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BAB IV 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tentang Kualifikasi 

Kepala Puskesmas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku: 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tidak mempunyai kebijakan 

(beleidsregel) secara tertulis dalam membuat keputusan penunjukkan calon 

Kepala Puskesmas yang berupa surat edaran, memo, instruksi maupun 

pengumuman. Keputusan untuk mengatur kualifikasi Kepala Puskesmas 

hanya bersifat hukum kebiasaan, dikarenakan memang bukanlah menjadi 

kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk mengatur 

kualifikasi Kepala Puskesmas (kepegawaian) melainkan merupakan 

kewenangan dari Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kesehatan melalui 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat. Sehingga menjadikan keputusan yang diambil oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang berupa hukum kebiasaan yang 

digunakan untuk menetapkan pengangkatan Kepala Puskesmas sebagai 

bentuk 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,  

dikarenakan hukum kebiasaan tersebut tidak mengandung adanya asas 

legalitas untuk menjamin adanya kepastian hukum dikarenakan masih 
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mengangkat Kepala Puskesmas di luar kualifikasi yang telah dipersyaratkan 

oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat yaitu Kepala Puskesmas berlatar belakang 

pendidikan Sarjana non Kesehatan, D3 Kesehatan, dan SPK. 

2. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tentang Kualifikasi 

Kepala Puskesmas dikaitkan dengan Mutu Pelayanan Kesehatan: 

a. Pola Kepemimpinan 

Kepala Puskesmas dengan latar belakang diluar kualifikasi yaitu 

Sarjana non kesehatan dan SPK yang memiliki kecenderungan 

menerapkan pola kepemimpinan bebas dianggap tidak sepadan atau 

tidak sesuai untuk diterapkan dalam penerapan fungsi manajemen 

Puskesmas sebagai pimpinan dan dianggap sebagai penerapan pola 

kepemimpinan yang tidak mencerminkan terpenuhinya asas 

profesionalitas serta bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 1 

Huruf a Angka 5 Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen 

Puskesmas. 

b. Kompetensi Manajemen Kesehatan Masyarakat 

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 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang telah 
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disyaratkan di dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 

dan tidak mencerminkan adanya asas profesionalitas dalam pelaksanaan 

fungsi keahlian sebagai pimpinan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

c. Pelatihan Manajemen Puskesmas 

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 dan pelaksanaan pelatihan manajemen 

Puskesmas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang belum 

mengikutsertakan Kepala Puskesmas dianggap sebagai pelaksanaan 

yang tidak mencerminkan adanya asas keadilan dan kesetaraan bagi 

Kepala Puskesmas. 

d. Pembinaan Staf 

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. 

e. Hasil Kinerja 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan hasil kinerja 

yang telah diselenggarakan oleh Puskesmas dengan Kepala Puskesmas 
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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 yang tidak mencerminkan 

terpenuhinya asas akuntabilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

sebagai penerima manfaat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya bentuk 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai tentang kualifikasi Kepala 

Puskesmas namun hanya bersifat hukum kebiasaan yang dijadikan dasar 

dalam pengangkatan Kepala Puskesmas sehingga menghasilkan 

pengangkatan Kepala Puskesmas diluar kualifikasi yang telah 

dipersyaratkan, maka dikaitkan dengan mutu pelayanan kesehatan sehingga 

diperoleh hasil yaitu Kepala Puskesmas yang berlatar belakang pendidikan 

Sarjana non kesehatan, D3 Kesehatan dan SPK belum mampu untuk 

memenuhi kriteria kualitas mutu pelayanan kesehatan yang baik. 

3. Akibat Hukum dari Perspektif Yuridis dan Administratif jika 

Kualifikasi Kepala Puskesmas tidak terpenuhi sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku: 

a. Akibat Hukum dari Perspektif Yuridis 

1) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang bersifat 

hukum kebiasaan dalam mengatur persyaratan yang harus dipenuhi 
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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. 

2) 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) serta sebagai kebijakan yang tidak 

mencerminkan adanya kepastian hukum sehingga memperoleh akibat 

hukum yuridis yaitu pengangkatan Kepala Puskesmas yang berlatar 

belakang diluar kualifikasi yang telah diangkat berdasarkan SK Bupati 

Banggai 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. 

b. Akibat Hukum dari Perspektif Administratif 

1. 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) dan kemungkinan 
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akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan atau memperbaiki 

predikat akreditasi Puskesmas yang telah diperoleh sebelumnya. 

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. 

2. Mengakibatkan terjadinya pengunduran diri yang dilakukan oleh 

Kepala Puskesmas akibat adanya rangkap jabatan dan 

ketidaksesuaian antara kompetensi/kualifikasi yang dimiliki dengan 

tugas tanggung jawab seorang Kepala Puskesmas yang harus 

dipenuhi. 

Rangkap jabatan yang dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas di 

Kabupaten Banggai 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. 



 

153 

 

3. Berdampak pada ketidaksesuaian atas hak penggajian yang diterima 

oleh setiap Kepala Puskesmas dari latar belakang pendidikan di luar 

kualifikasi 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 sebagai Kepala Puskesmas. 

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 Republik Indonesia 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.  

4. Puskesmas yang Kepala Puskesmasnya berlatar belakang pendidikan 

Sarjana non kesehatan, D3 Kesehatan dan SPK yang memiliki 

kecenderungan kurang mampu dan belum bisa memaksimalkan 

kinerja pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM dapat 

mempengaruhi penerimaan jumlah Biaya Operasional Kesehatan 

(BOK) yang akan diterima Puskesmas yaitu anggaran BOK yang 
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diterima tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

B. SARAN 

1. Penyelenggaraan kebijakan yang berkaitan dengan kualifikasi Kepala 

Puskesmas seharusnya dibentuk dengan pembentukan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai 

sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 

Pemerintahan, bukan berdasarkan pada keputusan yang bersifat hukum 

kebiasaan. 

2. Pengangkatan Kepala Puskesmas di Kabupaten Banggai yang berdasarkan 

Surat Keputusan Bupati Banggai, salah satunya adalah SK Bupati Banggai 

Nomor 821.2/293/BKPSDM tentang Pengangkatan Kepala UPTD 

Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai 

dianggap bertentangan dan dapat dibatalkan karena keputusannya tidak 

sesuai dengan kualifikasi yang telah dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 

3. Penunjukkan Kepala Puskesmas harus didasarkan pada kualifikasi yang 

telah dipersyaratkan Permenkes yaitu dengan mengangkat setiap Kepala 

Puskesmas yang berstatus sebagai tenaga kesehatan dan berlatar belakang 

pendidikan minimal sarjana di bidang kesehatan serta berkompeten dalam 

bidang manajemen kesehatan masyarakat, mengingat Kepala Puskesmas 
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yang sesuai kualifikasi dalam realita menunjukkan capaian target yang 

lebih baik dalam meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas 

sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. 

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sebaiknya membuat kebijakan baru 

terkait tunjangan jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas di 

Kabupaten Banggai sesuai dengan 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, sehingga para Kepala Puskesmas dapat 

lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban tugas pelayanan dengan 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 


