
 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang 

Dasar 1945, dinyatakan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai 

hak yang sama dalam pekerjaan dan penghidupan yaitu memperoleh kebutuhan 

materiil seperti sandang, pangan dan papan yang layak dan juga kebutuhan 

lainnya seperti kesehatan, kerohanian, dan lain-lain. Jaminan konstitusi ini 

diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan: 

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan”, untuk mewujudkan hak setiap warga negara tersebut 

Pemerintah menyelenggarakan pembangunan kesehatan. 

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional 

yang hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen 

Bangsa Indonesia baik masyarakat, pemerintah maupun swasta yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi 

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia yang 

ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor di bidang 

kesehatan. 

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut 

diselenggarakan upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan 
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berkesinambungan yang dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional 

(SKN) tahun 2012. SKN merupakan suatu kerangka acuan yang menghimpun 

berbagai upaya Bangsa Indonesia untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu unit pelaksana upaya kesehatan 

masyarakat tersebut adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). 

Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan dasar yang berinteraksi secara 

langsung kepada masyarakat yang bersifat komperhensif dengan kegiatannya 

mengutamakan pada upaya promotif dan preventif yang didukung dengan 

upaya kuratif dan rehabilitatif secara terpadu yang bertanggung jawab untuk 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah 

kecamatan.
73

 

 Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan 

bahwa: “Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan 

berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.” 

Desentralisasi merupakan asas penyerahan kewenangan-kewenangan yang 

lebih besar kepada daerah, terutama kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar 

lebih mampu menyehatkan rakyatnya sebagai bagian dari hak asasi manusia 

yang dijamin oleh konstitusi.
74

 Hal ini sependapat dengan visi baru 
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pembangunan kesehatan, yang dirumuskan dalam salah satu dari tiga pilar 

utama program Indonesia Sehat yaitu penguatan pelayanan kesehatan dengan 

strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 

 Klasifikasi urusan pemerintahan menurut Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4) dan 

(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

disebutkan bahwa: 

(1) urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan 

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.  

(2) urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang 

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.  

(3) urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang 

dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota.  

(4) urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke Daerah menjadi dasar 

pelaksanaan Otonomi Daerah.  

(5) urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

 

 Penyelenggaraan bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan 

daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk di dalam urusan 

pemerintahan konkuren, dimana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan 

wajib untuk menyelenggarakannya. 

 Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi, memiliki tanggung 

jawab hukum dalam mengembangkan pelayanan kesehatan dasar melalui pusat 

kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu 

tugas daerah adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah termasuk mengolah dan melaksanakan pusat kesehatan 

masyarakat, sedangkan salah satu kewajiban daerah di bidang kesehatan adalah 
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menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua 

perangkat daerah. 

Dalam menjalankan pemerintahan yang baik diperlukan tata kelola sistem 

kepegawaian di setiap instansi pemerintah dan dalam pelaksanaanya diperlukan 

adanya wewenang. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa: “Pejabat 

Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan untuk menetapkan 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 

Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.” 

 Untuk penyelenggaraan di bidang kesehatan, Kepala Daerah dibantu oleh 

perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan untuk dapat melaksanakan dan 

menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan di daerah. Dasar-dasar 

pengaturan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan daerah adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Penyelenggaraan bidang kesehatan di Kabupaten Banggai, berdasarkan 

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai disebutkan 

bahwa: “Dinas Kesehatan mempunyai urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan” dan Pasal 11 disebutkan bahwa: “untuk Unit Pelaksana Teknis di 

bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan 

Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang 

bekerja secara profesional.” Kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Bupati 
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Banggai Nomor 11 Tahun 2017 tentang  Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Kesehatan disebutkan bahwa: “urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan dinas kesehatan yakni urusan bidang kesehatan diantaranya yaitu 

sub urusan upaya kesehatan pengelolaan unit kesehatan masyarakat daerah 

kabupaten.” 

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa Puskesmas merupakan salah satu unit 

pelaksana teknis berbasis usaha kesehatan masyarakat yang digerakkan oleh 

Pemerintah Daerah yang dalam tata laksananya mengacu pada peraturan 

pelaksanaan teknis yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Salah satunya adalah 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat. Dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 

2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa: “kedudukan 

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dan untuk organisasi 

Puskesmas sesuai penjelasan Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 

disebutkan bahwa: “organisasi Puskesmas disusun oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja 

Puskesmas.” 

Penyediaan dan penyelenggaraan layanan kesehatan membutuhkan 

dukungan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan 

yang baik, salah satunya yaitu sumber daya manusia kesehatan. Dalam hal 

penyediaan sumber daya manusia, WHO mengidentifikasikan empat jenis 
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ketidakberimbangan yaitu dalam hal jumlah, kualifikasi (pendidikan, pelatihan 

dan kemampuan), distribusi, dan kegagalan kebijakan publik sebelumnya.
75

 

Manajemen sumber daya dan mutu merupakan satu kesatuan sistem 

pengelolaan Puskesmas yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya yang 

harus dikuasai sepenuhnya oleh tim manajemen Puskesmas dibawah 

kepemimpinan Kepala Puskesmas, dengan kemampuan kinerja yang dimiliki 

oleh seorang pemimpin dapat mempengaruhi kinerja bawahan untuk 

melakukan pekerjaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan 

Puskesmas. Upaya peningkatan kinerja tenaga kesehatan menuntut peran 

seorang Kepala Puskesmas dalam melakukan pendekatan kepemimpinan yang 

efektif dalam upaya mewujudkan kinerja Puskesmas yang bermutu dan  

mendukung tercapainya sasaran dan tujuan penyelenggaraan upaya kesehatan 

di Puskesmas dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi 

masyarakat di wilayah kerjanya. 

Keberadaan Puskesmas merupakan salah satu bentuk dari perwujudan 

kebijakan Pemerintah di bidang pembangunan kesehatan dengan maksud untuk 

mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas dituntut untuk 

memberikan mutu pelayanan kesehatan yang maksimal, maka di butuhkan 

sosok pemimpin yaitu Kepala Puskesmas yang mampu mengendalikan dan 

mengatur jalannya Puskesmas sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang 

telah ditetapkan. 
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Mutu pelayanan kesehatan merupakan suatu hak yang harus diperoleh 

masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan dan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh setiap Puskesmas dalam pemberian pelayanan kesehatan yang 

berkualitas, sehingganya diperlukan suatu Standar Pelayanan Minimal di 

bidang kesehatan yang akan menjadi tolak ukur dari kinerja pelayanan 

kesehatan yang telah diselenggarakan. SPM merupakan kewenangan wajib 

yang harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

melalui Puskesmas. 

Terkait dengan peran Kepala Puskesmas, menurut Aulawi dalam jurnal 

kedokteran masyarakat menyatakan bahwa: 

Peran manajerial yang mempunyai skor tinggi adalah Kepala Puskesmas 

SKM, dimana terdapat peran pemimpin, penyebar informasi, penanganan 

gangguan dan negosiator. Hal ini berkaitan dengan rendahnya kemampuan 

dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya dalam bidang manajemen 

kesehatan masyarakat dan kurangnya pelatihan/pendidikan kepemimpinan 

maupun manajemen kesehatan, lebih menekankan ke pelatihan/pendidikan 

klinis. Kondisi tersebut berakibat setelah menjadi pimpinan di pelayanan 

primer, lebih berfokus pada aspek klinis sebagai tanggung jawab utama.
76

 

 

Puskesmas di Kabupaten Banggai berjumlah 26 unit dan berdasarkan 

pengamatan penulis bahwa Kepala Puskesmas di Kabupaten Banggai dipimpin 

dari latar belakang pendidikan sebagai berikut satu orang dengan latar belakang 

pendidikan dokter umum, dua orang dengan latar belakang pendidikan dokter 

gigi, sepuluh orang dengan latar belakang pendidikan sarjana kesehatan 

masyarakat, satu orang dengan latar belakang pendidikan sarjana keperawatan, 
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 Aulawi, Riris Andono dan Mubasysyir Hasanbasri, 2016, “Peran Kepala Puskesmas SKM dan 

non SKM dalam meningkatkan kemampuan manajerial Puskesmas di Kabupaten Oku Timur”, 

Jurnal Kedokteran Masyarakat, Vol. 32, No. 9, hal. 344. Diakses dari: 

https://jurnal.ugm.ac.id/bkm/article/download/7552/20626 
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satu orang dengan latar belakang pendidikan sarjana sains terapan, tujuh orang 

dengan latar belakang pendidikan D3 atau ahli madya keperawatan dan 

kebidanan, dua orang dengan latar belakang Sekolah Perawat Kesehatan 

(SPK), dan dua orang dengan latar belakang pendidikan sarjana diluar bidang 

kesehatan yaitu sarjana hukum dan sarjana sosial. 

Persoalan menjadi menarik untuk diteliti terkait kebijakan tentang 

kualifikasi Kepala Puskesmas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banggai. Berdasarkan pengamatan penulis dari 26 Puskesmas di 

Kabupaten Banggai, hanya 15 orang Kepala Puskesmas yang memenuhi 

standar kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat disebutkan bahwa: “Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala 

Puskesmas” dan pada ayat (2) disebutkan bahwa: “Kepala Puskesmas 

merupakan seorang tenaga kesehatan dengan kriteria tingkat pendidikan paling 

rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat, 

masa kerja di Puskesmas minimal dua tahun dan mengikuti pelatihan 

manajemen Puskesmas.”  

Tenaga kesehatan yang dimaksudkan adalah sesuai pengertian dari Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2104 tentang Tenaga Kesehatan, 

disebutkan bahwa: “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan 

diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 
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melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.” 

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, 

dinyatakan bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat
77

, sehingga putusan tersebut mengandung pengertian bahwa dokter 

yang adalah tenaga medis tetap dikelompokkan sebagai tenaga kesehatan tetapi 

tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan melainkan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran. 

Selain itu kebijakan pemerintah yang dahulunya jabatan Kepala 

Puskesmas di jabat oleh pejabat struktural tenaga kesehatan, sekarang 

mengalami perubahan yaitu jabatan Kepala Puskesmas di jabat oleh pejabat 

fungsional tenaga kesehatan. Hal di atas sesuai dengan Pasal 95 ayat (9) 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 

disebutkan bahwa: “kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat 

kesehatan masyarakat di jabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang 

diberikan tugas tambahan.” 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang 
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telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tentang 

kualifikasi Kepala Puskesmas dalam hal pengangkatan Kepala Puskesmas, 

apakah sudah sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku 

kemudian dikaitkan dengan melihat hasil kinerja berdasarkan mutu pelayanan 

kesehatan yang telah diselenggarakan oleh Puskesmas. Oleh karena itu menarik 

untuk penulis melakukan kajian melalui penelitian tesis yang berjudul 

“KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI 

TENTANG KUALIFIKASI KEPALA PUSKESMAS DIKAITKAN 

DENGAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN.” 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan 

yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tentang 

kualifikasi Kepala Puskesmas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku? 

2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tentang 

kualifikasi Kepala Puskesmas dikaitkan dengan mutu pelayanan 

kesehatan? 

3. Apa akibat hukum dari perspektif yuridis dan administratif jika kualifikasi 

Kepala Puskesmas tidak terpenuhi sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Banggai tentang kualifikasi Kepala Puskesmas berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banggai tentang kualifikasi Kepala Puskesmas dikaitkan dengan mutu 

pelayanan kesehatan. 

3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari perspektif yuridis dan 

administratif jika kualifikasi Kepala Puskesmas tidak terpenuhi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian tesis ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara 

praktis dan teoretis: 

1. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau informasi 

mengenai analisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai 

tentang kualifikasi Kepala Puskesmas dikaitkan dengan mutu pelayanan 

kesehatan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan khususnya 

kepada Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, dan 

Puskesmas tentang kualifikasi Kepala Puskesmas. 
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c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis di 

bidang penulisan tesis terkait kebijakan pemerintah di bidang kesehatan. 

2. Manfaat teoretis diharapkan dapat menambah dan memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan tentang hukum bidang kesehatan dengan tujuan 

membangun argumentasi ilmiah dalam menemukan kekurangan-kekurangan 

dalam pendekatan penelitian terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah di 

bidang kesehatan. 

E. KERANGKA PEMIKIRAN 

1. Kerangka Konsep 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dibuat kerangka konsep penelitian 

sebagai berikut: 

  Gambar 1.1 

    Kerangka Konsep 
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2. Kerangka Teori 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah berlandaskan pada prinsip 

otonomi daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab 

hukum dalam mengembangkan dan menyelenggarakannya. Salah satu 

kewajiban yang harus diselenggarakan yaitu terkait pelayanan dasar di 

bidang kesehatan melalui Puskesmas. Ketentuan yang mengatur tentang 

Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (7) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa: 

“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 

Undang-Undang.” 

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Daerah diperlukan adanya tata 

kelola sistem kepegawaian di setiap Instansi Daerah dan dalam 

pelaksanaanya diperlukan adanya wewenang. Ketentuan tentang 

kewenangan dari Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 1 angka 14 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Untuk penyelenggaraan di bidang kesehatan, Kepala Daerah dibantu 

oleh perangkat daerah yakni Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Dasar 

pengaturan penyelenggaraannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Puskesmas adalah salah satu unit pelakasana teknis berbasis usaha 

kesehatan masyarakat yang digerakkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam tata 

laksananya mengacu pada Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman 
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pelaksanaan teknis yang dibuat Pemerintah Pusat yaitu Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 

Puskesmas dituntut untuk memberikan mutu pelayanan yang maksimal 

kepada masyarakat, maka dibutuhkan sosok pemimpin yaitu Kepala 

Puskesmas. Kualifikasi Kepala Puskesmas diatur dalam Pasal 33 ayat (1) 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat. Dalam kebijakan Pemerintah Pusat melalui 

Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, disyaratkan bahwa Kepala 

Puskesmas adalah seorang tenaga kesehatan yang minimal tingkat 

pendidikannya adalah sarjana.  

Pada umumnya mekanisme pengangkatan Kepala Puskesmas melalui 

adanya usulan calon Kepala Puskesmas dari Dinas Kesehatan, kemudian 

usulan tersebut diberikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan selanjutnya dilakukan pelantikan Kepala 

Puskesmas. 

Dalam penelitian ini akan mengetahui bagaimana kebijakan dalam hal 

pengangkatan Kepala Puskesmas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banggai, apakah pelaksanaannya telah sesuai atau tidak sesuai 

dengan kualifikasi yang telah dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui kebijakan dalam 

pengangkatan Kepala Puskesmas yang telah diselenggarakan dikaitkan 

dengan indikator input dari mutu pelayanan kesehatan yaitu dari aspek 

sumber daya manusia kesehatan, dalam hal ini adalah pola kepemimpinan, 
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kompetensi manajemen kesehatan masyarakat, pelatihan manajemen 

puskesmas, pembinaan staf dan hasil kinerja dari Kepala Puskesmas, serta 

mengetahui apakah terdapat akibat hukum dalam perspektif yuridis dan 

administratif jika kualifikasi Kepala Puskesmas tidak terpenuhi  sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

F. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. 

Pada penelitian ini yang diteliti yaitu kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banggai tentang kualifikasi Kepala Puskesmas dan realita 

empiris dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banggai tentang kualifikasi Kepala Puskesmas yang dikaitkan dengan mutu 

pelayanan kesehatan. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini 

penulis akan mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan kualifikasi Kepala 

Puskesmas yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banggai, menganalisis pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banggai tentang kualifikasi Kepala Puskesmas dikaitkan dengan 

mutu pelayanan kesehatan, serta akibat hukum dalam perspektif yuridis dan 

administratif jika kebijakan tidak terpenuhi sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh di lapangan akan 
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diuraikan dalam bentuk tabel, gambar, dan uraian deskriptif yang kemudian 

dianalisis. 

3. Objek dan Elemen Penelitian 

a. Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah seluruh informasi tentang kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tentang kualifikasi Kepala 

Puskesmas dan pelaksanaanya sesuai dengan mutu pelayanan kesehatan. 

a. Elemen Penelitian 

1) Kebijakan tentang kualifikasi Kepala Puskesmas berdasarkan Pasal 33 

ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, 

disebutkan bahwa: 

(1) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas. 

(2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

a. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki 

kompetensi manajemen kesehatan masyarakat; 

b. Masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan 

c. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas. 

2) Kepala Puskesmas dari latar belakang pendidikan yang berbeda; 

3) Pengelola program di Puskesmas; 

4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai; 
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5) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banggai; 

6) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banggi; 

7) Kepala Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Kabupaten Banggai; 

8) Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banggai; 

9) Data hasil capaian kinerja sepuluh Puskesmas berdasarkan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM). 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi 

Tengah, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai, 

Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banggai dan Puskesmas. 

Di Kabupaten Banggai terdapat 26 Puskesmas dengan Kepala 

Puskesmas yang berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam. Dari 

26 Puskesmas yang ada, penulis hanya mengambil sepuluh Puskesmas yang 

dijadikan objek penelitian dan dianggap representatif untuk mewakili dari 

total keseluruhan Kepala Puskesmas yang ada. Kesepuluh Puskesmas 

tersebut yaitu Puskesmas Toili 1, Puskesmas Kampung Baru, Puskesmas 

Batui, Puskesmas Simpong, Puskesmas Tangeban, Puskesmas Bonebakal, 
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Puskesmas Kintom, Puskesmas Nambo, Puskesmas Lobu dan Puskesmas 

Honduhon. 

Penelitian di Puskesmas menggunakan empat kriteria sebagai berikut: 

a) Dua Kepala Puskesmas dengan latar belakang pendidikan sarjana 

kedokteran/kedokteran gigi; 

b) Dua Kepala Puskesmas dengan latar belakang pendidikan sarjana 

kesehatan; 

c) Dua Kepala Puskesmas dengan latar belakang pendidikan di luar 

sarjana kesehatan; 

d) Dua Kepala Puskesmas dengan latar belakang pendidikan ahli madya 

kesehatan (D3); dan 

e) Dua Kepala Puskesmas dengan latar belakang pendidikan SPK. 

5. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui 

studi lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang telah diolah oleh 

pihak ketiga yang berupa studi pustaka dan studi dokumen. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan bahan-

bahan hukum dan adapun yang dimaksudkan dengan bahan-bahan 



 

19 

 

hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier.  

1) Bahan hukum primer, antara lain: 

(a) Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 

(b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran 

(c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 

(e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara 

(f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan 

(h) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan 

(i) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah 
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(j) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil 

(k) Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 

(l) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Banggai 

(m) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat 

(n) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri 

Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 

(o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(p) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Manajemen Puskesmas 

(q) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang 

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan 
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(r) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

(s) Peraturan Bupati Banggai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Uraian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan 

(t) Peraturan Bupati Banggai Nomor 73 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 

2) Bahan hukum sekunder, antara lain: 

(a) Buku tentang hukum  

(b) Buku tentang kesehatan 

(c) Buku tentang manajemen 

(d) Buku metodologi penelitian hukum 

(e) Jurnal kajian hukum dan kesehatan 

3) Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah bahan yang 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) dan lain-lain. 

b. Wawancara 

Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu 
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wawancara.
78

 Tujuan dilakukannya wawancara pada penelitian ini untuk 

mendapatkan berita atau informasi mengenai kebijakan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banggai tentang kualifikasi Kepala Puskesmas 

dikaitkan mutu pelayan kesehatan. Pada penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen pedoman 

wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada 

informan, namun tidak menutup kemungkinan pertanyaan akan 

berkembang yang disesuaikan dengan kondisi pada saat wawancara 

dilakukan. 

Wawancara akan dilakukan secara langsung kepada informan yang 

terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Kepala Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banggai, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai, Kepala Bagian 

Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banggai, sepuluh orang Kepala Puskesmas yang terdiri dari berbagai 

latar belakang pendidikan, dan satu orang pengelola program di sepuluh 

Puskesmas. 

 

 

                                                           
78

 Menurut Haris Herdiansyah dalam buku “Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai 

Instrumen Panggilan Data Kualitatif”, Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi 

yang .dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di 

mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan 

trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. 
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c. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data sekunder sebagai 

bahan data informasi. Data sekunder pada penelitian ini yaitu dengan 

melihat data hasil capaian kinerja Puskesmas berdasarkan SPM di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Banggai maupun Puskesmas serta melihat data 

Profil Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2018. 

6. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

Setelah proses pengumpulan data, maka data yang telah terkumpul akan 

disusun melalui tahap pengolahan data. Pengolahan data yang akan 

dilakukan yaitu melalui proses editing dan dikelompokkan berdasarkan dua 

kategori. Kategori yang pertama adalah berdasarkan hasil wawancara dari 

berbagai informan yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banggai, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banggai, Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai, Kepala Bagian 

Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, 

Kepala Puskesmas dan Pengelola Program di Puskesmas.  

Kategori yang kedua adalah berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan dari Pemerintah Pusat yang berbentuk Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kesehatan serta 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang berbentuk Peraturan Daerah, 

Peraturan Bupati bersama Keputusan Bupati Banggai tentang Pengangkatan 

Kepala Puskesmas dan hasil capaian kinerja Puskesmas berdasarkan SPM.  
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Dalam proses pengolahan data, data yang relevan akan digunakan 

sebagai bahan analisis sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. 

Setelah proses pengolahan data telah selesai dilakukan, data akan disajikan 

dalam bentuk uraian, tabel dan gambar untuk melengkapi hasil yang 

diperoleh. 

7. Metode Analisis Data 

Data yang telah melalui proses editing kemudian akan dianalisis secara 

kualitatif dengan menggunakan referensi yang ada dalam tinjauan pustaka 

dan berpedoman teori/asas hukum. Analisis pada penelitian ini tidak 

menggunakan data yang sifatnya statistik atau matematis yang berbentuk 

angka, namun data yang akan disajikan bersifat deskriptif yaitu berupa 

analisis kebijakan Pemerintah dan hasil wawancara. 

G. PENYAJIAN TESIS 

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang akan menguraikan Latar Belakang, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka 

Pemikiran terdiri dari Kerangka Konsep dan Kerangka Teori, Metode 

Penelitian dan Rencana Sistematika Penulisan. 

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisikan sembilan bagian, yaitu 

bagian pertama mengenai Teori Kebijakan, bagian kedua mengenai Pemerintah 

dan Perangkat Daerah, bagian ketiga mengenai Teori Kewenangan, bagian 

keempat mengenai Kepegawaian, Bagian kelima mengenai Kebijakan 

Pemerintah dalam Pembangunan Kesehatan melalui Puskesmas, bagian 
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keenam mengenai Kualifikasi Kepala Puskesmas, bagian ketujuh mengenai 

Mutu Pelayanan Kesehatan dan bagian kedelapan mengenai Akibat Hukum. 

Adapun untuk bagian ketujuh mengenai Mutu Pelayanan Kesehatan terbagi 

lagi menjadi beberapa sub bab yaitu sub bab pertama mengenai Pola 

Kepemimpinan, sub bab kedua mengenai Kompetensi Manajemen Kesehatan 

Masyarakat, sub bab ketiga mengenai Pelatihan Manajemen Puskesmas, sub 

bab keempat mengenai Pembinaan Staf  dan sub bab kelima mengenai Hasil 

Kinerja. 

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan untuk menjawab 

perumusan masalah yang diteliti. Bab ini terdiri dari empat sub bagian yaitu: 

sub bab pertama mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, sub bab kedua 

mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai tentang 

kualifikasi Kepala Puskesmas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku, sub bab ketiga mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banggai tentang kualifikasi Kepala Puskesmas dikaitkan 

dengan mutu pelayanan kesehatan, dan sub bab keempat mengenai akibat 

hukum dalam perspektif yuridis dan administratif jika kualifikasi Kepala 

Puskesmas tidak terpenuhi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku.  

Bab IV adalah Bab Penutup yaitu berisikan simpulan dan saran kepada 

pihak terkait sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

 

 


