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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada bab ini akan disajikan mengenai uraian tentang hasil penelitian yang 

dilaksanakan di Kabupaten Banggai 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 sepuluh Puskesmas di Kabupaten 

Banggai. Puskesmas yang dijadikan sebagai objek penelitian pada tabel 3.1 

yaitu: 

Tabel 3.1 

Daftar Puskesmas sebagai Objek Penelitian 

No. Nama Puskesmas 
Latar Belakang Pendidikan 

Kepala Puskesmas 

1. Puskesmas Toili 1 Sarjana Kedokteran Gigi 

2. Puskesmas Kampung Baru Sarjana Kedokteran Gigi 

3. Puskesmas Batui Sarjana Kesehatan Masyarakat 

4. Puskesmas Simpong Sarjana Kesehatan Masyarakat 

5. Puskesmas Tangeban Sarjana Non Kesehatan 

6. Puskesmas Bonebakal Sarjana Non Kesehatan 

7. Puskesmas Kintom D3 Keperawatan 

8. Puskesmas Nambo D3 Keperawatan 

9.  Puskesmas Lobu SPK 

10. Puskesmas Honduhon SPK 

Sumber: Data sekunder dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai 
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Proses penelitian berlangsung pada tanggal 9 Mei 2019 sampai 23 Mei 

2019. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai 

data pendukung. Gambaran umum tentang objek penelitian dan hasil 

wawancara dengan informan akan diuraikan dalam bab ini. Kabupaten Banggai 

dengan Ibukota Kabupaten yaitu Kota Luwuk, terletak pada posisi astronomi 

0°30'-2°20' Lintang Selatan, dan 122°23'-124°20' Bujur Timur, dengan luas 

wilayah 9.672,70 km². Topografi wilayah 85,97% dengan ketinggian <500 

mdpl, 7,80% dengan ketinggian 500-700 mdpl dan 6,23% dengan ketinggian 

>700 mdpl. Batas-batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara  : Teluk Tomini 

b. Sebelah Timur  : Laut Maluku 

c. Sebelah Selatan  : Kab. Banggai Kepulauan/Teluk Tolo 

d. Sebelah Barat  : Kab. Tojo Una-Una dan Kab. Morowali 

Dengan luas wilayah 9.672,70 km², Kabupaten Banggai di tahun 2017 

mempunyai penduduk sebesar 365.616 jiwa, secara administratif Kabupaten 

Banggai terdiri dari 23 kecamatan dengan 46 kelurahan, dan 291 desa dan dua 

Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Adapun 23 kecamatan di Kabupaten 

Banggai sebagai berikut: 

a. Kecamatan Nuhon 

b. Kecamatan Simpang Raya 

c. Kecamatan Bunta 

d. Kecamatan Lobu 

e. Kecamatan Pagimana 
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f. Kecamatan Bualemo 

g. Kecamatan Balantak Utara 

h. Kecamatan Balantak 

i. Kecamatan Balantak Selatan 

j. Kecamatan Mantoh 

k. Kecamatan Lamala 

l. Kecamatan Masama 

m. Kecamatan Luwuk Timur 

n. Kecamatan Luwuk Utara 

o. Kecamatan Luwuk 

p. Kecamatan Luwuk Selatan 

q. Kecamatan Nambo  

r.  Kecamatan Kintom 

s. Kecamatan Batui 

t. Kecamatan Batui Selatan 

u. Kecamatan Moilong 

v. Kecamatan Toili 

w. Kecamatan Toili Barat 

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai 

 Di Kabupaten Banggai, pelaksanaan otonomi daerah pada urusan 

pemerintahan bidang kesehatan melalui pelayanan Pusat Kesehatan 

Masyarakat merupakan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati kepada 
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Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai terletak di Jalan Jenderal Ahmad 

Yani Nomor 2D, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dan untuk 

struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dapat dilihat pada 

gambar dibawah. 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

Untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas-Puskesmas di 

Kabupaten Banggai berjumlah 26 unit dengan rincian 14 unit Puskesmas 

rawat jalan dan  12 unit Puskesmas rawat inap, terdiri dari: 

a. UPTD Puskesmas Kampung Baru Kecamatan Luwuk; 

b. UPTD Puskesmas Simpong Kecamatan Luwuk Selatan; 

c. UPTD Puskesmas Biak Kecamatan Luwuk Utara; 

d. UPTD Puskesmas Nambo Kecamatan Nambo; 

e. UPTD Puskesmas Kintom Kecamatan Kintom; 

f. UPTD Puskesmas Batui Kecamatan Batui; 

g. UPTD Puskesmas Sinorang Kecamatan Batui Selatan; 

h. UPTD Puskesmas Toili 1 Kecamatan Moilong; 

i. UPTD Puskesmas Toili Kecamatan Toili 

j. UPTD Puskesmas Makapa Kecamatan Toili Barat; 

k. UPTD Puskesmas Honduhon Kecamatan Luwuk Timur; 

l. UPTD Puskesmas Tangeban Kecamatan Masama; 

m. UPTD Puskesmas Honduhon Kecamatan Lamala; 

n. UPTD Puskesmas Mantok Kecamatan Mantoh; 

o. UPTD Puskesmas Tongke Kecamatan Balantak Selatan; 

p. UPTD Puskesmas Balantak Kecamatan Balantak; 

q. UPTD Puskesmas Teku Kecamatan Balantak Utara; 

r. UPTD Puskesmas Bualemo Kecamatan Bualemo; 

s. UPTD Puskesmas Tikupon Kecamatan Bualemo; 

t. UPTD Puskesmas Pagimana Kecamatan Pagimana; 
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u. UPTD Puskesmas Lobu Kecamatan Lobu; 

v. UPTD Puskesmas Bunta Kecamatan Bunta; 

w. UPTD Puskesmas Toima Kecamatan Bunta; 

x. UPTD Puskesmas Simpang Raya Kecamatan Simpang Raya; 

y. UPTD Puskesmas Saiti Kecamatan Nuhon; 

z. UPTD Puskesmas Nuhon Kecamatan Nuhon. 

Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2017, 

dapat diketahui bahwa sarana kesehatan di Kabupaten Banggai terdiri dari 3 

unit Rumah Sakit terdiri dari Rumah Sakit Umum (Tipe C), Rumah Sakit 

Bersalin, dan Rumah Sakit Pratama, serta 26 unit Puskesmas, 105 unit 

Puskesmas Pembantu, 388 unit Posyandu, 243 unit Poskesdes dan 303 unit 

Posbindu yang tersebar di 23 Kecamatan. 

Pada tahun 2017 di Kabupaten Banggai, jumlah tenaga medis (dokter, 

dokter gigi dan dokter spesialis) maupun tenaga kesehatan (perawat, bidan, 

farmasi, gizi, teknisi medis, sanitasi serta kesehatan masyarakat) adalah 

1.503 tenaga, tersebar di unit-unit pelayanan kesehatan yakni Puskesmas 

(termasuk Pustu dan Polindes), Rumah Sakit, Institusi Akper, Dinas 

Kesehatan dan Sarana Kesehatan lainnya. Jenis tenaga kesehatan di 

Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut: 
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Tabel 3.2  

Jenis Tenaga Kesehatan di Kabupaten Banggai 

No. Jenis Tenaga Jumlah 

1. Dokter Umum 64 

2. Dokter Gigi 14 

3. Dokter Spesialis 17 

4. Perawat 684 

5. Bidan 346 

6. Apoteker 17 

7. Asisten Apoteker 36 

8. Kesehatan Masyarakat 121 

9. Sanitarian 52 

10. Nutrisionis/Ahli Gizi 35 

11. Teknis Medis 117 

Jumlah 1503 

   Sumber: Data sekunder dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai 

  

Sesuai data dari Profil Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2017 dapat 

diketahui bahwa jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Banggai mengalami 

peningkatan dari 1.220 tenaga kesehatan di Tahun 2013 menjadi 1.503 di 

Tahun 2017. 

2. BKPSDM Kabupaten Banggai 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Banggai (BKPSDM) merupakan instansi pemerintahan di daerah 

yang dibentuk setelah adanya otonomi daerah. BKPSDM Kabupaten 

Banggai terletak di Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan 

Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah dan Struktur organisasi BKPSDM 
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Kabupaten Banggai terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang 

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Bidang Mutasi dan Promosi, 

Bidang Pengembangan Aparatur serta Bidang Penilaian Kinerja Aparatur 

dan Penghargaan. 

BKPSDM Kabupaten Banggai mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi 

penunjang urusan kesekretariatan, pengadaan, pemberhentian dan informasi, 

mutasi dan promosi, pengembangan aparatur, serta penilaian kinerja 

aparatur dan penghargaan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

3. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banggai 

Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terletak di Jalan Tanjung 

Tuwis (Halimun) Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Sulawesi 

Tengah dan merupakan salah satu unsur organisasi yang ada di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Banggai yang dibawahi dari Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. 

Bagian Hukum dan Perundang-Undangan membawahi tiga sub bagian, 

yaitu Sub Bagian Perundang-Undangan dan Implementasi Hukum, Sub 

Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan Sub Bagian Bantuan 

Hukum dan Kerja Sama. Bagian Hukum dan Perundang-undangan 
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mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional hukum dan 

perundang-undangan meliputi penyiapan pengoordinasian penyusunan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta 

pelaksanaan pelayanan administratif urusan perundang-undangan dan 

implementasi hukum, dokumentasi dan informasi hukum, bantuan hukum 

dan kerja sama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

4. UPTD Puskesmas 

a. Puskesmas Toili 1 

Puskesmas Toili 1 merupakan salah satu unit Puskesmas dari 26 

Puskesmas yang ada di Kabupaten Banggai dan terletak di Jalan 

Flamboyan di Desa Slametharjo Kecamatan Moilong Kabupaten 

Banggai Sulawesi Tengah. Puskesmas Toili 1 adalah Puskesmas non 

perawatan yang memiliki 16 desa binaan. Sumber daya  manusia 

kesehatan yang ada di Puskesmas Toili 1 dapat dilihat pada tabel 3.3 di 

bawah ini. 

Tabel 3.3 

Daftar Tenaga Kesehatan di Puskesmas Toili 1 

No. Tenaga Kesehatan Jumlah 

1. Dokter Umum 2 

2. Dokter Gigi 1 

3. Perawat 14 

4. Bidan 2 

5. Farmasi 1 

6. Kesehatan Masyarakat 2 

7. Tenaga Kesehatan Lainnya 2 

 Sumber: Data sekunder dari Profil Kesehatan Kabupaten Banggai 
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b. Puskesmas Kampung Baru 

Puskesmas Kampung Baru merupakan Puskesmas perawatan dan 

merupakan salah satu dari dua unit Puskesmas yang berada di dalam 

wilayah Kota Luwuk Kabupaten Banggai. Puskesmas Kampung Baru 

memiliki 10 kelurahan binaan dan terletak di Jalan Gunung Lompobatang 

No. 11 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten 

Banggai. Sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas Kampung Baru 

dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini. 

Tabel 3.4 

Daftar Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kampung Baru 

No. Tenaga Kesehatan Jumlah 

1. Dokter Umum 2 

2. Dokter Gigi 1 

3. Perawat 12 

4. Bidan 5 

5. Farmasi 2 

6. Kesehatan Masyarakat 4 

7. Tenaga Kesehatan Lainnya 2 

 Sumber: Data sekunder dari Profil Kesehatan Kabupaten Banggai 

c. Puskesmas Batui 

Puskesmas Batui merupakan Puskesmas perawatan yang terletak di 

Kelurahan Tolando Kecamatan Batui Kabupaten Banggai. Puskesmas 

Batui memiliki 14 desa binaan yang memiliki 10 tempat tidur perawatan 

umum dengan luas wilayah 1.062,40 km². Sumber daya manusia 

kesehatan di Puskesmas Batui dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini. 
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Tabel 3.5 

Daftar Tenaga Kesehatan di Puskesmas Batui 

No. Tenaga Kesehatan Jumlah 

1. Dokter Umum 1 

2. Dokter Gigi 1 

3. Perawat 17 

4. Bidan 19 

5. Farmasi 1 

6. Kesehatan Masyarakat 3 

7. Tenaga Kesehatan Lainnya 2 

 Sumber: Data sekunder dari Profil Kesehatan Kabupaten Banggai 

d. Puskesmas Simpong 

Puskesmas Simpong merupakan salah satu Puskesmas yang wilayah 

kerjanya berada di kota Luwuk Kabupaten Banggai sehingga Puskesmas 

Simpong dikenal juga dengan sebutan Puskesmas Luwuk. Puskesmas 

Simpong merupakan Puskesmas perawatan yang terletak di Jalan Pulau 

Samosir No. 1 Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk dan memiliki 10 

kelurahan binaan. Sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas 

Simpong dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini. 
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Tabel 3.6 

Daftar Tenaga Kesehatan di Puskesmas Simpong 

No. Tenaga Kesehatan Jumlah 

1. Dokter Umum 2 

2. Dokter Gigi 2 

3. Perawat 13 

4. Bidan 18 

5. Farmasi 3 

6. Kesehatan Masyarakat 4 

7. Tenaga Kesehatan Lainnya 3 

 Sumber: Data sekunder dari Profil Kesehatan Kabupaten Banggai 

e. Puskesmas Tangeban 

Puskesmas Tangeban merupakan Puskesmas perawatan. Puskesmas 

Tangeban memiliki 14 desa binaan dan terletak di Jalan Apoalo No. 3 

Desa Tangeban Kecamatan Masama Kabupaten Banggai. Sumber daya 

manusia kesehatan di Puskesmas Tangeban dapat dilihat pada tabel 3.7 

dibawah ini. 

Tabel 3.7 

Daftar Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tangeban 

No. Tenaga Kesehatan Jumlah 

1. Dokter Umum 2 

2. Dokter Gigi 1 

3. Perawat 5 

4. Bidan 5 

5. Farmasi 1 

6. Kesehatan Masyarakat 2 

7. Tenaga Kesehatan Lainnya 5 

 Sumber: Data sekunder dari Profil Kesehatan Kabupaten Banggai 
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f. Puskesmas Bonebakal 

Puskesmas Bonebakal merupakan Puskesmas non perawatan yang 

terletak di Jalan Poros Luwuk – Balantak Desa Bonebakal Kecamatan 

Lamala Kabupaten Banggai. Puskesmas Bonebakal memiliki 11 desa 

binaan dengan luas wilayah 220,70 km² dan total penduduk sebanyak 

4.210 jiwa. Sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas Bonebakal 

dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini. 

Tabel 3.8 

Daftar Tenaga Kesehatan di Puskesmas Bonebakal 

No. Tenaga Kesehatan Jumlah 

1. Dokter Umum 1 

2. Dokter Gigi 0 

3. Perawat 5 

4. Bidan 13 

5. Farmasi 1 

6. Kesehatan Masyarakat 2 

7. Tenaga Kesehatan Lainnya 5 

 Sumber: Data sekunder dari Profil Kesehatan Kabupaten Banggai 

g. Puskesmas Kintom 

Puskesmas Kintom terletak di Jalan S. Amir Kecamatan Kintom 

Kabupaten Banggai dan merupakan Puskesmas perawatan yang memiliki 

10 tempat tidur perawatan umum. Puskesmas Kintom memiliki 14 desa 

binaan dengan luas wilayah 428,70 km². Sumber daya manusia kesehatan 

Puskesmas Kintom dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini. 
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Tabel 3.9 

Daftar Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kintom 

No. Tenaga Kesehatan Jumlah 

1. Dokter Umum 2 

2. Dokter Gigi 1 

3. Perawat  15 

4. Bidan 11 

5. Farmasi 1 

6. Kesehatan Masyarakat 6 

7. Tenaga Kesehatan Lainnya 3 

 Sumber: Data sekunder dari Profil Kesehatan Kabupaten Banggai 

h. Puskesmas Nambo 

Puskesmas Nambo terletak di Jalan Trans Sulawesi Desa Lumbe 

Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai yang pada tahun 2017 berganti 

menjadi Puskesmas perawatan yang memiliki total 12 tempat tidur 

perawatan umum dan bersalin. Puskesmas Nambo memiliki 11 desa 

binaan dengan luas wilayah 169,70 km². Sumber daya manusia kesehatan 

Puskesmas Nambo dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

Tabel 3.10 

Daftar Tenaga Kesehatan di Puskesmas Nambo 

No. Tenaga Kesehatan Jumlah 

1. Dokter Umum 1 

2. Dokter Gigi 1 

3. Perawat 8 

4. Bidan 3 

5. Farmasi 1 

6. Kesehatan Masyarakat 4 

7. Tenaga Kesehatan Lainnya 2 

 Sumber: Data sekunder dari Profil Kesehatan Kabupaten Banggai 

i. Puskesmas Lobu 

Puskesmas Lobu terletak di Jalan Trans Sulawesi Desa Lobu 

Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai dan merupakan Puskesmas non 

perawatan yang memiliki 10 desa binaan dengan luas wilayah 138,40 

km². Sumber daya manusia kesehatan Puskesmas Lobu dapat dilihat pada 

tabel 3.11 dibawah ini. 

Tabel 3.11 

Daftar Tenaga Kesehatan di Puskesmas Lobu 

No. Tenaga Kesehatan Jumlah 

1. Dokter Umum 1 

2. Dokter Gigi 0 

3. Perawat 7 

4. Bidan 3 

5. Farmasi 1 

6. Kesehatan Masyarakat 4 

7. Tenaga Kesehatan Lainnya 3 

 Sumber: Data sekunder dari Profil Kesehatan Kabupaten Banggai 
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j. Puskesmas Honduhon 

Puskesmas Honduhon terletak di ibukota Kecamatan Luwuk Timur 

tepatnya di Jalan Ipung Mas Desa Hunduhon. Puskesmas Honduhon 

merupakan Puskesmas perawatan yang memiliki 13 desa binaan dengan 

luas wilayah 216,30 km². Sumber daya manusia kesehatan Puskesmas 

Honduhon dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini. 

Tabel 3.12 

Daftar Tenaga Kesehatan di Puskesmas Honduhon 

No. Tenaga Kesehatan Jumlah 

1. Dokter Umum 1 

2. Dokter Gigi 1 

3. Perawat 6 

4. Bidan 3 

5. Farmasi 1 

6. Kesehatan Masyarakat 5 

7. Tenaga Kesehatan Lainnya 3 

 Sumber: Data sekunder dari Profil Kesehatan Kabupaten Banggai 

Berdasarkan permasalahan dalam tesis ini, akan dibahas masing-masing 

seperti dibawah ini. 
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B. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tentang Kualifikasi 

Kepala Puskesmas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku 

Hubungan hukum dan kebijakan sangatlah erat. Undang-Undang adalah 

suatu landasan hukum yang mendasari dari adanya suatu kebijakan. Kebijakan 

merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seorang pejabat berdasarkan 

kewenangannya, dengan arti lain kebijakan merupakan keputusan pemerintah, 

karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk 

mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan 

umum. Secara teoretis dapat diketahui bahwa kebijakan itu adalah: 

1. Menurut Herabudin bahwa kebijakan digunakan untuk memilih dan 

menunjukkan pilihan terpenting dalam mempererat kehidupan, baik dalam 

kehidupan organisasi kepemerintahan maupun privat. 

2. Menurut Thomas Dye bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

3. Menurut Easton bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan 

mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. 

4. Menurut Lasswell dan Kaplan bahwa kebijakan sebagai program yang 

diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. 

Solichin Adbul Wahab juga mengemukakan bahwa kebijakan Pemerintah 

dalam bentuknya yang positif, pada umumnya dibuat dengan berlandaskan 

hukum dan kewenangan yang memiliki daya ikat yang kuat dan bersifat 

memaksa untuk membentuk suatu kebijakan. Dengan kata lain kebijakan 
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merupakan suatu keputusan yang diambil oleh Pejabat Tata Usaha Negara 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bisa berbentuk 

keputusan diskresi. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mempunyai kewenangan untuk 

mengurus dan menjalankan pemerintahannya sendiri dalam hal urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan yang berlandaskan pada asas otonomi 

daerah. Dengan demikian bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai 

dalam pengelolaan dan pembinaan kesehatan serta dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi melahirkan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Banggai yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah.  

Hasil wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai,
146

 

total keseluruhan Puskesmas di Kabupaten Banggai berjumlah 26 unit 

Puskesmas, yang dipimpin Kepala Puskesmas dari latar belakang pendidikan 

yang beragam. Dari pendidikan dokter/dokter gigi sebanyak 3 orang, dari 

pendidikan sarjana kesehatan sebanyak 12 orang, dari pendidikan D3 

Kesehatan sebanyak 7 orang, dan dari pendidikan SPK sebanyak 2 orang serta 

dari pendidikan non kesehatan sebanyak 2 orang. Pengangkatan Kepala 

Puskesmas di Kabupaten Banggai secara keseluruhan dilaksanakan pada 

tanggal 11 Juli 2018 dan tanggal 13 Februari 2019 serta terakhir kali 

melaksanakan pengangkatan Kepala Puskesmas pada tanggal 9 Mei 2019 yang 

disahkan dalam bentuk Keputusan Bupati Banggai (lihat lampiran 3). 

                                                           
146

 Hasil wawancara dengan Dr. dr. H. Anang S Otoluwa, MPPM , jabatan sebagai Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Banggai, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019. 
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Kemudian ditambahkan penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banggai, bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai dalam 

melaksanakan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, yang salah 

satunya termasuk penyelenggaraan pengangkatan Kepala Puskesmas telah 

berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 

Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Dalam implementasinya, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah membentuk produk hukum 

Kepala Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Puskesmas yaitu 

Peraturan Bupati Banggai Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. 

Selanjutnya juga didapatkan penjelasan bahwa bentuk keputusan yang 

diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dalam menentukan formasi 

jabatan calon Kepala Puskesmas yaitu berdasarkan tahapan sebagai berikut: 

1. Menentukan formasi calon Kepala Puskesmas dengan persyaratan 

mencermati daftar urut kepangkatan/golongan kepegawaian dari pegawai 

negeri yang ada di setiap Puskesmas atau dengan kata lain pegawai negeri di 

Puskesmas yang memiliki masa kerja paling lama/melihat senioritas 

pegawai. 

2. Memilih pegawai negeri di Puskesmas berdasarkan jabatan fungsional yang 

memiliki potensi untuk diberikan tugas tambahan yaitu menduduki jabatan 

Kepala Puskesmas. 
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3. Setelah ditetapkan dan dipilihnya calon Kepala Puskesmas, formasi jabatan 

Kepala Puskesmas tersebut diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan ke 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM), kemudian usulan tersebut diproses oleh BKPSDM sesuai 

dengan tata laksana dan nantinya BKPSDM akan berkoordinasi bersama 

Bupati Banggai yang kemudian menyelenggarakan pengangkatan Kepala 

Puskesmas yang disahkan melalui Surat Keputusan Pengangkatan Kepala 

Puskesmas. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa pada umumnya 

pelaksanaan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten 

Banggai tidak bertentangan, dimana tata laksana dan penyelenggaraan 

Puskesmas sebagai fungsi UKM, UKP, dan pelayanan kesehatan yang telah 

diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten Banggai telah berpedoman pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat, namun sepanjang dalam pelaksanaan tentang kualifikasi dalam 

penyelenggaraan pengangkatan Kepala Puskesmas di Kabupaten Banggai 

dapat dikatakan sebagai keputusan yang bertentangan, dimana menurut 

pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai terkait 

pengangkatan Kepala Puskesmas telah berpedoman pada persyaratan yang 

telah ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat, akan tetapi realita yang terjadi adalah masih 

mengangkat Kepala Puskesmas dari latar belakang pendidikan di luar 

kualifikasi yang telah dipersyaratkan di dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan 
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Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat yakni Kepala Puskesmas dengan latar belakang pendidikan Sarjana 

non kesehatan, D3 Kesehatan dan SPK. 

Pelaksanaan pengangkatan Kepala Puskesmas di Kabupaten Banggai bisa 

menjadi tidak bertentangan, jika memang tenaga kesehatan yang ada di 

Kabupaten Banggai yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai yang telah 

dipersyaratkan itu ternyata kurang, sehingga dalam pengangkatan Kepala 

Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai bisa mengambil keputusan 

lain dengan menunjuk dan mengangkat Kepala Puskesmas dari latar belakang 

pendidikan di luar kualifikasi.  

Unsur lainnya yang bisa menjadikan keputusan tersebut bisa menjadi tidak 

bertentangan adalah jika Daerah Kabupaten Banggai termasuk dalam kategori 

daerah terpencil. Dimana sesuai ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat, disebutkan bahwa: “dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil 

dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), maka kepala puskesmas merupakan tenaga kesehatan 

dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga”. Namun berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah 

Tertinggal Tahun 2015-2019 dapat diketahui bahwa untuk Provinsi Sulawesi 

Tengah, Kabupaten Banggai tidak termasuk di dalam kategori Daerah 

tertinggal (lihat lampiran 4). 
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Selanjutnya dengan adanya usulan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banggai kepada Bupati melalui BKPSDM Kabupaten Banggai, 

tugas dan fungsi pokok BKPSDM Kabupaten Banggai adalah melaksanakan 

penyiapan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian 

PNS Daerah, baik yang menduduki jabatan struktural/fungsional, salah satunya 

yaitu tugas yang terkait pelaksanaan pengangkatan Kepala Puskesmas. 

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM 

Kabupaten Banggai,
147

 bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon atau 

kandidat Kepala Puskesmas dalam proses pengangkatan Kepala Puskesmas di 

Kabupaten Banggai adalah: 1) Latar belakang pendidikan harus sesuai dengan 

kompetensi di bidang kesehatan yaitu minimal S1; 2) Pangkat/golongan adalah 

minimal Penata muda (III/a) dengan latar belakang pendidikan di bidang 

kesehatan; dan 3) Mengacu pada standar kompetensi jabatan yaitu pengalaman 

kerja di Puskesmas.  

Diperoleh penjelasan lebih lanjut dari Kepala Bidang Mutasi dan Promosi 

BKPSDM Kabupaten Banggai, bahwa meskipun ada beberapa usulan dari 

Dinas Kesehatan terkait calon Kepala Puskesmas yang memiliki latar belakang 

pendidikan di luar kualifikasi tidak menjadi permasalahan, asalkan para calon 

Kepala Puskesmas tersebut mempunyai pengalaman kerja di Puskesmas dan 

telah mengabdi selama lebih dari dua tahun. Dasar itulah yang dipakai oleh 

BKPSDM sebagai acuan dalam proses pengangkatan Kepala Puskesmas. 

Dengan catatan bahwa untuk Kepala Puskesmas yang berlatar belakang 

                                                           
147

 Hasil wawancara dengan Suhardi S.Kom, jabatan sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Promosi 

BKPSDM Kabupaten Banggai, pada hari Senin, Tanggal 13 Mei 2019. 
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pendidikan di luar kualifikasi yang telah ditetapkan seperti pendidikan D3 

Kesehatan maupun SPK akan diberikan kebijakan berupa bantuan program 

tugas belajar dari Pemerintah Daerah yaitu Rekondisi Pembelajaran Lampau 

(RPL). 

 Kemudian, menurut Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM 

Kabupaten Banggai terkait calon Kepala Puskesmas dari latar belakang 

pendidikan sarjana non kesehatan, bahwa calon Kepala Puskesmas tersebut 

pengajuannya tetap diterima dan diikuti dalam pelantikan. Mengenai hal 

tersebut didapatkan penjelasan bahwa calon Kepala Puskesmas tersebut 

sebelumnya telah memperoleh pendidikan di bidang kesehatan yaitu tingkat 

pendidikan D1 Epidemiologi/D1 Kesehatan Lingkungan.   

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dianalisis bahwa ternyata tidak 

terdapat sama sekali bentuk kebijakan (beleidsregel) yang tertulis dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam membuat keputusan 

penunjukkan calon Kepala Puskesmas yang berupa surat edaran, memo, 

instruksi maupun pengumuman, namun keputusan yang diambil oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk mengatur kualifikasi Kepala 

Puskesmas ternyata hanyalah bersifat hukum kebiasaan. Dimana keputusan 

yang bersifat kebiasaan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banggai berupa tahapan atau mekanisme penetapan persyaratan dalam 

pengangkatan calon Kepala Puskesmas yang harus dipenuhi, hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang 

Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Banggai. 
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Selanjutnya dapat dianalisis bahwa dengan tidak adanya bentuk kebijakan 

(beleidsregel) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam membuat 

keputusan penunjukkan calon Kepala Puskesmas, seyogianya Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banggai bisa membentuk suatu kebijakan yang berbentuk 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas 

Kabupaten Banggai dalam rangka sebagai standarisasi dan memberikan 

informasi mengenai penunjukkan dan penetapan kualifikasi calon Kepala 

Puskesmas. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan, dimana penjelasan pada lampiran BAB I huruf D 

tentang beberapa manfaat dari pembentukan SOP administrasi pemerintahan 

adalah: 

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang menjadi tugasnya; 

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan 

oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas; 

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan; 

4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada 

intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan 

pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari; 

5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 

6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur 

cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi 

usaha yang telah dilakukan; 

7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat 

berlangsung dalam berbagai situasi; 

8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi 

mutu, waktu, dan prosedur; 

9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus 

dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;  

10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur; 
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11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang 

aparatur dalam melaksanakan tugasnya; 

12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan 

tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan; 

13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; 

14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam 

memberikan pelayanan; 

15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi 

kinerja pelayanan. 

 

Dianalisis lebih lanjut bahwa setiap kebijakan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah untuk mengatur kualifikasi Kepala Puskesmas yang 

perwujudannya berbentuk SOP diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan 

manajemen aparatur sipil negara yang berprinsip pada sistem merit. Dimana 

sesuai ketentuan yang di atur di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 

2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, 

disebutkan bahwa “Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang 

berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar 

dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal 

usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.” 

Selanjutnya pada Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, disebutkan 

bahwa salah satu ruang lingkup sistem merit untuk “melakukan rekrutmen, 

seleksi dan promosi berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil dengan 

menyusun perencanaan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan.” 
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 Kemudian berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa ternyata bentuk 

perwujudan dari hukum kebiasaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banggai menghasilkan keputusan (beschikking) yang berbentuk 

Surat Keputusan Bupati Banggai tentang Pengangkatan Kepala Puskesmas, 

salah satu surat keputusan yang didapatkan pada penelitian adalah Surat 

Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/293/BKPSDM tentang Pengangkatan 

Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banggai, namun di dalam Keputusan Bupati Banggai tersebut juga tidak 

mengatur adanya kualifikasi Kepala Puskesmas.   

Dianalisis lebih lanjut bahwa hukum kebiasaan tersebut dapat dikatakan 

sebagai bentuk kebijakan yang memuat kekaburan norma dan multi-tafsir serta 

tidak mengandung terjaminnya suatu kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan 

apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertukusumo bahwa “hukum kebiasaan 

mempunyai kelemahan yaitu hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis oleh 

karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas dan sukar menggantinya serta 

hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan 

dalam beracara karena kebiasaan sangat beragam.”
148

 

Kepastian hukum yang dimaksudkan sesuai dengan apa yang dikemukakan 

oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa “Pemerintah tidak boleh menerbitkan 

aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau bertentangan 

dengan Undang-Undang.”
149

 

                                                           
148

 Muhamad Sadi Is, op. cit. hal. 117. 
149

 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 138. 
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Selain itu juga diperoleh pengertian bahwa dengan tidak ditemukannya 

bentuk kebijakan yang tertulis (beleidsregel) tetapi hanya bersifat kebiasaan 

berupa tahapan atau mekanisme pengangkatan untuk mengatur persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh setiap calon Kepala Puskesmas, sehingga menjadikan 

penyelenggaraan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai sebagai 

penyelenggaraan yang tidak memenuhi legalitas. Legalitas yang dimaksudkan 

adalah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo bahwa 

salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap penyelenggaraan 

pemerintahan yaitu “syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan 

administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar Undang-Undang 

(dalam hal ini Peraturan Perundang-undangan).”
150

 

Selanjutnya didapatkan bahwa dalam proses pengajuan kandidat calon 

Kepala Puskesmas kepada Bupati melalui BKPSDM ternyata masih menunjuk 

calon Kepala Puskesmas dari latar pendidikan D3 Kesehatan, SPK maupun 

sarjana non kesehatan. Menanggapi hal tersebut, hasil wawancara dengan 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banggai,
151

 alasannya bahwa pegawai negeri yang telah memenuhi kriteria 

persyaratan sebagai calon Kepala Puskesmas sebelumnya telah ditunjuk untuk 

menjadi Kepala Puskesmas, tetapi penunjukkan tersebut ditolak, disebabkan 

karena para calon Kepala Puskesmas yang telah ditunjuk merasa belum 

sanggup untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Puskesmas, sehingga 

membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai mengambil upaya alternatif 

                                                           
150

 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, op. cit. hal. 135. 
151

 Hasil wawancara dengan Korthin Gogali, S.Sos, jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, pada hari Kamis, Tanggal 13 Mei 2019. 
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yaitu dengan menunjuk pegawai negeri di setiap Puskesmas yang bersedia 

untuk menjadi Kepala Puskesmas yakni pegawai negeri yang memiliki latar 

belakang pendidikan di luar kualifikasi, dengan catatan bahwa mereka telah 

memenuhi syarat dalam urutan kepangkatan/golongan serta masa kerja 

mengabdi di Puskesmas. 

Keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam 

hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan pengangkatan 

Kepala Puskesmas merupakan tindakan yang lahir berdasarkan Freies 

Ermessen yang diperoleh dalam rangka mencapai tujuan yang tepat guna dan 

berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi 

pemerintahan daerah di bidang kesehatan yang disesuaikan pada bentuk 

kondisi/kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sendiri dan 

merupakan salah satu bentuk upaya alternatif untuk menghindari dan mengisi 

kekosongan jabatan akibat adanya penolakan dari calon Kepala Puskesmas 

yang telah ditunjuk sebelumnya. 

Hal di atas sependapat dengan apa yang dikemukakan menurut Nata 

Saputra, bahwa  

“Freies Ermessen adalah suatu kebebasan kepada alat administrasi, yaitu 

kebebasan yang pada asasnya memperkenankan alat administrasi negara 

mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan dari pada berpegang 

teguh pada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut 

campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas 

menyelenggarakan kepentingan umum.”
152

  

 

Namun keputusan yang diambil dalam menentukan calon Kepala 

Puskesmas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam hal ini oleh 
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 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, op. cit. hal. 151. 
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Dinas Kesehatan haruslah ada pembatasan dan tidak boleh bertentangan 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Muchsan bahwa “penggunaan Freies Ermessen tidak 

boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum 

positif).”
153

   

Selanjutnya dianalisis bahwa keputusan yang diambil oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan pengangkatan Kepala 

Puskesmas dari latar belakang pendidikan di luar kualifikasi yang telah 

dipersyaratkan merupakan suatu keputusan yang bersifat diskresi.
154

 Keputusan 

yang diambil bertujuan untuk mengatasi persoalan terhadap pengangkatan 

Kepala Puskesmas yang disebabkan oleh adanya penolakan terhadap 

penunjukkan calon Kepala Puskesmas untuk menduduki jabatan Kepala 

Puskesmas sehingga alternatif kebijakan yang diambil yaitu dengan memilih 

pegawai yang mempunyai pengalaman kerja paling lama/senioritas meskipun 

tingkat pendidikannya tidak memenuhi kualifikasi yang telah dipersyaratkan. 

Untuk memperjelas dan membantu penulis menganalisis lebih dalam 

terkait siapa yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang 

kualifikasi Kepala Puskesmas, apakah Pemerintah Daerah ataukah Pemerintah 

Pusat. Maka penulis menggunakan uraian Peraturan Perundang-undangan yang 
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 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, op. cit. hal. 153. 
154

 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan 

bahwa: “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh 

Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan. Tidak 

mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.” 
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berkaitan langsung dengan kualifikasi Kepala Puskesmas dalam bentuk tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.13 

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kualifikasi 

Kepala Puskesmas 

Peraturan yang berkaitan dengan 

tugas dan kewenangan Daerah 

Peraturan yang berkaitan dengan tugas 

dan kewenangan Menteri 

 

 

 

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, disebutkan 

bahwa: “Urusan Pemerintahan terdiri 

atas urusan pemerintahan absolut, 

urusan pemerintahan konkuren, dan 

urusan pemerintahan umum.” 

 

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, disebutkan 

bahwa: “Urusan pemerintahan 

konkuren sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan 

yang dibagi antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota.” 
 

Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, disebutkan 

bahwa: “Urusan pemerintahan 

konkuren yang diserahkan ke Daerah 

menjadi dasar pelaksanaan Otonomi 

Daerah.” 

 

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, disebutkan 

bahwa: “Urusan pemerintahan 

konkuren sebagaimana di maksud 

dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi 

 

 

 

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, disebutkan bahwa: Pemerintah 

Pusat dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan konkuren sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang 

untuk:  

a.menetapkan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria dalam rangka penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan; dan 

b.melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah.” 

 

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, disebutkan bahwa: “Norma, 

standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 

ketentuan peraturan perundang- undangan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan konkuren yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan 

yang menjadi kewenangan Daerah.” 

 

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, disebutkan bahwa “Kewenangan 

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 

 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah 
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kewenangan Daerah terdiri atas Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan.” 

 

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, disebutkan 

bahwa: “Urusan Pemerintahan Wajib 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas Urusan Pemerintahan yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 

Urusan Pemerintahan yang tidak 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar.” 

 

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, disebutkan 

bahwa: “Urusan Pemerintahan Wajib 

yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (2) meliputi:  

a. pendidikan;  

b. kesehatan;  

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;  

d. perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman;  

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan 

pelindungan masyarakat;   

    dan  

f. sosial.” 

 

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, disebutkan 

bahwa: “Pembagian urusan 

pemerintahan konkuren antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi 

serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari 

Undang-Undang ini.” 

 

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, disebutkan 

bahwa: “Daerah berhak menetapkan 

dan lembaga pemerintah non kementerian.” 
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kebijakan Daerah untuk 

menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah.” 

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, disebutkan 

bahwa: “Daerah dalam menetapkan 

kebijakan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), wajib 

berpedoman pada norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.” 

 

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, disebutkan 

bahwa: “Dalam hal kebijakan Daerah 

yang dibuat dalam rangka 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah tidak 

mempedomani norma, standar, 

prosedur, dan kriteria sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Pemerintah 

Pusat membatalkan kebijakan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 

 

 

 

 

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, disebutkan 

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.” 

 

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, disebutkan bahwa: “Presiden 

selaku pemegang kekuasaan tertinggi 

pembinaan ASN dapat mendelegasikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
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kewenangan menetapkan 

pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian pejabat selain pejabat 

pimpinan tinggi utama dan madya, dan 

pejabat fungsional keahlian utama 

kepada: 

a. menteri di kementerian; 

b. pimpinan lembaga di lembaga 

pemerintah non kementerian; 

c. sekretaris jenderal di sekretariat 

lembaga negara dan lembaga 

nonstruktural;  

d. gubernur di provinsi; dan 

e. bupati/walikota di kabupaten/kota.” 

 

 

 

 

Pasal 1 angka 17 Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil, disebutkan bahwa: “Pejabat 

Pembina Kepegawaian yang 

selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kewenangan 

menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian 

Pegawai ASN dan pembinaan 

manajemen ASN di instansi pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

 

Pasal 3 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil, disebutkan bahwa: “Presiden 

dapat mendelegasikan kewenangan 

menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS 

kepada: 

a. menteri di kementerian; 

b. pimpinan lembaga di lembaga 

pemerintah nonkementerian; 

c. sekretaris jenderal di sekretariat 

lembaga negara dan lembaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, disebutkan bahwa: “Ketentuan 

lebih lanjut mengenai organisasi dan tata 

hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat 

diatur dengan peraturan menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di 

bidang kesehatan setelah mendapat 

pertimbangan tertulis dari Menteri dan 

menteri yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di  bidang aparatur negara.” 

 

Pasal 95 ayat (9) Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, disebutkan bahwa: “kepala unit 

pelaksana teknis yang berbentuk pusat 

kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat 

fungsional tenaga kesehatan yang diberikan 

tugas tambahan.” 

 

Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, disebutkan bahwa: Penyesuaian 

pengisian jabatan direktur rumah sakit 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang  Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah 
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nonstruktural; 

d. gubernur di provinsi; dan 

e. bupati/walikota di kabupaten/kota.” 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat 

(9) dan Pasal 95 ayat (8) serta pengisian 

jabatan kepala pusat kesehatan masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat 

(9) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan 

paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan 

Pemerintah ini mulai berlaku. 

 

 

 

 

 

Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Puskesmas, disebutkan bahwa: “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.” 

 

Pasal 33 ayat (5) Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Puskesmas, disebutkan bahwa: Dalam hal 

di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat 

terpencil tidak tersedia seorang tenaga 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, maka Kepala Puskesmas 

merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat 

pendidikan paling rendah diploma tiga.” 

                      Sumber: Data Bahan Hukum Primer yang diperoleh 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 

Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat 
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Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banggai masih mengangkat Kepala Puskesmas dari latar belakang pendidikan 

di luar kualifikasi yang telah dipersyaratkan. Realita tersebut, jika 

dikorelasikan dan dianalisis dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berkaitan dengan tugas dan kewenangan dari Pemerintah Daerah dan Menteri 

Kesehatan, maka didapatkan analisa sebagai berikut: 

1. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dilaksanakan 

berdasarkan asas desentralisasi, yaitu asas penyerahan kewenangan yang 

lebih besar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai penjelasan 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas urusan 

pemerintahan absolut, konkuren dan umum. Urusan pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota termasuk di dalam urusan pemerintahan konkuren yang 

menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren 

adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 

Untuk lebih jelasnya mengenai klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini: 
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Gambar 3.2 

Klasifikasi Urusan Pemerintahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

 

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: “Urusan pemerintahan konkuren 

sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan 

Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan.” Salah satu urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota yaitu berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang 

kesehatan. 

Sebagaimana penjelasan di atas mengenai urusan pemerintahan dapat 

dianalisis bahwa urusan pemerintahan konkuren bersifat wajib yang 

Urusan Pemerintahan  

Absolut Konkuren Umum 

Politik Luar 

Negeri 

Pertahanan 

Keamanan 

Yustisi 

Moneter dan 

fisikal nasional 

Agama 

 

 

 

Wajib Pilihan 

Pelayanan  

Dasar 

Pelayanan Non  

Dasar 

Kesehatan 
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kemudian menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah yang diperoleh 

secara atribusi
83

 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dimana salah satu urusan yang menjadi kewenangan 

Daerah adalah mengurusi urusan pemerintahan berkaitan pelayanan dasar di 

bidang kesehatan.  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa produk hukum Daerah 

Kabupaten Banggai dalam menyelenggarakan salah satu urusan 

pemerintahan konkuren yang bersifat wajib di bidang kesehatan yaitu 

penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat dibentuk di dalam Peraturan 

Bupati Banggai Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pusat Kesehatan Masyarakat. Dimana Peraturan Bupati ini merupakan 

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. 

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: 

“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.” 

Pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk Urusan Sumber 

Daya Manusia (SDM) Kesehatan dapat dilihat pada lampiran 5.  

                                                           
83

 Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 

disebutkan bahwa: “Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-

Undang.” 
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Pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan kualifikasi Kepala Puskesmas 

adalah Urusan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, berdasarkan 

penjelasan pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, angka 1 Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan 

Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota, huruf b Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang 

Kesehatan adalah sebagai berikut: 

a. Urusan Pemerintah Pusat yaitu penetapan standarisasi dan registrasi 

tenaga kesehatan Indonesia, penetapan standar kompetensi teknis dan 

sertifikasi pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan 

penerapan standar dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan serta 

perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP 

Nasional. 

b. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu perencanaan dan 

pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan ketentuan tentang pembagian urusan Pemerintah Pusat 

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan Urusan Sumber 

Daya Manusia (SDM) Kesehatan di atas, dapat dianalisis bahwa Pemerintah 

Pusat ternyata bertanggung jawab untuk menetapkan standar kompetensi 

yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan yang dalam penelitian ini 

berkaitan dengan standar kompetensi atau kualifikasi dari Kepala 
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Puskesmas, sedangkan untuk Pemerintah Daerah hanya bertanggung jawab 

dalam hal perencanaan dan pengembangan Kepala Puskesmas berdasarkan 

penetapan kualifikasi dari Pemerintah Pusat. 

Hasil analisis di atas tentang tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah, 

jika dikaji dengan teori kewenangan maka didapatkan penjelasan bahwa 

memang Bupati Kabupaten Banggai mempunyai kewenangan untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri dan itu merupakan suatu 

bentuk kekuasaan yang sah, salah satunya yaitu dalam menetapkan dan 

melaksanakan pengangkatan Kepala Puskesmas yang berasaskan pada 

pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. 

 Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 14 

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

disebutkan bahwa: “Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi 

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 

ini mengandung pengertian bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai dalam 

menetapkan pengangkatan Kepala Puskesmas haruslah berdasarkan pada 

ketentuan persyaratan kualifikasi di dalam Peraturan Perundang-undangan 

yang telah dibentuk oleh Pemerintah. 

Selanjutnya di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa: 

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat 

mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, 
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dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan 

madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: 

a. menteri di kementerian; 

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah 

non kementerian; 

sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan 

     lembaga non struktural;  

c. gubernur di provinsi; dan 

d. bupati/walikota di kabupaten/kota.” 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan di dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat diperoleh 

pengertian bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut tidak 

ditemukan Pasal yang mengatur tentang Pemerintah Daerah memiliki 

kewenangan untuk menentukan kualifikasi ASN/Kepala Puskesmas, namun 

hanya mengatur bahwa Pemerintah Daerah (Bupati) mempunyai 

kewenangan delegasi untuk menetapkan pengangkatan ASN/Kepala 

Puskesmas akan tetapi harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat. 

Berbicara tentang kepegawaian yang dalam penelitian ini adalah jabatan 

Kepala Puskesmas. Dimana Kepala Puskesmas merupakan seorang ASN 

dan mempunyai jabatan sebagai fungsional tenaga kesehatan, hal tersebut 

sesuai dengan ketentuan di dalam 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.” Maka untuk ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan 

ASN ke jabatan fungsional telah diatur juga di dalam Peraturan Pemerintah 
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Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana 

Peraturan Pemerintah ini merupakan suatu Peraturan Pelaksanaan dari 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang disebutkan bahwa: 

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 

Dalam pengangkatan dan persyaratan jabatan fungsional berdasarkan 

ketentuan di dalam Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa:  

“Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan 

dilakukan melalui pengangkatan: 

a. pertama; 

b. perpindahan dari Jabatan lain; atau 

c. penyesuaian.” 

 

Mencermati ketentuan dari Pasal di atas, bahwa jabatan Kepala 

Puskesmas yang dahulunya adalah jabatan struktural kemudian telah 

berubah menjadi jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah termasuk pada 

pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional keahlian perpindahan dari 

jabatan lain. Sehingga dalam pengangkatannya menggunakan penetapan 

persyaratan sesuai yang telah ditentukan di dalam Pasal 76 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil, disebutkan bahwa:  
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“Pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. berstatus PNS; 

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan 

kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; 

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi 

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar 

kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; 

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang 

akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;  

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun 

terakhir; 

h. berusia paling tinggi: 

1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli 

muda; 

2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan 

3. 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah 

menduduki JPT; dan 

i. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.” 

 

Berdasarkan Pasal di atas diperoleh pengertian bahwa khusus 

kualifikasi untuk jabatan seorang Kepala Puskesmas yang merupakan 

jabatan fungsional telah diatur ketetapannya yaitu harus berijazah paling 

rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang 

dibutuhkan. Hal tersebut jika dikorelasikan dengan realita yang terjadi atas 

pengangkatan Kepala Puskesmas yang telah diselenggarakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Banggai yang mengangkat seorang Kepala 

Puskesmas dengan kualifikasi pendidikan dibawah sarjana atau diploma IV 

di bidang kesehatan, menjadikan suatu keputusan pengangkatan yang 

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 
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Dengan demikian berdasarkan penjelasan analisis di atas, bahwa 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tidak mempunyai kewenangan 

untuk menetapkan kualifikasi Kepala Puskesmas sehingga harus tunduk 

terhadap ketentuan tentang kualifikasi Kepala Puskesmas yang telah 

dibentuk oleh Pemerintah Pusat yakni ketentuan yang ada di dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat. 

2. Tugas dan Kewenangan Menteri Kesehatan 

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:  

“Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang 

untuk: 

a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan 

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.” 

 

Kemudian di dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa: 

“Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah” 

 

 Selanjutnya di dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa: 

“Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.” 
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Dapat dianalisis bahwa ketentuan di dalam Pasal 16 ayat (1), (2), dan 

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengandung pengertian bahwa Menteri Kesehatan berwenang untuk 

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penetapan 

kualifikasi Kepala Puskesmas yaitu persyaratan kualifikasi calon Kepala 

Puskesmas yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, 

serta mempunyai kewenangan untuk membentuk ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 

2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi dari Peraturan 

Perundang-undangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Kemudian dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa: “Daerah berhak 

menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” dan Pasal 17 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

disebutkan bahwa: “Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, 

standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.” 

Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:  
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“Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan 

kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 

 

Dapat dianalisis bahwa dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) 

mengandung pengertian bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

hal ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mempunyai hak untuk 

menetapkan kebijakan terkait pengangkatan Kepala Puskesmas, namun 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai diharuskan untuk wajib berpedoman 

pada persyaratan kualifikasi Kepala Puskesmas yang telah ditetapkan oleh 

Menteri Kesehatan yaitu persyaratan yang tercantum di dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat. Dengan konsekuensi bahwa kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banggai yang dibuat tidak berpedoman atau tidak sesuai dengan 

persyaratan yang telah tetapkan maka kebijakan tersebut dapat dibatalkan. 

Bertitik tolak pada penjelasan di atas, Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat telah 

mensyaratkan untuk jabatan Kepala Puskesmas adalah seorang tenaga 

kesehatan dengan kriteria pendidikan paling rendah adalah sarjana. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang dan 

sangat rasional disebabkan dalam menghadapi perubahan fungsi Puskesmas 

sendiri, yang dimana fungsi utama dari Puskesmas saat ini adalah fasilitas 
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pelayanan kesehatan primer yang melaksanakan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat dengan mengutamakan pada pelayanan kesehatan yang 

bersifat promotif dan preventif, sehingganya dalam tata kelola pengisian 

struktur organisasi yang salah satunya yaitu jabatan Kepala Puskesmas 

haruslah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kerja Puskesmas. 

Dapat diketahui bahwa kebijakan yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat adalah tentang kebijakan dasar dan merupakan strategi yang 

dilakukan Pemerintah dalam upaya untuk mengoptimalkan fungsi 

Puskesmas.
84

 Oleh karena hanya merupakan kebijakan atau pedoman dasar 

maka dalam pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan yang akan dilakukan 

oleh setiap Pemerintah Daerah bebas untuk memilih, disebabkan Pemerintah 

Daerah mempunyai kewenangan sendiri sesuai dengan asas pelaksanaan 

otonomi daerah seluas-luasnya untuk mengatur urusan pemerintahannya 

sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut. 

Selanjutnya dapat dianalisis bahwa otonomi yang seluas-luasnya bukan 

berarti tidak ada batasan yang ditentukan bagi setiap daerah untuk mengurus 

segala macam urusan pemerintahannya, karena memang asas yang 

diterapkan dalam prinsip otonomi daerah adalah otonomi yang seluas-

luasnya namun terbatas, yaitu Daerah diberikan wewenang namun harus 
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 Dalam konsideran menimbang huruf b. disebutkan bahwa: “penyelenggaraan Pusat Kesehatan 

Masyarakat perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas 

pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program jaminan 

sosial nasional.” 
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mempertimbangkan segala faktor resiko dengan tetap memperhatikan, 

berpedoman, dan patuh pada Peraturan Perundang-undangan yang ada.  

Hal tersebut di korelasikan dengan penerapan kebijakan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banggai dalam hal pengangkatan Kepala Puskesmas 

berdasarkan kualifikasi yang telah dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan-

Perundang-undangan, sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai 

dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai bersama Bupati Banggai 

harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan mengenai kualifikasi 

persyaratan jabatan Kepala Puskesmas yang telah dibentuk dan ditetapkan 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat. 

Mengenai sistem tata urutan Peraturan Perudang-undangan, sama 

halnya dengan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Menteri juga tidak diatur 

dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang disebutkan bahwa:  

“jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan 

Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” 

Tetapi keberadaan Peraturan Menteri diatur dalam Pasal 8 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, yang disebutkan bahwa: 
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“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 

Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi 

yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah 

atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, 

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” 

Memang ketentuan di atas tidak disebutkan secara tegas jenis Peraturan 

Perundang-undangan berupa Peraturan Menteri, namun dengan adanya frasa 

”. . .peraturan yang ditetapkan oleh. . .menteri. . .”, dapat dianalisis bahwa 

Peraturan Menteri Kesehatan 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu 

jenis Peraturan Perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum 

mengikat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, disebutkan bahwa: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” 

Berbicara tentang suatu peraturan yang diakui keberadaannya sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan, dapat dianalisis bahwa Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat merupakan suatu peraturan yang dibuat berlandaskan perintah 

dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat 
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mandatory (bersifat wajib dan mengandung perintah) yaitu sebagaimana 

yang diatur di dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa:  

“Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja 

pusat kesehatan masyarakat diatur dengan peraturan menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan setelah 

mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.” 

 

Merujuk penjelasan di atas dapat diketahui bahwa selain memperoleh 

kewenangan atribusi yang diperintahkan berdasarkan Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara 

eksplisit Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat juga memperoleh kewenangan delegasi
85

 yang 

diperintahkan berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Manfaat kewenangan delegasi yang diperoleh dari ketetapan yang telah 

dibentuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat adalah untuk menjamin adanya satu jalur 

kepastian hukum demi terselenggaranya kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. 

Salah satu penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu pelaksanaan 

pengangkatan Kepala Puskesmas yang harus sesuai dengan kualifikasi yang 

telah dipersyaratkan, serta untuk menghindari adanya tumpang tindih 
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 Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 

disebutkan bahwa: “Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan 

tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.” 
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maupun ketidaksesuaian terkait ketetapan dengan penerapan kebijakan yang 

diselenggarakan di Daerah. 

Namun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah terdapat kelalaian, yaitu pada Bab ketentuan peralihan 

tidak menyebutkan sama sekali tentang pengaturan hubungan hukum dari 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat, walaupun demikian berdasarkan ketentuan di dalam 

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa: “Presiden 

menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang 

sebagaimana mestinya.”  

Secara detail dalam penjelasan Pasal tersebut tidak menjelaskan apa 

yang dimaksud dengan sebagaimana mestinya, tetapi dapat dipahami 

sebagai keinginan untuk mengoperasionalkan Peraturan Pemerintah itu 

sehingga dapat berjalan sepenuhnya. Agar dapat berjalan sepenuhnya, maka 

perlu adanya Peraturan Menteri atau peraturan pelaksanaan lainnya. Jadi, 

dapat diambil pengertian bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 

Tahun 2015 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat memperoleh kewenangan 

delegasi demi kesempurnaan dan efektivitas pelaksanaan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Dianalisis lebih lanjut, dapat dilihat dari tahun diundangkannya 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat ini ternyata telah lebih dahulu daripada tahun 

diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
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Perangkat Daerah, walaupun demikian melihat sampai sekarang belum ada 

Peraturan Permenkes yang baru untuk mengganti Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, 

maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat tetap berkualifikasi dan diakui keberadaannya 

sebagai Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan selama tidak 

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, maka Permenkes tersebut dinyatakan tetap berlaku. Hal 

tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan yang di dalam Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang 

disebutkan bahwa:  

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui 

delegasi apabila: 

a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan lainnya; 

b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 

dan/atau Peraturan Daerah; dan 

c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. 

 

Sesuai dengan penjelasan Pasal di atas, bahwa Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 

memperoleh kewenangan delegasi yang diberikan oleh Presiden untuk 

menjalankan Undang-Undang yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 

dan merupakan pelimpahan kewenangan/atribusi yang sebelumnya telah ada 

yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 
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Hal ini sesuai dengan yang apa yang dikemukakan oleh Indroharto 

bahwa “Delegasi adalah wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan 

TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif 

kepada badan atau pejabat TUN lainnya. Jadi suatu delegasi didahului oleh 

adanya atribusi wewenang. Dengan adanya penyerahan tersebut, maka 

kewenangan dan tanggung jawab beralih kepada penerima kewenangan”.
86

 

Dengan demikian bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 

Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang sebelumnya telah 

memperoleh kewenangan atribusi bersifat kewenangan asli yang 

diperintahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga 

memperoleh kewenangan delegasi yang diperintahkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga menjadikan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat ini sebagai dan bentuk Peraturan Perundang-

undangan yang mempunyai kewenangan yang sah dan memiliki kekuatan 

hukum mengikat untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengatur 

kualifikasi Kepala Puskesmas. 

Mencermati keseluruhan penjelasan di atas bahwa dengan tidak 

ditemukannya bentuk kebijakan yang tertulis (beleidsregel) untuk mengatur 

kualifikasi Kepala Puskesmas namun hanya berupa keputusan yang bersifat 

hukum kebiasaan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banggai dalam pelaksanaan pengangkatan Kepala Puskesmas dapat 

                                                           
86

 Jum Anggriani, op. cit,. hal. 90 
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dianggap sebagai keputusan yang bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-undangan berdasarkan pada asas Lex Superior Derogat Legi 

Inferior bahwa Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan Peraturan 

yang lebih rendah serta tidak mengandung adanya legalitas untuk menjamin 

adanya kepastian hukum dikarenakan masih mengangkat Kepala Puskesmas 

di luar kualifikasi yang telah dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 

C. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tentang Kualifikasi 

Kepala Puskesmas dikaitkan dengan Mutu Pelayanan Kesehatan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat diketahui 

bahwa tidak ada bentuk kebijakan yang tertulis (beleidsregel), namun hanya 

berbentuk hukum kebiasaan yaitu tahapan atau mekanisme dalam menetapkan 

persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon Kepala Puskesmas. Implementasi 

dari hukum kebiasaan tersebut menghasilkan diangkatnya Kepala Puskesmas di 

luar kualifikasi yang telah dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

Selanjutnya untuk mengukur kualitas mutu pelayanan kesehatan di 

Puskesmas terkait dengan pengangkatan Kepala Puskesmas yang hanya 

berdasar pada hukum kebiasaan tersebut, pada sub bab ini hanya akan 

membahas pembahasan yang dikhususkan pada indikator input mutu pelayanan 

kesehatan saja yakni sumber daya manusia kesehatan yang ada di Puskesmas 

yaitu Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab utama atas 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.  
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Mutu pelayanan kesehatan merupakan salah satu syarat pokok dalam 

pelaksanaan pelayanan kesehatan, yaitu dengan berdasarkan tingkat 

kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas, yang 

di satu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan di pihak lain 

tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah 

ditetapkan. 

Indikator input pada aspek sumber daya manusia kesehatan Kepala 

Puskesmas adalah sebagai berikut: 

1. Pola Kepemimpinan 

Hasil wawancara yang didapatkan dari masing-masing pengelola 

program di setiap Puskesmas terkait penerapan pola kepemimpinan oleh 

Kepala Puskesmas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.14  

Pola Kepemimpinan 

 

 

 

 

S

              Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa enam orang pengelola 

program Puskesmas yang menjelaskan bahwa Kepala Puskesmas mereka 

telah menerapkan pola/gaya kepemimpinan secara demokratis yaitu sebelum 

Latar Belakang Pendidikan 

Kepala Puskesmas 

Pola Kepemimpinan yang diterapkan 

Demokratis Bebas 

Dokter Gigi 2 - 

Sarjana Kesehatan  2 - 

Sarjana Non Kesehatan - 2 

D3 Kesehatan 2   

SPK - 2 

Total 6 4 
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memutuskan suatu keputusan selalu di koordinasikan terlebih dahulu 

bersama staf, yakni Kepala Puskesmas yang berlatar belakang pendidikan 

Dokter Gigi, SKM dan D3 Kesehatan. Sedangkan empat orang pengelola 

program dari Puskesmas Honduhon, Puskesmas Bonebakal, Puskesmas 

Lobu dan Puskesmas Tangeban yang Kepala Puskesmasnya berlatar 

belakang Sarjana non kesehatan dan SPK menjelaskan bahwa Kepala 

Puskesmas mereka menerapkan pola/gaya kepemimpinan bebas yakni 

dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan masih kurang 

berkoordinasi bersama staf dan hanya mementingkan kepentingan sendiri. 

Dapat dianalisis bahwa seharusnya setiap Kepala Puskesmas 

mempunyai kelebihan dalam kapasitas bidang kecerdasan, keahlian, dan 

kemampuan dalam manajerial dan leadership sesuai dengan bidang 

pendidikan yang dimiliki sebelumnya sehingga setiap Kepala Puskesmas 

mampu untuk menjalankan salah satu fungsi sebagai pimpinan Puskesmas 

yaitu seorang Kepala Puskesmas dapat mempengaruhi staf atau 

berkoordinasi dengan baik bersama staf Puskesmas dalam memecahkan 

setiap permasalahan yang ada di Puskesmas sehingga visi misi Puskesmas 

yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik.  

Melihat penjelasan di atas, sependapat dengan teori kepemimpinan 

yang dikemukakan oleh Soekidjo Notoatmodjo, bahwa pola kepemimpinan 

sangat bergantung pada faktor yang berasal dari pemimpin itu sendiri dan 

seorang pemimpin berperilaku dan mempunyai pola kepemimpinan tidak 

sama antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lainnya. 
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Disebabkan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu latar 

belakang pendidikan.  

Berdasarkan uraian tentang pola kepemimpinan di atas, dapat dianalisis 

bahwa Kepala Puskesmas yang berlatar belakang pendidikan Dokter Gigi, 

SKM dan D3 Kesehatan mempunyai kecenderungan menerapkan pola 

kepemimpinan dengan baik yaitu pola kepemimpinan demokratis. 

Sedangkan untuk Kepala Puskesmas yang berlatar belakang pendidikan 

Sarjana non kesehatan dan SPK lebih cenderung menerapkan pola 

kepemimpinan yang bebas. Setiap Kepala Puskesmas haruslah menerapkan 

gaya/pola kepemimpinan secara demokratis sehingga setiap Kepala 

Puskesmas dapat mengambil setiap kebijakan/keputusan sesuai dengan 

prosedur yang ada dengan melibatkan setiap staf untuk mengambil 

keputusan secara bersama-sama guna meningkatkan kinerja pelayanan di 

Puskesmas. 

Dimana kepemimpinan bebas menurut Ralph White dan Ronald Lippit, 

atau Laissez-Fairem sebagai berikut: 

(5) Kebebasan lengkap untuk keputusan kelompok atau individual 

dengan minimum partisipasi kelompok. 

(6) Macam-macam bahan disediakan oleh pemimpin, yang dengan 

jelas mengatakan bahwa ia akan menyediakan keterangan 

apabila ada permintaan. Ia tidak turut mengambil bagian dalam 

diskusi kelompok. 

(7) Pemimpin tidak berpartisipasi sama sekali. 

(8) Komentar spontan yang tidak frekuen atas aktivitas-aktivitas 

anggota dan ia tidak berusaha sama sekali untuk menilai atau 

mengatur kejadian-kejadian.
87
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Dengan demikian bahwa Kepala Puskesmas dengan latar belakang 

diluar kualifikasi yaitu Sarjana non kesehatan dan SPK yang memiliki 

kecenderungan menerapkan pola kepemimpinan bebas, dimana penerapan 

pola kepemimpinan bebas dianggap tidak sepadan atau tidak sesuai untuk 

diterapkan dalam penerapan fungsi manajemen Puskesmas sebagai 

pimpinan. Kemudian dapat dianggap sebagai penerapan pola kepemimpinan 

yang tidak mencerminkan adanya asas profesionalitas
88

 dan dianggap 

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang 

telah diatur di dalam Pasal 1 Huruf a Angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, 

disebutkan bahwa: “Pedoman manajemen Puskesmas harus menjadi acuan 

bagi Puskesmas dalam menerapkan pola kepemimpinan yang tepat dalam 

menggerakkan, memotivasi, dan membangun budaya kerja yang baik serta 

bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu dan kinerjanya.” 

2. Kompetensi Manajemen Kesehatan Masyarakat 

Dalam penerapan fungsi manajemen di Puskesmas, setiap pimpinan 

Puskesmas harus menguasai fungsi-fungsi manajemen yang ada. Hal ini 

juga ditegaskan sesuai dengan ketentuan  di dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat, dijelaskan bahwa: “Kepala Puskesmas memiliki 

kompetensi manajemen kesehatan masyarakat.”  
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 Penjelasan Pasal 2 huruf c  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, yang disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah 

mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 
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Menurut Terry dalam Penerapan manajemen kesehatan masyarakat, 

“setiap pimpinan Puskesmas harus menguasai fungsi-fungsi manajemen 

yang ada. Konsep manajemen kesehatan masyarakat yang paling sederhana 

dan mudah dipahami adalah konsep manajemen kesehatan masyarakat: 

Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakkan 

(Actuating), dan Pengendalian (Controlling).”
89

 

Hasil wawancara yang didapatkan dari kesepuluh Kepala Puskesmas 

terkait pengetahuan tentang konsep manajemen kesehatan masyarakat setiap 

Kepala Puskesmas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.15  

Kompetensi Manajemen Kesehatan Masyarakat 

Latar Belakang Pendidikan Kepala 

Puskesmas 

Pengetahuan Konsep 

Manajemen Kesehatan 

Masyarakat  

Ya Tidak 

Dokter Gigi 2 - 

Sarjana Kesehatan  2 - 

Sarjana Non Kesehatan - 2 

D3 Kesehatan 2 - 

SPK - 2 

Total 6 4 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa enam orang Kepala 

Puskesmas yang berlatar belakang pendidikan Dokter Gigi, SKM serta D3 

Kesehatan lebih mengetahui dan memahami konsep manajemen kesehatan 

masyarakat sedangkan empat orang Kepala Puskesmas yakni Kepala 

Puskesmas Honduhon, Kepala Puskesmas Tangeban, Kepala Puskesmas 
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Bonebakal dan Kepala Puskesmas Lobu yang berlatar belakang pendidikan 

Sarjana non kesehatan dan SPK masih kurang memahami terhadap konsep 

manajemen kesehatan masyarakat.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis Kepala Puskesmas yang 

berlatar belakang pendidikan Dokter Gigi, SKM serta D3 Kesehatan lebih 

mempunyai kelebihan terkait pengetahuan konsep manajemen kesehatan 

masyarakat. Sedangkan untuk Kepala Puskesmas yang berlatar belakang 

pendidikan Sarjana non kesehatan dan SPK lebih cenderung kurang 

memahami akan konsep manajemen kesehatan masyarakat.  

Kurangnya pengetahuan seorang pimpinan Puskesmas terhadap konsep 

manajemen kesehatan masyarakat dalam menjalankan fungsi sebagai 

Kepala Puskesmas dapat mempengaruhi kinerja dari Kepala Puskesmas itu 

sendiri, karena dengan adanya kompetensi manajemen kesehatan 

masyarakat setiap Kepala Puskesmas diharapkan dapat memiliki 

kemampuan untuk menganalisis setiap permasalahan kesehatan masyarakat 

dan tahu upaya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi sesuai dengan 

konsep Puskesmas saat ini yang lebih menitikberatkan pada pelayanan 

preventif dan promotif. 

Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa kurangnya 

pemahaman/pengetahuan Kepala Puskesmas dari latar belakang diluar 

kualifikasi yaitu Sarjana non kesehatan dan SPK terhadap konsep 

manajemen kesehatan masyarakat dapat dianggap sebagai suatu 

kemampuan/kompetensi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-
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undangan, sebagaimana yang telah disyaratkan di dalam Pasal 33 ayat (2) 

huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat, dijelaskan bahwa: “Kepala Puskesmas memiliki 

kompetensi manajemen kesehatan masyarakat” dan tidak mencerminkan 

adanya asas profesionalitas dalam pelaksanaan fungsi keahlian sebagai 

pimipinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

3. Pelatihan Manajemen Puskesmas 

Pelatihan manajemen Puskesmas merupakan suatu suatu kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan seorang Kepala 

Puskesmas diwajibkan harus mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan  di dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa: “Kepala Puskesmas telah 

mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.” 

Hasil wawancara yang didapatkan dengan kesepuluh Kepala Puskesmas 

terkait pelatihan manajemen Puskesmas dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 
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Tabel 3.16  

Pelatihan Manajemen Puskesmas 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui bahwa delapan orang Kepala 

Puskesmas dari latar belakang pendidikan SKM, Sarjana non kesehatan, D3 

Kesehatan serta SPK belum pernah mengikuti pelatihan manajemen 

Puskesmas yang diadakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan dua orang 

Kepala Puskesmas yang berlatar belakang pendidikan Dokter Gigi telah 

mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas yang diadakan oleh Pemerintah 

Daerah. 

Selanjutnya didapatkan penjelasan dari dua Kepala Puskesmas yang 

berlatar belakang pendidikan SKM terkait dengan manajemen Puskesmas 

bahwa mereka tidak terlalu memberatkan terkait dengan belum mengikuti 

pelatihan yang diadakan pemerintah, disebabkan pada saat menjalani 

pendidikan S1 mereka telah memperolehnya terlebih dahulu dalam 

perkuliahan. 

Berdasarkan penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan 

pelatihan manajemen Puskesmas untuk Kepala Puskesmas di Kabupaten 

Banggai belum terlaksana dengan baik. Pelatihan manajemen Puskesmas 

Latar Belakang Pendidikan 

Kepala Puskesmas 

Pelatihan Manajemen Puskesmas 

Ya Tidak 

Dokter Gigi 2 - 

Sarjana Kesehatan  - 2 

Sarjana Non Kesehatan - 2 

D3 Kesehatan - 2 

SPK - 2 

Total 2 8 
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terakhir kali dilaksanakan pada awal tahun 2018. Pelatihan manajemen 

Puskesmas hanya dilaksanakan di tingkat Provinsi saja yaitu di Kota Palu 

dan untuk pesertanya terdiri dari dua peserta yakni masing-masing Kepala 

Puskesmas dan kepala tata usaha Puskesmas, dan pelatihan manajemen 

Puskesmas hanya difokuskan bagi Puskesmas-Puskesmas yang akan 

mengikuti penilaian akreditasi saja.  

Selanjutnya untuk delapan Kepala Puskesmas yang belum mengikuti 

pelatihan manajemen Puskesmas disebabkan oleh peserta pelatihan 

manajemen Puskesmas dibatasi dari perwakilan masing-masing Kabupaten 

yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, pada waktu pelaksanaan pelatihan di 

Tahun 2018 kedelapan Kepala Puskesmas tersebut belum menjabat sebagai 

Kepala Puskesmas dan sampai saat dilaksanakannya penelitian ini para 

Kepala-Kepala Puskesmas belum mengetahui adanya pelatihan manajemen 

Puskesmas yang akan dilaksanakan di Tahun 2019.  

Dengan demikian dapat diperoleh bahwa Kepala Puskesmas yang 

belum mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas bertentangan dengan 

ketentuan di dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yang 

disebutkan bahwa: “Kepala Puskesmas telah mengikuti pelatihan 

manajemen Puskesmas” dan pelaksanaan pelatihan manajemen Puskesmas 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang belum 

mengikutsertakan sebagian Kepala Puskesmas dianggap sebagai 
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pelaksanaan yang tidak mencerminkan adanya asas keadilan dan 

kesetaraan
90

 kepada Kepala Puskesmas. 

4. Pembinaan Staf 

Pembinaan terhadap individu tenaga kesehatan yang dilaksanakan oleh 

pimpinan Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pengabdian 

profesi tenaga kesehatan, yang dilakukan melalui pembinaan karir, 

penegakan disiplin dan pembinaan profesi tenaga kesehatan. 

Hasil wawancara yang didapatkan dengan kesepuluh Kepala Puskesmas 

terkait pelaksanaan pembinaan staf dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.17  

Pembinaan Staf 

Latar Belakang Pendidikan Kepala 

Puskesmas 

Pembinaan Staf 

Ya Tidak 

Dokter Gigi 2 - 

Sarjana Kesehatan  2 - 

Sarjana Non Kesehatan 2 - 

D3 Kesehatan 2 - 

SPK 2 - 

Total 10 0 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui bahwa semua Kepala Puskesmas 

telah melaksanakan pembinaan staf. Pembinaan staf yang dilakukan berupa 

diskusi bersama staf, baik secara personal dan interpersonal dalam hal 

penegakkan disiplin, dilaksanakannya briefing atau apel pagi dan sore setiap 

hari guna menyampaikan dan memperbaharui informasi, pencapaian dan 
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 Penjelasan Pasal 2 huruf l Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

yang disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” mencerminkan 

rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai 

Pegawai ASN.” 
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hambatan yang ada, selain itu juga pembinaan staf dilakukan secara intensif 

setiap bulan dalam bentuk pertemuan internal berupa Lokakarya Mini lintas 

program Puskesmas dan Lokakarya Mini lintas sektor bersama Pemerintah 

Kecamatan yang dilaksanakan Puskesmas setiap tiga bulan. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dianalisis bahwa secara umum 

pelaksanaan pembinaan staf yang dilaksanakan oleh kesepuluh Kepala 

Puskesmas sudah terlaksana dengan baik, namun jika dikaitkan dengan hasil 

kinerja berdasarkan SPM yang telah dilaksanakan oleh kepala Puskesmas 

yang berlatar belakang pendidikan di luar kualifikasi masih belum mampu 

untuk mencapai hasil kinerja yang optimal. 

Dalam hal mengoptimalkan kinerja, Kepala Puskesmas dapat 

melaksanakan pembinaan staf yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja 

sebagai bentuk evaluasi. Bentuk pembinaan staf yang dimaksudkan adalah 

pembinaan oleh Kepala Puskesmas terhadap satuan organisasi yang ada di 

Puskesmas, yakni pembinaan staf untuk bisa mengidentifikasi setiap 

permasalahan yang ada dan mencari jalan keluar dalam upaya memecahkan 

setiap permasalahan yang ada di Puskesmas. 

Dengan demikian dapat diperoleh bahwa keseluruhan Kepala 

Puskesmas yang telah melaksanakan pembinaan staf dengan baik telah 

mencerminkan sebagai pelaksanaan yang mengandung asas profesionalitas 

dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 huruf a angka 3 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, 

disebutkan bahwa: “Pedoman manajemen Puskesmas harus menjadi acuan 
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bagi Puskesmas dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan 

penilaian kinerja Puskesmas. 

5. Hasil Kinerja 

Penilaian hasil kerja Puskesmas merupakan suatu upaya untuk 

melakukan penilaian hasil atau mengevaluasi kinerja/prestasi yang telah 

dilaksanakan Puskesmas. Ruang lingkup penilaian kinerja Puskesmas dalam 

penelitian ini meliputi penilaian pencapaian hasil pelaksanaan pelayanan 

kesehatan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pedoman dan tolak 

ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah 

Kabupaten/Kota melalui Puskesmas.  

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, disebutkan bahwa: “Capaian kinerja 

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis 

pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).”  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui pencapaian SPM yang 

telah dilaksanakan oleh sepuluh Puskesmas di Tahun 2017-2018 dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 



 

128 

 

Gambar 3.3  

  Pencapaian SPM di Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa pencapaian SPM oleh sepuluh 

Puskesmas di Kabupaten Banggai yang bisa mencapai target 100% dari total 

12 indikator SPM pada Tahun 2017 adalah yang tertinggi Puskesmas 

Tangeban sebanyak enam indikator dan yang terendah capaiannya adalah 

Puskesmas Toili 1 dan Puskesmas Lobu hanya dapat mencapai dua 

indikator. 
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Gambar 3.4 

Pencapaian SPM di Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Selanjutnya pada gambar 3.4 menunjukkan bahwa pencapaian SPM 

oleh sepuluh Puskesmas di Kabupaten Banggai yang bisa mencapai target 

100% dari total 12 indikator SPM pada Tahun 2018 adalah yang tertinggi 

Puskesmas Kampung Baru dan Puskesmas Simpong sebanyak enam 

indikator dan yang terendah capaiannya adalah Puskesmas Nambo dan 

Puskesmas Lobu yang tidak sama sekali dapat mencapai indikator SPM 

sesuai target 100%. 
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                   Gambar 3.5  

                 Pencapaian SPM Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Gambar 3.5 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun yakni di 

Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, dari kesepuluh Puskesmas di 

Kabupaten Banggai hanya Puskesmas Kampung Baru, Puskesmas Batui dan 

Puskesmas Simpong saja yang bisa memperoleh peningkatan kinerja 

pelayanan sesuai dengan SPM. Sedangkan yang menunjukkan penurunan 

kinerja secara signifikan dalam kurun dua tahun yaitu Puskesmas Nambo 

dan Puskesmas Lobu. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa Puskesmas 

dengan Kepala Puskesmas yang berlatar belakang pendidikan Sarjana 

Kesehatan dan Sarjana Kedokteran lebih memiliki kecenderungan dapat 

meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan Puskesmas sesuai Standar 

Pelayanan Minimal dengan baik, sedangkan bagi Kepala Puskesmas yang 
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berlatar belakang pendidikan Sarjana non kesehatan, D3 Kesehatan dan SPK 

lebih memiliki kecenderungan kurang mampu dan belum bisa 

memaksimalkan kinerja pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar 

Pelayanan Minimal. Untuk hasil kinerja berdasarkan pencapaian SPM 

dikaitkan dengan latar belakang pendidikan kesepuluh Kepala Puskesmas 

yang menjadi objek penelitian dapat dilihat pada lampiran 6 dan 7. 

Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan berdasarkan hasil kinerja yang telah diselenggarakan 

oleh Puskesmas dengan Kepala Puskesmas yang berlatar belakang 

pendidikan diluar kualifikasi yaitu Sarjana non kesehatan, D3 Kesehatan 

dan SPK yang kurang mampu dan belum bisa memenuhi capaian 100% 

pada SPM Kesehatan dianggap bertentangan dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan 

tidak mencerminkan asas akuntabilitas
91

 pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat sebagai penerima manfaat. 

D. Akibat Hukum dari Perspektif Yuridis dan Administratif jika Kualifikasi 

Kepala Puskesmas tidak terpenuhi sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku 

Akibat hukum merupakan segala akibat dan konsekuensi yang terjadi dari 

segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek 
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Penjelasan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

yang disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 
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hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu 

yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap 

sebagai akibat hukum. 

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai akibat hukum dari 

perspektif yuridis dan administratif jika kualifikasi Kepala Puskesmas tidak 

terpenuhi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas 

pelaksanaan pengangkatan Kepala Puskesmas yang telah diselenggarakan 

Pemerintah Kabupaten Banggai. 

1. Akibat Hukum dari Perspektif Yuridis 

Sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan di atas bahwa Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2104 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat termasuk sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-

undangan dan diakui keberadaannya serta memiliki kekuatan hukum 

mengikat. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2104 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat merupakan Peraturan Perundang-undangan yang 

dibentuk berlandaskan kewenangan atribusi yang diperoleh berdasarkan 

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  dan kewenangan delegasi atas perintah dari Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi, yaitu berdasarkan perintah dari dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
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Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-

Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai,
92

 terkait keputusan 

Pemerintah Kabupaten Banggai dalam pengangkatan Kepala Puskesmas 

diluar kualifikasi yang telah dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 

merupakan suatu bentuk keputusan yang tidak mengakibatkan adanya akibat 

hukum yang harus diterima oleh Pemerintah Daerah disebabkan karena 

keputusan tentang penyelenggaraan Puskesmas telah dibuat dan diatur 

dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 73 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan ditambahkannya 

bahwa memang keputusan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banggai mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yakni 

berlandaskan pada asas otonomi daerah dan atas dasar kewenangan dari 

Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menyusun organisasi, tata kerja, 

dan fungsi pemerintahan sendiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa penjelasan yang 

dikemukakan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banggai adalah penjelasan yang mengandung ketidaktepatan, 

dimana sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya di atas 

bahwa tidak ditemukannya satu bentuk kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banggai yang berbentuk tertulis (beleidsregel) yang mengatur 
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 Hasil wawancara dengan Herry Zimons, SH, jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum dan 

Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, pada hari Kamis, Tanggal 13 Mei 

2019.  



 

134 

 

tentang kualifikasi Kepala Puskesmas, namun hanya berupa hukum 

kebiasaan yaitu berdasarkan pada tahapan atau mekanisme persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh setiap calon Kepala Puskesmas.  

Selanjutnya pada implementasi dari hukum kebiasaan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam 

pengangkatan Kepala Puskesmas menghasilkan keputusan (beschikking), 

berupa Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/293/BKPSDM 

tentang Pengangkatan Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banggai namun di dalam Keputusan Bupati Banggai 

tersebut tidak mengatur kualifikasi Kepala Puskesmas.  

Dengan demikian dapat diperoleh penjelasan bahwa keputusan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang bersifat hukum kebiasaan 

tersebut dalam mengatur persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon 

Kepala Puskesmas merupakan bentuk kebijakan yang bertentangan dan 

dapat dibatalkan, karena mekanisme persyaratan yang dijalankan tidak 

mengacu pada kualifikasi yang telah ditetapkan dan/atau dipersyaratkan di 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat. 

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 17 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

disebutkan bahwa “Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 

Selanjutnya wujud kebijakan yang berbentuk Surat Keputusan Bupati 

Banggai tentang pengangkatan Kepala Puskesmas Pemerintah Kabupaten 

Banggai dianggap sebagai suatu surat keputusan yang cacat karena tidak 

memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (cacat 

secara yuridis) dan sebagai kebijakan yang tidak mencerminkan adanya 

kepastian hukum sehingga memperoleh akibat hukum yuridis yaitu surat 

keputusan tentang pengangkatan Kepala Puskesmas dapat dibatalkan 

disebabkan bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 

Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, hal ini berdasarkan asas 

Lex Superior Derogat Legi Inferior bahwa Peraturan yang lebih tinggi 

mengesampingkan Peraturan yang lebih rendah.  

Kemudian dapat diketahui juga bahwa kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banggai tentang kualifikasi dalam pengangkatan Kepala 

Puskesmas tidak mengakibatkan adanya sanksi hukum yang diterima oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai disebabkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tidak mengatur adanya sanksi apabila 

kebijakan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

Berbicara tentang sanksi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
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Perundang-undangan, disebutkan bahwa: “materi muatan mengenai 

ketentuan pidana hanya dimuat dalam: 

a. Undang-Undang; 

b. Peraturan Daerah Provinsi; atau 

c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” 

Maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terlihat jelas bahwa 

memang sebuah Peraturan Menteri tidak boleh mencantumkan atau memuat 

sanksi di dalam isi ketentuan yang diatur. 

2. Akibat Hukum dari Perspektif Administratif 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya di atas, maka 

dapat diketahui bahwa akibat hukum dari perspektif administratif yang 

diperoleh dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banggai tentang kualifikasi Kepala Puskesmas jika tidak terpenuhi sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut: 

Salah satu elemen penilaian dalam proses akreditasi Puskesmas yaitu 

berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 

tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri 

Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, disebutkan bahwa yang 

menjadi salah satu elemen penilaian bidang administrasi dan manajemen 

terkait ketenagaan Puskesmas yakni persyaratan penanggung jawab 

Puskesmas adalah Kepala Puskesmas seorang tenaga kesehatan yang 

kompeten sesuai dengan Peraturan Perundangan. Empat kriteria penetapan 

Puskesmas terakreditasi yaitu dasar, madya, utama, dan paripurna. Untuk 
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penilaian ulang akreditasi Puskesmas (Re Akreditasi) dilaksanakan setiap 

tiga tahun sekali. 

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai bahwa Puskesmas dengan Kepala 

Puskesmas dari latar belakang pendidikan di luar kualifikasi yang telah 

dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

yakni Kepala Puskesmas dengan latar belakang pendidikan D3, SPK dan 

non kesehatan akan mendapatkan kendala yaitu mendapatkan pengurangan 

poin pada saat dilaksanakannya penilaian akreditasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa salah satu akibat 

hukum dari perspektif administratif yang akan diperoleh bagi Puskesmas 

dengan Kepala Puskesmas yang memiliki latar belakang pendidikan di luar 

kualifikasi yang telah dipersyaratkan akan memperoleh pengurangan poin 

pada saat penilaian akreditasi maupun penilaian ulang akreditasi (Re 

Akreditasi).   

Berikut data yang didapatkan terkait akreditasi dari sepuluh Puskesmas 

yang dijadikan objek penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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  Tabel 3.18 

         Status Akreditasi Puskesmas 

        Sumber: Data sekunder dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai 

Dengan melihat tabel 3.8 dan juga dikaitkan dengan pencapaian hasil 

kinerja Puskesmas berdasarkan SPM, dapat dianalisis bahwa akibat hukum 

administratif yang diperoleh adalah Puskesmas dengan Kepala Puskesmas 

dari latar belakang pendidikan di luar kualifikasi yang telah dipersyaratkan 

dan telah mendapatkan predikat akreditasi dasar akan mengalami kesulitan 

untuk meningkatkan atau memperbaiki predikat akreditasi Puskesmas yang 

telah diperoleh sebelumnya dalam proses penilaian akreditasi ulang (Re 

Akreditasi) dan untuk tiga Puskesmas lainnya yang belum terakreditasi 

kemungkinan juga akan mengalami kesulitan dalam proses untuk 

memperoleh predikat akreditasi Puskesmas. 

No. Puskesmas 

Latar belakang 

pendidikan 

Kepala 

Puskesmas 

Predikat Akreditasi 

(Tahun) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Puskesmas Toili 1 

Puskesmas Kampung Baru 

Puskesmas Batui 

Puskesmas Simpong 

Puskesmas Tangeban 

Puskesmas Bonebakal 

Puskesmas Kintom 

Puskesmas Nambo 

Puskesmas Lobu 

Puskesmas Honduhon 

Dokter Gigi 

Dokter Gigi 

SKM 

SKM 

Sarjana Hukum 

Sarjana Sosial 

D3 Keperawatan 

D3 Keperawatan 

SPK 

SPK 

Madya (2017) 

Madya (2017) 

Madya (2018) 

Madya (2018) 

Dasar (2017) 

Belum Terakreditasi 

Dasar (2017) 

Dasar (2017) 

Belum Terakreditasi 

Belum Terakreditasi 
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Dengan demikian dapat diperoleh penjelasan bahwa pengangkatan 

Kepala Puskesmas dari latar belakang pendidikan diluar kualifikasi yang 

telah dipersyaratkan bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, 

Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 

dan tidak mencerminkan adanya keadilan dan kesetaraan, dimana 

Puskesmas dengan Kepala Puskesmas dari latar belakang diluar kualifikasi 

tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan kolega mereka yaitu 

Kepala Puskesmas dari latar belakang sesuai kualifikasi untuk mendapatkan 

penilaian akreditasi yang baik. 

Selanjutnya mengenai perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang 

dulunya jabatan Kepala Puskesmas dijabat oleh tenaga struktural tenaga 

kesehatan menjadi jabatan fungsional tenaga kesehatan dan diberikan tugas 

tambahan, dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (9) Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan 

bahwa: “kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan 

masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan 

tugas tambahan.” 

Tugas seorang Kepala Puskesmas di Kabupaten Banggai berdasarkan 

Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut: 
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“Pasal 8 

(1) Setiap Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya 

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, 

baik di lingkungan wilayah kerjanya maupun antar satuan organisasi.  

(2) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib 

menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Pasal 9  

(1) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas. 

(2) Kepala UPTD Puskesmas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas 

kepada Kepala Dinas. 

Pasal 10 

(1) Setiap kepala UPTD Puskesmas bertugas memimpin, 

mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahannya. 

(2)  Setiap kepala UPTD Puskesmas wajib menerapkan pengawasan 

melekat dalam pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi 

penyimpangan segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai 

dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 11 

(1) Setiap kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya 

dibantu oleh satuan organisasi dan wajib mengadakan rapat secara 

berkala. 

Pasal 12 

(1) Setiap kepala UPTD Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan serta meyampaikan 

laporan secara berkala dan tepat waktu. 

(2) Setiap laporan dari staf yang diterima oleh kepala UPTD Puskesmas 

wajib dikaji, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan 

selanjutnya kepada atasan.” 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa dengan begitu 

banyak tugas dan tanggung jawab yang harus di jalankan oleh setiap Kepala 

Puskesmas di Kabupaten Banggai dan tidak terlepas dari adanya perubahan 

kebijakan Pemerintah Pusat tentang jabatan seorang Kepala Puskesmas 

adalah jabatan fungsional dan diberikan tugas tambahan, sehingga membuat 
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setiap Kepala Puskesmas harus menjalankan kedua fungsi pekerjaan secara 

bersamaan dan pada saat penelitian berlangsung ditemukan adanya 

pengunduran diri yang dilakukan oleh dua Kepala Puskesmas yaitu Kepala 

Puskesmas Nambo dan Kepala Puskesmas Tikupon. 

Hasil wawancara dengan salah satu Kepala Puskesmas yang 

mengundurkan diri yakni Kepala Puskesmas Nambo, didapatkan informasi 

bahwa Kepala Puskesmas ini harus menjalankan kedua fungsi jabatan 

sekaligus yaitu fungsi sebagai Kepala Puskesmas dan fungsi sebagai 

perawat/bidan dalam jabatan fungsional sebagai tenaga kesehatan.  

Penjelasan lebih lanjut, didapatkan informasi bahwa Kepala Puskesmas 

ini sudah tidak mampu lagi untuk mengemban tugas yang diwajibkan 

kepadanya sebagai Kepala Puskesmas, disebabkan untuk meningkatkan 

angka kredit sebagai penunjang dalam persyaratan kenaikan pangkat, 

sehingga Kepala Puskesmas ini harus menjalankan kedua fungsi secara 

bersamaan yaitu fungsi sebagai tenaga perawat yang melaksanakan 

penjagaaan dan perawatan pasien di Puskesmas, dan disisi lain setiap hari 

harus menjalankan fungsi tugas tambahan yaitu sebagai Kepala Puskesmas. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa akibat hukum 

administratif yang didapatkan jika kualifikasi Kepala Puskesmas tidak 

terpenuhi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku adalah mengakibatkan 

terjadinya pengunduran diri yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas akibat 

adanya rangkap jabatan dan ketidaksesuaian antara kompetensi/kualifikasi 
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yang dimiliki dengan tugas tanggung jawab seorang Kepala Puskesmas 

yang harus dipenuhi. 

Dengan demikian dapat diperoleh penjelasan bahwa rangkap jabatan 

yang dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas di Kabupaten Banggai sehingga 

menyebabkan terjadinya pengunduran diri karena ketidaksesuaian antara 

kompetensi dan kualifikasi dengan tugas tanggung jawab dari seorang 

Kepala Puskesmas dapat dianggap bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil. Hal tersebut berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 98 Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil, yang disebutkan bahwa:  

“Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja 

organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau 

JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas 

Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan 

bidang tugas JF.” 

 

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan kesepuluh Kepala 

Puskesmas didapatkan bahwa empat Kepala Puskesmas yang memiliki latar 

belakang pendidikan Sarjana non kesehatan dan SPK mengeluhkan terkait 

adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah yaitu jabatan Kepala 

Puskesmas dijabat oleh jabatan fungsional tenaga kesehatan. Perubahan 

kebijakan tersebut berakibat dan berpengaruh pada penghasilan yang 

mereka dapatkan selama menjabat sebagai Kepala Puskesmas. Selama 

menjabat sebagai Kepala Puskesmas, penghasilan yang mereka peroleh 

hanya dibayarkan berdasarkan jabatan fungsional tenaga kesehatan saja 
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sedangkan untuk tunjangan jabatan tugas tambahan sebagai Kepala 

Puskesmas tidak dibayarkan. 

Menanggapi hal di atas, terkait adanya pengeluhan tidak dibayarkan 

penghasilan tunjangan jabatan para Kepala Puskesmas, didapatkan 

penjelasan dari Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten 

Banggai, bahwa memang untuk setiap Kepala Puskesmas di Kabupaten 

Banggai hanya menerima penghasilan berdasarkan pekerjaan sesuai dengan 

jabatan fungsional tenaga kesehatan dari masing-masing Kepala Puskesmas, 

hal tersebut didasari atas ketentuan dari kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banggai yang berbentuk Peraturan Bupati Banggai Nomor 73 

Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 

bahwa UPTD Puskesmas merupakan UPTD di bidang kesehatan berupa unit 

organisasi yang bersifat fungsional serta Kepala UPTD Puskesmas dijabat 

oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan, 

yang kemudian untuk penghasilan yang diterima oleh setiap Kepala 

Puskesmas juga mengikuti dari jabatan yang mereka emban sebagai 

fungsional tenaga kesehatan saja.   

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dianalisis bahwa akibat 

hukum administratif yang didapatkan jika kualifikasi Kepala Puskesmas 

tidak terpenuhi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku adalah 

berdampak pada ketidaksesuaian atas hak penggajian yang diterima oleh 

setiap Kepala Puskesmas dari latar belakang pendidikan di luar kualifikasi 
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yang telah dipersyaratkan dengan kolega mereka yakni Kepala Puskesmas 

dari latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi yang telah 

dipersyaratkan (Dokter dan SKM) padahal mereka mengerjakan pekerjaan 

dan mengemban tanggung jawab yang sama. 

Sesuai ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan 

Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, yang disebutkan bahwa:  

“Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi: PNS, 

Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara paling sedikit 

meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau 

tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan 

keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan 

kinerja.”  

 

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas dapat dianalisis bahwa memang 

seharusnya untuk setiap tenaga kesehatan yang menjabat sebagai Kepala 

Puskesmas yang merupakan tugas tambahan haruslah mendapatkan 

penghasilan tunjangan jabatan
93

 sebagai Kepala Puskesmas. Dengan 

demikian berdasarkan penjelasan Pasal di atas bahwa untuk penggajian 

Kepala Puskesmas di Kabupaten Banggai yang berdasarkan pada ketentuan 

di dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 73 Tahun 2017 tentang 

                                                           
93

 Penjelasan atas Pasal 3 ayat (3) huruf a, yang disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan 

"tunjangan jabatan" adalah tunjangan jabatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tentang gaji. Tunjangan jabatan tersebut meliputi tunjangan jabatan 

struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan 

jabatan. 
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Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa untuk gaji 

yang diterima oleh Kepala Puskesmas hanyalah sebagai jabatan fungsional 

tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan dapat dikatakan sebagai 

bentuk kebijakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan.  

Kemudian akibat hukum administratif lainnya yang didapatkan jika 

kualifikasi Kepala Puskesmas tidak terpenuhi sesuai Peraturan Perundangan 

yang berlaku ialah Puskesmas dengan Kepala Puskesmas berlatar belakang 

pendidikan Sarjana non kesehatan, D3 Kesehatan dan SPK yang lebih 

memiliki kecenderungan kurang mampu dan belum bisa memaksimalkan 

kinerja pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM sehingga dapat 

mempengaruhi penerimaan jumlah Biaya Operasional Kesehatan (BOK) 

yang akan diterima Puskesmas yaitu anggaran BOK yang diterima tidak 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. 

Terkait prosedur penerimaan dana BOK bagi Puskesmas, menurut 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten 
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Banggai,
94

 dijelaskan bahwa salah satu syarat penerimaan dana BOK adalah 

setiap program pelayanan kesehatan di Puskesmas yang telah direncanakan 

sebelumnya harus memenuhi target pencapaian sebagaimana yang telah 

ditentukan, kemudian besaran dana yang akan diterima oleh Puskesmas di 

setiap tahunnya akan bergantung pada hasil pencapaian SPM yang telah 

dicapai. 

BOK merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat yang akan diberikan 

kepada Puskesmas melalui Kementerian Kesehatan untuk mendukung 

operasional Puskesmas dalam rangka meningkatkan pencapaian program 

kesehatan prioritas nasional berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan 

masyarakat.  
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 Hasil wawancara dengan Stecy Legoh, SKM, jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan 

dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, pada hari Kamis, Tanggal 15 Mei 2019. 


