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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan faktor yang penting bagi kehidupan 

manusia. Tidak dapat dipungkiri setiap orang ingin hidup dalam 

keadaan yang sehat. Hal itu dikarenakan dengan tubuh yang sehat 

secara jasmani dan rohani, manusia dapat hidup dan melakukan 

aktifitas sehari-hari. Selain itu dengan tubuh yang sehat seseorang 

dapat meningkatkan kualitas hidupnya baik secara sosial maupun 

ekonomi. Agar kesehatan setiap orang terjaga, negara perlu ikut ambil 

bagian dalam mengatur, membina dan mengawasi. Hal tersebut telah 

diatur pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yang 

berbunyi:  

“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan.”  

Dalam pasal tersebut telah dijelaskan apa yang menjadi hak 

seseorang, agar hak tersebut dapat dipenuhi maka hal tersebut lebih 

ditegaskan lagi pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, yang secara jelas menyatakan tentang hak 

hidup seseorang, yaitu:  
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(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup 
dan meningkatkan taraf kehidupannya.  

(2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, 
sejahtera lahir dan batin.  

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

Pada pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap orang berhak 

untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir batin, 

selain itu orang juga berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang 

bersih dan sehat. Hal tersebut dimaksudkan supaya setiap orang dapat 

mempertahakan hidupnya dan dapat meningkatkan taraf kehidupannya. 

Untuk dapat mencapai terwujudnya hak hidup seseorang, maka 

diatur lagi secara lebih khusus pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap 

orang berhak atas kesehatan”, yang dimaksud dalam pasal tersebut 

dimaksudkan supaya seseorang memperoleh pelayanan kesehatan, 

sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi.  

Untuk melaksanakan hak kesehatan, pemerintah memiliki 

tanggung jawab kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan pemerintah 

merupakan penanggung jawab dalam pembangunan di segala bidang 

termasuk dalam bidang kesehatan. Hal ini terdapat dalam Pasal 34 ayat 

4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Negara bertanggung 

jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak.” Tanggung jawab pemerintah di dalam 
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bidang kesehatan antara lain merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya 

pelayanan kesehatan.1 Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

itu meliputi 3 hal pokok yang biasa disebut dengan 3 Pilar Utama, yakni 

upaya pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. 

Upaya pelayanan kesehatan adalah upaya untuk memelihara 

dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar 

masyarakat menjadi sehat, sehingga dapat meningkatkan kehidupan 

sosial dan ekonomi. Upaya pelayanan kesehatan yang dimaksud di atas 

terbagi dalam empat bentuk, yaitu preventif (pencegahan penyakit), 

promotif (peningkatan kesehatan), kuratif (pengobatan penyakit) dan 

rehabilitatif (pemulihan kesehatan setelah sembuh dari cacat). Untuk 

mewujudkan pelayanan kesehatan diperlukan kerjasama antara 

Pemerintah dengan masyarakat.2  

Untuk melaksanakan upaya pelayanan kesehatan terdapat 

peran penting dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang 

dimaksud adalah sumber daya manusia yang menjalankan upaya 

pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan dan masih 

banyak lagi. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam 

melakukan upaya-upaya kesehatan, salah satu tugas pokok yaitu untuk 

                                                             
1 Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika & Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 54. 
2 Soekidjo Notoatmojo, 2010, Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 4. 
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memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang terbaik dan mampu 

menjalankan profesinya dengan baik agar tidak terjadi malpraktik.  

Untuk menunjang pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan 

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan diperlukan adanya tempat untuk 

melaksanakan pelayanan kesehatan yang disebut dengan fasilitas 

kesehatan. Fasilitas kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan 

untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan 

oleh pemerintah salah satunya adalah Puskesmas.3 Hal tersebut diatur 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat.  

Dalam peraturan menteri tersebut pada Pasal 1 butir 1 

menyatakan, 

“Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan 
kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat 
pertama dengan lebih mengutamakan upaya preventif, 
dan promotif untuk mencapai derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.”  

Puskesmas termasuk dalam sarana kesehatan primer atau kesehatan 

bagi yang mengalami penyakit ringan, hal ini dikarenakan Puskesmas 

merupakan sarana pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan 

masyarakat dan merupakan pelayanan kesehatan yang paling pertama 

menyentuh masalah kesehatan di masyarakat.4 

                                                             
3 Soekidjo Notoatmojo, Loc.Cit., hlm. 51. 
4 Soekidjo Notoatmojo, Loc.Cit., hlm. 5. 
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Puskesmas memiliki fungsi untuk membangun, membina dan 

memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu.5 

Selain itu Puskesmas perlu memberikan edukasi dan pendekatan 

kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memahami dan 

mengetahui bagaimana pentingya melakukan pola hidup yang sehat.   

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Puskesmas 

merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi pilihan utama 

masyarakat, dekat dengan masyarakat dan keberadaannya dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas memberikan upaya 

pelayanan preventif dan promotif. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

penyakit dan meningkatkan kesehatan di masyarakat. Agar dapat 

mencapai derajat kesehatan yang tinggi maka, Puskesmas perlu 

mengetahui permasalahan utama yang terjadi dimasyarakat. Setelah 

mengetahui permasalahan tersebut, Puskesmas dapat memenuhinya 

dengan melakukan upaya pelayanan kesehatan dasar.  

Pelayanan kesehatan dasar, merupakan tugas pokok 

puskesmas. Upaya pelayanan dasar yang dilakukan oleh puskesmas 

tediri dari, promosi kesehatan, kesehatan lingkugan, pencegahan 

penyakit menular, kesehatan keluarga dan reproduksi, gizi masyarakat, 

                                                             
5 Nasrul Effendy, 1997, Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Jakarta, Buku Kedokteran 
EGC, hlm. 162. 
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dan penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan6. Dalam 

melaksanakan upaya kesehatan dasar, promosi kesehatan merupakan 

salah satu upaya penting untuk menuju hidup sehat. Promosi kesehatan 

merupakan upaya pencegahan penyakit yang dilakukan dengan cara 

mempromosikan, memperkenalkan upaya-upaya kesehatan atau dapat 

dikatakan sebagai pendidikan kesehatan karena bertujuan agar 

masyarakatnya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kesehatan7. Untuk 

memenuhi tujuan promosi kesehatan, maka ada upaya yang dapat 

dilakukan dengan cara promosi kesehatan individual, promosi 

kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan massa8. Dengan upaya 

tersebut puskesmas dapat memberi pendidikan kesehatan kepada 

masyarakat agar dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. 

Promosi kesehatan ini merupakan salah satu upaya yang penting untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Maka hal tersebut menarik perhatian penulis untuk dilakukan 

penelitiaan tentang “Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan 

Kesehatan Dasar Khususnya Promosi Kesehatan Berdasarkan 

                                                             
6 Stonia Ellen, 2013, Kesehatan Dasar BASIC SIX Atau 6 Program Pokok Puskesmas, internet 5 April 
2017, 09.26, https://www.scribd.com/doc/133980967/Kesehatan-Dasar-BASIC-SIX-Atau-6-Program-
Pokok-Puskesmas-Yaitu. 
7 Soekidjo Notoatmojo, 2010, Promosi Kesehatan Teori & Aplikasi, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 22. 
8 Soekidjo Notoatmojo, Ibid., hlm. 40. 

https://www.scribd.com/doc/133980967/Kesehatan-Dasar-BASIC-SIX-Atau-6-Program-Pokok-Puskesmas-Yaitu
https://www.scribd.com/doc/133980967/Kesehatan-Dasar-BASIC-SIX-Atau-6-Program-Pokok-Puskesmas-Yaitu
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang 

Puskesmas”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana ketentuan peran Puskesmas dalam upaya pelayanan 

kesehatan dasar khususnya pelaksanaan promosi kesehatan 

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014? 

2. Bagaimana pelaksanaan peran Puskesmas dalam upaya 

pelayanan kesehatan dasar khususnya promosi kesehatan 

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014? 

3. Bagaimana hambatan dan cara mengatasinya dalam pelaksanaan 

peran Puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan dasar 

khususnya promosi kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014? 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah bertujuan untuk membatasi pembahasan 

pokok permasalahan penelitian saja, sehingga penelitian ini lebih 

terarah dan tidak meluas. Penelitian ini difokuskan pada peran 

puskesmas Kota Semarang terhadap kesehatan dasar khususnya 

promosi kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

75 Tahun 2014 tentang Puskesmas di Kota Semarang. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan gambaran ketentuan peran Puskesmas dalam 

upaya pelayanan kesehatan dasar khususnya promosi kesehatan 

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014. 

2. Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan dan hambatan dalam 

pelaksanaan peran Puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan 

dasar khususnya promosi kesehatan.   

3. Untuk mendapatkan gambaran hambatan dan cara mengatasinya 

dalam pelaksanaan peran Puskesmas dalam upaya pelayanan 

kesehatan dasar khususnya promosi kesehatan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik, dari 

segi teoritis dan dari segi praktis. 

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan akademis untuk pengembangan ilmu hukum, 

khususnya dalam hukum kesehatan dan menambah bahan kajian 

terhadap peran puskesmas dalam upaya pelayanan kesahatan 

dasar khususnya promosi kesehatan. 

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

kepada pemerintah khususnya puskesmas di Kota Semarang, agar 
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dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar khususnya promosi 

kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat di Kota Semarang. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu 

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala 

hukum tertentu dengan cara menganalisa9. Metode penelitian yaitu 

suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai 

bahan pembahasan untuk memahami objek yang diteliti10. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan untuk penelitian penulis adalah metode 

yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah pendekatan ilmu-ilmu 

sosial untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai gejala. 

Metode ini dipilih karena lebih menekankan pada rumusan masalah 

berdasarkan interaksi antara peneliti dengan sumber data dan 

informasi yang diperoleh digunakan sebagai sumber data11 dan 

                                                             
9 Soerjono Soekanto, 1990, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm 43. 
10 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 3. 
11 Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa, 
Semarang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 8.  
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dengan metode ini dilakukan peneliti untuk  mendapatkan gambaran 

peran Puskesmas dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar 

Khususnya Promosi Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas sudah 

terlaksana dengan baik atau belum, serta untuk megetahui 

bagaimana pelaksanaan peran Puskesmas dalam pelayanan 

kesehatan dasar di masyarakat.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif 

analitis. Memamparkan kondisi hukum yang terjadi di lapangan. 

Deskriptif digunakan peneliti guna menggambarkan gejala hukum, 

karakteristik gejala hukum dan frekuensi adanya antara gejala 

hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain.12  Metode 

deskriptif analitis digunakan penulis karena bertujuan untuk 

memberikan gambaran serta menjawab persoalan mengenai 

ketentuan hukum yang mengatur bagaimana peran puskesmas 

dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan dasar khususnya  

promosi kesehatan yang kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan 

ketentuannya dalam praktek. 

                                                             
12 Petrus Soerjowinoto, dkk, Ibid., hlm. 6. 
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3. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Peran Puskesmas dalam 

Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar Khususnya Promosi Kesehatan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Puskesmas. Tempat yang menajadi lokasi penelitian adalah 

Puskesmas di Kota Semarang. 

4. Metode Penentuan Sampel 

Sampel merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk 

mendapatkan serta mengumpulkan karakteristik dari suatu 

populasi.13 Populasi adalah keseluruhan unit manusia yang 

berbentuk seperti gejala atau peristiwa yang sama.14 Dalam 

penelitian ini populasi yang akan digunakan adalah seluruh 

informasi, gejala atau peristiwa yang berkaitan dengan Peran 

Puskesmas di Semarang. 

Dalam menarik populasi terdapat cara pengambilan sampel yang 

dibedakan menjadi dua. Random sampling atau non-random 

sampling. Random sampling adalah semua pupulasi memiliki 

kemungkinan atau kesempatan yang sama untuk ditetapkan 

sebagai sampel, sedangkan non-random sampling adalah kebalikan 

                                                             
13 Burhan Ashofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 78.  
14 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja 
Grafindo Persada, Hlm. 95. 
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dari random sampling, yang semua populasi tidak memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.15 Yang akan 

digunakan peneliti adalah teknik non-random sampling, sebab 

peneliti hanya akan memilih beberapa objek. 

Selanjutnya untuk mempermudah peneliti, peneliti memilih salah 

satu jenis non-random sampling, yaitu purposive sampling. 

Purposive sampling adalah sekelompok subjek yang memiliki ciri-ciri 

atau sifat yang terkait dengan ciri-ciri dan sifat-sifat populasi.16 

Teknik ini digunakan penulis karena memiliki keuntungan tersendiri 

salin mempermudah penulis baik dari segi waktu, tenaga dan biaya 

yang tidak mencukupi untuk meneliti seluruh puskesmas yang ada 

di Kota Semarang. 

Penulis memilih 3 sampel puskesmas dalam penelitian ini, yaitu 

Puskesmas Ngesrep (perawatan) di Kota Semarang, Puskesmas 

Tlogosari Wetan (non-perawatan) di Kota Semarang dan 

Puskesmas Halmahera (perawatan) di Kota Semarang. Adapun 

narasumber dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional 

b. Kepala Puskesmas. 

                                                             
15 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 
149. 
16 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, Loc.Cit., Hlm. 106. 
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c. Tenaga kesehatan, yang terdiri dari 2 dokter dan 2 perawat, di 

masing-masing puskesmas. 

d. Lima (5) Pasien di masing-masing puskesmas. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ini berkaitan dengan cara dan sumber 

data yang digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan 

tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan 

penulis adalah metode studi lapangan dan metode studi 

kepustakaan. 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan metode dengan pengujian 

hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku 

hukum masyarakat dengan cara mengamati. Dari studi 

lapangan ini maka data akan diperoleh dari, pemerincian 

terhadap kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang serta proses 

penataan yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia 

yang dapat diamati.17 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi 

lapangan dengan cara: 

 

                                                             
17 Bahder Johan Nasution, Loc.Cit., hlm. 169. 
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1) Wawancara 

Wawancara dilakukan guna mengumpulkan fakta-

fakta sosial serta untuk memperoleh informasi yang akurat 

dari sumber. Hal ini dilakukan dengan cara tanya jawab 

secara langsung dimana pertanyaan-pertanyaan disusun 

secara sistematik. Dalam melakukan wawancara peneliti 

perlu dilengkapi pedoman supaya tidak ada isu yang 

terlewati dan pencatatannya dilakukan dengan cepat18. 

Daftar pertanyaan dalam penelitian ini dibutuhkan untuk 

mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi, 

selain itu supaya wawancara tidak keluar dari batasan yang 

telah ditentukan.  

2) Daftar Pertanyaan 

Daftar pertanyaan digunakan peneliti untuk 

menelusuri dan mengumpulkan data dari berbagai macam 

populasi19. Daftar pertanyaan disusun secara sistematis 

dan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi 

secara lengkap dan detail yang didapatkan dari 

narasumber. 

 

                                                             
18 Bahder Johan Nasution, Ibid., hlm. 167. 
19 Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta, Hlm. 124. 
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b. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah merupakan metode yang digunakan 

untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan objek 

penelitian, yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan hukum tersier.20 Untuk mengumpulkan 

data terkait dengan objek penelitian, peneliti menggunakan 2 

jenis data, yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-

undangan, putusan-putusan hakim, yurisprudensi dan 

traktat.21 Bahan hukum primer terdiri dari:  

a) Undang-Undang Dasar 1945, 

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik, 

c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, 

                                                             
20 Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa, 
Semarang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 9. 
21 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenadamedia Grup, hlm. 181.  
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d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah 

e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan, 

f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Puskesmas, 

g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, 

h) Peraturan Wallikota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum 

Daerah Puskesmas Kota Semarang, 

i) Peraturan Walikota Semarang Nomor 13A Tahun 

2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Puskesmas, 

j) Peraturan Walikota Semarang 97 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada 

Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang 

berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
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berupa kamus-kamus hukum, jurnal- jurnal hukum dan 

komentar atas putusan pengadilan.22 Bahan hukum 

sekunder terdiri dari:  

a) Literatur yang berhubungan dengan kesehatan 

dasar, pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, 

puskesmas, tanggung jawab pemerintah, dan 

administrasi negara. 

b) Jurnal ilmiah yang berhubungan dengan 

kesehatan dasar, pelayanan kesehatan, fasilitas 

kesehatan, puskesmas, tanggung jawab 

pemerintah, dan administrasi negara. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Meliputi bahan-bahan yang membantu memberi 

tambahan informasi terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder.23 Bahan hukum tersier terdiri dari: 

a) Kamus hukum, 

b) Kamus besar Bahasa Indonesia dan, 

c) Ensiklopedia.  

                                                             
22 Peter Mahmud Marzuki, Ibid. 
23 Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa, 
Semarang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 21. 
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6. Metode Penyajian Data  

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah, diperiksa dan 

dipilih. Kemudian data disusun secara sistematis untuk menjawab 

pertanyaan penelitian dan disajikan dalam bentuk uraian guna 

menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.24 

7. Metode Analisis Data 

Analisis data ini berisi uraian analisis yang menggambarkan 

bagaimana suatu data dianalisis dan manfaat dari data tersebut 

yang kemudian akan digunakan untuk memecahkan suatu 

masalah.25 Data ini akan disusun secara sistematis dan kemudian 

akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. 

Metode analisis kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan 

turun ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data, dengan cara 

mengangsur atau menabung informasi, merudiksi, mengelompokan 

dan sampai memberi interpretasi26. Dengan penelitian ini, peneliti 

dapat mengenali subyek dan terlibat langsung dalam situasi yang 

diteliti.27 Data yang dibutuhkan berupa data primer hasil wawancara 

dari daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan data 

                                                             
24 Petrus Soerjowinoto, dkk, Ibid., hlm. 56. 
25 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 
174. 
26 Hamidi, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Malang, UMM Press, hlm. 16. 
27 Basrowi dan Suwandi, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1-2. 
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sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, 

serta buku atau literatur yang terkait dengan objek penelitian. 

Dengan metode kualitatif ini diharapkan dapat menjawab dengan 

jelas semua rumusan masalah dalam penelitian ini. 

 

G. Sistematika Penelitian 

Penulisan skripsi ini akan dibuat secara sistematis meliputi:  

Bab I yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, 

objek penelitian, metode pengumpulan data, metode penyajian data, 

metode analisis data, dan dilengkapi dengan sistematika penulisan.  

Setelah menjelaskan upaya pelayanan kesehatan di 

Puskesmas maka dalam Bab II ini akan dijelaskan secara lebih rinci 

tentang hak kesehatan dalam masyarakat, tanggung jawab 

pemerintah dalam kesehatan masyarakat, bentuk-bentuk upaya 

pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan 

kesehatan, pengertian Puskesmas, fungsi dan peran Puskesmas, 

kesehatan masyarakat dan kesehatan dasar khususnya promosi 

kesehatan dan instrument hukum tentang puskesmas.  

Di dalam Bab III ini berisi hasil penelitian dan pembahasan 

tentang peran Puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan dasar 

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 
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Tentang Puskesmas. Selain itu dengan penelitian ini kita dapat 

mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan pelayanan 

kesehatan di Puskesmas apakah sudah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada 

dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas.  

Pada Bab IV ini yang merupakan bab penutup yang berisi 

kesimpulan dari Peran Puskesmas dalam Upaya Pelayanan Kesehatan 

Dasar Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 

2014 Tentang Puskesmas dan saran yang berkaitan dengan penelitian 

ini.  

Setelah itu pada bagian terakhir akan dilengkapi dengan daftar 

pustaka yang berisi tentang referensi yang digunakan peneliti baik dari 

buku literatur dan peraturan perundang-undangan dan lampiran. 
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H. Tatakala Penelitian 

No. Tahap-tahap Bulan 

Jul’17 Agu’17 Agu’17 Sep’17 Okt’17 Okt’17 

1.  Tahap Persiapan       

a.  Menyusun usulan 
penelitian 

      

b.  Menyusun daftar 
pertanyaan 

      

c. Mengurus izin penelitian       

d. Review usulan 
penelitian 

      

e. Perbaikan usulan 
penelitian dan kuisioner 

      

f. Menyediakan alat dan 
bahan 

      

2.  Tahap Kerja Lapangan/ 
Pengumpulan Data 

      

3. Tahap Penyelesaian 
Penelitian 

      

a.  Pengelolaan data yang 
tersedia 

      

b. Analisa data       

c. Membuat sanitesa dan 
kesimpulan 

      

d. Membuat konsep 
laporan 

      

e. Mendiskusikan konsep 
laporan 

      

f. Menyusun dan mengetik 
laporan 

      

 
JUMLAH 

180 
hari 

 

  


