
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan 

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Upaya untuk memelihara dan meningkatkan 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan 

prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka 

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan 

ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.
1
 

Sistem Kesehatan Nasional perlu dilaksanakan dalam konteks 

pembangunan kesehatan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan 

determinan sosial, seperti: kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat 

pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi kewenangan, keamanan, 

sumber daya, kesadaran masyarakat, serta kemampuan tenaga kesehatan 

dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.
2
 

 Setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan dalam 

derajat yang optimal, itu sebabnya peningkatan derajat kesehatan harus 

terus menerus diupayakan untuk memenuhi hidup yang sehat.
3
 Salah satu 

macam Hak yang perlu di lindungi dan di jamin oleh negara yaitu hak 

sosial. Hak tersebut merupakan hak untuk memperoleh pekerjaan, 

pendidikan, dan memperoleh pelayanan kesehatan dan sebagainya. 

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, 

dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Tidak hanya hak-hak warga 

negara normal pada umumnya, tetapi juga hak-hak untuk penyandang 

disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fisik, 

rehabilitasi, pendidikan, kesempatan kerja, peran serta dalam 

pembangunan, dan bantuan sosial. Di dalam memenuhi hak, kewajiban, 
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dan kedudukan warga negaranya, salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah adalah dengan memberikan pelayanan publik. Pelayanan 

publik yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa fisik maupun non 

fisik. 

Negara berperan aktif dalam memenuhi hak warga negaranya 

dengan menyediakan berbagai pelayanan, ini merupakan bagian dari hak-

hak warga negara dibidang sosial salah satunya adalah pelayanan 

kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin 

dengan Undang-Undang yang harus diwujudkan dengan upaya 

memelihara dan meningkakan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya ‘’Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.’’
4
  

Pelayanan kesehatan yang baik adalah bagian dari tujuan 

pembangunan nasional, karena pelayanan kesehatan merupakan salah satu 

hak asasi manusia yang harus diperhatikan dan didapat oleh setiap orang 

secara sama, tanpa ada pengecualian. Hukum kesehatan merupakan 

peraturan perundang-undangan yang menyangkut kesehatan baik untuk 

penyelenggaraan maupun penerima pelayanan kesehatan.
5
 Hukum 

kesehatan sangat diperlukan kehadirannya akibat pesatnya perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang dampaknya bisa positif 

atau negatif. Adanya risiko yang merupakan dampak dari pesatnya iptek 

bidang kedokteran terutama dirasakan dalam bidang hukum
6
. 

Setiap upaya pembangunan dalam bidang kesehatan harus 

dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional 

harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung 

jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat  yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar peningkatan kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya dapat terwujud. 
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 Perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen dalam 

pelayanan kesehatan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Kesehatan 

saja, melainkan difasilitasi juga dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen yang memberikan kepastian akan keamanan dan keselamatan 

pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya. 

Terlebih ketika pasien yang merupakan konsumen adalah penyandang 

disabilitas, yang mana memerlukan perlakuan yang khusus, dari segi 

kebutuhan dan fasilitas pada instansi kesehatan. 

Penyandang Disabilitas atau penyandang cacat adalah kelompok 

masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghambat 

partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat 

Timbulnya Disabilitas dapat dilatarbelakangi oleh masalah kesehatan yang 

timbul sejak lahir, penyakit kronis maupun akut, dan cedera yang 

diakibatkan oleh kecelakaan, perang, kerusuhan, bencana, dan sebagainya.  

Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia selama ini 

tergolong masih terbilang belum memuaskan, selama ini masyarakat 

terutama orang-orang yang memerlukan perlakuan khusus seperti 

Penyandang Disabilitas cenderung kurang diperhatikan dalam perihal 

Aksesibilitas yang menunjang kebutuhan mereka. Hal ini dapat 

disebabkan karena kurang perhatian dari instansi kesehatan untuk 

memberikan fasilitas dan pelayanan yang khusus ditujukan untuk para 

Penyandang Disabilitas. 

Mengingat kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan 

masyarakat, maka penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan 

secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat. Agar 

penyelenggaraan upaya kesehatan itu berhasil terealisasi, maka pemerintah 

perlu mengatur, membina dan mengawasi baik upayanya maupun sumber 

dayanya. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana layanan kesehatan yang memadai sehingga dapat 

mencakup semua golongan masyarakat. 
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Salah satu bentuk upaya Pemerintah dalam menyelenggarakan 

Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat  maka di setiap Kecamatan 

dibangun Instansi Pemerintah sebagai unit penyelenggara jasa Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa 

disebut Puskesmas. Untuk memberikan Pelayanan yang baik tentunya 

selalu diusahakan adanya peningkatan kualitas pelayanan guna mencapai 

kepuasan pasien sebagai konsumen. 

Puskesmas dapat mengukur kualitas pelayanan dari para pasien 

melalui umpan balik terhadap apa yang diterima atau bagaiman pelayanan 

yang didapatkan pasien kepada puskesmas tersebut sehingga dapat 

menjadi masukan untuk peningkatkan kualitas pelayanan. Puskesmas di 

Kecamatan Setiabudi selalu berusaha untuk melayani dengan baik dalam 

segala kebutuhan perawatan meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), 

preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan 

rehabilitasi (pemulihan kesehatan) dengan harapan pasien yang 

memperoleh pelayanan kesehatan merasa terpuaskan.  

Namun, dalam aktivitas pelayanan kesehatan pada Puskesmas di 

Kecamatan Setiabudi masih terdapat kemungkinan ketidakpuasan pasien 

atas pelayanan ataupun fasilitas yang belum sesuai dengan keinginan 

masyarakat.   

Sesuai dari penjelasan yang dikemukakan di atas menjelaskan 

bahwa perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa dalam 

pelayanan kesehatan mengandung permasalahan yang sangat kompleks 

dan menarik untuk diteliti. Hal inilah yang mendorong penulis untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan dengan Judul “TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP PENERAPAN HAK PASIEN PENYANDANG 

DISABILITAS ATAS AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN 

KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUSKESMAS 

KECAMATAN SETIABUDI JAKARTA SELATAN)“ 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Puskesmas Kecamatan Setiabudi 

dalam memenuhi Hak-Hak Pasien Penyandang Disabilitas atas 

Aksesibilitas dalam pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 

2. Bagaimana Upaya Pihak Puskesmas Kecamatan Setiabudi Dalam 

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Atas Aksesibilitas Bagi 

Penyandang Disabilitas? 

3. Bagaimana Upaya Pihak Puskesmas Dalam Memenuhi Kebutuhan 

Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabiltas 

menurut Pandangan Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Mengenai Perlindungan Hukum 

Puskesmas Kecamatan Setiabudi dalam memenuhi Hak-Hak Pasien 

Penyandang Disabilitas atas Aksesibilitas dalam pelayanan kesehatan 

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Upaya Pihak Puskesmas 

Kecamatan Setiabudi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Atas 

Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. 

3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Upaya Pihak Puskesmas Dalam 

Memenuhi Kebutuhan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap 

Penyandang Disabiltas menurut Pandangan Islam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum kesehatan, khususnya 

yang berkaitan dengan Aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi 

Penyandang Disabilitas. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para 

akademisi dan praktisi dibidang hukum kesehatan, dalam 

mengembangkan ilmu dibidangnya sesuai dengan ketentuan yang 

ada, dimana seluruh masyarakat harus dipandang sebagai warga 

negara yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

yang bermutu dan nondiskriminatif. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak 

Instansi Kesehatan seperti Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan 

lain mengenai perlindungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan serta menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

tenaga kesehatan kepada Penyandang Disabilitas. 

 

E. Kerangka Konseptual 

1. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk 

melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang 

Disabilitas.
7
 

2. Perlindungan Konsumen adalah Segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
8
 

3. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah 

Sakit.
9
 

4. Pelayanan adalah kegiatan yang oleh seseorang (sekelompok orang) 

dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode 

dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan 

haknya. 
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5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis.
10

 

6. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas 

kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
11

 

7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang 

Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
12

 

8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka 

waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh 

dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13

 

9. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
14

 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari 

kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Untuk itu 

digunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang diperlukan.  

Dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut : 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif-empiris dimana penulis akan mendapatkan informasi 

atau keterangan mengenai Aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk 

Penyandang Disabilitas.  

2. Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data : 

(1) Data Primer, yang diperoleh dari : 

Tenaga Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, data 

diperoleh dengan cara wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan 

atau pernyataan yang disusun dan akan ditanyakan kepada tenaga 

pelayanan kesehatan dengan maksud untuk mendapatkan 

informasi. 

(2) Data Sekunder, yang diperoleh dari :  

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yang digunakan adalah : 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesian Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit. 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas. 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 
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b. Bahan hukum  sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen, buku-buku, dan hasil penelitian. 

(3) Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan dua teknik, 

yaitu: pertama, studi kepustakaan yang kemudian diklarifikasi 

sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan kedua yaitu 

wawancara. Wawancara ini digunakan sebagai pelengkap data 

sekunder. Wawancara akan dilakukan dengan pihak Tenaga 

Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat. 

(4) Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun dan dianalisis 

secara normatif kualitatif, artinya menjabarkan dengan kata-kata 

sehingga merupakan kalimat yang dapat dimengerti, oleh karena 

itu, permasalahannya lebih ditujukan kepada ketentuan-ketentuan, 

asas-asas hukum, konsep-konsep, dan bahan-bahan hukum lainnya, 

selanjutnya permasalahan-permasalahan yang ada dianalisis dan 

dicari solusinya, yang akhirnya dituangkan dalam bentuk 

pertanyaan. 

(5) Daerah Penelitian 

Lokasi atau daerah yang dipilih oleh peneliti adalah Pusat 

Kesehatan Masyarakat yang terletak di SETIABUDI JAKARTA 

SELATAN. 
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G. Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan 

 Mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan 

sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka  

 Mengenai Tinjauan umum tentang sejarah hukum kesehatan, 

pengertian dan dasar hukum pelayanan kesehatan, peran Puskesmas dalam 

pelayanan kesehatan, perlindungan hukum Penyandang Disabilitas dalam 

Aksesibilitas pelayanan kesehatan. 

Bab III : Pembahasan 

 Mengenai pembahasan hasil penelitian dan pembahasan dimana 

penulis akan menguraikan dan membahas mengenai jawaban atas rumusan 

masalah. 

Bab IV : Pembahasan Dalam Prespektif Islam 

 Mengenai pandangan Islam tentang Aksesabibitas pelayanan 

kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas. 

Bab V : Penutup 

 Di bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang 

sekaligus sebagai jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam 

penulisan skripsi ini. Selanjutnya, penulis akan memberikan saran (bila 

ada) sebagai jalan keluar terhadap kelemahan-kelemahan yang telah 

ditemukan. 


