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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Isu pembangunan kesehatan merupakan salah satu isu yang tidak 

dapat dipisahkan dari usaha pembangunan nasional. Keberhasilan 

pembangunan kesehatan akan berpengaruh terhadap ketersediaan 

sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu negara, hal inilah 

yang secara langsung menyebabkan pengaruh yang  besar antara derajat 

kesehatan manusia dan keberhasilan pembangunan nasional. Pasal 34 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara 

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas kesehatan umum yang layak”. Sesuai bunyi pasal tersebut, maka 

pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu program 

penting dalam pembangunan nasional. 

Pembangunan kesehatan Indonesia periode tahun 2015-2019 

merupakan program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan 

derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Hasil riset kesehatan dasar 

(RISKESDAS 2014) menyebutkan data balita kekurangan gizi 

(underweight) sebesar 19,6 %, dengan prevalensi stunting (pendek dan 

sangat pendek) pada anak dan baduta (bawah dua tahun) sebesar 32,9%. 
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Angka kekurangan gizi tersebut meningkat dibandingkan dengan data 

Riskesdas 2010 sebesar 17,9 % dan Riskesdas 2007 sebesar 18,4 %. 1 

 Status gizi dapat menjadi indikator dalam menentukan derajat 

kesehatan pada anak khususnya balita. Dalam status gizi, pertumbuhan 

dan perkembangan yang baik dapat menentukan derajat kesehatan yang 

optimal.2 Keadaan gangguan gizi telah lama menjadi perhatian 

pemerintah. Menurut United Nations International Children's Emergency 

Fund (UNICEF) ada dua penyebab langsung terjadinya masalah 

kekurangan gizi pada anak, yaitu kurangnya asupan gizi dari makanan 

yang dikonsumsi dan akibat terjadinya penyakit yang mengakibatkan 

infeksi.3 Status gizi balita yang menjadi indikator derajat kesehatan, 

secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap angka kematian balita 

(AKABA). AKABA merupakan angka kematian balita 0-5 tahun per 1000 

                                                           
1
 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2011-2025, Internet, 25 Juli 

2016. http://www.kemenkes.go.id  
2
 Aziz Alimul Hidayat, 2008, Pengantar Ilmu Kesehatan Anak Untuk Pendidikan Kebidanan, Jakarta: 

Salemba Medika, hal 3, Internet, 19 Agustus 2016. 
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=mmxAfqKkaNQC&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+ke
sehatan+pada+hak+kesehatan+pada+balita&ots=QcNoszu2xM&sig=yUBOUuO_ak3aol7TGSnXQffLB
Hk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false   

3
 Atmarita. Pola Asuh dalam Hubungannya dengan Status Gizi Anak Balita Ditinjau dari Pekerjaan, 

Pendapatan dan Pengeluaran Orang Tua di Daerah Sulawesi Selatan. Artikel. 2004, [serial on line] 
http://astaqauliyah.com/2006/12/pola-asuh-dalam-hubungannya-dengan-status-gizi-anak-balita-
di-tinjau-dari-pekerjaan-pendapatan-dan-pengeluaran-orang-tua-di-daerah-sulawesi-selatan/, 
Internet,  tanggal 13 Juli  2016 

http://www.kemenkes.go.id/
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=mmxAfqKkaNQC&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+kesehatan+pada+hak+kesehatan+pada+balita&ots=QcNoszu2xM&sig=yUBOUuO_ak3aol7TGSnXQffLBHk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=mmxAfqKkaNQC&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+kesehatan+pada+hak+kesehatan+pada+balita&ots=QcNoszu2xM&sig=yUBOUuO_ak3aol7TGSnXQffLBHk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=mmxAfqKkaNQC&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+kesehatan+pada+hak+kesehatan+pada+balita&ots=QcNoszu2xM&sig=yUBOUuO_ak3aol7TGSnXQffLBHk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://astaqauliyah.com/2006/12/pola-asuh-dalam-hubungannya-dengan-status-gizi-anak-balita-di-tinjau-dari-pekerjaan-pendapatan-dan-pengeluaran-orang-tua-di-daerah-sulawesi-selatan/
http://astaqauliyah.com/2006/12/pola-asuh-dalam-hubungannya-dengan-status-gizi-anak-balita-di-tinjau-dari-pekerjaan-pendapatan-dan-pengeluaran-orang-tua-di-daerah-sulawesi-selatan/
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kelahiran hidup dalam waktu satu tahun.4 Tinggi rendahnya AKABA 

secara representatif akan menggambarkan dearajat kesehatan balita. 

 AKABA di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sebesar 

11,54/1.000 kelahiran hidup, menurun jika dibandingkan dengan tahun 

2013 sebesar 11,80/1.000 kelahiran hidup.5 Sementara data kasus 

kematian Balita di Kota Semarang pada tahun 2014 adalah sebanyak 306 

kasus dari 26.992 kelahiran hidup, sehingga didapatkan AKABA di Kota 

Semarang sebesar 11,34 per 1.000 kelahiran hidup. Apabila dibandingkan 

dengan target  MDGs yang telah ditetapkan bahwa AKABA tahun 2015 

sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup (KH), maka AKABA Kota Semarang 

telah tercapai dibawah target.6 

Setiap anak memiliki hak untuk menikmati kehidupan sejahtera, 

dalam arti memperoleh kondisi yang layak untuk tumbuh dan 

berkembang secara sehat. Salah satu cara dalam pencapaian 

kesejahteraan anak yaitu setiap anak berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

perlindungan anak. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah wajib menyediakan 

                                                           
4
 Profil Dinas kesehatan Jawa Tengah, 2014, hlm.14, Internet, 25 Juli 2016. 

http://www.dinkesjatengprov.go.id/v2015/dokumen/profil2014/Profil_2014.pdf  
5
   Ibid 

6
 Profil Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2014, hlm. 17, Internet, 25 Juli 2016.     

http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2014/3374_Jateng_Kot
a_Semarang_2014.pdf  

http://www.dinkesjatengprov.go.id/v2015/dokumen/profil2014/Profil_2014.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2014/3374_Jateng_Kota_Semarang_2014.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2014/3374_Jateng_Kota_Semarang_2014.pdf
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fasilitas pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi setiap anak untuk 

memperoleh derajad kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. 

 Sebagai amanat dari Undang-Undang dan untuk menjamin hak 

anak atas kesehataan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

adalah melalui program Posyandu. Pos layanan terpadu (Posyandu) 

merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya 

masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk 

masyarakat dalam melaksanakan pembangunan kesehatan, 

memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan 

anak bawah lima tahun (balita). Guna untuk mempercepat penurunan 

angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).7 

  Sejak terjadinya krisis ekonomi yang berlangsung di Indonesia 

secara berkepanjangan sejak tahun 1997, ini berpengaruh terhadap 

kinerja Posyandu yang semakin menurun. Oleh karena itu dilakukan 

upaya pengembangan kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) dengan 

mengoptimalkan potensi tumbuh kembang pada anak dan dilaksanakan 

secara merata. Sistem  pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat 

seperti posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat 

menjangkau semua sasaran dalam pelayanan kesehatan seperti layanan 

                                                           
7
  Ratna Dewi, 2011, Buku Ajar Kebidanan Komunitas, Yogyakarta: Nuha Medika, hal.215 
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tumbuh kembang anak, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas dan lansia 

(lanjut usia). 8 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan 

Terpadu (Posyandu) Pasal 1 ayat (2) yaitu Bina Keluarga Balita yang 

selanjutnya disingkat (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, 

keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam 

membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, 

kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam 

proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lain nya dengan anak balita. 

 Menyikapi kondisi tersebut pemerintah telah mengambil langkah 

bijak dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

411.42/1978/SJ Tahun 2013 Tentang Revitalisasi Posyandu yaitu suatu 

upaya untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu9. Secara garis 

besar merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat untuk 

peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan posyandu 

yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Tercapainya 

pemberdayaan masyarakat dan kader melalui pelatihan atau 

                                                           
8
 Cahyo Ismawati dan Nurahami, 2010, POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu) dan Desa Siaga, 

Yogyakarta: Nuha Medika, hal 3-6 
9
 Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, Jakarta: Dep.kes RI, 2006, hal.5, Internet, 25 Juli 2016, 

http://dp2m.umm.ac.id/files/file/buku-pedoman-umum-pengelolaan-posyandu-1.pdf  

http://dp2m.umm.ac.id/files/file/buku-pedoman-umum-pengelolaan-posyandu-1.pdf
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penyelenggaraan sehingga tercapainya pemantapan kelembagaan 

posyandu.  

 Pada studi pendahuluan di Dinas Kesehatan Kota Semarang 

diperoleh informasi bahwa rendahnya cakupan kesehatan pada balita 

secara umum dilatar belakangi oleh beberapa hal antara lain ibu balita 

yang bekerja sehingga kurangnya waktu untuk mengikuti program 

posyandu dan pelayanan kesehatan, faktor ekonomi,  faktor lingkungan 

yang dapat menyebabkan infeksi dan kesakitan sehingga terjadi 

penurunan berat badan pada balita, kurangnya fasilitas dalam pelayanan 

kesehatan, kurangnya kader, minimnya pengetahuan ibu tentang 

kesehatan pada balita, serta pelayanan posyandu yang belum maksimal. 

Untuk pemehuhan hak kesehatan pada anak bawah lima tahun (balita), 

dimana telah disebutkan sesuai dengan Undang – Undang Republik 

Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 44 ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3).  

Menyikapi kondisi tersebut pemerintah telah mengambil langkah 

bijak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 

Tahun 2011 Tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu 

dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 

2013 tentang revitalisasi posyandu yaitu suatu upaya untuk meningkatkan 

fungsi dan kinerja posyandu. 



 
 

7 
 

 Pada data yang telah dikumpulkan untuk pembagian jumlah 

strata/tingkatan pada posyandu di wilayah Puskesmas Kedungmundu dan 

Puskesmas Rowosari adalah: Posyandu Pratama (8), Posyandu Madya 

(16), Posyandu Purnama (25), Posyandu Mandiri (5). Untuk jumlah 

cakupan anak balita berdasarkan jenis kelamin Laki-laki (L) / Perempuan 

(P) dilaporkan 1254/1575. Jumlah balita yang ditimbang dan memiliki 

Kartu Menuju Sehat (KMS) L/P 1022/1284. Balita yang naik berat badan 

L/P 828/1071. Balita yang bulan lalu tidak naik timbangan nya L/P 30/32. 

sedangkan angka kejadian BGM L/P berjumlah 6/4. Untuk balita dengan 

kasus gizi buruk dan mendapatkan perawatan L/P 1/0. 

 Studi pendahuluan yang telah dilakukan di Kecamatan Tembalang 

dengan jumlah penduduk 171.789 orang dan jumlah kepala keluarga 

47.381. Untuk wilayah Puskesmas Kedungmundu dan Puskesmas 

Rowosari mencakupi posyandu diwilayah tersebut dengan kasus yang 

muncul yaitu anak balita dengan Bawah Garis merah (BGM) dengan arti 

anak tersebut merupakan gejala awal kurangnya kebutuhan nutrisi. Dari 

kasus tersebutlah dapat ditinjau apakah posyandu sudah berperan 

dengan semestinya atau hak anak balita yang belum terpenuhi 

kesehatannya. Meskipun sudah ada kebijakan yang mendukung upaya 

pemenuhan hak atas kesehatan pada anak balita yang diterapkan melalui 

Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

tentang posyandu, serta UU kesehatan dan UU perlindungan anak  belum 
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memenuhi target yang ada dikarenakan faktor yang sudah disebutkan 

diatas. Atas dasar itulah penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “KAJIAN YURIDIS PERAN POS PELAYANAN 

TERPADU (POSYANDU) DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS 

KESEHATAN PADA ANAK BAWAH LIMA TAHUN (BALITA) STUDI 

KASUS DI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG”  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah aturan atau kebijakan pemerintah tentang kajian 

yuridis peran pos pelayanan terpadu (posyandu) dalam upaya 

pemenuhan hak atas kesehatan pada anak bawah umur lima tahun 

(balita) di Kecamatan Tembalang ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan peran posyandu dalam upaya 

pemenuhan hak atas kesehatan pada anak bawah lima tahun (balita) 

di Kecamatan Tembalang ? 

3. Bagaimanakah implementasi peraturan yang ada pada peran 

posyandu dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan pada anak 

bawah lima tahun (balita) di Kecamatan Tembalang ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui aturan atau kebijakan pemerintah tentang kajian 

yuridis peran pos pelayanan terpadu (posyandu) dalam upaya 

pemenuhan hak atas kesehatan pada anak bawah umur lima tahun 

(balita) di Kecamatan Tembalang  

2. Untuk mengetahui pelaksanaan peran posyandu dalam upaya 

pemenuhan hak atas kesehatan pada anak bawah lima tahun (balita) 

di kecamatan Tembalang 

3. Untuk mengetahui implementasi peraturan yang ada pada peran 

posyandu dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan pada anak 

bawah lima tahun (balita) di Kecamatan Tembalang 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat menjadi masukan kepada puskesmas, posyandu 

dalam meningkatkan peranan posyandu dalam upaya pemenuhan hak 

atas kesehatan pada anak bawah lima tahun (balita) sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

2. Manfaat Teoritis 

Memberikan tambahan referensi, pemahaman, pengembangan, 

pengalaman dalam pemecahan masalah-masalah hukum khususnya 
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peranan posyandu dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan hak 

kesehatan pada anak bawah lima tahun (balita).  

 

E. METODE PENELITIAN  

 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini 

yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu studi yang dapat membahas 

aspek yuridisnya dan sekaligus membahas aspek-aspek sosial yang 

melingkupi gejala hukum tertentu. 10 Pada penelitian ini yang diteliti 

pada awalnya adalah data sekunder dengan melakukan kajian 

terhadap peraturan perundangan dan kajian pustaka mengenai 

posyandu dan hak atas kesehatan balita. Setelah semua peraturan 

perundangan dan kajian pustaka dikumpulkan, kemudian dilanjutkan 

penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat 

tentang kajian peran posyandu dalam upaya pemenuhan hak atas 

kesehatan pada anak bawah lima tahun (balita) dengan melakukan 

studi kasus di Kecamatan Tembalang.  

2. Spesifikasi Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian eksplanatif. Penelitian 

eksplanatif adalah penelitian dengan tujuan menjelaskan gejala-

                                                           
10

  Widanti, dkk, 2009, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis, Penerbit UNIKA 
Soegijapranata, Semarang, hal 7 
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gejala hukum yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan 

pengertian yang ada untuk menguji kebenaran suatu hipotesis, 

menerangkan sebab-akibat dari suatu variabel11. Dengan demikian 

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hubungan antara variabel 

tentang kajian yuridis peran posyandu dalam upaya pemenuhan hak 

atas kesehatan pada anak bawah lima tahun (balita)  (studi kasus di 

kecamatan Tembalang).  

3. Variabel dan Definisi Operasional 

a. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat.  

1. Variabel bebas (Independent) adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel 

terikat (dependent).12 Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah peran posyandu dalam pelayanan kesehatan. 

2. Variabel Terikat (dependent) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas.13 Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah upaya 

pemenuhan hak atas kesehatan pada balita.  

 

                                                           
11

 Program Studi Magister Hukum-Unika Soegijapranata, 2005, Petunjuk Penulisan Usulan 
Penelitian dan Tesis, Semarang: Program Studi Magister Hukum-Unika Soegijapranata, 
hal 5 

12
  Sugiyono, 2010, Statistik Untuk Penelitian, Bandung, Alfabeta, hal. 4 

13
  Ibid, Hal. 5 
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b. Definisi Operasional  

1) Peran: suatu proses dalam pelaksanaan kegiatan individu 

maupun kelompok. 

2) Posyandu: suatu organisasi/institusi masyarakat didirikan atas 

dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar 

di Posyandu untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan 

yang ditujukan kepada masyarakat termasuk anak bawah lima 

tahun (balita) yang dapat disesuaikan oleh suatu peraturan. 

3) Pelayanan Kesehatan: upaya yang diselenggarakan dari 

masyarakat dan untuk masyarakat secara bersama-sama dalam 

suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit. 

4) Kesehatan Anak balita: suatu keadaan sejahtera fisik, mental 

dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan kesehatan pada 

anak balita. 

5) Hak atas Kesehatan: Hak setiap orang termasuk anak balita 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar diposyandu guna 

meningkatkan derajat kesehatan. 

4. Jenis Data  

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data 

primer dan dikuatkan dengan data sekunder. Data primer yang 
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digunakan diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam 

kepada narasumber dalam penelitian ini. Adapun narasumber dalam 

penelitian ini adalah Kepada bidang Kesehatan Warga (Kesga) di 

Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kepala Puskesmas Kedungmundu 

dan Rowosari. Kepala badan pemberdayaan masyarakat dan 

pedesaan. Bidan atau tenaga kesehatan yang menaungi program 

posyandu di wilayah Puskesmas Kedungmundu dan Rowosari. 

Responden dalam penelitain ini adalah kader, ibu balita di wilayah 

Puskesmas Kedungmundu dan Rowosari, sedangkan data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai bahan 

hukum, yaitu: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

yaitu:  

1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia. 

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan. 

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. 

5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan. 
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6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 

Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja 

Oprasional Pembinaan Pos Layanan Terpadu. 

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial 

Dasar di Posyandu. 

8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 

Tentang Upaya Kesehatan Anak. 

9) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 411.3/111/SJ 

Tahun 2013 tentang Revitalisasi Posyandu. 

10) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

b. Bahan hukum sekunder : yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Kepustakaan yang berkaitan dengan dengan hukum 

kesehatan pada umumnya, Posyandu, dan Hak Anak 

2) Hasil ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian, 

berupa jurnal ilmiah, materi perkuliahan dan materi 

seminar 
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c. Bahan hukum tersier : yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus 

kedokteran dan ensiklopedia. 

5. Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara dan studi dokumentasi yang bersifat kualitatif. Dalam 

penelitian ini metode wawancara untuk memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai. 

Sedangkan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara 

membaca dan mengkaji dokumentasi tentang peraturan – peraturan 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.14 

  Adapun pihak yang menjadi narasumber wawancara dalam 

penelitian ini adalah Kepada Bidang Kesehatan Warga (Kesga) di 

Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kepala Puskesmas Kedungmundu 

dan Rowosari. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pedesaan (Bapermasdes). Bidan atau tenaga kesehatan yang 

menaungi program posyandu di wilayah Puskesmas Kedungmundu 

                                                           
14

  Sukardi. Penelitian Kualitatif – Naturalistik Dalam Pendidikan. Usaha Keluarga, Yogyakarta, 2006, 
hal 20 
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dan Rowosari. Responden dalam penelitian ini adalah kader, ibu balita 

di wilayah Puskesmas Kedungmundu dan Rowosari.    

6. Metode Analisis Data 

 Data yang telah terkumpul melalui studi kepustakaan maupun 

lapangan selanjutnya akan diolah untuk menjawab permasalahan yang 

ada. Analisa data pada penelitian ini menggunakan analisa data 

kualitatif. Adapun langkah-langkah analisa data yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a) Pengumpulan data 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan melakukan 

wawancara pada responden dan narasumber penelitian yang telah 

ditentukan, dimana selanjutnya data hasil wawancara yang 

merupakan data primer berupa rekaman akan dibuat dalam bentuk 

transkrip. Selanjutnya data sekunder berupa bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, serta tersier akan dikumpulkan 

melalui kajian pustaka. 

b) Reduksi data 

Pada tahap ini peneliti memilih dan mengelompokkan data hasil 

wawancara berdasarkan kemiripan data atau topik. Data yang 

diperoleh peneiliti dari lapangan selanjutnya akan dikelompokkan 

berdasarkan kategori yang sudah peneliti tentukan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. 
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c) Penyajian data 

Pada penelitian ini data yang telah dikelompokkan pada tahap 

reduksi data selanjutnya diorganisasikan sebagai bahan penyajian 

data. Data tersebut disajikan dalam bentuk matriks yang disusun 

berdasarkan rumusan masalah penetian. Selanjutnya matriks yang 

telah dibuat diuraikan secara eksplatif, yaitu mencari hubungan 

antara peran Posyandu dalam upaya pemenuhan hak atas 

kesehatan pada anak bawah lima tahun (Balita) yang sudah 

ditentukan oleh beberapa aturan hukum di Indonesia, sehingga 

dari penyajian data tersebut diperoleh gambaran seluruhnya dari 

aspek yang diteliti. 

d) Verifikasi data 

Tahap selanjutnya dari analisa data kualitatif adalah dengan 

melakukan verifikasi data. Verifikasi data pada penelitian ini 

dilakukan dengan peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan 

cross-check data yang telah disajikan oleh peneliti dengan 

responden penelitian, sehingga akan didapatkan keabsahan data. 
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F. KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28 H Ayat (1) 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” 

 

UU No. 39 Tahun 
1999 Tentang HAM 

 
Pasal 52 ayat (2) 
Pasal 62 

 

UU No. 36 Tahun 
2014 Tentang 

Tenaga Kesehatan 
 

Pasal 14 ayat (2), 
ayat (3) 
Pasal 15 
Pasal 40 ayat (2) 

 

UU No. 36 Tahun 
2009 Tentang 

Kesehatan 
Pasal 1 ayat (2) 
Pasal 48 ayat (1) 
Pasal 131 ayat (1), 
ayat (2) 
Pasal 135 ayat (1) 
Pasal 142 ayat (1) 
 

UU No. 35 Tahun 
2014 Tentang 

Perlindungan Anak 
 

Pasal 44 ayat (1), 
ayat (2), ayat (3) 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pedoman 

Pembentukan Kelompok Kerja Oprasional Pembinaan Pos layanan terpadu 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan 

Anak. 

 

 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
No. 411.3/111/SJ Tahun 2013 
Tentang Revitalisasi Posyandu 

 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 
2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak   

 

Kajian Yuridis Peran Posyandu Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas 

Kesehatan Pada Balita 
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G. PENYAJIAN TESIS 

Rencana penyajian tesis memuat rancangan sistematika penulisan 

tesis secara naratif sehingga dapat tergambarkan apa yang akan 

dilakukan pada saat penelitian. Pada penelitian ini disajikan dalam empat 

bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan mengandung bab – bab : latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,kerangka 

konsep, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan penyajian tesis. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka adalah uraian sistematis tentang kata – kata 

kunci yang dikumpulkan dari perpustakaan yang ada hubungannya 

dengan judul dan perumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian. 

Tinjauan pustaka dalam tesis ini adalah teori hukum, peran pos layanan 

terpadu (posyandu), hak atas kesehatan pada anak bawah lima tahun 

(balita), hubungan hukum peran posyandu dengan hak atas kesehatan 

anak balita. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya 

terpadu dan tidak dipecah menjadi sub bab tersendiri. Hasil penelitian 

dan pembahasan pada penelitian ini menguraikan tentang peran 

posyandu dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan pada balita, 
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yang diperoleh dari data primer maupun sekunder yang dikumpulkan 

pada saat di lapangan. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

berupa masukan terkait dengan temuan baru yang memerlukan 

perbaikan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


