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Abstrak

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah masalah yang
komplek dan sangat pentingnya kesehatan bagi masyarakat, oleh sebab itu
semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Puskesmas adalah Organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya
kesehatan dan merupakan pihak terdepan dalam pelayanan kesehatan yang
bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh
masyarakat. Upaya kesehatan ini diselenggarakan dengan memfokuskan
pelayanan kesehatan masyarakat agar mencapai derajat kesehatan yang
optimal di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok tanpa
mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Dan tertuang dalam
Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019.
Berdasarkan rumusan masalah tuuan dari penelitian ini, yang
pertama Bagaimana peran puskesmas dalam memberikan pelayanan
kesehatan terhadap masyarakat di puskesmas Kebun Tebu dan yang kedua
bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran puskesmas dalam
memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kebun Tebu.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reaserch) dengan
menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif analisis.
Hasil penelitian menemukan fakta praktek pelayanan kesehatan di
Puskesmas Kebun Tebu sudah terlaksana cukup baik dilihat dari dimensi
yang menjadi pengukur kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kebun
Tebu yaitu: Kehandalan (reliability), Daya Tanggap (responsiviness), dan
empati (emphathy). Dalam hal ini Puskesmas telah menunjukkan adanya
pelayanan yang baik dengan memberikan pelayanan kesehatan yang
memenuhi harapan dan kepuasan pasien, penanganan yang berkelanjutan
kepada pasien, keamanan dalam pengobatan dan tempat pelayanan, tempat
dan petugas yang dapat memberikan kenyamanan berobat, kejelasan dan
kemudahan mendapat informasi atau mencari informasi yang dibutuhkan
pasien serta pelayanan yang tepat dan dsiplin sesuai jadwal pelayanan
yang ada, menjaga hubungan baik dengan pasien dan instansi-instansi
yang terlibat dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pandangan hukum
Islam dalam pelayanan kesehatan sudah berjalan sesuai dengan maqashid
syari‟ah, dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga kesehatan dan
memelihara kesehatan baik itu dengan memelihara agama, jiwa, akal,
harta, dan keturanan.

ii

MOTO

ِ َنِعمت
ِ ان َم ْغبُو ٌن فِي ِه َما َكثِ ٌري ِم َن الن
غ
ُ الص َّحةُ َوالْ َفَرا
ِّ ، َّاس
َْ
“Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu,
yaitu nikmat sehat dan waktu senggang”
(HR. Bukhari no. 6412, dari Ibnu „Abbas)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini,
terlebih dahulukan dijelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan
kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini
untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu
adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung
dalam skripsi ini. Dengan jelas judul skripsi ini adalah “Peran Puskesmas
Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat
Menurut Fiqh Siyasah”. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Peran Puskesmas Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau
dijalankan.1 Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang
diperankan atau dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi
dan biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari
lembaga tersebut. Sedangkan Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat)
adalah poliklinik ditingkat kecamatan tempat rakyat menerima
pelayanan kesehatan dan penyuluhan mengenai keluarga berencana.2
Dari kedua pengertian diatas pengertian dari peran puskesmas adalah
suatu sikap atau prilaku yang diharapkan oleh masyarakat terhadap tugas

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).
2
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Puskesmas Nomor 43 tahun
2019.
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dan wewenang lembaga dalam hal ini puskesmas pada saat memberikan
pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
2. Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Menurut Fiqh Siyasah
Pelayanan Kesehatan Menurut Fikih Siyasah pelayanan kesehatan
adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat,
mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan,
dan dituangkan dalam suatu sistem. Sedangkan fikih menurut ulama
ushul yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang
digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.3
Siyasah berasal dari kata bahasa Arab yaitu: mengatur, mengurus, dan
memerintah.4 siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau
menuntut kebijaksanaan.5 Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan
manajemen. Jadi siyasah artinya, mengatur, mengurus dan membuat
kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu
tujuan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas bahwa yang dimaksud
dari pelayanan kesehatan menurut fikih siyasah adalah penerapan
pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas dengan dasar
hukum dan aturan kebijakan yang telah diatur atau diurus oleh
pemerintah guna menjamin dan demi mewujudkan setiap rakyat
indonesia mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.

3

Wahbah al-Zuhaylî, Ushul al-Fikih al-`Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, 19.
Louis Ma’luf, Munjid fi al-Lughah wa al-A‟lam (Beirut: Daral-Masyriq, 1986), h.. 362
dan Ibnu Manzhur, Lisan Al-Arab, Vol. VI (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), h. 108.
5
Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasat Al-Syar’iyat (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h.
4-5.
4
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Berdasarkan penegasan judul diatas maksud dari proposal skripsi ini
adalah Peran Puskesmas dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap
Masyarakat menurut Hukum Islam.
B. Latar Belakang Masalah
Islam adalah agama yang rahmah lil al- alamin (rahmat bagi alam
semesta) dan merupakan sebuah ajaran yang sangat memperhatikan masalah
kesehatan. Doktrin Islam tentang kesehatan adalah menjaga kesehatan lebih
baik daripada menanggulangi penyakit. Salah satu dari perhatian Islam dalam
kesehatan ialah dengan adanya pelayanan kesehatan Islami yang artinya segala
bentuk kegiatan asuhan medik dan asuhan keperawatan yang dibingkai dengan
kaidah kaidah Islam melalui pengajaran praktik hubungan sosial dan
kepedulian terhadap sesama dalam suatu ajaran khusus, yakni akhlak dan
dipraktikkan dengan unsur akidah dan syariah. Asuhan medik dan
keperawatan merupakan bagian dari akhlak, maka seorang muslim yang
menjalankan fungsi khalifah harus mampu berjalan seiring dengan fungsi
manusia sebagai hamba Allah Swt, sehingga memberikan pelayanan
kesehatan adalah bagian dari ibadah.6
Puskesmas di Indonesia yaitu merupakan salah satu unit pelayanan
kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama. Di Indonesia Puskesmas merupakan organisasi pelayanan kesehatan
terdepan dengan misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan.
6

Ashdi L. Diab, Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintesis Fikih dan
Kedokteran), (Yogyakarta: Deepublish, 2017). 35-37.
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Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya
kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan
terjangkau oleh manusia, dengan peran serta aktif masyarakat dan
menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan tepat
guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. 7
Puskesmas juga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya
dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat. Untuk mewujudkan
upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan
dalam suatu sistem yaitu pelayanan kesehatan masyarakat.
Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan baik secara langsung atau
tidak langsung untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan
atau dituntut oleh masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan.

Secara

umum, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesemas meliputi
pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (upaya penecegahan), promotif
(peningkatan kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan).8
Pelayanan kesehatan yang di selenggarakan di Puskesmas bertujuan
untuk mewujudkan masyarakat yang:
1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat.

7

Didik Budijanto. Data Dasar Puskesmas. (Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia: 2016). 1.
8
Pungkas Bahjuri, Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas. (Jakarta Pusat:
Kementerian PPN/ Bappenas, 2018). 10.
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2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu.
3. Hidup dalam lingkungan sehat.
4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga,
kelompok, dan masyarakat.
Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya di sebut Puskesmas
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.9
Tugas upaya kesehatan masyarakat (UKM), yang merupakan pelayanan
dengan

sasaran

pendudukan

secara

keseluruhan

besera

linkungan

kesehatannya. Pelayanan UKM umumnya di lakukan di luar gedung, bekerja
sama dengan aparat kecamatan dan desa, serta pranata sosial masyarakat.
Jenis-jenis UKM diatur dalam berbagai ketentuan yang beratnya adalah pada
pelayanan promotif dan preventif serta penyehatan sanitasi dan lingkungan.
Kegiatan UKM juga termasuk penyuluhan kesehatan secara massal, imunisasi
dan penimbangan di Posyandu, penyehatan sanitasi, pemberantasan vektor
penyakit serta skrining kesehatan secara massal.10
Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) atau sering di sebut pelayanan kuratif,
sasarannya adalah perorangan dan atau rumah tangga. Orientasinya adalah
penyembuhan dan rehabilitasi seseorang yang jatuh sakit. Jenis UKP yang
perlu di selenggarakan oleh Puskesmas, yaitu : pelayanan pemeriksaan umum,

9

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019.
Nurul Hidayatul Ulumiyah. (2018). Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan
Penerapan Upaya Keselamatan Pasien Di Puskesmas. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia,vol
6 No 2, 151.
10
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pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA/KB yang bersifat UKP,
pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan
persalinan, pelayanan rawat inap di puskesmas perawatan, pelayanan
kefarmasian dan pelayanan laboratorium . Dan upaya kesehatan perseorangan
umumnya bersifat barang privat (eksternalitasnya relatif rendah dan
excludable) sehingga pembiayaannya bisa di lakukan melalui mekanisme tarif
dan asuransi.11
Pada dasarnya dalam pembangunan Puskesmas ada beberapa syarat yang
harus terpebuhi seperti yang dijelaskan pada Pasal 10 ayat (4) “Puskesmas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan lokasi,
bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium
klinik.”
Pada dasarnya 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 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam UndangUndang Dasar 1945 menegaskan bahwa pasal 34 ayat 3 “Negara bertanggung
jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak”.12

11

Pungkas Bahjuri, Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas. (Jakarta
Pusat: Kementerian PPN/ Bappenas, 2018). 41-42
12
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat 3.
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Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelengarakan kesehatan
kepada masyarakat maka tiap Kecamatan di bangun Instansi Pemerintah
sebagai unit penyelengaraan pelayanan kesehatan masyarakat, yakni pusat
kesehatan masyarakat atau di biasa disebut Puskesmas. Penyelenggaraan
pelayanan kesehatan Puskesmas diawasi oleh pemerintah melalui Dinas
Kesehatan tiap Provinsi dan Kabupaten.
Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal
5 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan” dan Pasal (2) yang
berbunyi

“ Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”.
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Dan juga telah di tetapkan

bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, karena sudah
jelas bahwa puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama diharapkan
dapat memperbaiki dan meningkatkan kesehatan masyarakat, dimana petugas
atau tenaga kesehatan Puskesmas mempunyai peran dan tanggung jawab yang
besar mengenai masalah kesehatan masyarakat. Terutama dalam hal
pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyrakat. Pemberian
pelayanan kesehatan yang bermutu akan memberikan kepuasan bagi diri
pasien yang berefek pada keinginan pasien untuk kembali kepada institusi
yang memberikan pelayanan kesehatan yang efektif.

13

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009.
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Di dalam Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan baik
kesehatan fisik dan mental, maupun kesehatan lingkungan. Hal ini dapat di
temukan dalam Al-qur’an dan Sunnah Nabi yang merupakan sumber hukum
Islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. 14 Dalam ilmu
kedokteran Islam didefiniskan sebagai ilmu pengobatan yang model dasar,
konsep, nilai, dan prosedur-prosedurnya sesuai atau tidak berlawanan dengan
al-Qur’an dan as- Sunnah.15
Kesehatan memiliki perhatian yang begitu penting, karena dengan sehat
manusia dapat beraktifitas, karena kesehatan merupakan hak asasi manusia,
sesuatu yang memiliki fitra manusia, maka Islam menegaskan perlunya
mendorong agar umat manusia senantiasa memperhatikan dan menjaga
kesehatan jasmani dan rohaninya. 16 Perintah agar manusia menjaga kesehatan
itu tercermin dari firman Allah yang melarang manusia untuk melakukan
perbuatan-perbuatan tertentu yang akan merusak jasmani dan rohaninya. 17
Seperti pada Al- Qur’an Surah Yunus Ayat 57:

َٰٓ
ُه
َ ِت نِّ ۡه ُم ۡۡؤ ِمىٞ ور َوهُ ٗدي َو َر ۡح َم
ِ  نِّ َما فٍِ ٱنصُّ ُدٞت ِّمه َّر ِّب ُكمۡ َو ِشفَآَٰءٞ َََأََُّهَا ٱنىَّاسُ قَ ۡد َجآَٰ َء ۡت ُكم َّم ۡى ِعظ
“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari
Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada
dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”(Q.S. Yunus (57).
Menurut konsespsi Islam, seseorang dikatakan sehat apabila memenuhi
unsur yaitu kesehatan jasmani, kesehatan rohani dan kesehatan sosial.
14

Ashadi L Diab, Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintesis Fikih dan
Kedokteran), (Yogyakarta: Deepublish, 2017). 187.
15
Ahsin W Al-Hafidz, Fiqh Kesehatan, (Jakarta: Amzaha, 2007). 45.
16
Reni Ibrahim, Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Islam, (Jakarta: Prenada Media
Group, 2015). 70
17
Nurhayati, Tri Bayu Purnama, Putra Apriadi Siregar, Fikih Kesehatan (Pengantar
Koprehensif), (Jakarta: Kencana, 2020). 19-25.
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Dalam Fiqh Siyasah kata Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan
masyarakat. Seperti pembahasan hubungan antara manusia dengan dengan
Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama
manusia secara luas (muamalah), aspek muamalah ini pun dapat di bagi
menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan). Artinya bahwa Fiqh
Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dan
bermasyarakat demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam
skripsi ini yang berkaitan adalah bagaimana tentang pelaksanaan perundangundangan tersebut maka termasuk ke Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Fiqh Siyasah
Tanfidziyyah adalah Siyasah yang berhubungan dengan politik pelaksanaan
perundang

undangan.

melaksanakan

Tugas

undang-undang.

dari

al-sulthah

Dalam

hal

al-tanfidzivvah
ini

Negara

adalah

melakukan

kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun
yang menyangkut dengan hubungan antar Negara.18
Terkait dengan apa yang telah di paparkan di atas, nampak jelas bahwa
puskesmas adalah unit organisasi pelayanan kesehatan terdepan dengan misi
sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu pelaksanaan
tugas dan fungsi puskesmas perlu terus di dorong dan di tingkatkan agar
pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Untuk itulah
pada kesempatan ini penulis melakukan kajian terhadap salah satu Puskesmas
yang ada di Kabupaten Lampung Barat, dan menyajikannya dalam bentuk
18

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam . (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2014.). 3.

7

skripsi yang berjudul Peran Puskesmas Dalam Memberikan Pelayanan
Kesehatan Terhadap Masyarakat Menurut Fiqh Siyasah.
C. Identifikasi dan Pembatasan Masalah
Identifikasi masalah merupakan point-point inventarisasi berbagai
kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah yang ada di latar belakang.
Adapun identifikasi dan batasan masalah dalam judul skripsi tersebut adalah:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Menteri Kesehatan No 43
Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat, yang
bertujuan untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif,
efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
tingkat

pertama

yang

bermutu

dan

berkesinambungan

dengan

memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat.
2. Konsep Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas
meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (upaya penecegahan),
promotif

(peningkatan

kesehatan),

dan

rehabilitatif

(pemulihan

kesehatan).
3. Dari hasil identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini tidak
menimbulkan penafsiran yang terlalu melebar, maka masalahnya dibatasi
pada “Implementasi pelayanan kesehatan puskesmas Kebun Tebu
berdasarkan Permenkes No 43 Tahun 2019 dan fikih Siyasah terhadap
pelayanan kesehatan puskesmas berdasarkan Pemenkes No 43 Tahun
2019”.
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D. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan suatu rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat di Puskesmas Kebun tebu?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran puskesmas dalam
memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kebun Tebu?
E. Tujuan Penelitan
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji
tentang:
1. Untuk mengetahui peran puskesmas dalam pelaksanaan memberikan
pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Puskesmas Kebun Tebu.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap peran puskesmas
dalam

pelaksanaan

memberikan pelayanan kesehatan terhadap

masyarakat di Puskesmas Kebun Tebu.
F. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dapat dilihat dari dua hal, yaitu:
1. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai referensi bagi penelitian – penelitian yang akan datang dalam
konteks permasalahan yang berkaitan, serta dimakasudkan sebagai salah
satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
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2. Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
wawasan keilmuan khususnya bagi penulis dan pemahaman bagi
masyarakat sebagai pembaca tentang teori dan pelaksanaan mengenai
peran puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat.
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha
pengacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan
terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini.
Berdasarkan

eksplorasi

terhadap

penelitian-penelitian

terdahulu,

peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan
penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini
sangant berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian
terdahulu tersebut yaitu:
1. Skripsi oleh Zennidar Aulia Nashira, yang berjudul, “Upaya Peningkatan
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Berdasarkan Analisis
Need dan Demand Masyarakat di Puskesmas Taman, Kabupaten
Sidoarjo”. Dalam skripsi tersebut lebih berfokus kebutuhan yang tidak
terrealisasikan dalam permintaan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat
akan pelayanan kesehatan.
2.

Skripsi oleh Witiar Pramuditia, yang berjudul, “ Tinjaun Fiqh Siyasah
Dustruriyah Tehadap Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. Dalam skripsi ini lebih banyak
membahas mengenai implementasi dari Undang-Undang No 36 Tahun
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2009 Tentang Kesehatan, seperti dalam penyelenggaraan dan pengawasan
pelayanan

kesehatan

oleh

pemerintah,

pemerintah

daerah,

dan

masyarakat.
Dari kedua penelitian di atas ada sedikit kesamaan yaitu membahas
tentang pelayanan kesehatan akan tetapi yang menjadi pembeda dari penelitian
penulis di sini yaitu berfokus pada bagaimana pelaksanaan pelayanan
kesehatan masyarakat di puskesmas Kebun Tebu dalam sudut pandang hukum
Islam.
H. Metode Penelitian
Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk
memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan analisa data.19
Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitan
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),
Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan
cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari
lokasi penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Puskesmas
Kecamatan Kebun Tebu.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, merupakan penelitian
dengan memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail
sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai pokok
19

Susiadi AS, Metode Penelitian, (Lampung, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan
Lampung, 2014). 19.
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permasalahan. Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada
pencarian fakta – fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran
dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan, analisis adalah cara untuk
menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.
Jadi,

penulis

menganalisis

tentang

Peran

Puskesmas

Dalam

Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Menurut
Hukum Islam.20
1. Sumber Data
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari orang yang
dijadikan sebagai narasumber yang tercatat dari objek atau wilayah
penelitian.
b. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, yang
diperoleh dari buku- buku teori, fiqh siyasah, maqashid syari’ah,
undang- undang, dan jurnal- jurnal serta artikel. Jadi, dalam
mengumpulkan data, penulis membaca melalui buku, buku online
atau artikel yang terkait.
2. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan dari semua objek atau setiap individu
yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek yang
akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan,
lembaga, media dan sebagainya. Populasi dalam penelitian ini, yaitu
20

2011).

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3,
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petugas kesehatan Puskesemas Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten
Lampung Barat serta 110 masyarakat.
b. Sampel
Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan
keterangan

data

yang dibutuhkan

dalam

penelitian. Teknik

pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah random sampling
yaitu sampel yang anggota nya dipilih secara sengaja atas dasar
pengetahuan dan keyakinan peneliti. Sebagaiman dikatakan oleh
Suharsimi Arikunto, jika subyeknya 100 maka diambil semua. Jika
diatas 100, maka diambil 10% - 15% atau lebih.21
Sesuai penjelasan diatas, karena populasi nya lebih dari 100 maka
diambil 10% dari populasi yang terdapat pada tempat penelitian
untuk dijadikan sampel. Jadi 10% dari dari jumlah populasi yang
terdiri dari pegawai puskesmas 5 orang dan dari masyarakat 6 orang.
3. Tehnik Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti
menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara

(interview)

adalah

cara

yang

digunakan

untuk

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.22
Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
21

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV,
(Jakarta : Rineka Cipta. 1998). 104.
22
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Rineke Cipta, 2013). 95.
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permasalahan yang harus diteliti, Wawancara dapat digunakan
dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat
dilakukan melalui tatap muka (face to face).23Tipe wawancara yang
digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan
daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang
akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan
diteliti. Dalam hal ini, penulis menanyakan secara lengkap mengenai
Peran

Pemerintah

Dalam

Memberikan

Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Kebun Tebu.
b. Observasi
Observasi adalah aktivitas mencatat suatu gejala atau peristiwa
dengan bantuan alat atau instrument untuk merekam atau
mencatatnya guna tujuan ilmiah atau tujuan lainnya. Jadi, penulis
melakukan pengamatan, kemudian merasakan dan memahami sebuah
fenomena

berdasarkan

pengetahuan

yang

sudah

diketahui

sebelumnya untuk melanjutkan suatu penelitian.
c. Dokumentasi
Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dengan
cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang
berhubungan dengan topic penelitian.

23

Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan mix method, (Depok: Rajawali
pers,2019). 200.
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4. Pengolahan Data
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu

pengecekkan atau pengoreksian

data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk
(raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Jadi, untuk
pemeriksaan daftar pertanyaan yang diserahkan oleh para pengumpul
data.
b. Rekonstruksi Data (reconstructing) yaitu penyusunan data secara
teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
c. Sistemetisasi data (systematizing) yaitu mengelompokan data dengan
menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan
permasalahan.
5. Analisis Data
Metode yang penulis gunakan dalam menganalisis daa penelitian
ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah
kegiatan penelitian dengan menganalisa fakta yang ada di lapangan.
Metode deskriptif adalah suatu metode yang meneliti sekelompok
manusia, suatu objek, kondisi dan pemikiran di masa sekarang. Penelitian
analisis adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti secara terperinci
suatu kegiatan atau kejadian yang kemudian hasil tersebut dapat
memberikan rekomendasi untuk keperluan penelitian yang akan datang. 24
Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
induktif, yakni analisis yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk
24

2009). 47.

Lexy J. Melong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,
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mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum
mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam
membuat kesimpulan atau bagian akhir tentang berbagai hal yang
berkaitan dengan Peran Puskesmas dalam memberikan Pelayanan
Kesehatan Terhadap Masyarakat menurut Hukum Islam.
I. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya
sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun
system pembahasan tersebut dibagi dalam per bab, yaitu :
Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah – masalah
yang erat kaitannya dengan pendahuluan skripsi ini sekaligus sebagai dasar
dan member penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi : Penegasan
Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub – Fokus Penelitian, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu
yang Relevan, Metode Penelitian, dan Kerangka Teoretik.
Bab kedua, Landasan Teori yang meliputi : Pengertian Fiqh Siyasah,
Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Dasar Hukum Fiqh Siyasah, Pengertian
Pelayanan Kesehatan, Pengertian Pealyanan Masyarakat, Fungsi Puskesmas.
Bab ketiga, Deskripsi Penelitian, yang meliputi : Gambaran Umum
Puskesmas Kebun Tebu, dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Terhadap Masyarakat, Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam
Melaksanakan Pelayanan Kesehatan.

16

Bab keempat, Analisis Penelitian, yang meliputi : Pelaksanaan Peran
Puskesmas Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat
Di Kecamatan Kebun Kabupaten Lampung Barat dan Tinjauan Hukum Islam
Peran Puskesmas Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap
Masyarakat Di Kecamatan Kebun Kabupaten Lampung Barat.
Bab kelima, Penutup, dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub
yaitu kesimpulan dan rekomendasi.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Fiqh Siyasah
1. Pengertian Fiqh Siyasah
Kata Fiqh berasal dari Faqaha- yafqahu- fiqhan. Secara bahasa
pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”.

25

Fiqih adalah hasil

pemahaman para ulama terhadap satu ayat sekaligus dan satu per satu
hadist.26 Sedangkan Fiqh secara etimologi adalah ilmu tentang hukumhukum syara yang bersifat peerbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya
yang terperinci.27
Sedangkan kata Siyasah secara etimologi yaitu berasal dari kata
sasa, berarti mengatur,mengurus, dan pemerintah: atau pemerintahan,
politik dan pembuatan kebijaksanaan.28 Pengertian kebahasaan ini
mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan
membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup
sesuatu. Secara terminologis , Abdul Wahab Khallaf mendefiniskan bahwa
siyasah adalah “penagturan perundang-undangan yang diciptakan untuk
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan." 29

25

Muhammad Iqbal. FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014). 2
26
Firdaus dan Zainal Azwar, Terjemah “The Role of Substantive Understanding
Approaches in The Changes of Fiqh.” AL‟ ADALAH 17, no. 1 (2020): 71-96, https://doi.org/
27
Ahmad Sukarja, Mubar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih, Dan Kanun
(Jakarta: sinar grafika, 2012). 70
28
Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Raja
Grafindo, 1993). 21
29
Muhammad Iqbal. FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014). 2
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Berdasarkan penjelasan mengenai Fiqh dan Siyasah maka dapat
disimpulkan yakni, fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam
yang membicarakan tentang tata cara bermasyarakat dan bernegara demi
mencapai kemaslahatan bersama. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam
Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber
kekuasaan, dan pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana
cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan
kepadanya,dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung
jawabkan kekuasaannya.30
2. Sumber Kajian Fiqh Siyasah
Setiap

disiplin

ilmu

mempunyai

sumber-

sumber

dalam

pengkajiannya. Dari sumber- sumber inilah disiplin ilmu tersebut dapat
berkembang sesuai dengan ketentuan dan tantangan zaman. Demikian juga
dengan fiqh Siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh,
fiqh siyasah mempunyai sumber- sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan
pegangan. Secara garis besar, sumber figh siyasah dapat dibagi menjadi
sumber primer dan sumber sekunder. Dalam buku Muhammad igbal yang
berjudul Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Fathiyah al
Nabrawi dan Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber-sumber fiqh
siyasah.31 Fathiyah al Nabrawi membagi sumber sumber fiqh siyasah
menjadi tiga bagian, yaitu :

30

Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI
Press, 1991). 3.
31
Ibid. h. 16
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1. Al-Qur'an.
2. Al Sunnah.
3. Sumber-sumber tertulis selain Al-Gur'an dan Al-Sunnah, serta
sumber sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu
atau pendapat para ulama.
Sedangkan Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh
siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti
pandangan para pakar politik, “Urf atau kebiasaan masyarakat yang
bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturanaturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu sumber sumber lain
seperi perjanjian antar negara dan Monvensi dapat digunakan berasal dari
manusia dan lingkungan tersebut situasi, kondisi, budaya, dan tantangantantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan.
Beberapa dasar hukum yang dianggap berkaitan dengan Fiqh
Siyasah Syar’iyah, baik langsung ataupun tidak langsung. Sebagaimana
Allah SWT berfirman:

        
“Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang
satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku.” (QS. AlMu‟minun: 52).
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”( QS. An- Nisa: 58)
Ayat ini berisi perintah Allah SWT agar amanat-amanat itu
disampaikan kepada yang berhak menerimanya, kekuasaan untuk mengatur
bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat serta di janjikan
kepada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau kelas
tertentu.
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah
Terdapat

perbedaan

pendapat

di

kalangan

ulama

dalam

menentukan ruang lingkup kajian figh siyasah. Di antaranya ada yang
membagi menjadi lima bidang, adixvang menetapkan empat bidan aau tiga
bidang pembahasanBahar ada Sebagian ulama yang membagi menjadi
delapan bidang pembahasan. Namun pe tersebut tidaklah terlalu prinsip,
karena hanya bersifat teknis. Ilmu Figh Sivasah sering-disamakan dengan
ilmu Sipasah Sverdinah yang memiliki pengenian ilmu yang membahas
tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam seperti
(bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan
(lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, kendatipun mengenai
penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.
Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul alAhkam al-Sulthaniyyah, ruang lingkup figh siyasah mencakup lima
bahasan yaitu :
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1. Sivasah Dusturiyyah (peraturan perundang-undangan)
2. Siyasah Maliyyah (ekonomi dan moneter atau siyasah keuangan)
3. Sivasah Qadha 'iyyah (peradilan)
4. Siyasah Harbiyyah (hukum perang)
5. Siyasah 'Idariyyah (administrasi negara)
Adapun imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang
kajian dalam ruang lingkup figh siyasah, yaitu :
1. Siyasah Qadha'iyyah (peradilan)
2. Siyasah 'Idariyyah (administrasi negara)
3. Siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter atau siyasah keuangan)
4. Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah (hubungan internasional)
Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang
berjudul al-Siyasah al-Syar'iyyah lebih mempersempit menjadi tiga bidang
kajian saja, yaitu peradilan, hubungan intemasional dan keuangan negara.
Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di
Indonesia Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh
siyasah menjadi delapan bidang yaitu:
1. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah (politik pembuatan perundangundangan)
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2. Siyasah Tasyri‟iyyah (politik hukum)
3. Siyasah Qhadha‟iyyah Syar’iyyah (politik peradilan)
4. Siyasah Maliyah Syar‟iyyah (politik ekonomi dan moneter)
5. Siyasah Idariyyah Syar'iyyah (politik administrasi negara)
6. Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah syar'iyyah (politik hubungan
internasional)
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah (politik pelaksanaan perundangundangan)
8. Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah (politik peperangan)
Dalam perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat
disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang
undangan (siyasah dusturiyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang
penetapan hukum (tasyri'iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan
(qadha'iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan
(idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri
(siyasah dauliyyah/ siyasah kharijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan
keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara nonmuslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata
internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara
non-muslim. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual
beli, perjannjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga
negara muslim dengan warga negara lain.
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Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik
kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang. Ketiga, politik
keuangan dan moneter (siyasah maliyyah), antara lain membahas sumber
sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,
perdagangan internasional, kepentingan/hak hak publik, pajak, dan
perbankan.
4. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah
Fiqh Siyasah Tanfidziyyah adalah Siyasah yang Berhubungan
dengan politik pelaksanaan perundang undangan. Menurut al Maududi
lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam, istilah ul al- amr dan
dikepalai oleh seoramg Amir atau khalifah. Istilah ul al- amir tidaklah
hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja, melainkan juga untuk
lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan yang lebih luas lagi.
Namun di karenakan praktek pemerintahan Islam yang tidak menyebut
istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas
melaksanakan undangan seperti Diwan al-Kharuj (dewan pajak), diwan
al-Ah Das (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan
umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al Bait al Mal (pejabat keuangan)
dan sebagainya yang telah ada sejak masa kekhalifahan Umar bin
Khattab.32 Berdasarkan Al-Guran dan Sunnah, umat Islam di perintahkan
untuk menaatinya dengan syarat lembaga eksekutif ini tidak melanggar
ketentuan Allah dan Rasulnya.
32
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Badan Eksekutif sendiri memiliki pengertian sebagai pelaksana
undang-undang yang dibuat oleh badan legislauf bersama pemerintah.

33

Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem
presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala Negara dan
kepala pemerintahan serta kenegaraan dalam menjalankan peraturan
perundang-undangan, sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap
perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.
Tugas dari al-sulthah al-tanfidzivvah adalah melaksanakan
undang-undang. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang
berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut
dengan hubungan antar Negara.
B. Hukum Islam tentang Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan
Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lain
mengajak dan mengajurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang
telah dimilki setiap orang, memelihara dan menjaga kesehatan adalah wajib dan
haram menjatuhkan diri dalam kesusahan, agama kita yaitu Islam sungguh luar
biasa dalam memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan. Karena
kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia serta sesuatu yang sesuai
dengan fitrah manusia, maka Islam menegaskan perlunya istiqomah serta
memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam, karena kesehatan salah
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satu unsur penunjang utama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan
bekerja serta aktivitas lainnya. 34
Begitu besar perhatian Islam terhadap kesehatan, sampai-sampai didalam
beberapa ayat Al-qur’an dan As-sunnah dan kitab-kitabnya fiqih terdapat bahasan
khusus mengenai kesehatan, penyakit dan petunjuk rasul SAW dalam hal
pengobatan.
Beberapa ayat Al- Qur’an yang menyinggung soal kesehatan, yaitu:

             

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran
dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada)
dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang
beriman.”(Q. S: Surat Yunus ayat: 57)
ُب أَ ْخبَ َروٍِ َع ْمرٌو َوه َُى ابْه
ٍ ُوف َوأَبُى انطَّا ِه ِر َوأَحْ َم ُد بْهُ ِعُ َسً قَانُىا َح َّدثَ َىا ابْهُ َو ْه
ٍ َح َّدثَ َىا هَارُونُ بْهُ َم ْعر
َّ ًَّصه
َّللاُ َعهَُْ ِه َو َسهَّ َم أَوَّهُ قَا َل نِ ُك ِّم دَا ٍء
َ َّللا
ِ َّ ث ع َْه َع ْب ِد َربِّ ِه ْب ِه َس ِعُ ٍد ع َْه أَ ِبٍ ان ُّزبَُ ِْر ع َْه َجا ِب ٍر ع َْه َرسُى ِل
ِ ار
ِ ا ْن َح
ُ
َ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
َّ
َّللا َعز َو َج َّم
َ ص
ِ ُب د ََوا ُء اندا ِء بَ َرأ بِإِذ ِن
ِ َد َوا ٌء فإِذا أ
“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath
Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada
kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru, yaitu Ibnu alHarits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap
penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu
penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah „azza
wajalla.”(HR Muslim).

َ انزبَُْرٌُِّ َح َّد َث َىا ُع َم ُر بْهُ َس ِعُ ِد ْب ِه َأبٍِ ُح َس ُْ ٍه َقا َل َح َّد َثىٍِ َع
ُّ َح َّد َث َىا ُم َح َّم ُد بْهُ ا ْن ُم َث َّىً َح َّد َث َىا َأبُى َأحْ َم َد
ٍِطا ُء بْهُ َأب
ص َّهً ََّّللا ُ َع َه ُْهِ َو َس َّه َم َقا َل َما َأ ْو َز َل ََّّللا ُ دَا ِء ّ ِ َّأ ا َأ ْو َز َل َنهُ ِش َفا ِء
َ ٍِّ ِ ٍ ََّّللا ُ َع ْىهُ ع َْه ان َّىب
ِ َربَاح ٍ ع َْه َأبٍِ هُ َر َْ َر َة َر
َ ض
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna
telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah
34
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menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata;
telah menceritakan kepadaku 'Atha`bin Abu Rabah dari Abu Hurairah
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda:
"Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya
juga.”(HR Bukhari).

Dalil-dalil diatas jelas menunjukkan bahwa masalah kesehatan merupakan
masalah penting. Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan
preventif (pencegahan) dan represif (pengobatan). Secara preventif, perhatian
Islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran sungguh-sungguh terhadap
pemeliharaan kebersihan.35
Islam bukan hanya yang mengatur ibadah ritual semata. Akan tetapi

juga

sebagai ideologi yang memiliki seperangkat aturan kehidupan, termasuk salah
satu di dalamnya adalah bidang kesehatan yang harus memperhatikan faktor ihsan
dalam pelayanan, yaitu wajib memenuhi tiga prinsip buku yang berlaku umum
untuk setiap pelayanan masyarakat: pertama, sederhana dalam peraturan. Kedua,
cepat dalam pelayanan. Ketiga propesional dalam pelayanan. 36
Islam sebagai agama yang mementingkan kesehatan umatnya, dan telah
menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia.
Diantara cara Islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan
melaksanakan syariat wudhu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim. Sehat
yang dimaksud adalah kondisi fisik dimana semua fungsi berada dalam keadaan
sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah kepada
manusia.
35

Kaelany HD, Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan (Jakarta: Sinar Grafika Offset,
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36
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2021 Jam 14:32 Wib.
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Dalam Islam dikatakan sehat apabila memenuhi tiga unsur, yaitu unsur
kesehatan jasmani, kesehatan rohani dan kesehatan sosial.
1. Kesehatan Jasmani
Manusia adalah makhluk yang selalu ingin memenuhi seluruh
kebutuhannya, keinginan yang tidak terbatas kadanf membuat
manusia menjadi rakus, makan berlebihan, pola hidup yang tidak
baik.
2. Kesehatan Rohani
Adalah tingkatan kesejahteraan psikilogis atau ketiadaan gangguan
jiwa.
3. Kesehatan Sosial
Hidup bermasyarakat dalam arti yang luas adalag salah satu naluri
manusia. Menurut Aristoteles manusia adalah manusia yang selalu
membutuhkan kehadiran orang lain. Oleh karena itu dalam Islam
dikenal dalam istilah

ukhuwah (persaudaraan) yang akan

mendatangkan muamalah (saling menguntungkan).
Sedangkan hukum Islam tentang pelayanan kesehatan, kesehatan adalah
keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial guna
memfungsikan seluruh organ tubuhnya secara harmonis dalam keadaan jasmani,
rohani, dan sosial. Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan
preventif (pencegahan) dan represif (pelenyapan penyakit atau pengobatan).
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Secara preventif, perhatian islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran
sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan.37
C. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat,
maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat. Setiap negara
mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai
kesejahteraan. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang sudah
diatur dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, untuk melakukan
upaya peningkatan kesehatan perseorangan, dan masyarakat keseluruhan.
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang
Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah upaya yang diberikan
Puskesmas kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.38
Pada hakikatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha baik dri aktivitas
sendiri, maupun aktivitas secara langsung melalui aktivitas orang lain.
Menurut Hodgetss dan Casio pengertian pelayanan kesehatan dapat
diartikan menjadi dua jenis pengertian yaitu pelayanan kesehatan
kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat.

37

Kelany HD, Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan,(Jakarta,Prenada Media
Group:2005).
38
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat Puskesmas, Pasal 1 ayat (9).
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a. Pelayanan kedokteran adalah ditandai dengan cara pengorganisasian
yang bersifat sendiri yang memiliki tujuan utama untuk mengobati
penyakit

serta

memulihkan

kesehatan,

sasaran

pelayanan

diperuntungkan untuk perorangan.
b. Pelayanan masyarakat dilaksanakan secara bersama-sama dalam
suatu organisasi, yang tujuannya untuk memelihara dan memulihkan
kesehatan serta mencegah penyakit dengan sasarannya terutama
untuk perseorangan dan keluarga.39
Sedangkan untuk stratifikasi pelayanan kesehatan, secara umum di
bagi menjadi tiga macam yaitu:
1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (primari health service)
Yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat pokok yang sangat
dibutuhkan oleh masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Umumny pelayanan
kesehatan ini bersifat rawat jalan.
2. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (secondary health service)
Yaitu pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat inap
dan dibutuhkan tenaga-tenaga spesialis untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan ini.
3. Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga (tetia health seie

39

Hodgetts dan Casio, Macam- Macam Atau Jenis Pelayanan Kesehatan, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1993). 220
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Yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat lebih kompleks dan
dibutuhkan tenaga-tenaga subspesialis untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan ini.40

Adapun proses pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan
berkaitan dengan ketersediannya sarana dan prasarana kesehatan yang
terdiri dari pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, balai pengobatan),
pelayanan rujukan (rumah sakit), ketersedian tenaga kesehatan, peralatan
kesehatan dan obat- obatan. Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat)
sebagai organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan
yang bersifat menyeluruh, terpadu dan merata, dapat diterima dan
dijangkau oleh masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya dapat dipikul
pemerintah dan masyarakat, upaya kesehatan ini diselenggarakan untuk
masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa
mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.
Adapun pelayanan kesehatan puskesmas dibagi menjadi dua, yaitu
puskesmas rawat inap dan puskesmas rawat jalan.41

40
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a. Puskesmas rawat jalan
Rawat jalan merupakan satu unit kerja di puskesmas yang
melayani pasien yang berobat jalan dan tidak lebih dari 24 jam,
pelayanan termasuk prosedur diagnosis dan terapuetik. Pada waktu
yang akan datang, rawat jalan merupakan bagian terbesar dari
pelayanan kesehatan puskesmas.
b. Puskesmas rawat inap
Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang diberi tambahan
ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat, baik
dengan tindakan operatif terbatas maupun asuhan keperawatan
sementaradengan kapasitas kurang lebih 10 tempat tidur. Rawat
inap ini berfungsi sebagai rujukan antara yang melayani pasien
sebelum dirujuk ke institusi rujukan yang lebih mampu, atau
dipulangkan kembali kerumah. Kemudian mendapat asuhan
keperawatan tindak lanjut oleh petuga perawat kesehatan
masyarakat dari puskesmas yang bersangkutan dirumah pasien.
Adapun jenis-jenis Pelayanan Kesehatan rawat jalan dan rawat
inap antara lain:
2. Rawat jalan
a. Jenis Pelayanan: Pelayanan jasa berupa pemeriksaan kesehatan,
pengobatan, konsultasi kesehatan
b. Jam Kerja Pelayanan rawat jalan dimulai dari pendaftaran pasien di
loket.
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c. Loket pendaftaran dan jadwal rawat jalan :
Senin – Kamis

: Pukul 07.00 – 12.00 WIB

Jum’at

: Pukul 07.00 – 10.30 WIB

Sabtu

: Pukul 07.00 – 11.30 WIB

Persyaratan Pelayanan :
a) Membawa kartu berobat untuk pasien umum bagi yang sudah
pernah berobat.
b) Membawa Kartu Jamkesmas bagi Pasien Jamkesmas Membawa
Kartu Askes untuk Pasien Askes. 42
d. Waktu Penyelesaian Pelayanan
Loket

: 3 menit

Poli Umum

: 10 menit

Poli KIA

: 15 menit

Poli Gigi

: 20 menit

Laboratorium

: 10-120 menit

e. Sarana dan Prasarana
1. Meja
2. Kursi
3. Komputer
f. Alat medis:
a. Obat-obatan dan bahan habis pakai
b. Bed pasien

42

Ibid, h 23
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c. Mesin laminating43
3. Rawat inap
a. Jenis Pelayanan: Pelayanan jasa kesehatan berupa Pemeriksaan
kesehatan, pengobatan dan perawatan dengan menyediakan tempat
tinggal untuk menginap.
b. Jam Pelayanan

: 24 jam.

c. Persyaratan Pelayanan:
a) Untuk Pasien Umum tidak ada persyaratan untuk mendapatkan
pelayanan rawat inap
b) Untuk Pasien Jamkesmas, untuk mendapatkan pelayanan rawat
inap harus menyerahkan foto copy Kartu Jamkesmas dan KSK,
bila tidak mempunyai Kartu Jamkesmas cukup dengan Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa dan
KSK.44
d. Waktu Penyelesaian Pelayanan

: sesuai kasus

e. Produk Pelayanan : berupa jasa pemeriksaan,

pengobatan dan

perawatan kesehatan
f. Prosedur Pengajuan Pelayanan
Pasien datang ke Puskesmas Omben untuk mendaftarkan
identitasnya dan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi
kesehatannya.
g. Sarana dan Prasarana
43
44

Ibid, h. 24
Ibid , h. 25
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a) Obat dan bahan habis pakai
b) Bed Pasien
c) Alat medis
d) Ruang Rawat Inap
e) Rekam Medis Penderita45
Puskesmas adalah unit
kabupaten/

kota

yang

pelayanan tehnis dinas kesehatan

bertanggung

jawab

menyelenggarakan

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu, Puskesmas
berfungsi sebagai:
1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.
2. Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.46
Berdasarkan

uraian

diatas

pelayanan

kesehatan

yang

diselenggarakan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit diatur secara umum
dalam Undang-undang 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan pasal 54 ayat (1)
Undang- undang Kesehatan berbunyi: “bahwa penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, anti
diskriminasi dan efektif , serta lebih mendahulukan pertolongan pasien
dibanding kepentingan lainnya. 47

45

Ibid, h. 26
Koentjoro, Penyelenggaraan Pelayanaan Masyarakat, (Jakarta: 2011).39
47
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal
54 Ayat (1)
46
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Dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan yaitu pelayanan kesehatan akan lebih
berkembang atau sebaliknya akan terhambat karena dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu:
1. Ilmu pengetahuan dan teknologi baru
2. Pergeseran nilai masyarakat
3. Ekonomi
4. Politik.
3. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019
dijelaskan “Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
upaya

kesehatan

masyarakat

tingkat

pertama,

dengan

lebih

mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.” Pada
pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa “pembangunan kesehatan yang
diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah
kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang:
1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat.
2. Mampu menjangkau Pelayanan Kesehatan bermutu;
3. Hidup dalam lingkungan sehat;dan
4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga,
kelompok, dan masyarakat.
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Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan
warga negara yang sehat adalah dengan membangun fasilitas pelayanan
kesehatan disetiap kecamatan, yaitu pusat kesehatan masyarakat atau
disebut Puskesmas.
Dalam Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan mempunyai prinsif penyelelenggaraan, tugas, fungsi dan
wewenang. Pada Pasal 3 ayat (1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas
meliputi:
a. paradigma sehat;
b. Pertanggungjawaban wilayah;
c. Kemandirian masyarakat;
d. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
e. Teknologi tepat guna; dan
f. Keterpaduan dan kesinambungan.
Pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa sebagai intansi pemerintah
dalam

upaya

penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan

“Puskesmas

mempunyai tugas melaksanakan kebijkan kesehatan untuk mencapai
tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya”.
Selanjutnya

pada

Pasal

5

dijelaskan

Puskesmas

dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
Puskesmas memiliki fungsi:
a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
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b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
Selanjutnya pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pasal 10 ayat (1)
“Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan.” Artinya dalam
mendirikan

sebuah

bangunan

instansi

milik

pemerintah

yang

diperuntuhkan untuk rakyat dalam melaksanakan upaya penyelenggaraan
pelayanan kesehatan maka harus memenuhi syarat yang dijelaskan dalam
Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi “ Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana,
peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik.”
Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pasal 11 dijelaskan bahwa “persyaratan
lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi:
a. Geografis
b. Aksesibilitas untuk jalur transportasi;
c. Kontur tanah;
d. Fasilitas parkir;
e. Fasilitas keamanan;
f. Ketersedian utilitas publik;
g. Pengelolaan kesehatan lingkungan; dan
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h. Tidak didirikan di area sekitar Saluaran Udara Tegangan Tinggi
dan Saluran Udara Exstra Tinggi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.48
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pasal 12 ayat (1)“ persyaratan
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi:
a. Persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan
kerja serta persyaratan teknis bangunan;
b. Bangunan bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain;
dan
c. Bangunan didirikan dengan memperhatikan fungsi keamanan,

kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta
kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk
yang berkebutuhan khusus/ penyandang disabilitas, anak-anak, dan
lanjut usia.49

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pasal 16 ayat (1) “dijelaskan
persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (4)
meliputi:”

48

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat, Pasal 11.
49
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat, Pasal 12.
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a. Jumlah dan jenis peralatan sesuai kebutuhan pelayanan;
b. Kelengkapan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan;
c. Standar mutu, kemanan, dan keselamatan; dan
d. Diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan
pengkalibrasi yang berwenang.
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pasal 17 ayat (1) “Persyaratan
ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi
dokter dan/ atau dokter layanan primer.”
Selain dokter dan/atau dokter layanan primer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Puskesmas harus memiliki:
a. dokter gigi;
b. Tenaga Kesehatan lainnya;dan
c. tenaga nonkesehatan.
Jenis Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
a. perawat;
b. bidan;
c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
d. tenaga sanitasi lingkungan;
e. nutrisionis;
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f. tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian;
g. ahli teknologi laboratorium medik.
Pada ayat (4) “Dalam kondisi tertentu, Puskesmas dapat
menambah jenis tenaga kesehatan lainnya meliputi terapis gigi dan mulut,
epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis dan
informasi

kesehatan,

dan

tenaga

kesehatan

lain

sesuai

dengan

kebutuhan”.50
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pasal 21 (1) “Persyaratan
kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) berupa ruang
farmasi.”
Pada pasal (2) “Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan unit pelayanan Puskesmas tempat penyelenggaraan
pelayanan kefarmasian.”
Pada pasal (3) Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memenuhi kriteria ketenagaan, bangunan, prasarana,
perlengkapan dan peralatan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.51

50

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat, Pasal 17.
51
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat, Pasal 21.
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Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pasal 22 (1) “Persyaratan
laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) berupa
ruang laboratorium klinik untuk menunjang upaya diagnosis penyakit,
penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.”
Pada pasal (2) Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi kriteria ketenagaan, bangunan, prasarana,
perlengkapan dan peralatan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang.
Berdasarkan uraian diatas di Puskesmas Kebun Tebu sebagai
upaya penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama diwilayahnya
sudah memenuhi prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Kesehatan.
Selanjutnya dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pasal
24 “dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada
kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan
berdasarkan”:
a. karakteristik wilayah kerja; dan
b.

52

kemampuan pelayanan.52

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat, Pasal 24.
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Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pasal 25 ayat (1) “Berdasarkan
karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a,
Puskesmas dikategorikan menjadi:
a. Puskesmas kawasan perkotaan;
b. Puskesmas kawasan perdesaan;
c. Puskesmas kawasan terpencil; dan
d. Puskesmas kawasan sangat terpencil.53
Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pasal 27 (1) “Puskesmas kawasan
perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b
merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang
memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perdesaan
sebagai berikut:”
a. Aktivitas lebih dari 50% (lima puluh per seratus) penduduk pada
sektor agraris atau maritim;
b. Memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar
dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5
km, tidak memiliki fasilitas berupa hotel;

53

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat, Pasal 25.
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c. Rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% (sembilan puluh per
seratus); dan
d. Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana
dimaksud pada huruf b.
Pada pasal (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh
Puskesmas kawasan perdesaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. Pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi
masyarakat;
b. Pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
c. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan
Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
d. Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola
kehidupan masyarakat perdesaan.54
Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pasal 29 ayat (1) “Berdasarkan
kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b,
Puskesmas dikategorikan menjadi”:
a. Puskesmas nonrawat inap; dan
b. Puskesmas rawat inap.

54

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat, Pasal 27.
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Dalam ayat (2) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan
pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (home care), dan pelayanan
gawat darurat.
Dalam ayat (3) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan
persalinan normal.55
Sehubungan dengan praktek pelayanan, menurut Lori Di Prete
Brown memberikan penjelasan bahwa terdapat Dimensi Mutu Pelayanan,
yaitu:
1. Kompetensi teknis (technical Competence)
2. Akses terhadap Layanan ( Acces to service)
3. Efektivitas (Effectiveness)
4. Efesiensi (Efficiency)
5. Kontinuitas (Continuity)
6. Keamanan (Safety)
7. Hubungan antar Manusia (Interpersonal reations)
8. Kenyamanan (Amenities)
Berdasarkan dengan praktek pelayanan, secara teoritis Zeithaml,
dalam Ratminto dan Winarsih memberikan penjelasan bahwa terdapat
lima faktor untuk mengukur pelayanan, yaitu:
55

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat, Pasal 29.
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a. Dimensi Kehandalan (Realibility)
b. Dimensi Daya Tanggap (Responsiveness)
c. Dimensi Jaminan (Assurance)
d. Dimensi Empati (Empahty)
e. Dimensi Bukti Langsung (Tangibles)56

56

http:// dr-supayanto.blogspot.com/2011/05/konsep-mutu-pelayanan-kesehatan (12

Desember 2021. 10.25)
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