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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
 

A. Latar Belakang 
 

 
 Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B 

ayat (1) disebutkan bahwa “Negara mengakui dan  menghormati satuan-

satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang 

diatur dengan undang-undang”.1 Artinya sudah jelas bahwa hal ini diatur 

dalam UUD 1945 yang mendukung eksistensi pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten kota, maupun desa). 

 Kebijakan otonomi khusus Papua pada dasarnya merupakan 

pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah provinsi dan rakyat 

Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara 

Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan yang berarti peran dan tanggung 

jawab yang lebih besar  dalam mengatur  rumah tangganya, 

menyelenggarakan pemerintah dan mengatur urusan rumah tangganya. 

Menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan 

alam dipapua  bagi kemakmuran rakyat  papua, diharapkan  dengan 

kebijakan ini dapat mengurangi kesenjangan di Papua dan Papua Barat  

dengan provinsi yang lainnya dengan memberikan ruang lebih bagi 

masyarakat lokal Papua dan Papua Barat sebagai subyek utama dalam 

pembangunan. 

                                                         
1 UUD Negara Republik Iindonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) 

  http://elmosamanta.blogspot.com/2012/12/rangkuman-daerah-dengan-otonomi-

khusus.html#ixzz2wcYokRop 

http://elmosamanta.blogspot.com/2012/12/rangkuman-daerah-dengan-otonomi-khusus.html#ixzz2wcYokRop
http://elmosamanta.blogspot.com/2012/12/rangkuman-daerah-dengan-otonomi-khusus.html#ixzz2wcYokRop
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Otonomi khusus Papua dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 21 tahun 2001 Tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang 

berlaku sejak tanggal  1 Januari 2002, sedangkan otonomi khusus  untuk 

Provinsi  Papua Barat dilaksanakan berdasarkan undang- undang  Nomor 45 

tahun 1999  tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya 

dan Kota Sorong, Inpers nomor 1 tahun 2003 tentang percepatan 

pelaksanaan UU Nomor 45 tahun 1999  dan terakhir UU Nomor  35 tahun 

2008  tentang penetapan perpu Nomor 1 tahun 2008 tentang penetapan 

perubahan Atas UU nomor 21 tahun 2001  tentang otonomi khusus bagi 

provinsi Papua menjadi Undang-Undang. 

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan UU Nomor 21 tahun 2001, 

hal-hal yang mendasar yang menjadi isi undang- undang otonomi khusus ini 

adalah, pertama, pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan provinsi  

Papua yang dilakukan dengan ke khususan; kedua, pengakuan  dan 

penghormatan  hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya 

secara strategis  dan mendasar, ketiga , mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik berciri : 

 Partisipasi rakyat sebesar- besarnya dalam perencanaan , 

pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan serta   pelaksanaan pembangunan melalui 

keikutsertaan  para wakil adat, agama, dan perempuan. 

 Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk 

memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya 
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dan penduduk provinsi papua pada umumnya dengan  berpegang 

teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan,pembangunan 

berkelanjutan berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi 

masyarakat 

 Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 

yang trasparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat, serta 

keempat pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang 

tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta 

majelis  Rakyat Papua sebagai representative klutural orang asli 

papua yang diberikan kewenangan tertentu . 

Agenda Utama yang ingin dicapai melelalui kebijakan otonomi 

khusus Papua   ini  meliputi beberapa hal yakni : 

 

 Meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua melalui 

pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekeayaan alam papua 

dan papua barat yang sebelumnya dinilai belum digunakan 

secara optimal dan berkelanjutan  untuk kesejahteraan 

masyarakat Papua paralel dengan agenda tersebut adalah 

pengurangan kesenjangan antara provinsi Papua dengan 

Papua Barat dengan provinsi lainnya 

 mewujudkan keadilan dalam konteks kebijakan khusus 

adalah keadilan ekonomi dalam hal penerimaan hasil- hasil 

sumber daya alam   Papua.Keadilan tersebut  ditrjemahkan 

dalam aspek dana perimbangan  keuangan pusat  dan 
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provinsi papua serta provinsi papua barat, sementara dalam 

konteks pembangunan secara lebih luas akan tampak dari 

capaian agenda pertama. 

 Penegakan Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, 

demokrasi, serta pengakuan dan penghormatan hak- hak 

dasar orang asli Papua.serta pemberdayaannya secara  

strategis dan mendasar. 

 Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 

pembagian wewenang , tugas dan tanggung jawab yang 

tegas dan jelas, serta dukungan kelembagaan dan kebijakan 

yang memungkinkan tercapainya ketiga agenda sebelumnya. 

 

Implementasi kebijakan otonomi khusus yang telah berjalan selama 

12 tahun di provinsi Papua dan dalam kurun waktu 2009- 20113 bagi 

provinsi Papua Barat ternyata belum dapat dikatakan berhasil, terutama  

terkait masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, padahal 

kekayaan alam di Papua terus dikeruk, namun tidak berimbas sama sekali 

pada kehidupan masyarakatnya, dana otonomi khusus yang cukup besar 

dalam mekanismenya selalu berhenti pada birokrasi, dengan demikian, dana 

otonomi khusus yang besarnya hingga triliunan rupiah tidak sampai kepada 

masyarakat. 

 

  Secara umum dari tahun 2009-2013 terjadi penurunan jumlah dan 

persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat. Jumlah penduduk 
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miskin di Provinsi Papua Barat tahun 2009 sebanyak 246.500 jiwa (35,12 

persen) mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 234.230 jiwa (27,14 

persen). Penurunan jumlah penduduk miskin periode 2009-2013 sebesar 7,98 

persen. Jika dilihat penurunan jumlah penduduk miskin dari september 

2012–September 2013, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 

10.300 jiwa (4,92 poin).2 Dari hasil persentase tersebut maka  perlu 

dilakukan evaluasi guna menilai sejauh mana keberhasilan yang telah 

dicapai. Tuntutan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus 

Papua dan Papua Barat sejalan dengan amanat Pasal 78 UU Nomor 21 Tahun 

2001.  

  “ Fungsi utama pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat, 

yang bertujuan menciptakan kondisi yang menjamin warga masyarakat 

melaksanakan kehidupan mereka secara wajar ”3. Dalam hal ini pelayanan 

yang diharapkan adalah pelayanan yang berkualitas. Kualitas pada dasarnya 

terkait dengan pelayanan yang baik. Pelayanan publik di Indonesia seringkali 

dicirikan oleh inefisiensi yang tinggi, prosedur yang berbelit-belit serta tidak 

adanya kepastian waktu dan biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

layanan.  

Jumlah dana Otonomi Khusus dan dana tambahan struktur yang telah 

diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2002-2012 sebesar 

Rp. 33,683 Triliyun (dana otonomi khusus) dan 4,799 Triliyun (dana 

tambahan infrastruktur).4  

                                                         
2 BPS Provinsi Papua Barat No. 04/ 01/91/Th. VIII, 2 Januari 2014 
3 Budi Winarno. (2002) Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo 
4 Bagian ini mengambil materi dari Laporan Evaluasi Otonomi Khusus Papua Bidang Kesehatan, 

2009, Jakarta :  Kemitraan untuk Tata Kelola yang Baik. 
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Dana Otonomi Khusus Otsus Papua terdiri dari 2%  Dari Total DAU 

(Dana Alokasi Umum) Nasional, Pembagian Sumber Daya Alam Migas 

Sebesar 80% Untuk Provinsi, hal tersebut berdasarkan Pasal 34 UU 

21/2001. Diharapkan dengan hal ini pembangunan di Papua akan jauh lebih 

cepat dan tingkat Kesehatan masyarakat di Papua menjadi lebih baik. 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana 

Pemerintah kepada Pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan 

APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Dasar hukum pelaksanaan DAU adalah UU No. 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan. 

Seperti yang tercantum pada pasal 59 UU Nomor 21 tahun 2001, 

disebutkan bahwa pemerintah Provinsi berkewajiban meningkatkan standar 

mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Selain itu 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten 

diwajibkan untuk dapat mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit 

yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk. Kemudian, 

disebutkan juga bahwa setiap penduduk Papua dan Papua Barat berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan dengan beban masyarakat serendah-

rendahnya. 

  Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28H ayat 1, bahwa : “ Setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
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mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan”. Pemerintah harus memutar otak lebih 

keras lagi untuk mewujudkan bunyi pasal tersebut sehingga seluruh lapisan 

masyarakat Indonesia dapat merasakan pelayanan publik kesehatan yang 

baik dan sesuai dengan harapan mereka. Di Indonesia sendiri hampir 50% 

penduduknya masih berada di bawah garis kemiskinan. Apabila kita 

bercermin pada UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang menyatakan “ Fakir miskin 

dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Maka pemerintah 

seharusnya memelihara mereka dalam bidang kesehatan ini dengan cara 

memberikan beberapa bantuan finansial untuk menunjang jaminan kesehatan 

untuk mereka.  

Berdasarkan pada latar belakang diatas. Maka Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Bagaimana Kebijakan Otonomi Khusus yang 

berjalan dibidang kesehatan untuk Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, 

yang mana sebagian dana Otonomi Khusus di alokasikan khusus untuk 

Bidang Kesehatan. Selama ini implementasi otonomi khusus dibidang 

kesehatan belum diatur dengan perdasus. Perdasus pelayanan kesehatan 

baru di tetapkan tahun 2010 dan belum tersosialisasikan dengan baik. 

Kewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk belum 

dilaksanakan secara memadai, masyarakat masih kesulitan mengakses 

pelayanan kesehatan, terutama karena kurangnya sarana pelayanan 

kesehatan dan tenaga dibidang kesehatan. Berbagai upaya pencegahan 

penyakit-penyakit endemis yang membahayakan kelangsungan hidup 

masyarakat, namun masih belum optimal. Demikian halnya dengan 
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program-program perbaikan dan peningkatan gizi penduduk, meski ada 

indikasi penurunan secara makro, namun angka penderita gizi buruk dan 

kurang masih signifikan dikedua provinsi. 

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Fakfak terkait masalah kesehatan 

ternyata merupakan hal yang perlu di perhatikan, baik pemerintah daerah 

maupun pemerintah pusat, sebab semenjak di tetapkan otsus pada tahun 

2001 pemerintah sama sekali belum menetapkan Perdasus (Peraturan Dasar 

Khusus) di bidang kesehatan, hal tersebut membuat pembangunan dibidang 

kesehatan masih jauh tertinggal di bandingkan dengan kabupaten atau kota 

lain. Perdasus sendiri baru ditetapkan pada tahun 2010, keterlambatan yang 

terjadi dibidang kesehatan ini membuat masyrakat perlu mendapat 

perhatian khusus dari pemerintah, sehingga persoalan kesehatan dapat 

segera di atasi, seperti sulitnya akses jalan dari Distrik ( Kecamatan) ke 

rumah sakit umum, distrik-distrik terpencil masih sulit mendapatkan 

pelayanan kesehatan, kurangnya tenaga kerja kesehatan seperti Perawat, 

mantra, Dokter dan Dokter Spesialis sehingga membuat masyrakat sulit 

mendapatkan perawatan yang baik, vasilitas kesehatan yang kurang 

memadai seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu 

dll, membuat masyarakat harus melakukan pengobatan keluar kota untuk 

mendapatkan vasilitas yang layak, kurangnya penyuluhan terkait pola hidup 

sehat oleh pemerintah daereh membuat minimnya pemahaman terkait pola 

hidup sehat yang benar, dengan adanya persoalan persoalan tersebut Lantas 

kemana dana Otsus yang diberikkan oleh pemerintah Pusat untuk Papua 
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khususnya di bidang kesehatan jika kenyataannya masyrakat sendiri tidak 

merasakan manfaatnya. 

Berdasarkan Latar Belakang dan uraian normatif teoritik di atas 

maka dapat dipandang perlu bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat 

khususnya kabupaten Fakfak meningkatkan mutu pelayanan dibidang 

Kesehatan . maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang 

pembangunan dibidng kesehatan yang difokuskan pada penyediaan infra 

struktur baik fisik maupun non fisik; Dampak Otonomi Khusus Terhadap 

Tingkat Pembangunan Daerah di Bidang Kesehatan Di Provinsi Papua 

Barat. (studi penelitian di Kabupaten Fakfak Papua Barat Distrik Fakfak). 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah substansi masalah yang akan diteliti dalam 

sebuah penelitian. Berdasarkan  latar belakang penelitian yang dikemukakan 

penulis diatas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut 

: 

Bagaimana dampak otonomi khusus terhadap tingkat pembangunan bidang 

kesehatan di Kabupaten Fakfak. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh penulis  adalah untuk mengetahui; 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Otonomi Khusus Bidang Kesehatan di 

Kabupaten Fakfak. 
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2. Untuk mengetahui dampak Otonomi Khusus terhadap Pembangunan 

Bidang Kesehatan  di Kabupaten Fakfak. 

 

D. Manfaat Penelitian  

  Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam lingkungan 

Ilmu Pemerintahan khususnya dalam studi tentang Kebijakan Public 

dan Pelayanan Publik. Dimana dalam pembuatan suatu kebijakan 

diperluakan tahapan dan proses yang panjang, dan pertimbangan 

dampak apa saja yang akan terjadi dari kebijakan tersebut. 

b. Dapat digunakan sebagai masukan dalam proses implementasi 

kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat.   

c. Dapat dijadikan evaluasi bersama mengenai tingkat Kesehatan 

masyarakat Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. 

2. Manfaat Praktis  

a. Sebagai masukkan kepada pemerintah pusat dalam pengambilan 

keputusan kebijakan untuk Papua dan Papua Barat agar lebih serius 

memperhatikan proses Implementasi Otonomi Khusus sesuai dengan 

perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang no 21 tahun 

2001. 

b. Dapat digunakan sebagai informasi sejauh mana Implementasi 

Otonomi Khusus  dalam bidang kesehatan di Kabupaten Fakfak Papua 

Barat. 
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E. Definisi Konseptual 

 Definisi konseptual mengurai tentang beberapa istilah atau konsep 

yang terkait pada penelitian yang dilakukan. Adapun konsep – konsep 

yang dibuat dalam penelitian, ini agar berfokus sesuai dengan tujuan yang 

dicapai oleh peneliti, sehingga batasan-batasan tidak keluar dari 

konteksnya, sebagai berikut : 

1. Pembangunan Daerah 

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk 

meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu 

kemampuan yang andal dan profesional dalam  memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah. 

Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan 

masyarakat di seluruh daerah sehingga dapat tercipta suatu lingkungan yang 

memungkinkan masyarakat 

untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram serta 

memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan 

harkat, martabat, dan harga diri. 

 Munculnya gagasan tentang perencanaan pembangunan daerah berawal dari 

pandangan yang menganggap bahwa perencanaan pembangunan nasional 

tidak cukup efektif memahami kebutuhan warga Negara yang berdomisili di 

dalam suatu wilayah administratif dalam rangka pembangunan daerah. 

Menurut pandangan ini, pembangunan daerah hanya bersifat pembangunan 

(“oleh pemerintah pusat”) di daerah sehingga masyarakat daerah tidak 
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mampu mengakses pada proses pengambilan keputusan publik untuk 

menentukan nasib sendiri; dan munculnya kebijakan pemerintah memberikan 

kewenangan lebih luas kepada penyelenggara pemerintah daerah dalam 

rangka penerapan kebijakan desentralisasi. 

Secara umum perencanaan pembangunan daerah di definisikan sebagai 

proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, 

menengah, dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi, dan 

potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka 

menunjang pembangunan nasional. Secara praktis perencanaan 

pembangunan daerah di definisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dari 

berbagai pelaku (aktor), baik umum (publik), atau pemerintah, swasta 

maupun kelompok masyarakat lain pada tingkatan yang berbeda untuk 

menghadapi saling kebergantungan dan keterkaitan aspek-aspek fisik, sosial-

ekonomi, dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara :  

 Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan 

pembangunan daerah;  

 Merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pambangunan 

daerah;  

 Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah 

(solusi);  

 Melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang 

tersedia; dan  
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 Sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat daerah dapat di tangkap secara berkelanjutan.5 

 

2. Pelayanan Publik Bidang Kesehatan 

 Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam suatu negara. 

Bahkan kesehatan suatu masyarakat didalam suatu negara menjadi salah satu 

tolak ukur kesejahteraan negara tersebut. Namun kenyataanya saat ini untuk 

mendapatkan pelayanan yang baik di berbagai unit instansi kesehatan 

sangatlah sulit. Jumlah penduduk yang banyak mengakibatkan negara harus 

mengeluarkan biaya yang besar pula, sedangkan sumber biaya yang dimiliki 

oleh negara untuk pelayanan publik bidang kesehatan tidaklah besar. 

“Kesehatan adalah hak dan investasi,setiap warga negara berhak atas 

kesehatannya termaksud masyarakat miskin.Untuk itu diperlukan suatu 

sistem yang mengatur pelaksanaannya bagi upaya pemenuhan hak warga 

negara untuk tetap hidup sehat” 6. pelayanan publik bidang kesehatan 

merupakan salah satu elemen penting dalam pelayanan publik pemerintah. 

Kesehatan sebagai sesuatu yang selalu menjadi kebutuhan bagi semua warga 

negara. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan 

publik bidang kesehatan yang baik bagi warga negara.  

 Salah satu prioritas dalam otonomi khusus adalah pembangunan 

kesehatan. “ pada pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa dalam rangka 

pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dari Dana 

                                                         
5 Taufik Hidayat, Teori Pembangunan, http://taoefiq-oke.blogspot.com/2009/12/teori-

pembangunan-daerah.html, Diakses 02 Maret 2014 pukul 09.33 WIB  
6  http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1033 

http://taoefiq-oke.blogspot.com/2009/12/teori-pembangunan-daerah.html
http://taoefiq-oke.blogspot.com/2009/12/teori-pembangunan-daerah.html
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1033
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Alokasi Umum Nasional, yang ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan 

kesehatan. Pada pasal 36 ayat (2) dikatakan bahwa sekurang-kurangnya 30% 

dialokasikan untuk dana pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% untuk 

kesehatan dan perbaikan gizi “ 7 

 Pada pasal 60 ditetapkan bahwa Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban merencanakan dan melaksanakan 

program-program perbaikan dan peningkatan gizi penduduk, dan 

pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga keagamaan, lembaga swadaya 

masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan, dimana 

pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan perdasi. 

 “ Kebijakan pembangunan kesehatan dibawah kebijakan Otsus 

diarahkan untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan 

melalui;  

a) Program pemberantasan penyakit 

b) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS 

c) Peningkatan SDM dibidang kesehatan baik medis dan para medis 

d) Pelayanan puskesmas, pelayanan rumah sakit, penyediaan obat-

obatan dan 

e) Perbaikan gizi serta penyehatan lingkungan”8.  

3. Kebijakan Publik  

 Sebelum penulis mengulas tentang Otonomi Khusus Papua, penulis 

akan memberikan sedikit penjelasan tentang Kebijakan Publik. Kebijakan 

                                                         

    7  Bagian ini mengambil materi dari Laporan Evaluasi Otonomi Khusus Papua Bidang Kesehatan,  

2009, Jakarta :  Kemitraan untuk Tata Kelola yang Baik. 

 8 Agung Djojosoekarto. 2008. Kinerja Otonomi Khusus Papua. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan 

Tata Kelola Pemerintahan. Hal : 65 



15 
 

Publik adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang 

berwewenang untuk mengatasi masalah public, sehingga diharapkan 

tujuan organisasi dengan baik. Cochran dan Malone mengemukakkan: 

“Public  policy  is  the  study  of governments  decision  and  actions  

designed  to  deal  with  matter  of  Public Concern”. 9 

 Dari pemahan ini maka bisa kita simpulkan kalau keputusan 

menteri,   keputusan Direktoral Jendral, keputusan Direktur Departemen 

terkait pada  dasarnya merupakan  Public  Policy. Dye  mendefinisikan  

kebijakan  publik  sebagai  apa yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  

bagaimana  mengerjakannya,  mengapa  perlu dikerjakan dan perbedaan 

apa yang dibuat. Dye seperti yang dikutip Winarno berpandangan   lebih   

luas   dalam   merumuskan   pengertian   kebijakan,   yaitu sebagai  pilihan  

pemerintah  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu (whatever 

governments choose to do not to do). 10  

Dengan mengacu pada pandangan Dye, maka keputusan pemerintah 

adalah kebijakan, namun membiarkan sesuatu tanpa ada keputusan juga 

merupakan kebijakan. Kebijakan public pada dasarnya tidak permanen, 

tetapi harus selalu disesuaikan , karena adanya perubahan keadaan, baik 

masalah politik, social, ekonomi maupun adanya informasi yang berubah. 

Perubahan kebijakan public dilakukan setelah evaluasi. Dengan dinamis 

mengikuti perubahan lingkungan dari luar maupun dari dalam organisasi 

                                                         
9 Charles L. Cochran and Eloise F. Malone. 
10 Budi Winarno. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo 



16 
 

public tersebut. Ciri utama kebijakan public seperti diutarakan oleh Plester 

dan Stewart adalah “formulated, implemented and evaluated”.11 

Sebelum  menyusun  suatu  kebijakan, ada urut-urutan  perlu  

dilalukan,  dari mulai perumusan  masalah,  dan  diakhiri  dengan  

penghentian  kebijakan.  Lester  dan Stewart  menyusun  tahapan  dalam  

enam  langkah  sebagai berikut :12 

1. Agenda Setting 

2. Policy Formulation 

3. Policy Implementation 

4. Policy evalutiaon 

5. Policy Change 

6. Policy Termination 

 

Pada  tahap  penyusunan  agenda,  pembuat  kebijakan  akan  

mengumpulkan masalah-masalah    publik. Dari masalah-masalah yang 

telah dikumpulkan itu kemudian dianalisa setelah itu diikuti dengan 

penyusunan pembuatan kebijakan. Tahapan berikutnya  ialah  menerapkan  

kebijakan  tersebut  dalam  masyarakat, dan  diikuti dengan 

mengevaluasinya. Dengan menganalisis hasil evaluasi, maka dibuatlah 

penyesuaian  atau  perubahan  bagi  penyempurnaan  policy atau kebijakan 

tersebut. Langkah  terakhir  dari tahap  pembuatan  kebijakan  ialah  

mengakhiri  kebijakan  karena  tujuan  sudah tercapai. 

 

 

4. Otonomi Khusus 

 Otonomi khusus adalah kebijakan dari pemerintah berupa 

kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat daerah tertentu untuk 

                                                         
11 James P. Lester and Joseph Stewart.  (2000). Public Policy: An Evalutionary Approach. 
12 James P. Lester & Joseph Stewart. (2000). Public Policy: An Evolutionary Approach. California: 

Wadsworth Thomson Learning. 
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mengatur dan mengurus diri sendiri didalam kerangka NKRI dan sesuai 

dengan aspirasi masyarakat didaerah tersebut. Kewenangan yang lebih luas 

berarti pula tanggung jawab yang lebih besar, kewenangan ini diberikan 

agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut 

agar lebih baik dibidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. 

Otonomi Khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah, biasanya karena 

otonomi ini diberikan kepada daerah tertentu yang berarti daerah tersebut 

mempunyai kelompok gerakkan kemerdekaan yang ingin memisahkan 

daerahnya dari wilayah NKRI. Secara tidak langsung pemerintah 

memberikan Otonomi Khusus ini sebagai pendekatan bentuk damai agar 

kelompok gerakkan tersebut tidak terus bergejolak. 

Butuh banyak pertimbangan yang matang untuk memberikan 

Otonomi Khusus kepada suatu daerah tertentu, karena suatu Negara sangat 

bergantung pada pendapatan daerah tertentu yang akan diberikan Otonomi 

Khusus diperlukan beberapa kesepakatan agar tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan dengan adanya Otonomi Khusus ini. Karena setiap Negara  

memerlukan kemajuan yang relative meningkat untuk proses 

berkembangnya Negara menuju kondisi yang lebih baik. 

           Perbedaan antara Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus yaitu; 

 Otonomi Daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat untuk semua daerah disuatu Negara, sedangakan 

Otonomi Khusus yaitu kewenangan yang hanya diberikan kepada 

suatu daerah tertentu karena adanya  faktor-faktor tertentu yang 

menyebabkan daerah tersebut memperolehnya. 
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 Otonomi Daerah diatur dalam UU No 32/2004 dimana diatur apa 

saja kewenangan hak dan kewajiban daerah, sedangkan dasar 

hukum yang mengatur tentang Otonomi Khusus yaitu UU Otonomi 

Khusus yang sesuai dengan daerah tertentu. 

Berikut adalah daerah-daerah di Indonesia yang memperoleh 

Otonomi Khusus : 

1. Provinsi Papua dan Papua Barat 

2. Nanggroe Aceh Darussalam 

3. Yogyakarta 

4. DKI Jakarta 

F. Definisi Operasional  

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah penjelasan tentang 

variable, yang dengan penjelasan tersebut diketahui unsur-unsur atau 

indikator-indikator dari variable tersebut. Dengan demikan definisi 

operasional berfungsi untuk data yang dikumpulkan agar penelitian ini 

berfokus tetapi mendalam. Artinya juga untuk memudahkan penulis dalam 

meneliti, juga dalam memudahkan untuk menguraikan dan menganalisa 

variable yang diambil. Untuk melihat bagamana tingkat pelayanan 

kesehatan semenjak Otsus ini berlaku, dalam hal ini penulis hanya meneliti 

tingkat perkembangan Otsus dalam kurun waktu 2009-2013, maka ada 

beberapa indikator sebagai berikut;  

1. Program kerja pemerintah daerah dibidang kesehatan 

a. Program kerja pemerintah daerah jangka menengah ( 5 

tahun ) 
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b. Program kerja pemerintah daerah ( tahunan) 

2. Realisasi program kerja pemerintah daerah bidang kesehatan 

a.  Pengadaan infrastruktur dibidang kesehatan.  

b.  Pengadaan personil di bidang kesehatan 

 3.   Pelayanan Publik bidang kesehatan 

a. Angka kematian ibu melahirkan 

b. Angka kematian anak bayi 

c. Angka harapan hidup 

4.   Implementasi Pendanaan/Pembiayaan 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian, metode adalah penting, untuk itu diperlukan 

suatu metode yang tepat dan benar dalam rangka menjawab 

rumusan-rumusan permasalahan secara tepat dan akurat, peneliti 

akan menetukan metodologinya. 

1. Jenis penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

Deskriptif Kualitatif, dimana penelitian ini sumber datanya berasal 

dari interview, dimana data yang dihasilkan dalam wawancara 

merupakan data primer. Tujuan dari penelitian kualitatif ini ialah 

untuk memahami fenomena atau gejala social secara lebih 

mendalam dan menghasilkan sebuah kesimpulan dari hasil 

penelitian. 
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2. Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian adalah orang yang memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, karena 

sebagai subyek yang mampu memberikan informasi yang seluas-

luasnya. Maka dalam penelitian ini penulis sangat berhati-hati 

dalam menentukan informan, agar didapatkan informasi yang 

valid dan lengkap terkait dengan kebijakan tersebut. Informan 

dalam penelitian ini diantaranya : 

 

a. Kepala Dinas Kesehatan 

b. Kepala UPTD 

c. Tokoh Masyarakat 

d. LSM Bidang Kesehatan 

 

3. Sumber Data  

a. Data Primer  

merupakan data pokok yang terdapat pada penelitian yang 

berasal dari tulisan-tulisan dan wawancara. Data tulisan 

adalah data yang mendukung penelitian, sedangkan 

wawancara merupakan kumpulan orang yang berkompeten 

dan terkait dengan penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder, adalah sumber data yang mendukung, data 

sekunder merupakan data yang tidak secara langsung 
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berhubungan dengan responden yang diteliti. Data sekunder 

meliputi : Dokumen-dokumen, jurnal dan buku-buku serta 

laporan dari pihak pendukung penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan pengambilan data 

oleh penulis dengan menggunakan alat atau instrument. Metode 

pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data 

yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. 

a) Studi Literatur 

Studi literature merupakan teknik pengumpulan data yang 

bertujuan untuk mencari refernsi yang bisa memperkuat 

teori yang kita pakai dalam melaksanakan penelitian dan 

relevansi antara teori dan penelitian. 

b) Dokumentasi 

Dokumentasi ialah salah satu teknik pengumpulan data 

dengan melakukan identifikasi dan penelusuran untuk 

mengakuratkan data dari wawancara. Maksud dari teknik 

pengumpulan data Dokumentasi ini ialah untuk 

memperoleh informasi tentang seberapa besar efek 

kebijakan yang berkaitan dengan penelitian. 

c) Wawancara  

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap 

responden, dalam hal ini adalah pemerintah daerah dan 



22 
 

masyarakat serta pihak lain yang bersangkutan, dari 

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan 

alat perekam (tape recorder). Tentu saja kreatifitas 

pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara 

dengan jenis pedoman ini lebih tergantung dari 

pewawancara. 

d) Observasi  

Observasi adalah suatu usaha pengumpulan data yang 

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur standar. 

Artinya, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan 

mngadakan pengamatan baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk menunjang pemahaman penelitian tentang 

kondisi lapangan atas kejadian-kejadian yang dijelaskan 

dari hasil wawancara.
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