indonesia untuk memperoleh perlindungan dari bahaya yang mengancam kesehatannya. 

Secara filosofis, kesehatan sebagai hak setiap manusia, dan kewajiban negara memenuhi 

hak itu terutama pada situasi bahwa tidak setiap orang mempunyai kesempatan yang 

sama untuk menikmati haknya itu, merupakan isu keadilan. Karena hubungan erat antara 

isu kesehatan, keadilan dan hak asasi manusia, dengan sendirinya fungsi hukum menjadi 

sangat vital. 

Problematika utama sehubungan pemerataan akses layanan kesehatan di Indonesia 

yaitu isu kemiskinan, terutama struktural. Biaya kesehatan yang mahal menyebabkan 

kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati hak-haknya di bidang 

kesehatan sulit diwujudkan. Dengan menjadikan masalah kesehatan sebagai isu keadilan 

dan hak asasi manusia, maka klaimnya: Setiap orang berhak memperoleh manfaat yang 

sama tanpa memandang statusnya dan negara bertanggung jawab merealisasikan. 

Keterkaitan tingkat kesehatan dengan kemiskinan dapat dilihat pada siklus lingkaran 

setan kemiskinan (the vicious circle of poverty). Dalam suatu lingkaran setan kemiskinan 

tersebut terdapat tiga poros utama yang menyebabkan sesorang menjadi miskin, yaitu : 

1) rendahnya tingkat kesehatan, 2) rendahnya pendpatan, dan 3) rendahnya tingkat 

pendidikan. Rendahnya tingkat kesehatan merupakan salah satu pemicu terjadinya 

kemiskinan. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (right for 

health) dengan memberikan pelayanan kesehatan yang adil, memadai, terjangkau dan 

berkualitas. 
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Negara-negara maju pada umumnya memberikan subsidi kesehatan hampir 

mencapai 20-22% dari total anggaran. Nilai ini hampir sama dengan anggaran 

pendidikan yang mencapai 20-25% dari total anggaran. Sebagai contoh, pemerintah 

Inggris melalui National Health Service (NHS) memberikan subsidi kesehatan hingga 

90%. Dengan sistem seperti itu masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang 

sangat murah. Tapi dari sisi pelayanan kesehatan yang diberikan sangat berkualitas serta 

mengedepankan aspek kemanusiaan Hardiansyah (2011:21).  

Problematika utama sehubungan pemerataan akses layanan kesehatan di Indonesia 

yaitu isu kemiskinan, terutama struktural. Biaya kesehatan yang mahal menyebabkan 

kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati hak-haknya di bidang 

kesehatan sulit diwujudkan. Dengan menjadikan masalah kesehatan sebagai isu keadilan 

dan hak asasi manusia, maka klaimnya: Setiap orang berhak memperoleh manfaat yang 

sama tanpa memandang statusnya dan negara bertanggung jawab merealisasikan. 

Padahal sebuah negara dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas  

melalui keberadaan sarana kesehatan yang memadai serta terjangkau bagi masayarakat 

tersebut. Sarana kesehatan merupakan salah satu barang publik yang harus dipenuhi oleh 

pemerintah sebagai bentuk pemberi layanan. Di Indonesia saat ini seperti yang 

dilaporkan oleh Bank Dunia mutu pelayanan kesehatan masih sanagat rendah, hal ini 

merupakan tantangan bersama baik itu Pemerintah maupun masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan. 

Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan melayani rakyat/warga 

negara sebagai konsekuensi dari tujuan dan fungsinya.Hubungan dengan rakyat/warga 

negara melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi negara.Kewajiban 

yang timbul sebagai konsekuensi hubungan antara negara dan rakyat/warga negara 

sangat luas dan beragam, salah satunya kewajiban hukum yang lahir karena klaim hak 
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asasi manusia.Tujuan dan fungsi negara dalam hubungan dengan rakyat/warga negara 

pada hakikatnya diselenggarakan oleh pemerintah selaku entitas hukum personifikasi 

Negara. 

Ironisnya yang terjadi sekarang ini telah terjadi tindakan diskriminasi terhadap 

pasien pada pelayanan kesehatan di rumah sakit tanpa memperhatikan hak pasien. 

Sebagai contoh : orang yang mampu membayar biaya perawatan akan mendapatkan hak 

atas pelayanan kesehatan dengan baik, dan dapat memilih rumah sakit maupun dokter 

yang dikehendaki. Tetapi bagi orang yang tidak mempunyai biaya untuk membayar 

rumah sakit/tidak dapat memberi uang muka untuk tindakan medis tertentu, maka akan 

mendapatkan perlakuan tidak baik bahkan ditolak untuk berobat di rumah sakit tersebut. 

Hal tersebut bertolak belakang dengan Undang-undang kesehatan Pasal 5 ayat (2), yang 

menyebutkan bahwa :“Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.” Juga dalam Undang-undang Dasar 1945 

Pasal 28 H ayat (2), menyatakan bahwa :“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara, bertanggung jawab atas ketersediaan 

sumber daya di bidang kesehatan, ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang 

ditujukan kepada masyarakat secara adil dan merata. 

Ini menjadi peran pemerintah untuk mengambil inisiatif untuk menyelesaikan 

masalah kesehatan yang ada di masyarakat.Pemerintah harus mengambil peran strategis 

dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Karena dengan kesehatan masyarakat yang 

meningkat maka akan menhasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pada Pasal Pasal 13 ayat (1) “Setiap 

orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. (2) Program 
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jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan sebagai bentuk menjalankan amanat 

UUD 1945 dan Undang-undang yang terkait maka Pemerintah Kota Surakarta membuat 

program jaminan kesehatan daerah yang nantinya sebagai langkah melindungi hak 

konstitusioanal dibidang kesehatan. 

Melalaui Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PMKS) adalah sebuah 

langkah nyata Pemerintah Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan publik serta 

peningkatan kesehatan masyarakatnya. Program ini bertitik fokus pada asuransi yang di 

kolola melalui Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Surakarta itu 

sendiri.Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) merupakan pemberian 

pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatife yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat pemegang kartu berobat 

berlangganan. Dan Pemerintah Kota Surakarta akan menanggung biaya pelayanan 

kesehatan berupa premi asuransi yang akan dibayarkan kepada puskesmas atau Rumah 

Sakit Daerah yang bersangkutan. 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) ini diperuntukan untuk 

seluruh masyarakat Kota Surakarta yang dapat membuktikan dengan KK (Kartu 

Keluarga) atau KTP (Kartu Tanda Penduduk ) yang belum termasuk dalam program 

Askes PNS, Askes Swasta, Askeskin atau Asuransi kesehatan lainnya. Maka dari itu dari 

segi Pelayanan Publik, PKMS mampu untuk memberikan akses yang sama untuk 

kesehatan. 

Ada dua macam kartu keanggotaan PKMS, yaitu Silver card dan gold card, Silver 

card adalah kartu yang diperuntukan untuk seluruh masyarakat Surakrta. Sementara gold 

card adalah pemegang kartu yang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Untuk 

mendapatkan gold card  maka terlebih dahulu memiliki silver card. Pembedaan ini 
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terjadi untuk meringankan beban masyarakat miskin yang tidak bisa membayar biaya 

kesehatan. PKMS ini memberikan akses kepada semua masyarakat untuk dapat dilayani 

jika menderita sakit, bagi pemegang kartu silver card  mendapatkan potongan biaya 

berobat dari Pemerintah Kota Surakarta.  

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilakukan identifikasi beberapa masalah yang 

ditemukan, diantaranya: 

1. Sistem pelaksanaan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta 

(PKMS). 

2. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang 

dilakukan Pemrintah Kota Surakarta, sebagai amanat dari peraturan perundang-

undangan 

3. Peroses penetapan penerima jaminan kesehatan daerah agar tepat kepada 

masyarakat yang sangat membutuhkan  

1.3. Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan ini, pembahasan akan dibatasi dalam beberapa masalah yang 

dianggap menjadi masalah utama dan perlu dikaji lebih dalam lagi untuk mendapatkan 

penjelasan yang lebih lengkap dan tidak terlalu meluas hingga mengaburkan tujuan 

penulisan ini. 

1. Proses pelaksanaan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta 

(PKMS) dalam rangka pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi 

masayarakat sebagai upaya  menjalankan amanat dari Kontitusi dan Peraturan 

Perundang-undangan di Negara Indonesia 
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2. Upaya meningkatkan mutu pelayanan dari Program Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat Surakarta (PKMS)  

1.4. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam pemenuhan  hak konstitusioanal  atas 

pelayanan  kesehatan melalui Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Surakarta (PKMS) di Kota Surakarta ? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan 

kesehatan melalui Program Kesehatan Masyarkat Surakarta (PKMS) di Kota 

Surakarta ? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang dicapai 

dari penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis Penerapan Program Kesehatan Masyarkat Surakarta (PKMS) di 

Kota Surakarta dalam memenuhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 

2. Mengatahui implemantsi dari program tersebut Program Kesehatan Masyarkat 

Surakarta (PKMS) di Kota Surakarta di lihat dari prespektif HAM. 

3. Mengetahui cara dari Pemerintah Kota Srakarta untuk meminimalisir hambatan 

yang dihadapi dalam pemeberian pelayanan Program Kesehatan Masayarakat 

Surakarta (PKMS). 

1.6. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1) Teoritis  

a. Menambah wawasan bagi pembaca tentang pemenuhan hak atas  pelayanan 

kesehatan untuk  warga negara yang dilihat dari prespektif HAM. 
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b. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti 

masalah  yang sejenis. 

2) Praktis 

a. Penelitian ini sebagai bahan evaluasi pelakasanaan program pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bahan dalam pengambilan  

kebijakan oleh pemerintah.  

 

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN  

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 tiga bagian yang mencakup  bab yang disusun 

berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

a. Bagian Awal Skripsi  

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul lembar kosong berlogo Universitas Negeri 

Semarang. 

b. Bagian Pokok Skripsi  

Bagian ini pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk 

landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dan 

penutup adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang masalah identifikasi masalah, identifikasi dan 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai teori-teori yang digunakan landasan penelitian, diantaranya yaitu 

Hak Asasi Manusia, Hukum Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Hak 
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Kostitusional warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan serta dasar 

hukum pemeberlakuan Program Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). 

BAB III METODE PENELITIAN  

Berisi mengenai metode yang digunakan yaitu meliputi pendekatan penelitian, 

jenis penelitian, fokus penelitian lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik 

pengumpulan data, uji keabsahan data, teknis analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan 

penulis mengenai“Pelaksanaan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Surakarta (PKMS) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Untuk 

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  Ditinjau Dari Prespektif HAM (Studi 

Pemerintah Kota Surakarta)” 

BAB  V PENUTUP 

c.  Bagian Akhir Skripsi  

Bagian Akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penulis merasa perlu untuk menjaga orisinalitas penulisan ini memberikan 

beberapa contoh penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai hal-hal yang 

terkait dengan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan Hak Konstitusioanal Warga 

Negara. Dalam hal penelitian yang mereka lakukan akan dipaparkan inti dari 

penelitian yang mereka lakukan sehingga pada akhirnya kelak diketahui bahwa 

penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan penelitian 

terdahulu. 

Penelitian ini merupakan disertasi yang ditulis oleh  Yahya Ahmad Zein, S.H., 

M.H untuk medapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia 

dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Kesehatan Sebagai Hak 

Konstitusional Warga Negara Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan 

Kalimantan Utara” dalam penelitian tersebut di ungkapkan mengenai Hak atas 

layanan kesehatan sebagaimana ketentuan 28 H ayat 1 UUD 1945 melahirkan sebuah 

kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan bagi warga 

negaranya sebagaimana amanat dari UUD 1945. Sementara itu hak atas perlindungan 

kesehatan mewajibkan negara/pemenrintah melakukan pengaturan-pengaturan supaya 

kesehatan setiap orang selaku pemegang hak (right holder) aman dari masalah-

masalah yang mengancam kesehatan tersebut. 

Kaitan HAM dengan kesehatan sangatlah jelas seperti yang diatur dalam Pasal 3 

UU No. 36 Tahun tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa : “pembangunan 

kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup 
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sehat bagi setiap setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

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

produktif secara sosial dan ekonomi. 

Kesehatan sebagai HAM juga ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 4 UU 

No. 36 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan” , 

Pasal 6 juga di sebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang 

sehat bagi derajat kesehatan”.  Pengaturan tentang hak atas kesehatan ini juga 

diimbangi dengan pengaturan menyangkut kewajiban yang harus diemban oleh 

pemegang hak atas kesehatan tersebut, adapun kewajiban tersebut yang dimaksud : 

1) Kewajiban ikut mewujudkan, memperthankan dan meningktkan derajat kesehatan 

masyarakat setinggi-tingginya : Kewajiban tersebut, pelaksanaanya meliputi 

upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pembangunan 

berwawasan kesehatan. 

2) Kewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang 

sehat, baik fisik, biologi maupun sosial. 

3) Kewajiban untuk hidup sehat demi mewujudkan mempertahankan dan 

memajukan kesehatan setinggi-tingginya. 

4) Kewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orsng lain menjadi 

tanggung jawabnya. 

5) Kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial yang diatur sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan praturan perundang-undangan. 

Dalam hasil penelitian yang dilakuakan oleh peneliti di Kabupaten Nunukan 

dalam pemeuhan hak atas kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara adalah 

sebagai berikut : Buruknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan di wilayah 

perbatasan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar masih 

belum memiliki rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta dan fasilitas 
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kesehatan yang memadai. Fasilitas kesehatan diperbatasan Kalimantan Utara sebagian 

besar dilayani puskesmas yang berada di ibukota kecamatan. Rumah Sakit Umum 

Daerah hanya terdapat di ibukota kabupaten. Adapun model pengelolaan wilayah 

perbatasan Indonesia yang telah menggunakan pendekatan kesejahtraan (prosperity 

approach) ternyata belum juga memaksimalkan pengelolaan wilayah perbatasan, hal 

ini dikarenakan pendekatan kesejahtraan tersebut tidak di barengi dengan upaya 

proritas untuk pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan warga negara di wilayah 

perbatasan. 

Penelitian ini merupakan Tesis yang ditulis  oleh Nunuk Herawati,S.H untuk 

mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta  

dengan judul “Kebijakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta 

(PKMS) Dalam Pelayanan Kesehatan” dalam penelitian ini untuk mengetahui 

model pelaksanaan PKMS di masa depan yang dapat meningkatkanpelayanan 

kesehatan penduduk Surakarta.  

Jenis penelitian ini adalah normative-empiris, yaitu penelitian dengan cara 

mengkajiperundang-undangan, kontrak yang mengatur mengenai Pemeliharaan 

KesehatanMasyarakat Surakarta (PKMS), dan secara empiris menggali informasi di 

lapanganmengenai pelaksanaan (implementasi) kebijakan Pemeliharaan Kesehatan 

MasyarakatSurakarta (PKMS) dengan observasi, menyebarkan kuesioner dan 

wawancara kepadapihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkn bahwa kebijakan PKMS diatur dengan 

PeraturanDaerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 8 tahun 2007,Peraturan Walikota 

Surakarta No.10 Tahun 2009,Keputusan Walikota Surakarta No. 440.05 / 08-G / 1 / 

2010, PerjanjianKerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Rumah Sakit. 
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Kebijakan PKMSsesuai dengan UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Praktik 

Kedokteran dan UU Pemerintahan Daerah, serta tidak sesuai dengan UU Sistem 

Jaminan Sosial Nasional.Dalam pelaksanaan kebijakan PKMS ditemui permasalahan-

permasalahan yang tidaksesuai dengan UU tersebut di atas. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khanina dalam skripsinya untuk 

memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Negeri Semarang, dengan judul 

penelitian “Pemenuhan Hak-Hak Pasien Program Jaminan Persalinan Sebagai 

Konsumen Jasa Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Pasien Jaminan 

persalinan Dewi Khodijah di Kota Slawi). 

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa hasil seperti 

dalam : 

a) Pemenuhan Hak-Hak Pasien Jampersal Dewi Khodijah Dalam Pelayanan 

Kesehatan 

Hak-hak pasien Jampersal Dewi Khadijah tidak terpenuhi oleh bidan Ap, 

karena ketidaktahuan pasien terkait hak-haknya sebagai pasien, sehingga 

tenaga kesehatan hanya melakukan kebiasaan menjalankan praktek tanpa 

memperhatikan hak-hak pasien secara keseluruhan, apabila terjadi sesuatu 

barulah tenaga kesehatan mengurus administrasi sebagai alat untuk 

menunjukan bahwa upaya kesehatan telah dilakukan sesuai standar dan 

kesepakatan dengan pasien. terlebih kebijakan jampersal ditemukan kondisi 

yang merugikan tenaga kesehatan sehingga berdampak pelayanan kesehatan 

dengan pasien seperti pasien tidak mengetahui informasi secara jelas, 

pemerikasaan ANC dan PNC di pelayanan imunisasi bayi tidak diperoleh 

gratis. pemasangan KB spiral pasca persalinan dilakukan tanpa sepengetahuan 
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pasien dan keluarga dan tidak terdapat informed consent sebelum dilakukan 

upya kesehatan pasien.hal ini bertentangan dengan UU No. 36 Tahun 2009 

tentang kesehatan dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

dan Permenkes RI No. 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang petunjuk teknis 

Jaminan Persalinan Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No. 

585/MEN.KES/PER/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik, Peraturan 

pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, KEPMENKES RI 

No. 900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi Praktek Bidan.Sedangkan 

hak-hak pasien belum terpenuhi dengan baik dengan fasilitas kesehatan yang 

maksimal karena keterbatasn tenaga medik yang ada. 

Dalam penelusuran Melalui penelusuran yang dilakukan dari data-data 

ilmiah yang ada maka penulis berkesimpulan bahwa negara dalam hal ini 

pemerintah mempunyai tanggung jawab besar dalam memenuhi Hak 

Konstitusional warga Negara di bidang kesehatan. dari berbagai penelusuran 

masih ditemukan kekurangan dalam hal pelayanan kesehatan yang ada 

dimasyarakat, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat sistem jaminan 

kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Oleh karena itu 

penulis mengangkat judul : “Pelaksanaan Program Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Sebagai Upaya Pemenuhan 

Hak Konstitusional Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  Ditinjau 

Dari Prespektif HAM (Studi Pemerintah Kota Surakarta)” 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Prinsip PokokHak Asasi Manusia  
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Jhon Locke yang dikenal sebagai “Bapak Hak Asasi Manusia” mengatakan 

bahwa manusia tetap memiliki hak-hak alamiahnya dalam masyarakat yang 

dibentuk berdasarkan kontrak sosial membentuk masyarakat politik (political 

sociaty) untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan dan milik mereka. 

Pemerintah terbentuk dengan kekuasaan terbatas dan terikat pada masyarakat 

dengan jaminan  perlindungan hak-hak alamiah dari masyarakat itu sendiri. 

Lembaga pembuat hukum atau undang-undang (the legislator) dibatasi oleh 

huku alam atau melanggar hak-hak alamiah masyarakat maka hukum tersebut 

tidak sah (invalid). 

Pendapat berbeda dilontarkan Jean-Jacque Rousseau yang mengatakan 

bahwa hukum alam keadaan alamiah, manusia adalah bebas dan kemudia 

mengadakan kontrak sosial dengan manusia-manusia adalah bebas dan 

kemudian mengadakan kontrak sosial dengan manusia-manusia lainnya, karena 

manusia sadar dengan tantangan yang akan dihadapinya sendiri. Dalam keadaan 

alamiah manusia dapat mempertahankan dirinya dalam keadaan tertentu.   

Hak asasi manusia (HAM) tidak semata wacana dari pemikiran barat 

semata melainkan dasar pijkan yang kokoh dari seuruh budaya dan 

agama.pandanagan HAM adalah pandanagan kesmestaan bagi eksistensi dan 

proteksi kehidupan dan kemartabataan manusia. 

Deklarsi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration 

of Human Right), pada tanggal 10 desember 1948 yang memuat pokok-pokok 

tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, 

pendidikan hak kerja dan kebebasan beragama. Deklarasi itu, ditambah dengan 

berbagai instrumen lainnya yang datang susul, menyusul telah memperkaya 
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eksistensi perlindungan HAM sekaligus menjadi bahan rujukan yang tidak 

mungkin diabaikan. 

HAM merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia, hak asasi yang 

melambangkan kemanunggalan hidup manusia dengan dimensi interisiknya. 

Kelahiran dan kemunculannya HAM adalah isu universal sekalipun dalam 

kurun waktu tertentu isu itu di gelidingkan dalam konteks partikuler yang jelas 

muatannya dan pesan aktualnya merupakan representasi kehidupan jamak 

manusia as a whole. (Muhtaj : 2009). 

Indonesia sebagai negara yang mengedepankan perlindungan HAM melalui 

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Pasal 1 Hak Asasi 

Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya 

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia.  

2.2.2. Hak Atas Pelayanan Kesehatan  

Pelayanan kesehatan merupakan faktor penting dalam pemenuhan hak 

kesehatan bagi warga negara yang harus diberi kepastian hukum serta diberi 

pelayanan yang terbaik agar sembuh dari penyakit yang diderita oleh pasien. Di 

Pasal 25 ayat (1) DUHAM yang menyatakan setiap orang berhak atas taraf hidup 

yang menjamin kesehatan dan kesejahtraan untuk dirinya dan keluarganya, 

termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta 

pelayanan soasial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat 

menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau 
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mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena karena keaadaan yang 

berada di luar kekuasaannya. 

Selain itu pelayanan kesehatan telah diatur dialam UU  36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan di Pasal 5  ayat (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama 

dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.Setiap orang 

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang 

kesehatan, ayat (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, dan ayat (3) Setiap orang berhak 

secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan 

yang diperlukan bagi dirinya. 

Melihat aturan-aturan yang telah di buat maka peran pemerintah untuk 

memenuhi hak kesehatan warga negara  menjadi sebuah kewajiban yang tidak 

bisa di tawar karena hak atas kesehatan merupakan sebuah kodrat bagi manusia 

yang tertuang dalam DUHAM. 

Aspek perlindungan dan pemenuhan HAM atas kesehatan, sejatinya HAM 

mengsyaratkan individu untuk diakuai memperoleh akses kesehatan dengan cepat 

dan biaya yang terjangkau. Pemerintah berkewajiaban untuk menyediakan hal itu 

secara maksimal. 

3.2.3. Hak Konstitusional Warga Negara 

Hak konstitusional (constitutional right) menurut Prof. Jimly Asshiddiqie 

adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI 1945. Setelah 

amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia maka 

prinsip-pinsip HAM telah tercantum dalam konsitusi Indonesia sebagai ciri khas 

prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum 
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dalam UUD 1945 adalah merupakan Hak konstitusional Warga Negara 

Indonesia. 

Dalam suatu negara hukum yang lahir dari konstitusionalisme harus 

bercirikan : 

(1) Adanya Perlindungan HAM, 

(2) Adanya Peradilan Yang Bebas, dan 

(3) Adanya Asas Legalitas. 

Hak konstitusional warga negara harus di jamin dalam konstitusi sebagai 

bentuk pengakuan HAM serta adanya peradilan yang independen tidak 

terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintahan harusdidasarkan 

atas hukum.  Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, 

dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang 

dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap 

pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia (the human rights) itu berbeda 

dari pengertian hak warga negara (the citizen’s rights). Hak warga negara adalah 

Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar undang-undang dasar disebut hak-hak 

hukum (legal rights), bukan hak konstitusional (constitutional rights). 

Sedangkan Hak asasi Manusia yang terkandung dalam konstitusi dapat disebut 

sebagai hak konstitusional warga negara. 

Hak konstitusional warga negara adalah  hak-hak yang dijamin itu 

dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi 

atau Undang-Undang Dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau 
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undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib 

menghormatinya. Oleh sebab itu pengakuan dan penghormatan terhadap hak-

hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaaligus berarti pembatasan 

terhadap kekuasaan negara. Sebagai bagian dari konstitusi maka hak-hak 

konstitusional itu harus dilindungi. Oleh karena itu berarti harus ada jalan 

sehinnga pemilik hak dapat mempertahankannya. (Palguna : 2013)   

Karakteristik dari hak konstitusional memiliki sifat yang fundamental yang 

lahir bukan  karena dipengaruhi oleh pemikiran barat mengenai hak alamiah 

melainkan karena dia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis 

yang merupakan hukum fundamental.  Karena merupakan bagian dari dan 

dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang 

kekuasaan negara : legislatif, eksekutif dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak satu 

organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak 

konstitusional itu. 

Dalam bidang pelayanan kesehatan Kontitusi negera Indonesia telah 

menjaminnya di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H (1)  yang berisi 

“Setiap orang berhak hidup sejahtra lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan.” Jadi dalam hal pelayanan kesehatan negara sudah 

memberikan jaminan untuk keterlayani semua warga negara yang membutuhkan 

pelayanan ketika dalam keadaan sakit. 

 

 

2.2.4.  Pelayanan Publik 
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Pelayanan dalam bahasa inggris disebut sebagai servant yang memiliki arti 

pelayanan, abdi, abdi rakyat, pegawai pemerintah. Istilah servant menunjuk 

pada kepada pegawai pemeritah yang memiliki tugas pokok pemerintah untuk 

melayani masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik merupakan kegiatan 

membantu masyarakat (stakeholders) dalam ragka memperoleh servis dan advis 

yang terkait dengan masyarakat umum. 

Pelayanan publik dapat juga berarti penyelenggaraan kepentingan warga 

masyarakat oleh pemerintah, baik secara  langsungatauoleh pihak swasta yang 

memperoleh mandat untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Pelayananan 

publilk dapat diinjau dari berbagai aspek seprti : ekonomi, sosial budaya politik 

dan hukum (Marbun : 2013)  

Secara yuridis rumusan pelayanan publik seharusnya merupakan penjabaran 

nilai dan presepsi dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang amanatnya antara lain untuk memajukan 

kesejahtraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam ketentuan 

Pasal 27 UUD 1945 memberikan kedudukan yang sama bagi setiap warga 

masyarakat di dalam hukum dan pemerintahan, sekaligus diikuti dengan 

kewajiban yang diberikan kepada negara, yang kemudian melahirkan hak dalam 

kehidupan dan pekerjaan. 

Dari amanat tersebut negara mempunyai sebuah kewajiban untuk 

memenuhi kebutuhan setiap warga negara yang melalalui sebuah kebutuhan 

setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung 

terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima  dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang 

publik, jasa publik dan pelayanan administratif. Dengan demikian, pemeberian 
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Pelayanan Publik merupakan kewajiban dan tanggung jawab institusi 

penyelenggara negara, korporasi atau lembaga independent serta menjadi hak 

setiap warga negara untuk mendapatkannya. 

Secara normatif maksud dirumuskannya pelayanan publik dalam UU No 25 

Tahun 2009  tentang Pelayanan Publik adalah untuk memberikan perlindungan 

dan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara 

dalam pelayanan publik. Dengan demikian penyelenggara pelayanan publik 

akan memperoleh perlindungan dan kepastian hukum apabila bertindak sesuai 

dengan hukum serta masyarakat terlindungi dari pelanggaran hukum atau 

penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaran pelayanan publik, tujuan dari 

pelayanan publik yang  baik memberikan pelayanan yang profesional dan 

menyamakan hak bagi setiap warga negara. 

Berkaitan pengaturan hukum pelayanan publik yang telah dikemukakan 

diatas, maka apapun yang berkenaan dengan pelayanan publik seharusnya 

bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai subyek 

penerima pelayanan. Selanjutnya apabila aturan tersebut benar-benar 

diaplikasikan secara baik dan benar diyakini akan menjadikan suatu 

penyelenggaraan pemerintah daerah (otonomi) lebih efisien dan efektif dalam 

memberikan pelayanan kepada publik meskipun pada saat yang sama harus 

didukung oleh kemampuan daerah. 

Pengertian pelayanan publik menurut Bab I Pasal 1 ayat UU No. 25 Tahun 

2009 yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik    
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Dan yang menjadi pedoman untuk melakuakan pelayanan publik yang baik 

terdapat di Pasal 4 UU. No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni 

pelayanan publik berasaskan : 

a) Kepastian umum 

b) Kepastian hukum 

c) Kepastian hak 

d) Keseimbangan hak dan kewajiban  

e) Keprofesionalan 

f) Partisipasi 

g) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 

h) Keterbukaan 

i) Akuntabilitas  

j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

k) Ketepatan waktu dan 

l) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan  

Asas-asas  yang tertuang di dalam UU No. Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik memberikan cerminan bahwa pelayanan publik jiwa dari Pasal 27 UUD 

1945, karena di samping hak setiap warga negara untuk mendapatkan 

pelayanan, namun juga dituntut secara hukum setiap warga negara mempunyai 

kewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.  Khusus 

untuk mendapat pelayanan yang optimal dari penyelenggara pelayanan publik 

telah dijamin oleh  Bab XA tentang Hak asasi manusia Pasal 28A sampai 

dengan 28J UUD 1945, seperti hak hidup dan kehidupan, hak berkeluarga, hak 

mengembangkan diri sendiri serta mendapatkan kemudahan.   
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Klasifikasi pelayanan publik dapat dikategorikan sebagai berikut, pelayanan 

publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam dua 

kategori utama yaitu : pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. 

Mahmudi dalam Hardiyansyah (2011 : 20) 

a. Pelayanan Kebutuhan Dasar  

Pelayanan kebutuhan dasar harus diberikan oleh pemerintah meliputi 

kesehatan, pendidikan dasar dan kebutuhan pokok masyarakat. 

a. Kesehatan  

Merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan 

adalah kebutuhan dasar masyarakat , maka kesehatan adalah hak bagi 

setiap warga masrayat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. 

Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk 

mencapai masyarakat yang sejahtera (welfare society). Kesehatan 

merupakan faktor utama kesejatraan masyarakat yang hendak 

diwujudkan oleh pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian 

utama penyelenggara pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan 

publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat 

(right for health) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, 

merata memadai terjangkau dan berkualitas. 

b. Pendidikan Dasar  

Sama halnya dengan kesehatan, pendidikan dasar sebuah kebutuhan 

yang mendasar bagi masyarakat. Masa depan suatu bangsa akan sangat 

ditentukan oleh seberapa besar perhatian pemerintah terhadap 

pendidikan masyarakatnya. Tingkat pendidikan juga berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan masyarakatnya. Tingkat 
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pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena 

pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran 

kemiskinan. Pendidikan dasar tersebut merupakan kewajiban pemerintah 

untuk menyelenggarakan. Pemenuhan pendidikan merupakan amanat 

dari UUD 1945, yang harus dijalankan.  

c. Bahan Kebutuhan Pokok 

Pemenuhan bahan kebutuhan pokok pemerintah perlu menjamin 

stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga 

ketersediaannya di pasar maupun di gudang dalam bentuk cadanagan 

atau persediaan. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi kepanikan 

dimasyarakta yang menyebab gejolak. 

2. Pelayanan Umum 

Selain kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi pelayanan publik 

juga harus memberikan pelyanan umum kepada mayarakatnya. Pelayanan 

umum harus diberikan kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus 

diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu a) pelayanan 

administratif, b) Pelayanan barang, c) pelayanan jasa.  

a. Pelayanan Administratif 

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai 

bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik misalnya : pembuatan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, pembuatan kartu 

keluarga (KK) dan sebaginya.  

b. Pelayanan Barang 

Pelayanan barang adalah  pelayanan yang menhasilkan berbagi bentuk 

kebutuhan publik, misalnya : jaringan telpon, listrik dan air bersih. 
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c. Pelayanan Jasa 

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

jasa yang dibutuhkan publik, misalnya : pendidikan tinggi dan 

menengah, pembuatan Kartu Program Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat Surakarta (PKMS), penyelenggara tranportasi, jalan dan 

trotoar. 
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4. Kerangka Berfikir 

Secara umum kerangka berfikir yang hendak di bangun dapat dilihat dalam bagan 

sebagai berikut : 
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UUD 1945 

Pasal 28 H (1)  

Deklarasi 

Universal Hak 

Asasi Manusia  

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia  

2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

4. UU No . 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

5. Peraturan  Walikota Surakarta Nomer 2 Tahun 2014 

tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta  

 

Program Pemeliharaan Kesehatan  

Masyarakat Surakarta (PKMS) 

PANCASILA 

Teori Yang Digunakan : 

1. Prinsip Pokok Hak 

Asasi Manusia (HAM) 

2. Hak Konstitusional 

Warga Negara  

3. Pelayanan Publik 

4. Hak Atas Kesehatan 

 

1. Hak-Hak Warga Negara Dalam Bidang 

Kesehatan Apakah Sudah Terpenuhi 

2. Implementasi HAM dalam pelayanan 

kesehatan  

3. Tingkat keterlayani masyarakat dibidang  

pelayanan kesehatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian  

Menurut Zainuddin (2009 : 1) Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa 

Inggris, yaitu research. Kata research  berasal dari re (kembali ) dan to search 

(mencari). Research berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian pada 

dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian 

merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu ? 

pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar. 

Penegtahuan yang benar tersebut, dapat dipakai untuk menjawab 

pertanyaan dari ketidaktahuan tertentu, karena penelitian tidak akan   dapat 

dilaksanakan kalau tidak diawali dengan ketidaktahuan seseorang terhadap 

sesuatu, ia akan bertanya dan setiap pertanyaan akan memerlukan jawaban. 

Untuk menjawab suatu pertanyaan, seseorang harus mempunyai penegtahuan 

tentang hal yang ditanyakan. Apabila jawaban pertanyaan itu belum didapat, 

maka seseorang yang ingin menjawabnya harus mencari jawaban dengan 

pendekatan ilmu. 

Hubungan antara penelitian dengan ilmu pengetahuan adalah sekali 

keeratan ini dapat diumpamakn zat dengan  sifat, bagaikan gula dengan 

manisnya. Oleh karena itu penelitian adalah proses sedangkan hasil dari proses 

ilmu. Ilmu merupakan proses mencapai kebenaran sebagai suatu tujuan yang 

dapat dicapai, namun pada umumnya kajian yang dilakukan 

seseorang/kelompok tidak mencapai sebuah kebenaran yang  hakiki. Walaupun 

orang yang melakukan penelitian tersebut subjektif terhadap yang dialaminya.  
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Dalam kajian ilmu hukum penelitian merupakan hal sangat dibutuhkan 

untuk pengembanagan ilmu pengetahuan, menurut Soerjono Sokanto 

(Zainuddin :2009)  Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang 

didasarkan pada motede sitematika dan pemikiran  tertentu , yang bertujuan 

untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang 

bersangkutan. 

Sedangkan menurut Soetandyo Wignyosoebroto penelitian hukum adalah 

seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right 

answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali (true answer) mengenai suatu 

permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan 

hasil penelitian yang cermat, berketeladanan dan shahih untuk menjelaskan dan 

menjawab permasalahan yang ada.    

2. Jenis Penelitian  

Apabila  ditinjau dari latar belakang dan  masalah yang diangkat dari skripsi 

ini, maka penulis menggunakan pendekatana metode penelitian kualitatif, 

penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi 

objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat 

yang berkenaan dengan objek penelitian. 

3. Fokus Penelitian  

Dalam penulisn ini fokus penelitiannya adalah : 
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1. Untuk menganlisis tingkat keterlayanan masyarakat dalam bidang 

pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah melalaui jaminan 

kesehatan daerah. 

2. Untuk menguatkan sistem jaminan kesehatan bagi msyarakat yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bisa menyentuh elemen 

masyarakat paling kecil yang sanagat membutuhkan pelayanan 

kesehatan. 

 

4. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dalam penulisan ini dilakukan di beberapa instansi yang 

berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu di Kotamadya Surakarta. Untuk 

dijadikan sebagai data utama dalam penelitian ini untuk memberikan hal yang 

diharapakan, karena penulis mengangkat masalah  dari implementasi 

perlindungan HAM yang mengatur secara universal yang dituangkan kedalam 

program pemeliharaan masyarakat Surakarta dalam menjamin keterlayanan 

masyarakat di bidang kesehatan. 

5. Sumber Data Penelitian 

a) Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis dapat dibedakan menjadi : 

1) Data Primer 

Data primer menurut Zainuddin (2009:106) adalah data yang diproleh 

langsung dari dari sumbernya, baik melaui wawancara, observasi  

maupun laporan dalambentuk dokumen tidak resmi yang kemudian 

diolah oleh peneliti. 

2) Data Sekunder 
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Sedangkan data sekunder menurut Zainuddin (2009:106) adalah data 

yang diproleh dari dokumen-dokumen resmi, bukuk-buku yang 

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalm buku 

laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. 

b) Sumber Data 

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalahAdapun 

sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Informan  

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

Dinas kesehatan, DPR dan pihak Rumah sakit yang diikutkan dalam 

program keresatan masyarakat surakarta (PKMS)  dan juga masyarkat 

atau juga yang dianggap mewakili untuk diambil informasinya. 

2) Responden 

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sample atau yang 

dimintai keterangan tentang suatu fakta atau pendapat  dalam sebuah 

penelitian. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan 

saat mengisi angket atau lisan ketika menjawab wawancara. 

3) Dokumen 

Dokumn yang dimaksudkan adalah data-data atau informasi berupa 

buku-buku, data arsip, peraturan perundang-undangan, artikel ataupun 

dokumen kepustakaan lainnya yang relevan terhadap masalah yang 

diangkat. 

 

6. Teknik Pengumpulan Data  
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Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penlitin ini 

adalah : 

1) Metode Observasi atau pengamatan 

Menurut Ashshofa (2007:58) tujuan dari observasi adalah untuk 

mendeskripsikan setting, kegiatan yag terjadi, orang yang telibat di 

dalam keiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para 

pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. 

Kemampuan mengamati merupakan kemampuan yang alamiah, tetapi 

kemampuan yang menggunakan metode pengamatan sangat ditentukan 

oleh latihan dan persiapan. Karena pengamatan yang dilakukan oleh 

orang awam adalah  pengamatan yang sangat dipengaruhi oleh 

kebudayaan intestdan sbagainya. 

Berdasarkan keterlibatan si peneliti ada bberpa jenis metode pengamatan 

: 

a) Metode Pengamatan biasa. 

b) Metode Pengamatan stengah terlibat. 

c) Metode pengamatan terlibat. 

Pengamatan yang dilakukan didalam penelitian ilmiah biasanya dibantu 

oleh konsep-konsep yang dapat membuat peneliti lebih sensitif 

terhadap gejala yang dialami. 

2) Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap responden yang dianggap mampu 

untuk memberikan informasi yang relevan untuk dilakuan wawancara. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oelh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
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mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.Metode wawacara digunakan 

untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidk dapat diprleh 

lewat pengamatan. Menurut Ashsofa (2007:59)  Ada tiga cara untuk 

melakukan interview : 

a) Melalui percakapan informal (interview bebas) 

b) Menggunakan pedomn wawancara  

c) Menggunakan pedoman buku 

3) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memproleh data-data mengenai 

pelayanan kesehatan yang dilakukan di Kota Surakarta. 

7. Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini perlu dilakukan 

tekhnk pengujian terhadap keabsahan data adapun teknik yang dilakukan adalah 

dengan teknik triangulasi data.  

Triangulasi dicapai dengan membandingan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang dalam 

penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (Moleong, 2007: 178) 

1. Membandingkan hasil data dengann pengamatan dengan data 

wawancara; 

2. Membandingakan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi; 

3. Membandingan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 
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4. Membandingan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan; 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

Paton dalam Moleong (2000: 178), teknik triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

 

  

 

Sumber data yang berasal dari pedoman wawancara dibandingan antara 

pengamatan dilapangan seperti penampilan dan sikap yang lain dari biasanya. 

Tujuannya adalah untuk menemukan kesamaan dalam mengungkapkan data. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

diketahui secara pribadi. 

 

 

 

 Dalam teknik ini membandingkan Responden A dengan Responden B dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang sama. Tujuannya agar didapatkan hasil 

penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian. 

Sumber Data 

Pengamatan 

Hasil Wawancara 

Sumber Data 

Pengamatan 

Hasil Wawancara 
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8. Teknik Analisis Data  

Menurut Ashshofa (2007 : 66) analisis data merupakan proses yang tidak 

pernah selesai. Proses analisis data  sebaiknya dilakukakan segera setelah 

peneliti meningglkan lapangan. Proses analisis data itu sebenarnya merupakan 

pekerjaan untuk menemukan tema-tema hipotesa-hipotesa, mskipun sebenarnya 

tidak ada formula yang pasti untu dapat dignakan untuk merumusakan hipotesa 

hanya  saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam 

dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber yang ada. 

peneliti harus memeriksa kembali kelengkapan jawaban yang diterima, 

kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, 

maupun keragaman data yang diterima oleh peneliti. 

Berikut ini adalah analisis data kualitatif: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan : Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

Sumber: Milles dan Huberman (2007: 20) 

 

Menurut Miles, langkah-langkah menganalisis data adalah: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan 
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Pengumpulan data adalah suatu proses kegiatan pengumpulan 

melalui wawancara, obeservasi maupun dokumentasi untuk mendapatkan 

data yang lengkap. Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara 

objektif dan apa adanya sesuai hasil observasi dan interview di lapangan. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data yang merupakan 

suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

4. Kesimpulan atau Verifikasi Data 

Pengambilan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu konfigurasi 

yang utuh.Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis 

tersebut. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum 

4.1.1. Gambaran Umum  Kota Surakarta 

Kota Surakarta secara admininistratif masuk di Provinsi Jawa Tengah, 

Batas wilayah administratif Kota Surakarta adalah : sebelah utara 

berbatasandengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, sebelah 

timur berbatasandengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, sebelah selatan 

berbatasan denganKabupaten Sukoharjo dan di sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Sukoharjodan Karanganyar. Wilayah administrasi Kota Surakarta 

terdiri dari 5 wilayahkecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar 

Kliwon, Jebres danBanjarsari serta terdiri dari 51 kelurahan yang mencakup 595 

RW, 2.669 RT dan 130.440 KK. 

Kualitas pembangunan dan keberlangsungan otonomi daerah 

sangatditentukan oleh faktor sumber daya manusia (SDM) potensial dan dinamis 

yangmampu mengolah sumber daya alam dan sumber daya buatan agar lebih 

berdayaguna dan berhasil guna yang pada gilirannya akan meningkatkan 

kesejahteraanrakyat. Berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Kota 

Surakarta hasil proyeksi hasil survey sensus penduduk tahun 2010, maka jumlah 

penduduk Kota Surakarta mencapai 507.825 jiwa dengan jumlah penduduk laki-

laki sebanyak 248.982 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 260.843 

jiwa. 

Visi dan misi Kota Surakarta sebagai berikut : Visi, berdasarkan Undang-

Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan 

Nasional, dalam Pasal 1, angka 12, adalah rumusanumum mengenai keadaan 
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yang diinginkan pada akhir perencanaan. Secara jangkapanjang, visi Kota 

Surakarta telah dinyatakan dalam Peraturan Daerah Nomor 10Tahun 2001 

tentang Visi Misi Kota Surakarta. Rumusan visi Kota Surakarta dalamdokumen 

Visi Misi Kota Surakarta tersebut adalah: "Terwujudnya Kota Solo sebagaiKota 

Budaya yang bertumpu pada potensi Perdagangan, Jasa, Pendidikan, 

Pariwisatadan Olah Raga". Maksud Kota Solo sebagai Kota Budaya dalam 

dokumen visi misiKota Surakarta itu adalah kota yang pengembangannya 

berwawasan budaya dalamarti luas, yang seluruh komponen masyarakatnya 

dalam setiap kegiatannyamenjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian 

demokratis-rasional, berkeadilansosial, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) 

dan menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang 

berketuhanan Yang Maha Esa. 

Visi jangka panjang Kota Surakarta dimaksud kemudian dioperasionalkan 

kedalam visi jangka menengah Walikota Surakarta terpilih dalam dokumen 

RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta ini. 

Hal itu sesuaidengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 di atas, 

khususnya dalamPasal 5, ayat (2), yang menyatakan bahwa : "RPJM Daerah 

merupakan penjabarandari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang 

penyusunannya berpedoman padaRPJP Daerah dan memperhatikan RPJM 

Nasional, memuat arah kebijakan keuangandaerah, strategi Pembangunan 

Daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerjaperangkat daerah, lintas 

satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahandisertai dengan 

rencanarencana kerja dengan kerangka regulasi dan kerangkapendanaan yang 

bersifat indikatif". 



40 

 

 
 

Dengan demikian visi jangka menengah dalam dokumen RPJM Daerah 

KotaSurakarta merupakan penjabaran secara operasional visi Kota Surakarta 

dalam jangkapanjang sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2001entang Visi Misi Kota Surakarta tersebut. Adapun visi jangka 

menengah KotaSurakarta atau visi Walikota Surakarta dalam dokumen ini 

adalah : "Berseri TanpaKorupsi". 

Misi, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam Pasal 1, 

angka13, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untukmewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-

apa yangdiyakini dapat dilakukan. Rumusan misi sebagai penjabaran Visi yang 

tercantumdalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001, 

tanggal 13 Desember2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta adalah sebagai 

berikut: 

1. Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat 

dalam semuabidang pembangunan, serta perekatan kehidupan 

bermasyarakat dengankomitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-

nilai "Solo Kota Budaya". 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 

dalampengusahaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni, gunamewujudkan inovasi dan integrasi masyarakat madani yang 

berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

3. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi Daerah, sebagai pemacu 

tumbuh danberkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, 

sertamendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang 

akrablingkungan. 
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4. Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi 

Manusia dandemokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya 

para penyelenggarapemerintahan. 

Sedangkan rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJMD Kota 

SurakartaTahun 2005 - 2010 ini sebagai penjabaran atas visi "Berseri Tanpa 

Korupsi" adalah : 

1. Mewujudkan iklim kehidupan kota yang kondusif, aman dan damai, 

2. Mewujudkan pembangunan kota yang adil dan demokratis 

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota, 

4. Meningkatkan eksistensi kota dan dalam tata pergaulan regional, 

nasionalmaupun internasional. 

Dalam hal sarana prasarana kesehatan untuk yang dimiliki oleh Kota 

Surakarta untuk tahun 2015 tidak mengalami banyak perubahan yang 

mengalami banyak peningkatan adalah di jumlah tenaga kesehatan seperti data 

yang dikutip dari Surakarta Dalam Angka Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh 

Badan Pusat Statitik adalah sebagai berikut : Dokter Umum 276 orang, Dokter 

Spesialis 364 orang, Dokter Gigi 68 orang, Perawat 2.027 orang, Bidan 261 

orang, Tenaga Farmasi 207 orang, Tenaga Sanitirian 43 orang, Kesehatan 

Masyarakat 48 orang, Tenaga Gizi 72 orang, Tenaga keteknisan medik 284 

orang. 

Tabel 4.1. 

Banyaknya Tenaga Kesehatan Tahun 2013 
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Sumber : Dinas Kesehatan 

Selain itu dari data yang diproleh mengenai fasilitas kesehatan yang dimiiki 

oleh Kota Surakarta untuk meningkatakan kulitas pelayanan kesehatan, menurut 

data yang diproleh dari buku Surakarta Dalam Angka Tahun 2014 yang ditulis 

oleh Badan Pusat Statistik  adalah sebagai berikut : Rumh Sakit 12 buah, 

Puskesmas DTTP 4 buah, Puskesmas TTP 13 buah, Puskesmas Pembantu 26 

buah, Puskesmas Keliling 17 buah.   

 

4.1.1.1. Dinas Kesehatan 

Dinas Kesehatan Kota Surakarta (DKK Surakarta) merupakan sebuah 

instansi bagian dari lembaga kesehatan yang memiliki peran sangat penting, 

strategis, dan instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota 

Surakarta terutama dalam bidang kesehatan.Pembentukan DKK Surakarta 

ditetapkan dengan PeraturanDaerah Kota Surakarta Nomor 17 tahun 

2008.Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang 

dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah tanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Secara rinci tugas dan ciri-ciri yang 

No Jenis Tenaga Kesehatan Unit Kerja Negeri Unit Kerja Swasta 

1 Dokter Umum 84 192 

2 Dokter Spesialis 147 217 

3 Dokter Gigi 43 25 

4 Perawat 853 1.174 

5 Bidan 139 122 

6 Tenaga Farmasi 134 207 

7 Tenaga Sanitarian 39 4 

8 Kesehatan Masyarakat 23 25 

9 Tenaga Gizi 46 26 

10 Tenaga Keteknisan Medik 85 199 
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dibebankan kepada Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan Daerah yang 

tersusun dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Kesehatan. 

Salah satu program yang didirikan oleh DKK Surakarta yaitu Pemeliharaan 

Kesehatan Kota Surakarta (PKMS) suatu program pemeliharaan kesehatan 

yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan 

kepada Masyarakat Kota Surakarta yang berujud bantuan pengobatan.PKMS 

merupakan pemberian pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

PKMS merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari DKK Surakarta yang 

membantu masyarakat Surakarta untuk mendapatkan jaminan kesehatan bagi 

warga yang belum memiliki asuransi kesehatan.PKMS bekerjasama dengan 

Rumah Sakit dan seluruh Puskesmas di Kota Surakarta untuk pelaksanaan 

perawatan kesehatan bagi masyarakat yang sakit.PKMS sendiri 

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu PKMS Gold dan Silver. PKMS Gold 

diberikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar di Surat Keputusan 

Walikota tentang masyarakat miskin sedangkan untuk yang Silver diberikan 

kepada seluruh masyarakat Surakarta sesuai dengan persyaratan tertentu. 

Dengan adanya program pemerintah yang bersifat membangun itu, maka 

dibutuhkan kerjasama yang kooperatif antara dinas dan lembaga yang 

bersangkutan dengan masyarakat Kota Surakarta. Salah satu factor yang dapat 

menunjang keberhasilan program PKMS berhasil yaitu melalui komunikasi, 

maka disini peran komunikasi sangatlah penting.Salah satu bentuk komunikasi 

yaitu Humas. Maka dari itu, pemerintah perlu juga melakukan kegiatan Humas 
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yang berfungsi untuk melancarkan dan mempermudah dalam menjembatani 

informasi yang diberikan oleh pihak DKK Surakarta dan PKMS kepada 

seluruh stakeholders yaitu Puskesmas, Rumah Sakit Daerah (RSUD), Rumah 

sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta dan warga Kota 

Surakarta untuk tercapainya target dari program tersebut yaitu mampu 

menjamin kesehatan seluruh masyarakat Kota Surakarta bagi yang belum 

memiliki asuransi kesehatan. 

4.1.1.2.   Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Kewajiban Dinas 

Kesehatan 

Untuk mendukung terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat tersebut, 

maka DinasKesehatan Kota Surakarta harus memiliki struktur organisasi yang 

jelas.Dengan adanya strukturorganisasi yang jelas maka jelas pula tugas pokok 

dan fungsi serta tanggung jawab masing-masingbagian.Sehingga dapat tercipta 

transparansi dan akuntabilitas kewenangan dalam DinasKesehatan Kota 

Surakarta. 

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 

2008 TentangPenjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Kesehatan Surakarta, bahwa DinasKesehatan Kota Surakarta dikepalai oleh 

seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas tersebut memilikikewenangan dalam 

memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta secara keseluruhan. Adapun Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Dianas Kesehatan  terdapat di Pasal 10 : 

1) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dipimpin olehseorang 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah danbertanggung jawab 

kepada Walikota melalui SekretarisDaerah. 
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2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusanpemerintahan di bidang kesehatan. 

3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudpada ayat 

(2) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi 

danpelaporan; 

c. Penyelenggaraan promosi kesehatan; 

d. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 

e. Penyelenggaraan upaya kesehatan; 

f. Penyelenggaraan bina kesehatan; 

g. Penyelenggaraan dan pembinaan teknis rumah sakit 

dankesehatan khusus; 

h. Pengawasan dan pengendalian kefarmasian, 

makanan,minuman dan obat tradisional; 

i. Penyelenggaraan regristasi, akreditasi dan ijin praktek; 

j. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; 

k. Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan; 

l. Peningkatan kesehatan ibu dan anak; 

m. Pembinaan kesehatan rernaja dan usia lanjut; 

n. Penyelenggaraan sosialisasi; 

o. Pembinaan jabatan fungsional; 

p. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
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Untuk membuat kinerja Dinas Kesehatan menjadi optimal dalam hal 

pelayanan kepada masyarakat maka harus didukung dengan pengorganisasian 

dan susunan organisasi Dinas kesehatan juga diatur dalam Peraturan Daerah 

Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Koata Surakarta pada Pasal 11: 

1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari: 

a. Kepala. 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian; 

c. Bidang Promosi Kesehatan, membawahkan : 

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan; 

2. Seksi Manajemen Informasi Kesehatan; 

3. Seksi Pengembangan Promosi Kesehatan. 

d.Bidang Pengendalian Penyakit dan PenyehatanLingkungan, 

membawahkan : 

1. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan KLB; 

2. Seksi Pengendalian Penyakit; 

3. Seksi Penyehatan Lingkungan. 

e. Bidang Upaya Kesehatan, membawahkan : 

1. Seksi Pelayanan Kesehatan; 

2. Seksi Kefarmasian Makanan, Minuman dan PerbekalanKesehatan; 

3. Seksi Akreditasi dan Registrasi. 

f. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan : 
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1. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan KB; 

2. Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat; 

3. Seksi Kesehatan Remaja dan Lansia. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 

bertangguiig jawab kepada Kepala Dinas. 

3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-

masingdipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepah Dinas yangbersangkutan. 

4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala subbagian yangberada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinasyang bersangkutan. 

5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1) 

dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Seniorsebagai Ketua 

Kelompok dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas. 

6)  Bagan Organisasi Dinas Kesenatan sebagaimana tersebut 

dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkandari 

Peraturan Daerah ini. 

Terkait dengan adanya program PKMS ini, maka Pemerintah Kota 

Surakarta melalui Dinas Kesehatan Kota Surakarta membentuk Unit Pelaksana 

Teknis Dinas untuk mengelola program PKMS. maka dari itu, dibentuklah 

UPTD Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. UPTD Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat ini bertugas dalam pelaksanaan program PKMS secara 

keseluruhan. Sehingga UPTD Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ini 
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memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

program PKMS. Secara umum, UPTD Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

ini memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu : 

5.1 Mengelola anggaran pembiayaan kesehatan 

Anggaran pembiayaan program PKMS merupakan salah satu sumber daya 

utama dalam pelaksanaan program.Anggaran tersebut harus dikelola sesuai 

dengan kebutuhan program. Untuk tahun anggaran pertama program PKMS 

ini, ada beberapa kebutuhan program yang harus dipenuhi, antara lain 

pembayaran klaim, sosialisasi, administrasi dan perlengkapan, dan 

sebagainya. 

Dengan demikian, dalam pengelolaan anggaran pembiayaan program ini 

harus dilakukansesuai dengan aturan dan menerapkan konsep VFM, serta 

dilengkapi dengan akuntabilitas 

pengelolaan. Sehingga dengan adanya pengelolaan anggaran pembiayaan 

kesehatan yangefektif, efisien dan transparan diharapkan akan 

meningkatkan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Surakarta selaku institusi 

publik. Akuntabilitas tersebut menunjukkan kinerja yangdilaksanakan. 

Dengan kata lain, dengan akuntabilitas anggaran yang baik maka 

akanmendorong terciptanya kinerja organisasi yang baik pula. 

5.2 Mengawasi dan memberikan pelayanan 

Dinas Kesehatan Kota Surakarta memiliki kewenangan dalam pengawasan 

terhadappelayanan kesehatan program PKMS yang diberikan oleh rumah 

sakit mitra.Pelayanankesehatan tersebut diatur dalam 

butirbutirkesepakatan/MOU.Sedangkan terkait denganstandar pelayanannya 

disesuaikan dengan standar pelayanan kesehatan umum.Sehinggadengan 
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pengawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatanrumah sakit. 

Namun demikian, Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga memberikan 

pelayanan bagi pesertaprogram PKMS. Tetapi pelayanan yang diberikan 

berupa pelayanan administratif peserta.Pelayanan administratif ini ditujukan 

untuk peserta kartu Gold. 

5.3 Mengkoordinir verifikasi kepesertaan 

Proses verifikasi peserta program PKMS merupakan suatu bentuk strategi 

Dinas KesehatanKota Surakarta untuk memberikan keterjangkauan 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Karena masyarakat yang 

benarbenar 

miskin akan mendapatkan penjaminan lebih 

besar daripada masyarakat yang mampu. Proses Verifikasi ini juga 

berkaitan dengan jumlahanggaran yang nantinya akan dikeluarkan untuk 

kebutuhan program.Verifikasi ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap 

verifikasi, yakni verifikasi berkas persyaratandan verifikasi ke lapangan.Ini 

dilakukan untuk menghindari adanya ketidaksesuaianklasifikasi peserta 

Gold dan Silver.Karena adanya ketidaksesuaian data yang ada 

dengankondisi sebenarnya dilapangan. 

5.4 Mengkoordinasi kerja sama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) 

Dalam hal ini terkait dengan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan sebagaiupaya kesehatan program PKMS. Dinas Kesehatan 

memiliki kewenangan untuk melakukan 
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kesepakatan dengan rumah sakit apapun yang dinilai memiliki kemampuan 

memberikanpelayanan kesehatan yang baik. Hal tersebut diwujudkan 

dengan adanya MOU yang dibuat 

dengan beberapa rumah sakit selaku PPK.Selain itu, Dinas Kesehatan 

memiliki tugas untuk melakukan koordinasi terkait dengan MOUyang ada. 

Termasuk didalamnya mengenai proses pembayaran klaim, verifikasi 

formularium,laporan kegiatankegiatan, dan sebagainya. Hal tersebut 

dilakukan sebagai upaya untukmemecahkan permasalahan yang terjadi dan 

melakukan kontrol terhadap pelaksanaanpelayanan kesehatan.Sehingga 

dengan koordinasi tersebut program PKMS ini dapat berjalansesuai dengan 

yang diharapkan. 

5.5 Mengadakan kerjasama lintas sektoral 

Kerja sama lintas sektoral dilakukan dalam rangka kelancaran tugas Dinas 

Kesehatan. Salahsatu diantaranya adalah terkait dengan persyaratan 

administrasi kepesertaan program PKMS. 

Dimana program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat Kota 

Surakarta.Sehinggadibutuhkan KTP atau KK yang memang benar-

benarwarga Kota Surakarta. Hal yangditakutkan adalah adanya penduduk 

luar kota yang dapat dengan mudah memperoleh KTPatau KK Kota 

Surakarta hanya untuk memanfaatkan program PKMS ini.Untuk itu, 

diperlukan kerja sama dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Agar 

permasalahan mengenai warga “siluman” dapat dihilangkan secepat 

mungkin. Karenapermasalahan ini juga akan berpengaruh terhadap 

pengelolaan anggaran pembiayaan programPKMS. Permasalahan tersebut 

ditakutkan akan meningkatkan alokasi anggaran. Namundemikian, kerja 
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sama dengan unsur kelurahan, RW dan RT setempat harus menjadi 

prioritasyang lebih utama. Karena merekalah yang mengetahui dan 

memiliki kondisi sebenarnya dilapangan. 

5.6 Melakukan tertib administrasi 

Tertib administrasi merupakanbagian dari tugas Dinas Kesehatan sehari-

hari.Hal inimencakup administrasi kepegawaian, 

suratmenyurat,inventarisasi perlengkapan,administrasi keuangan, 

administrasi pembukuan, dan lain sebagainya. Semua hal 

tersebutdilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan 

diberikan dari bawahan keatasan maupun antar mitra PPK. Laporan 

pertanggungjawaban ini sendiri dilakukan secaraberkala sesuai dengan 

ketentuan yang ada. Sedangkan terkait dengan masalah keuangan 

akandilaporkan dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ). Dimana 

seluruh nota-notapengeluaran dilampirkan didalamnya.Sehingga jelas 

alokasi anggaran yang telahdikeluarkan.Laporan pertanggungjawaban 

tersebut merupakan suatu bentuk akuntabilitas publik. 

Sekaligus bentuk Responsibilitas terhadap tugas pokok, fungsi tanggung 

jawab danpengelolaan anggaran yang ada. 

Pelaksanaan terhadap tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan anggaran 

pembiayaan kesehatandiatas menjadi bahan penilaian kinerja Dinas Kesehatan 

Kota Surakarta dalam pelaksanaanprogram PKMS. Sehingga dengan penilaian 

tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerjanya. 

 

4.2. Pelaksanaan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) 
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Program Pemiliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) merupkan 

langkah maju dari pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi Hak Konstitusional 

Warga Negara Dibidang Pelayanan Kesehatan, yang mana program tersebut 

diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu/miskin untuk dapat mengakses 

pelayanan kesehatan. 

Hak untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan sudah diatur dalam 

konstitusi negara kita di Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.Jadi dari sini 

pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh atas terpenuhinya pelayanan 

kesehatan yang merata serta berkeadilan. 

Indonesia sebagai negara hukum yang berasaskan Pancasila memberikan 

perhatian khusus terhadap persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM 

merupakan harkat yang dibawa oleh manusia sejak dari lahirnya maka hak tersebut 

harus di lindungi serta dijamin pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik 

dan harus di terapkan secara adil dan merata.  

Pengaturan tentang hak atas kesehatan didalam Pasal 25 ayat (1) Universal 

Declaration of Human Rights (DUHAM), yaitu : "Setiap orang berhak atas taraf 

kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan 

keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, 

pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, 

sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain 

yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya”. 

Karena hak atas kesehatan menjadi hal yang mendasar bagi individu dalama 

melaksanakan hak asasinya. 
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Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia di Indonesia, memiliki cakupan 

yang luas tidak hanya hak untuk memperoleh layanan kesehatan, tetapi juga hak 

setiap rakyat Indonesia untuk memperoleh perlindungan dari bahaya yang 

mengancam kesehatannya. Secara filosofis, kesehatan sebagai hak setiap manusia, 

dan kewajiban negara memenuhi hak itu terutama pada situasi bahwa tidak setiap 

orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati haknya itu, merupakan 

isu keadilan. Karena hubungan erat antara isu kesehatan, keadilan dan hak asasi 

manusia, dengan sendirinya fungsi hukum menjadi sangat vital. 

Sejarah perjalanan program jaminan pelayanan kesehatan bermula  Pada tahun 

2005 sampai dengan 2007 karena Pemerintah kota Surakarta melihat Realita banyak 

masyarakat miskin yang  belum tertampung pada Program ASKESKIN, dan Surat 

Edaran Mentri Kesehatan yang menyatakan bahwa SKTM tidak berlaku lagi. Maka 

pemerintah memulai beberapa program strategis untuk membantu dan meningkatkan 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Surakarta terlebih lagi masyarakat yang 

kurang mampu maka, Pemerintah mengambil langkah strategis yaitu :untuk 

peningkatan Akses Kesehatan bagi masyarakat miskin antara lain: 

- Puskesmas sore hari, 

- Bantuan Pengobatan di Rumah Sakit, 

- Peningkatan 3 Puskesmas perawatan. 

Pemerintah Kota Surakarta melihat perlu digagasnya sutu program jaminan 

kesehatan untuk mempermudah masyarakat kurang mampu agar dapat mengakses 

pelayanan kesehatan yang terjangkau dan sebagai bentuk menjalankan amanat 

kostitusi di bidang pelayanan kesehatan warga negara.Maka oleh Pemerintah Kota 

Surakarta digagas suatu jaminan pemeliharaan kesehatan secara komprehensif yaitu 

Program Pemiliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) yang di peruntukan 
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bagi warga Surakarta di 5 Kecamatan. Dengan menggunakan dana APBD Kota 

Surakarta sebagai sumber utama pendanaan dan program mengambil peran khusus 

masyarakat untuk turut aktif yaitu dalam proses pendaftaran kepersertaannya. 

Program ini mulai beralaku pada 2 Januari 2008 dengan dasar hukum sebagai 

berikut : 

- Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 8 tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan  

- Peraturan Walikota No. 1 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Surakarta nomor 8 tahun 2007 

- PERWALI nomor 25 Tahun 2010, (tentang: Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Surakarta [PKMS]) 

- PERWALI nomor: 3-B Tahun 2011 (tentang: perubahan atas peraturan walikota 

nomor 25 tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta) 

- PERWALI nomor: 2-A Tahun 2013 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Surakarta [PKMS]) 

- PERWALI nomor: 2 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Surakarta [PKMS]) 

Itulah perkembangan perubahan regulasi yang mengatur Program Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) untuk menyempurnakan pelayanan jaminan 

kesehatan bagi masyarakat, regulasi yang saat ini mengatur Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat Surakarta (PKMS) adalah Peraturan Walikota nomor: 2 Tahun 2014 

tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta(PKMS) yang menggantiakan 

peraturan sebelumnya. 
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Peraturan Walikota tersebut sebagai pedoman pelaksanaan bagi Dinas-dinas 

yang tekait dalam pelaksanan program tersebut agar bisa menjangkau masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan tepat sasaran. 

Selanjutnya adalah proses soasilisasi yang dilakukan untuk memeperkenalkan 

program ini kepada masyarakat luas dimulai pada awal tahun 2008 dan setiap tahun 

sosialisasi dilakukan apabila terjadi perubahan-perubahan pada regulasi. 

Tahapan-tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta 

adalah dimulai pada tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas dan Rumah 

Sakitdari 5 Kecamatan telah tercakup (Kec. Banjarsari, Jebres, Serengan, Pasar 

Kliwon, Laweyan) yang berada di Kota Surakarta. Media sosialisasi yang dipakai oleh 

pemerintah adalah dengan langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat yang 

dilakuakan oleh petugas, pembagian brosur dan Internet. 

Pada proses sosialisasi dilakukan oleh Petugas  PKMS, pendampingPKMS 

(Ka.Bidang), Sekretaris Dinas Kesetan Kota, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota juga 

ada pembagian tugas untuk sosialisasi kepada  masyarakat ditingkatan RT, RW, 

Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, dan Rumah Sakitdan UPT PKMS.  

Tujuan  dan sasaran yang ingin didapatkan dari sosilisasi tersebut adalah sasaran  

bagi masyarakat Kota Surakarta yang tinggal dan domisili di Kota Surakarta selama 

minimal 3 tahun tanpa putus dibuktikan dengan KTP dan KK serta yang belum 

termasuk dalam program Askes PNS, Askes swasta, Jamkesmas, Asuransi Kesehatan 

lainnya. Jenis kepesertaan PKMS adalah PKMS Silver dan Gold. PKMS Silver adalah 

jenis pelayanan kesehatan diperuntukkan bagi penduduk yang tinggal dan domisili di 

Kota Surakarta. Sedangkan PKMS Gold adalah jenis pelayanan kesehatan bagi 

masyakarat miskin. Dalam perkembanagannya masyarakat merasa sangat terbantu 

dengan program PKMS tersebut. 
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Dari wawancara yang dilakukan oleh peneulis kepada Supriyanto Pegawai di  

UPTD PKMS Dinas Kesehatan Kota Surakarta menyatakan bahwa :  

“Yang menjadi keunggulan dari Program Pemiliharaan Kesehatan 

Masyarakat Surakarata adalah terpenuhinya jaminan pemeliharaan 

kesehatan bagi masyarakat Kota Surakarta terutama bagi masyarakat miskin 

dalam bentuk pelayanan kesehatan sehingga masyarakat tidak terbantu 

apabila mengalami sakit.” (wawancara dilakukan pada tanggal 27 juli 2015) 

Selain itu wawancara juga dilakuakan di DPRD Kota Surakarta untuk melihat 

pengawasan Dewan terkait pelaksaanaan Program Pemeliharaan kesehatan 

Masyarakat Surkarta, wawancara dilakukan Kepada Paulus Haryoto anggota DPRD 

Kota Surakarta Komisi IV :  

“Kami melihat PKMS sesuai rencana dari Pemerintah kota sudah dijalankan 

dengan baik dan sangat memuaskan, ini adalah  tahun ke 6 hampir sebagian 

besar beban masayarakat di bidang kesehatan tercover oleh PKMS tersebut, 

program ini sangat  membantu sangat bermanfaat  bagi masyarakat, 

khususnya kurang mampu. Maupun masyarakat menengah karena program 

ini hakikatnya  di tujukan kepada semua masyarakat Surakarta untuk 

mendapatkan bantuan dari Pemrintah Kota Surakarta.” (wawancara pada 

tanggal 18 agustus 2015) 

Hal tersebut sudah tepat karena program seperti ini sangat membantu 

masyarakat kurang mampu serta memenuhi hak konstitusioanal warga negara di 

bidang kesehatan, yang mana pelayanan kesehatan harus merata juga menjangkau 

berbagai elemen masyarakat. 

Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) memberikan 

pelayanan kepada masyarakat yaitu :Rawat Jalan, Diberikan di semua Puskesmas 

yang ada di Kota Surakarta serta di RSUD Kota Surakarta, RSJ, BPKPM.Dan  Rawat 

Inap, diberikan/dilayani di : 
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– Puskesmas rawat inap  

– RSUD kota Surakarta  

Rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam hal 

pelaksanaan program PKMS dengan kategorinyaatau tipe adalah sebagai berikut :  

– RSUD Kota Surakarta,  

– RSUD Dr Moewardi (tipe A) 

– Rumah Sakit dr Oen Solo - (tipe B)  

– Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) (tipe C),  

– Rumah Sakit Slamet Riyadi  (tipe D)  

– Rumah Sakit Orthopedi,  

– Rumah Sakit Jiwa Surakarta,  

– Rumah Sakit Panti Waluyo,  

– Rumah Sakit Kustati,  

– Rumah Sakit Brayat Minulyo,  

– Rumah Sakit Triharsi, 

– Rumah Sakit Kasih Ibu, 

– Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. 

Dalam pelaksanaannya anggaran yang dialokasiakan untuk Pelaksanaan 

Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Anggaran Yang Digunakan Untuk Program PKMS 

VARIABEL 

TAHUN KEGIATAN 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah anggaran 

Klaim RS 

19,858,430,0

00 

17,829,315,0

00 

20,872,110,0

00 

18,317,525,0

00 

20,307,334,4

00 

19,631,075,0

00 

Jumlah realisasi 

klaim 

19,858,427,0

60 

16,252,216,9

34 

9,271,597,09

6 

8,547,025,84

1 

13,151,245,5

64 

3,766,028,36

7 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta  
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Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembayaran Klaim yang diajukan 

rumah sakit sebagai ganti biaya operasional dalam pelayanan Program Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). Menurut Supriyanto Pegawai UPTD 

PKMS Dinas Kesehatan Kota Surakarta : 

“Anggaran yang di alokasikan untuk PKMS di setiap tahunnya mengalami 

anggaran sisa”  (wawancara pada tanggal 27 Juli 2015). 

Selain itu menurut Anggota Dewan Pulus Haryoto dari Komisi IV dalam hal 

penggunaan anggaran untuk Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta 

(PKMS) adalah sebagai berikut : 

“Dalam hal penggunaan anggaran yang dipakai Pemerintah Kota untuk 

membayar Klaim Rumah Sakit, kami Dewan dari Komisi IV menilai 

penggunan sudah sesuai perencanaannya dan tepat sasaran” (wawancara 

pada tanggal 18 Agustus 2015). 

 

4.3. Kepersertaan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta 

(PKMS) 

Kepersertaan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta 

(PKMS) diatuar dalam Pasal 15 Peraturan Wali Kota Surakarta No 2 tahun 2014 

tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), pesertanya adalah 

Semua masyarakat Surakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

dan Kartu Keluarga (KK) yang belum termasuk dalam program :Askes PNS, Askes 

swasta, Jamkesmas, dan Asuransi Kesehatan lainnya, serta bertempat tinggal & 

berdomisili di Surakarta minimal 3 (tiga) tahun. 

Untuk Pembagian  jenis kartu jaminan tersebut diatuar pada Pasal 17 Perwali 

No. 2 Tahun tentang Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta Yaitu : 

program PKMS dibagi menjadi 2 (dua) golongan program yaitu PKMSSilver 

diberikan kepada seluruh masyarakat Surakarta sesuai dengan persyaratan dan 
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mendaftar sebagai peserta, sedangkan PKMS Gold diberikan kepada masyarakat 

miskin yang terdaftar di Surat Keputusan Walikota tentang masyarakat miskin.tetapi 

belum tertampung di Program Jamkesmas Pemerintah Pusat (diluar 

kuota),Masyarakat miskin yang belum masuk Keputusan Walikota dapat 

mengajukan Kartu PKMS jenis Gold dengan surat keterangan dari kelurahan serta 

disahkan oleh Tim Verivikasi Tingkat Kota,Kartu jenis Gold diterbitkan setelah 

diterbitkan setelah adanya penetapan masyarakat miskin dari tim Verifikasi tingkat 

Kota. 

Cara Menjadi Peserta PKMS Silver adalah Calon peserta mendaftarkan diri di 

Kantor (BPMPT) dengan membawa : 

– Foto copy Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya (Jika sudah 

menikah harus punya KK sendiri), 

– Foto copy KTP dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan lahir 

bagi yang berusia < 1 tahun dan surat akte kelahiran yang berusia > 1 tahun 

(belum wajib KTP), 

– Foto ukuran 2 x 3 cm : 2 lembar 

– Membayar biaya Rp. 1000,-  

– Surat keterangan domisili dari RT, RW, Kelurahan. 

Peserta datang sendiri ke KPPT, apabila yang bersangkutan sakit keras atau 

lansia, pendaftaran bisa diwakili oleh keluarga terdekat yang keabsahannya 

dibuktikan dengan Kartu Keluarga. Untuk kader kesehatan, ketua RT, ketua RW dan 

petugas sampah dengan pengesahan kepala Kalurahan, dibebaskan dari biaya 

mencetak kartu. 

Cara Menjadi Peserta PKMS Gold adalah dengan cara  calon peserta 

mendaftarkan diri di UPT PKMS dengan membawa : 
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– Foto copy Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya (Jika sudah 

menikah harus punya KK sendiri), 

– Foto copy KTP dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan lahir 

bagi yang berusia < 1 tahun dan surat akte kelahiran yang berusia > 1 tahun 

(belum wajib KTP),  

– Foto ukuran 2 x 3 cm : 2 lembar,  

– Foto copy PKMS Silver yang masih berlaku,  

– Surat keterangan domisili dan miskin dari RT, RW dan Kelurahan yang 

ditanda tangani Lurah atau Sekretaris Kelurahan, Isian surat keterangan 

miskin:(1. Mencari baru/ memperpanjang kartu PKMS Gold, 2. Sampai saat 

ini masih berdomisili di Solo LEBIH dari 3 tahun TANPA PUTUS dan 3. 

Dari keluarga miskin), 

– Mengisi formulir permohonan, 

– Membuat denah lokasi, 

– Mengisi surat pernyataan belum punya asuransi, 

 Semua berkas di masukkan ke stopmap warna: biru muda alamat kecamatan 

jebres, hijau alamat kecamatan banjarsari, merah alamat kecamatan serengan, biru 

tua alamat kecamatan laweyan, kuning alamat kecamatan pasar kliwon. 

Peserta datang sendiri ke UPT PKMS, apabila yang bersangkutan sakit keras 

atau lansia, pendaftaran bisa diwakili oleh keluarga terdekat yang keabsahannya 

dibuktikan dengan Kartu Keluarga. Pencetakan kartu PKMS Gold dilakukan setiap 

setahunsetelah terdaftar dalam SK Walikota tentang masyarakat miskin. 

Cara Perpanjangan Peserta PKMS Silver, Calon peserta mendaftarkan diri di 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dengan membawa : 
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– Foto copy Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya (Jika sudah 

menikah harus punya KK sendiri), 

– Foto copy KTP dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan 

lahir bagi yang berusia < 1 tahun dan surat akte kelahiran yang berusia 

> 1 tahun (belum wajib KTP), 

– Foto ukuran 2 x 3 cm : 2 lembar 

– Membayar biaya Rp. 1000,-  

– Surat keterangan domisili dari RT, RW, Kelurahan  

Peserta datang sendiri ke KPPT, apabila yang berasangutan sakit keras atau 

lansia, pendaftaran bisa diwakili oleh keluarga terdekat yang keabsahannya 

dibuktikan dengan Kartu Keluarga 

Untuk kader kesehatan, ketua RT, ketua RW dan petugas sampah dengan 

pengesahan kepala Kalurahan, dibebaskan dari biaya mencetak kartu. 

Cara Perpanjangan Peserta PKMS Gold, Calon peserta mendaftarkan diri di 

UPT PKMS dengan membawa : 

– Foto copy Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya (Jika sudah 

menikah harus punya Kartu Keluarga sendiri), 

– Foto copyKTP dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan lahir 

bagi yang berusia < 1 tahun dan surat akte kelahiran yang berusia > 1 

tahun (belum wajib KTP),  

– Foto ukuran 2 x 3 cm : 2 lembar,  

– Foto copyPKMS Silver yang masih berlaku,  

– Surat keterangan domisili dan miskin dari RT, RW dan Kelurahan yang 

ditanda tangani Lurah atau Sekretaris Kelurahan, Isian surat keterangan 

miskin:(1. Mencari baru/ memperpanjang kartu PKMS Gold, 2. Sampai 
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saat ini masih berdomisili di Solo lebih dari 3 tahun tanpa putus dan 3. 

Dari keluarga miskin) 

– Mengisi formulir permohonan, 

– Membuat denah lokasi, 

– Mengisi surat pernyataan belum punya asuransi, 

– Foto copy kartu PKMS Gold yang masih berlaku (jika tidak berlaku 

PKMS Gold asli yang dikumpulkan) 

– Jika kartu hilang, melampirkan surat kehilangan Kepolisian 

Semua berkas di masukkan ke stopmap warna: biru muda alamat kecamatan 

jebres, hijau alamat kecamatan banjarsari, merah alamat kecamatan serengan, biru 

tua alamat kecamatan laweyan, kuning alamat kecamatan pasar kliwon. 

Peserta datang sendiri ke UPTD PKMS, apabila yang bersangkutan sakit keras 

atau lansia, pendaftaran bisa diwakili oleh keluarga terdekat yang keabsahannya 

dibuktikan dengan Kartu Keluarga. 

Pencetakan kartu PKMS Gold dilakukan setiap setahunsetelah mendapatkan 

ketetapan dari tim Verifikasi tingkat Kota Surakarta. 

Jumlah peserta yang terdaftar dan mendapat jaminan kesehatan oleh Program 

Pemeliharaaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dari data Dinas Kesehatan 

Kota Suraarta Penerima PKMS Silver berjumlah  225.137 jiwa, PKMS Gold 

berjumlah  22. 092 jiwa  dan total 247.229 jiwa. 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Supriyanto Pegawai UPTD 

Dinas Kesehatan Kota Surakarta menyatakan : 

“Dalam hal jumlah peserta PKMS Golddan PKMS Silver  setiap harinya 

selalu mengalami kenaikan dan perubahan jumlah, karena banyaknya 

masyarakat yang mulai mendaftar dan melakukan klaim” 

(wawancara pada tanggal 27 juli 2015) 
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Kepersertaan PKMS dalam pandangan dan pengawasaan DPRD Kota 

Surakarta Drs. Paulus Haryoto Anggota Komisi IV menyatakan : 

“Kami (DPRD) terus memantau pelaksanaan dari PKMS baik itu dari 

regulasi, teknis pelaksanaan dan menerima evaluasi dari keluahan yang 

disampaikan oleh masyarakat” 

(wawancara pada tanggal 18 agustus 2015) 

Hal tersebut sesuai dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak 

konstitusinal di bidang kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahtraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

4.4. Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Untuk Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Ditinjau Dari Prespektif HAM 

Hak konstitusional adalah hak dari warga negara yang dilindungi dalam 

UUD Negara Republik Indonesia 1945.Hak konstitusional warga negara harus 

di jamin dalam konstitusi sebagai bentuk pengakuan HAM serta adanya 

peradilan yang independen tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan 

pemerintahan harusdidasarkan atas hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 

wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, 

Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah 

hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia.Karena itu, hak asasi manusia 

(the human rights) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (the citizen’s 

rights).Hak warga negara adalah Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar 

undang-undang dasar disebut hak-hak hukum (legal rights), bukan hak 
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konstitusional (constitutional rights).Sedangkan Hak asasi Manusia yang 

terkandung dalam konstitusi dapat disebut sebagai hak konstitusional warga 

negara. 

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat produktif secara sosial dan 

ekonomis. 

Didalam Konstitusi negara Indonesia hak atas kesehatan diamanatkan pada 

Pasal 28H ayat (1)  UUD 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak hidup 

sejahtra lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”  

Dalam pemenuhan hak atas kesehatan setiap rakyat harus dibarengi dengan 

pelaksanaan dari pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atas 

kesejahtraan rakyatnya. Bentuk tanggung jawab negara tercantum  dalam Pasal 34 

ayat (3) UUD 1945 yang berisi : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.   

Karena kesehatan merupakan hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir 

dan  harus dilindungi maka diatur pada, Pasal 9 UU No. 39  Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia menyatakan bahwa :  

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

meningkatkan tarafkehidupannya. 

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir 

dan batin. 

(3)  Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Sudah menjadi konsesnsus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas 

kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia.Falsafah dasar dari jaminan hak 
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kesehatan sebagai HAM merupakan kemartabatan manusia (human 

dignity).Problema kesehatan tidaklah berdiri sendiri.Ranah kesehatan berkaitan erat 

dengan faktor-faktor lain kehidupan manusia. 

Dimensi politik, ekonomi, hukum sosial dan budaya serta pendidikan 

memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas kesehatan individu dan 

masyarakat disebuah negara. Pembicaraan seputar hak kesehatan pada prinsipnya 

tidak terlepas dari hak-hak dasar manusia yang lain seperti hak pendidikan, politik, 

ekonomi, sosial, dan perlindungan hukum. Masyarakat hukum internasional telah 

menyatakan secara tegas sebagaimana tercantum pada pasal 25 ayat (1) Universal 

Declaration of Human Rights (DUHAM), yaitu : "Setiap orang berhak atas taraf 

kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan 

keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, 

pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, 

sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain 

yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya”. 

Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan sebuah bangsa. Derajat dan 

martabat sebuah bangsa akan terukur dari sejauh mana peran sosial yang dimainkan. 

Jelas bahwa rendahnya kualitas kesehatan akan berdampak buruk bagi 

terselenggaranya roda pemerintahan. Kesadaran ini merupakan wujud komitmen 

semua negara bangsa.Kesehatan yang baik dengan terjaminnya perangkat supra dan 

infrastruktur kesehatan adalah bagian terpenting dalam mewujudkan perlindungan 

dan pelayanan kesehatan yang baik. 

Indonesia sendiri telah menyatakan kesehatan sebagai integral pembangunan 

Naional hal ini tercantum di pasal 28 H ayat (1) UUD Republik Indonesia tahun 

1945.Pembangunan nasional harus mengarah kepada tercapainya perlindungan dan 
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pelayanan kesehatan dengan baik dan layak bagi masyarakat.Kualitas kesehatan 

masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan nasonal Indonesia.Jika 

pembangunan nasional, telah mengebiri dan mengabaikan hak kesehatan 

masyarakat, pemerintah atau bangsa ini, dengan sadar atau tidak, telah secara 

sistematis melakukan pelanggaran HAM. 

Dalam kaitan pemenuhan hak konstitusioanal warga negara dibidang 

pelayanan kesehatan Pemerintah Kota Surakarta berusaha menjawabnya dengan 

mengeluarkan sebuah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat kurang mampu.Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat 

Kota Surakarta yaitu Program Pemeliharaan Kesehatan Mayarakat Surakarta 

(PKMS). Menurut Supriyanto Pegawai UPTD PKMS Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta : 

“Pelayanan kesehatan yang menjadi hak konstitusional warga negara, 

Pemerintah Kota Surakarata melalui Dinas-dinas yang terkait sudah membuka 

akses selebar-lebarnya dan semudah-mudahnya untuk dapat dijangkau oleh 

masyarakat Kota Surakarta agar mutu kesehatan dan kesejahtraan masyarakat 

meningkat” (wawancara dilakukan tanggal  27 Juli 2015). 

Upaya pemerintah Kota Surakarata untuk memenuhi Hak Konstitusional 

dibidang pelyanan kesehatan sudah terbilang maju meskipun masih ada yang perlu 

dibenahi dalam hal teknis pelyanan serta pendataan di tingkat paling bawah.hal ini 

juga sesuai dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Surakarta : 

“Terkait hak konstitusional warga negara dibidang pelayanan kesehatan, 

masyarakat sudah terlayani dengan baik tinggal disempurnakan lagi program-

program yang ada” 

(wawancara pada tanggal 18 agustus 2015). 

Meninjau Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) 

dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) maka dapat dilihat melalui 

Pengaturan tentang hak atas kesehatan didalam Pasal 25 ayat (1) Universal 
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Declaration of Human Rights (DUHAM), yaitu : "Setiap orang berhak atas taraf 

kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan 

keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, 

pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, 

sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain 

yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya”. 

Dan pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 9 

ayat (3) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Penulis 

menilai program yang dijalankan oleh Pemerintah Surakarta yang dikhususkan bagi 

masyarakat Surakarta senidiri sudah sangatlah bermanfaat bagi masyarakat serta 

mengedepankan aspek kemanusian serta pelayanasn yang terjamin bagi pemegang 

program jaminan kesehatan PKMS. 

4.5. Kendala-Kendala Pelaksanaan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Surakarta (PKMS) 

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam 

menjalankan Program Pemiliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) ada 

beberapa kendala yang menjadi hambatan untuk menjalankan Program Pemiliharaan 

Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). 

Dari regulasi yang menangui program ini telah jelas tertuang di Peraturan 

Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Surakarta, telah jelas menganai mengatur  mekanisme pelaksanaannya secara 

terperinci dan jelas.  

Namun pada kenyataannya pelaksanaan program tersebut masih banyak 

ditemukan hambatan/masalah yang dihadapi oleh pelaksana program dan 

masyarakat yang menerima jaminan. Dari wawancara yang dilakukan kepada 
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Supriyanto Pegawai UPTD PKMS Dinas Kesehatan menyampaikan beberapa hal 

yang menjadi kendala dalam hal pelaksanaannya antara lain sebagai berikut : 

Belum semua masyarakat miskin tertampung di Program JAMKESMAS 

karena masih sedikitnya masyarakat paham mekanismenya dan  melakukan 

pendaftaran di program JAMKESMAS kepada Dinas terkait 

Belum dipahaminya mekanisme pelayanan PKMS oleh Semua peserta, 

dikarenakan masyarakat menganggap proses yang panjang dan kurangnya sosialisasi 

dari pihak Pemerintah Kota, padahal sosialisasi merupakan aspek penting dalam 

keberhasilan sebuah program jaminan kesehatan. 

Banyak peserta PKMS yang sudah habis masa berlaku kartunya dan berobat ke 

Rumah Sakit dan sehingga tidak dapat dilayani. 

Adanya indikasi kepindahan warga diluar Solo ke dalam wilayah Solo untuk 

mendapatkan kartu PKMS, karena Kota Surakarta berbatasan dengan lima 

kabupaten sedangkan yang memiliki program jaminan kesehatan PKMS hanyalah di 

Kota Surakarta maka masyarakat yang berbatasan dengan Kota Surakarta tertarik 

untuk pindah dan untuk mendapatkan PKMS itu sendiri.   

Pelayanan rujukan PKMS baru terbatas pada Rumah Sakit yang ada di wilayah 

Solo, karena kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta baru sebatas 

dengan Rumah Sakit di wilayah Surakarta, selain itu langkah ini diambil untuk 

memberdayakan aset daerah di bidang pelayanan kesehatan. (wawancara dilakukan 

tanggal 27 Juli 2015). 

Namun menurut pandangan DPRD Kota Surakarta dalam masa resesnya 

mendapatkan beberapa permasalahan dari pelaksanaan Program Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (PKMS) menemukan beberapa kendala dalam hal pelayanan 

program PKMS sebagai berikut : 
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“Masih kurangnya keseriusan dari Rumah Sakit swasta untuk menggarap 

program PKMS ini,  selain itu masih banyak keluhan dari masyarakat yang 

mengeluhkan kamar yang digunakan masih diombang-ambingkan 

kemudian obat yang masih harus menebusnya dan terkait kevalidan data 

penerima PKMS itu sendiri terkadang menjadi kerancuan bagi masyarakat”. 

(wawancara 18 agustus 2015) 

Dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis ketika melakukan penelitian di 

Dinas Kesehatan Kota Surakarta masih ada masyarakat yang komplain terkait 

penetapan golongan tersebut yang dirasa tidak sesuai dengan kemampuan 

ekonominya. 

Selain itu ada juga masyarakat yang baru mengurus kepersertaan PKMS ketika 

baru sakit, seharusnya ketika masa sehatnya sudah harus diurus agar meringankan 

beban. 

Terkait hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program 

tersebut masih belum pahamnya masyarakat terkait mekanisme pendaftaraan, 

penggunaan dari program PKMS itu sendiri. 

 

4.6. Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS)  

Melihat masih banyaknya hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) maka juga harus 

ada upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

Dari Dinas Kesehatan sendiri juga sudah menyampaikan  cara untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi dalam pelakasanaan PKMS itu sendiri seperti yang 

sudah berlangsung dan akan terus dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :  

a) Sosialisasi PKMS 
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b) Pelaksanaan  

– pendataan peserta dengan cara pasien mengajukan kartu PKMS 

– Pemanfaatan PKMS (bekerjasama dengan Puskesmas dan Rumah Sakit) 

c) Klaim (biaya pelayanan) 

d) Evaluasi 

Selain itu dalam pandangan DPRD di Komisi IV sendiri untuk menyelesaikan 

permasalahan dari pelaksanaan PKMS itu sendiri adalah dengan cara mengatasi 

hambatan-hambatan yang terjadi tersebut adalah dengan cara : 

“Memfasilitasi kepentingan masyarakat dibidang kesehatan  seluas-luasnya, 

memotong tali rantai birokrasi yang panjang dan dalam teknis rujukan lebih 

dipersingkat ketika pasien (masyarakat) itu sudah memiliki KTP dan 

jaminan sosial lain bahwa dia perlu dibantu”. 

(wawancara pada tanggal 18 agustus 2015) 

Dari pemaparan mengenai teknis dalam menyelesaikan hambatan dalam 

program tersebut maka penulis menarik sebuah kesimpulan perlu ditingkatkan lagi 

kordinasi pendataan peserta PKMS itu sendiri serta, perlu dilakukannya sosialisasi 

yang masif untuk masyarakat paling bawah dan ketika ada Rumah Sakit yang tidak 

menangani penerima PKMS secara layak seperti termuat dalam aturan Peraturan 

Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Surakarta maka perlu ditindak tegas, karena pelayanan kesehatan merupakan hak 

konstitusioanal warga negara yang harus terpenuhi secara layak dan sesuai atuaran 

yang ada.  
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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Simpulan  

Berdasarkan penelitin yang dilakukan oleh peneliti maka menarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta 

(PKMS) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Untuk 

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  Ditinjau Dari Prespektif HAM (Studi 

Pemerintah Kota Surakarta) 

Kota Surakarta merupakan kota yang menerapkan Program Pemiliharaan 

Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) merupkan langkah maju dari 

pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi Hak Konstitusional Warga Negara 

Dibidang Pelayanan Kesehatan, yang mana program tersebut diperuntukan bagi 

masyarakat yang kurang mampu/miskin untuk dapat mengakses pelayanan 

kesehatan. 

Sejarah perjalanan program jaminan pelayanan kesehatan bermula  Pada 

tahun 2005 sampai dengan 2007 karena Pemerintah kota Surakarta melihat 

Realita banyak masyarakat miskin yang  belum tertampung pada Program 

ASKESKIN, dan Surat Edaran Mentri Kesehatan yang menyatakan bahwa SKTM 

tidak berlaku lagi. Maka pemerintah memulai beberapa program strategis untuk 

membantu dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota 

Surakarta. 

Program ini mulai beralaku pada 2 Januari 2008 dengan dasar hukum 

Peraturan Walikota yang terus disempurnakan dan peraturan yang baru yang 
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melandasi PKMS sendiri terdapat di Peraturan Walikota Surakarta No. 2 Tahun 

2014 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. 

PKMS sendiri diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki KTP Kota 

Surakarta. PKMS sendiri dibagi menjadi dua golongan yaitu PKMS Silver dan 

PKMS Gold . Pembagian tersebut ditujukan untuk proses klaim kalau PKMS 

Silver biaya berobat di ganti hanya setengah saja sedangkan untuk PKMS Gold 

akan diganti penuh seluruh biaya berobatnya karena PKMS jenis ini 

diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu.  

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Sebagai Upaya 

Pemenuhan Hak Konstitusional Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  

Ditinjau Dari Prespektif HAM (Studi Pemerintah Kota Surakarta) 

a) Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) 

1. Belum semua masyarakat miskin tertampung di Program JAMKESMAS, 

2. Belum dipahaminya mekanisme pelayanan PKMS oleh Semua peserta, 

3. Banyak peserta PKMS yang sudah habis masa berlaku kartunya dan 

berobat ke RS sehingga tidak dapat dilayani, 

4. Adanya indikasi kepindahan warga diluar Solo ke dalam wilayah Solo 

untuk mendapatkan kartu PKMS, 

5. Pelayanan rujukan PKMS baru terbatas pada Rumah Sakit yang ada di 

wilayah Solo, 

b) Upaya mengatasi Hambatan dalam pelaksanaan Program Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) 
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1. Sosialisasi PKMS yang dilakukan akan terus dan masif agar seluruh 

elemen masyarakat mengetahui prosesnya dan prosedur menggunakan 

jaminan PKMS itu sendiri 

2. Pelaksanaan  

– pendataan peserta dengan cara pasien mengajukan kartu PKMS ini 

akan terus dibuat data yang sangat otentik dan bekerjasama dengan 

berbagai instansi agar penerima PKMS ini tepat sasaran 

– Pemanfaatan PKMS (bekerjasama dengan Puskesmas dan Rumah 

Sakit) 

3. Klaim (biaya pelayanan) 

4. Evaluasipelaksana akan terus dilakukan supaya dalam pelaksanaannya 

dilapangan tidak terjadi masalah. 

5.2 Saran 

1. Dinas terkait harus melakukan sosialisasi yang masif hingga lingkungan 

masyarakat seperti RT/RT atau kelompok PKK agar program PKMS ini bisa 

diketahui secara menyeluruh bagi masyarakat. 

2. Perlu dilakukannya pendataan yang jelas mengenai masyarakat yang kurang 

mampu agar penerima PKMS Gold tepat sasaran bagi masyarakat yang kurang 

mampu. 

3. Kordinasi dan meninjau langsung pelaksanaan yang di Puskesmas dan Rumah 

Sakit agar mengetahui kendala-kendala tekhnis dilapangan mengenai PKMS itu 

sendiri. 
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