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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak  asasi  manusia  (HAM) adalah  seperangkat  hak  yang melekat  

pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan Yang  

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

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pemerintah 

dalam menjamin Hak manusia mendapatkan kesehatan melalui upaya 

kesehatan merupakan bagian dari setiap kegiatan dalam memelihara serta 

untuk meningkatkan kesehatan yang itu dilakukan oleh pemerintah dan 

masyarakat, Mengenai hal tersebut dalam rangka mengupayakan derajad 

kesehatan yang baik harus tepat mengenai sasaran yakni derajat kesehatan 

yang baik untuk kesehatan individu maupun kelompok atau masyarakat. 

Upaya untuk mewujudkan kesehatan ini dapat dilakukan oleh individu 

kelompok, masyarakat, baik dengan secara melembaga yang dilakukan oleh 

pemerintah ataupun dari swadaya masyarakat (LSM). Adapun strategi yang 

disipakan untuk mewujudkan upaya kesehatan tersebut dengan melalui dua 

aspek yaitu dari aspek pemeliharaan kesehatan dan aspek peningkatan 

kesehatan.1 

                                                           
1 Notoatmdjo Soekidjo, 2010, Promosi Kesehatan, Teori & Aplikasi, Jakarta : Rineka Cipta. Hlm 

4. 
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Dalam mencapai derajat kehidupan yang baik, upaya kesehatan perlu 

ditingkatkan dimana kesehatan seseorang itu sifatnya cenderung relatif. maka 

dari itu salah satu cara dengan upaya kesehatan promotif, yang lebih 

menekankan pada pencegahan. Dalam hal tersebut dibutuhkan dukungan dari 

kelompok atau individu yang harus selalu mengupayakan sampai ketingkat 

kesehatan yang optimal/baik.2 

 

Sebagai pelayanan kesehatan yang baik tidak membedakan status 

sosial dari seseorang. Untuk memenuhi kesehatan yang menyeluruh dengan 

tidak membedakan dari setiap golongan sosial hal ini sejalan sesuai dengan 

Pancasila sila ke-5. Dalam keadilan sosial ini juga termasuk didalamnya 

mendapatkan keadilan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang 

bermutu. Dalam Pasal 28 H (ayat 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga  

menegaskan bahwa: 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 

 

Hak  setiap  rakyat  tersebut  tentunya  harus  dibarengi  dengan  

pelaksanaan dari  Pemerintah  agar  hak  tersebut  dapat  diperoleh  oleh  

setiap  orang.  Tanggung jawab mengenai hal tersebut  tercantum  dalam  

Pasal  34  (ayat 3)  Undang-Undang Dasar Tahun  1945   yang  menyatakan  

bahwa : “ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” 

                                                           
2 Ibid, hlm 4.  
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Pada era globalisasi saat ini perkembangan dari sektor layanan 

penyedia jasa bertambah penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan 

kesehatan masyarakat. Perkembangan dari sektor layanan penyedia jasa 

tersebut didukung oleh kemajuan pesat dalam hal teknologi. Tuntutan dari 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan semakin dirasa penting 

karena masyarakat jaman sekarang semakin kritis terhadap produk jasa yang 

diperolehnya. Masyarakat semakin selektif dalam mencari layanan jasa agar 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.3 

Dalam usaha sektor pemerintahan untuk meningkat kesehatan 

masyarakat sebagai upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota ialah dengan menyediakan Puskesmas. Dengan begitu 

sejalan dengan yang disebutkan dalam Pasal 14 (ayat 1) Undang-Undang 

Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa : “Pemerintah bertanggung 

jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan 

mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau 

oleh masyarakat.” 

Dalam hal ini sektor pemerintahan daerah sebagaimana di diatur juga 

dalam Pasal 9 (ayat 3) Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah yang menyebutkan bahwa : “Urusan pemerintahan konkuren 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang 

dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah 

Kabupaten/kota.”  

                                                           
3 Febri Galih, Pangesti, 2012. Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Puskesmas Ngaglik 1 Sleman 

Yogyakarta. S1 Thesis. Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta.  
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Adapun Tugas dan fungsi Puskesmas dirumuskan dalam Pasal 4 dan 5 

Permenkes Nomor 75 tahun 2014 menyatakan bahwa : 

“Pasal 4 : Puskesmas  mempunyai  tugas  melaksanakan  Kebijakan  

kesehatan untuk mencapai tujuan  pembangunan kesehatan  di wilayah 

kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. 

Pasal 5 : Puskesmas menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan 

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah 

kerjanya dan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) 

tingkat pertama di wilayah kerjanya.” 

 

Pembangunan kesehatan merupakan upaya dalam pemenuhan salah 

satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk mendapatkan akses atas 

kebutuhan pelayanan kesehatan.4 

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Permenkes Nomor 75 tahun 

2014 tentang Puskesmas, pada perannya Puskesmas mengutamakan 

pelayanan promotif dan preventif, namun dalam pelayanannya Puskesmas 

juga memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan secara 

menyeluruh. Karena merupakan Pembangunan kesehatan dalam upaya 

meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya tercantum dalam 

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

menyebutkan bahwa : “Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk 

kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 

yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.” 

                                                           
4 Loc. Cit. Febri Galih pangesti. Hlm 3. 
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Dalam menjalankan upaya kesehatan oleh Puskesmas telah 

dirumuskan pada  Permenkes Nomor 44 tahun 2016 Bab 1 Lampiran 

menyatakan bahwa :  

“Upaya kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan secara merata dan 

bermutu sesuai standar, diwujudkan dengan bukti adanya perbaikan 

dan peningkatan pencapaian target indikator kesehatan masyarakat 

dan perseorangan. Seperti menurunnya angka-angka kesakitan 

penyakit yang menjadi prioritas untuk ditangani, menurunnya angka 

kematian balita, angka gizi kurang dan atau gizi buruk balita dan 

maternal, menurunnya jumlah kematian maternal, teratasinya 

masalah-masalah kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya, dan 

lainnya.” 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka, salah satu dari upaya 

kesehatan Puskesmas pada bayi baru lahir adalah Skrinning Hipotiroid 

Kongenital. Yang dapat kita ketahui bahwa ini salah satu bentuk usaha untuk 

mendeteksi dini dari kelainan bawaan yang diperoleh sejak dalam kandungan. 

Dengan Skrinning pada bayi baru lahir (BBL) ini yang bertujuan sebagai 

salah satu cara untuk memiliki genenerasi penerus bangsa yang bebas dari 

kecacatan. Skrinning atau kata lainnya uji saring pada bayi baru lahir 

(Neonatal Screening) yang merupakan sebuah tes yang dilakukan pada saat 

bayi berumur beberapa hari, yang memiliki tujuan untuk membedakan  mana 

bayi yang positif HK mana yang bayi Negatif HK. Selain itu tujuan lainnya 

ialah Skrinning yang ditujukan kepada bayi baru lahir ini bila kita mendapati 

sedini mungkin maka dapat di lakukan intrevensi sedini mungkin adanya 

gangguan kongenital tersebut.5  

                                                           
5 Pedoman Skrinning Hipotiroid Kongenital, 2012, jakarta : Kementerian kesehatan RI. Hlm 1. 
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Secara garis besar dampak Hipotiroid Kongenital disebutkan dalam 

Permenkes Nomor 78 tahun 2014 dalam lampirannya bahwa :  

“Dampak terhadap Anak, apabila tidak segera dideteksi dan 

diobati, maka bayi akan mengalami kecacatan yang sangat 

merugikan kehidupan berikutnya. Anak akan mengalami gangguan 

pertumbuhan fisik secara keseluruhan, dan yang paling 

menyedihkan adalah perkembangan mental terbelakang yang tidak 

bisa dipulihkan.  

Dampak terhadap Keluarga, Keluarga yang memiliki anak dengan 

gangguan hipotiroid kongenital akan mendapat dampak secara 

ekonomi maupun secara psikososial. Anak dengan retardasi mental 

akan membebani keluarga secara ekonomi karena harus mendapat 

pendidikan, pengasuhan dan pengawasan yang khusus. Secara 

psikososial, keluarga akan lebih rentan terhadap lingkungan sosial 

karena rendah diri dan menjadi stigma dalam keluarga dan 

masyarakat. Selain itu produktivitas keluarga menurun karena 

harus mengasuh anak dengan hipotiroid kongenital.  

Dampak terhadap Negara. Bila tidak dilakukan skrining pada setiap 

bayi baru lahir, negara akan menanggung beban biaya pendidikan 

maupun pengobatan terhadap kurang lebih 1600 bayi dengan 

hipotiroid kongenital setiap tahun. Jumlah penderita akan 

terakumulasi setiap tahunnya. Selanjutnya negara akan mengalami 

kerugian sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

pembangunan bangsa.” 

 

Berdasarkan informasi yang di dapat dari IDAI, pada saat ini lebih 

dari 1,7 juta orang di Indonesia berpotensi mengalami gangguan tiroid. 

Sayangnya, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang gangguan 

tiroid ini masih sangat rendah. Data yang dikumpulkan dari Unit Koordinasi 

Kerja Endokrinologi Anak oleh Kemenkes RI dari tahun 2000-2013, 

Indonesia mempunyai kasus positif gangguan tiroid pada bayi yang baru lahir 

sebanyak 1:2.736. Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

berdasarkan rasio global yaitu 1:3000 kelahiran.6 

                                                           
6 IDAI, 2015. Bayi baru lahir harus skrining hipotiroid kongenital.  
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Pada saat ini, data hipertiroid Kongenital di Indonesia baru dapat 

diperoleh dari RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan RS Hasan sadikin 

bandung menyebutkan bahwa kejadian Hipotiroid Kongenital tahun 2000 

sampai dengan september 2014, dari 213.669 bayi baru lahir yang dilakukan 

Skrinning Hipotiroid Kongenital, didapatkan hasil positif berjumlah 85 bayi 

atau 1 : 2513 kelahiran (lebih tinggi dari rasio global 1: 3000 kelahiran). Jika 

angka kelahiran sebanyak 5 juta bayi per tahun, dengan kejadian 1 : 3000 

kelahiran maka terdapat lebih dari 1600 bayi dengan Hipotiroid Kongenital 

per tahun yang akan terakumulasi tiap tahunnya.7 Sehubungan untuk data 

hipotiroid kongenital di jawa tengah yang berpusat pada Rumah Sakit Kariadi 

kota semarang, namun setelah melakukan studi pendahuluan data tersebut 

tidak dapat di keluarkan oleh pihak rumah sakit.   

Untuk mencapai Skrinning bayi baru lahir sebagai program nasional 

diperlukan Kebijakan pemerintah, komitmen petugas kesehatan/profesi 

terkait, Integrasi dengan sistem pelayanan kesehatan, kerjasama dengan 

sektor lain (asuransi kesehatan) serta pemberian informasi yang efektif ke 

seluruh lapisan masyarakat mengenai pentingnya skrining bayi baru lahir 

sebagai upaya preventif untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan 

memperbaiki kualitas hidup generasi penerus bangsa.8 

Hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan di Dinas Kesehatan 

Kabupaten OKU Timur, diketahui Ogan Komering Ulu (OKU) Timur ini 

                                                           
7 Infodatin (pusat data informasi keMenterian kesehatan RI), 2015, situasi dan analisis penyakit 

hipotiroid. Hlm 6. 
8 Prasetyowati dan M. Ridwan, 2015, Hiportiroid Kongenital, Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai 

Volume VIII No 2, Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Hlm 73.  
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adalah sebuah Kabupaten kecil yang berada di Kota Palembang Sumatera 

Selatan. Di dapatkan data Angka Kematian Bayi ditahun 2016 sebayak 72 

bayi dari jumlah 1.320 angka kelahiran bayi baru lahir. Angka kejadian 

Hipotiroid Kongenital di Kabupaten OKU Timur tidak ada, dengan tidak 

tersedia data hipotiroid kongenital tersebut yang menimbulkan masalah untuk 

diteliti. Bahwa Peraturan tentang Skrinning Hipotiorid Kongenital yang diatur 

di dalam Permenkes Nomor 78 tahun 2014 sudah di terbitkan namun pada 

saat peneliti melakukan studi pendahuluan Kabupaten OKU Timur belum 

melaksanakan program tersebut. Dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkes Nomor 

25 tahun 2014 tehtang Upaya kesehatan Anak menyebutkan jika : 

“Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

Kabupaten/kota menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, sarana, 

prasarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Anak.”  

Dalam pemenuhan hak kesehatan pada anak merupakan upaya untuk 

menjamin kesehatan anak. dalam hal ini terdapat hak anak yang belum 

terpenuhi salah satunya untuk mendapatkan Skrinning ini. Ketika Skrinning 

ini belum berjalan tentunya berkaitan dengan Kebijakan dari Dinas terkait 

yang ada di daerah Kabupaten OKU Timur. Dalam hal ini menjadi suatu 

permasalahan untuk diketahui tentang sejauh mana sektor pelayanan 

kesehatan Kabupaten OKU Timur dalam pelaksanaan program Skrinning 

Hipotiorid Kongenital di Puskesmas Wilayah Kabupaten OKU Timur.  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tergerak ingin melakukan 

penelitian tentang Peran Puskesmas dalam pelaksanaan Skrinning Hipotiroid 
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Kongenital untuk menjamin kesehatan anak yang akan dilaksanakan di 

Puskesmas Kabupaten OKU timur, dimana Kabupaten OKU Timur masih 

terbilang daerah yang dalam masa perkembangan dan pembangunan. 

sehingga dengan mengetahui dampak penyakit Hipotiroid Kongenital dalam 

hal untuk menjamin kesehatan anak ini sangat perlu untuk diketahui atau 

diteliti bagimana dukungan dari sektor pemerintahan daerah tersebut dan 

Peran layanan kesehatan setempat mengenai hal tersebut. 

  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten OKU Timur dalam 

mendukung peran Puskesmas untuk pelaksanaan Skrinning Hipotiroid 

Kongenital di Puskesmas Kabupaten OKU Timur. ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Skrinning 

Hipotiroid Kongenital di Puskesmas Kabupaten OKU Timur. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang Kebijakan pemerintah daerah 

Kabupaten OKU Timur dalam mendukung peran Puskesmas untuk 

pelaksanaan program Skrinning Hipotiroid Kongenital di Puskesmas 

Kabupaten OKU Timur. 

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan Skrinning Hipotiroid Kongenital di Puskesmas Kabupaten 

OKU Timur. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Praktis 

a. Bagi petugas yang melakukan Skrinning Hipotiroid Kongenital. 

Sebagai masukan untuk menambah pengetahuan dan motivasi petugas 

kesehatan dalam pelaksanaan Permenkes Nomor 78 tahun 2014 tentang 

Skrinning Hipotiroid Kongenital. 

 

b. Bagi Puskesmas  

Sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan strategi  agar layanan 

kesehatan kedepannya menjadi lebih baik dan optimal.  

c. Bagi pemerintah Kabupaten OKU Timur 

Sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk membuat Kebijakan 

dalam penyelenggaraan program Skrinning Hipotiroid Kongenital. 

2. Akademis 

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan tambahan dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian selanjutnya dibidang hukum kesehatan terkait dengan 

pelaksanaan Skrinning Hipotiroid Kongenital. 

3. Peneliti 

Sebagai bahan kajian ilmiah dan dapat menjadi literatur atau rekomendasi 

untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.  
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4. Masyarakat 

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat Kabupaten OKU Timur 

tentang penyakit pentingnya melakukan Skrinning Hipotiroid Kongenital 

pada setiap bayi yang lahir. 
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E. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UU Nomor 23 tahun 

2014 tentang 

Pemerintah Daerah, 

Pasal 16 (Ayat 1) & 

Pasal 9 (ayat 3) 

 

 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

PERMENKES 

Nomor 75  Tahun 

2014 tentang pusat 

kesehatan 

masyarakat 

 

PERMENKES Nomor 78 Tahun 

2014 tentang Skrinning 

Hipotiroid Kongenital 

 

 

Upaya kesehatan  

UU Nomor 36 

Tahun 2009 

Tentang 

Kesehatan 

Pasal 2, 3, 14 

(ayat 1), 47, 131 

(ayat 1) 

Tenaga Kesehatan 

UU Nomor 36 

Tahun 2014 

Tentang Tenaga 

Kesehatan Pasal 59 

(ayat 1)  

Pa 
Jaminan Kesehatan 

Nasional  

UU Nomor 40 tahun 

2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial 

Nasional Pasal 3 

PERMENKES 
Nomor 
44Tahun 2016 
Tentang 
Pedoman 
Manajemen 
Puskesmas 

 

Permenkes 25 Tahun 2014 

tentang Upaya Kesehatan Anak 

UNDANG-UNDANG 1945 Pasal 28H dan Pasal 

34 (ayat 3) 

Untuk menjamin Kesehatan Anak dan 

sebagai Pemenuhan Hak Hidup terhadap 

setiap Manusia yang lahir. 

UU Nomor 9 tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (HAM) 

UU Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan 

Anak, Pasal 2 & 3. 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran beserta analisisnya 

tentang pelaksanaan Skrinning Hipotiroid Kongenital yang dilakukan oleh 

Puskesmas, untuk keperluan tesis yang berjudul “Peran Puskesmas dalam 

Pelaksanaan Skinning Hipotiroid Kongenital untuk menjamin kesehatan anak 

di Puskesmas Kabupaten OKU Timur” 

Data yang akan dikumpulkan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Skrinning Hipotiroid Kongenital yang dilakukan oleh 

Puskesmas. 

1. Metode Pendekatan 

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian yuridis sosiologis. Aspek yuridis dalam pelaksanaan Skrinning 

Hipotiroid Kongenital adalah undang-undang atau Peraturan pemerintah 

maupun Peraturan perundang-udangan yang lain. Aspek sosiologis yang 

diteliti adalah Peran Puskesmas dalam pelaksanaan Skrinning Hipotiroid 

Kongenital di Puskesmas Kabupaten OKU Timur.  

2. Spesifikasi penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini pada umumnya 

bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat 

terhadap suatu populasi atau daerah tertentu.9 Dalam penelitian ini yaitu 

tentang Peran Puskesmas dalam pelaksanaan Skrinning Hipotiroid 

Kongenital.  

                                                           
9 Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 

35 
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3. Variabel dan Definisi Operasional 

a. Dalam melakukan tinjauan teoritis, peneliti perlu mengidentifikasi 

variabel-variabel yang cocok sesuai dengan permasalahan pokok 

penelitiannya. 

Adapun variabel didalam penelitian ini adalah: 

1) Peran Puskesmas dalam pelaksanaan Skrinning Hipotiroid 

Kongenital. 

2) Pelaksanaan Skrinning Hipotiroid Kongenital di Puskesmas 

Kabupaten Oku Timur. 

4. Jenis Data 

Data yang berhasil dikumpulkan saat penelitian ini dilakukan melalui 

dengan menggunakan data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang didapatkan saat peneliti terjun langsung 

dilapangan. Data ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan 

kepada kepala Puskesmas, Kepala Bagian bidang Promosi Kesehatan di 

Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur dan Kepala bagian Hukum 

dari sektor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten OKU Timur serta 

ibu yang memiliki bayi yang datang ke Puskesmas. 

1) Pengumpulan data primer dalam studi lapangan, digunakan 

alat pengumpulan data seperti : 

a) Observasi yaitu melakukan pengamatan kepada bidan saat 

melakukan tindakan pengambilan sampel SHK di Puskesmas. 
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Namun pada saat penelti berada dilapangan tidak menjumpai 

tindakan tersebut, dikarenakan tidak ada pasien bayi baru lahir 

untuk dilakukan pemeriksaan.  

b) Wawancara yaitu untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung pada yang di wawancarai.10 Hal tersebut sudah 

dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. 

Pertama-tama subjek penelitian di ajukan pertanyaan yang 

sudah dibuat dengan terstruktur, selanjutnya dari beberapa point 

pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapatkan keterangan 

lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban lengkap dan 

mendalam. 

c) Daftar petanyaan alat yang dipergunakan untuk mendapatkan 

data dari populasi yang terdiri dari beraneka macam golongan 

atau kelompok yang tersebar11, untuk memilih sampel 

representatif diperlukan teknik sampling. Adapun penelitian 

sampel ini merupakan suatu cara penelitian yang hanya 

dilakukan terhadap sampel-sampel dari populasi saja. Alasan-

alasan dipilihnya cara ini karena penelitian sampel dapat 

dilakukan dengan lebih cepat dan lebih murah, dapat juga 

menghasilkan informasi yang lebih komprehensif, sampel 

akurat serta penghematan waktu dan juga biaya. 

 

                                                           
10 Ronny Hanitijo Soemitro,1990. Metode Penlitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia 

Indonesia. hlm 57. 
11 Opcit, Bambang sunggono, hlm 62.  
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b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat oleh peneliti yng 

sebelumnya sudah diolah orang lain dengan kata lain studi 

kepustakaan.12 Dengan menggunakan bahan hukum dalam data 

sekunder dibedakan menjadi :  

1) Bahan hukum primer, yiatu bahan  hukum  yang mengikat dan 

terdiri atas Norma-norma dasar. Bahan hukum primer antara lain : 

a) Undang–Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H (ayat 1) & 34 

(ayat 3)  

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM). Pasal 52. 

c) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

Pasal 2,3,14 (ayat 1), 47, 131 (ayat 1). 

d) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional. Pasal 3. 

e) Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Pasal 2 & 3.  

f) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan. Pasal 59 (ayat 1) 

g) Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. Pasal 16 (ayat 1) & 9 (ayat 3) 

                                                           
12 Magister Hukum Kesehatan, 2009, Petunjuk Penulisan dan Usulan Penelitian & Thesis, 

Semarang : Unversitas Katolik Seogijapranata. Hlm 11 
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h) Peraturan Daerah OKU Timur No. 6 tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten OKU 

Timur. 

i)  Peraturan Daerah OKU Timur No. 2 tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 

Kabupaten OKU Timur. 

j) Peraturan Bupati OKU Timur No. 33 tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja 

dinas-dinas daerah 

k)  Peraturan Bupati OKU Timur No.33 tahun 2017 tentang Uraian 

Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur. 

l) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang 

Upaya Kesehatan Anak. 

m) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat. 

n) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang 

Skrinning Hipotiroid Kongenital. 

o) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Manajemen Puskesmas. 

 

. 
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2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang sangat erat 

hubungannya dengan hukum primer sehingga dapat membantu 

dalam menganalisa hukum primer13, misalnya : 

a. Kepustakaan yang berhubungan dengan kesehatan pada 

umumnya serta Peran Puskesmas khususnya. 

5. Metode pengumpulan data  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder yang bersifat kualitatif, maka metode yang digunakan adalah: 

a. Studi lapangan  

Studi lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan dari data primer 

yanghal tersebut dilakukan dengan langsung kepada  sebuah objek 

penelitian melalui teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam 

adalah merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan 

peryataan-pernyataan secara bebas yang dikemukakan bersungguh-

sungguh secara terus terang.14 Dakam penellitian ini menggunakan 

Teknik atau cara menentukan responden menggunakan teknik Non 

Probability sampling, yaitu tekniik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur  atau anggota 

populasi  untuk dipilih menjadi sampel.15 Jenis teknik non probalitiy 

sampling yang akan digunakan pada penelitian ini adalah purposive 

sampling dan Accidental Sampling. Pursposive sampling adalah teknik 

                                                           
13 Ibid, hlm 11 
14 Opcit, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm 61. 
15 Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Afabeta. Hlm 122 
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penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.16 Dapat dikatakan 

peneliti yang menentukan untuk responden yang mana yang dapat 

mewakili populasi dalam penelitiannya. Teknik ini digunakan untuk 

menentukan Puskesmas yang akan digunakan sebagai responden. 

Sedangkan pada ibu yang memiliki bayi yang datang ke Puskesmas 

yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel secara 

Accidental Sampling/insidental sampling yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang kebetulan/insidental 

ditemui itu cocok sebagai sumber data.17 

Total Puskesmas yang ada di Kabupaten OKU Timur sebanyak 

22 Puskesmas, peneliti mengambil 5 Puskesmas sebagai sampel yaitu 

Puskesmas Martapura, Puskesmas kota baru, Puskesmas Bunga 

Mayang, Puskesmas Rawa Bening dan Puskesmas Nusa Bakti. Kelima 

Puskesmas tersebut merupakan 5 Puskesmas fokus Skrinning 

Hipotiroid Kongenital yang di tunjuk oleh Dinas Kesehatan Daerah. 

Pemilihan sampel untuk 5 Puskesmas tersebut berdasarkan saran dari 

Dinas Kesehatan yang melihat cakupan persalinan terbanyak 

dibandingkan dengan Puskesmas lainnya yang berada di wilayah 

Kabupaten OKU Timur. 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

                                                           
16 Ibid. hlm 124 
17Ibid, hlm 124. 
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1) Kepala Puskesmas atau bagian pengelola program sebagai 

penanggung jawab dalam pelayanan sebanyak 1 orang di masing-

masing Puskesmas, sehingga total untuk responden 5 orang. 

2) Ibu yang memiliki bayi yang datang ke Puskesmas sebanyak 3 orang 

di masing-masing Puskesmas, sehingga total untuk jumlah 

responden ibu yang memiliki bayi yang datang ke Puskesmas 

sebanyak 15 orang.  

Informan/Narasumber yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Kepala bagian bidang Promosi Kesehatan di Dinas kesehatan 

Kabupaten OKU Timur sebagai penyelenggara dari sebuah program, 

berjumlah 1 orang. 

2) Kepala bagian bidang Hukum di Pemerintah Daerah Kabupaten 

OKU Timur, berjumlah 2 orang.  

b. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan merupakan salah satu kegiatan peneliti mencari 

landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya yang diteliti.18 

 

6. Metode Analisis Data 

Analisa data adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh oleh hasil wawancara, catatan lapangan 

serta bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan hasil temuan 

                                                           
18 Opcit, bambang sunggono, hlm 112.  
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dapat di informasikan kepada orang lain.19 Pada penelitian ini masalah 

yang akan dibahas yaitu Peran Puskesmas dalam pelaksanaan Skrinning 

hipotiorid kongenital. 

a. Penyajian data  

Pada panelitian ini semua informasi dari responden dan narasumber 

mengenai Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung peran 

Puskesmas untuk pelaksnaan  Skrinning Hipotiroid Kongenital dan 

faktor yang mempengaruhi peran Puskesmas dalam pelaksanaan 

Skrinning Hipotiroid Kongenital. Data yang diperoleh diolah dan 

selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian atau narasi.  

b. Analisa data 

Data yang didapat dari penelitian ini kemudian dianalisa baik data 

primer dan data sekunder mencapai kejelasan dan interpretasi dari 

masalah yang dibahas secara logis dan sistematis dari data hasil 

penelitian. Data dideskripsikan dengan menelaah, menggambarkan, 

menguraikan kemudian menjelaskan sesuai permasalahan yang erat 

kaitannya dengan penelitian. Analisis kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dam setelah selesai 

dilapangan. Kemudian hasi disusun secara sistematis yang diperoleh 

dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-

unit, melakukan sintesa, dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 

                                                           
19 Opcit, Sugiyono. Hlm 334. 
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mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.20Adapun analisis 

kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan 

bagaimana Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten oku timur dalam 

mendukung peran Puskesmas untuk pelaksanaan Skrinning Hipotiroid 

Kongenital, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Peran 

Puskesmas dalam pelaksanaan Skrinning Hipotiroid. 

 

G. Penyajian Tesis 

Dalam sistematika untuk penyajian tesis ini agar lebih jelas mengenai 

gambaran isi tesis tersebut maka peneliti paparkan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

Bab I berisi Pendahuluan terdapat Latar Belakang, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian. 

Bab II berisi Tinjau Pustaka terdapat tentang Teori Hukum Kebijakan, 

Kewenangan, Peran kemudian Pembangunan Upaya Kesehatan, Hak Asasi 

Manusia (HAM), Puskesmas, Skrinning,  Hipotiroid Kongenital. 

Bab III berisi Hasil penelitian dan pembahasan tentang Kebijakan 

pemerintah daerah Kabupaten OKU timur dalam mendukung peran 

Puskesmas untuk pelaksanaan Skrinning Hipotiroid Kongenital dan faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Skrinning Hipotiroid Kongenital di 

Puskesmas Kabupaten OKU Timur.  

                                                           
20 Opcit, sugiyono, hlm 335. 
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Bab IV berisi Penutup terdapat kesimpulan yang memuat uraian 

singkat tentang permasalahan yang dibahas yakni : Kebijakan pemerintah 

daerah dalam mendukung peran Puskesmas untuk pelaksanaan Skrinning 

Hipotiroid Kongenital, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

Skrinning Hipotiroid Kongenital berdasarkan Permenkes Nomor 78 tahun 

2014 di Puskesmas Kabupaten OKU Timur. Sedangkan saran berisikan 

berbagai masukan kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan Skrinning 

Hipotiroid Kongenital. 
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H. Jadwal Penelitian 

Tabel 1.2. Jadwal pelaksanaan Peneitian 

No Kegiatan Tahun 2017 

April Mei Juni Juli Ags Sept Okt 

1 Pembuatan 

proposal 

       

2 Ujian proposal        

3 Pengumpulan 

dan 

pengolahan 

data 

       

4 Ujian hasil        

5 Penyusunan 

tesis 

       

6 Ujian tesis         

 

 

 

 

 

 

 

 




