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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang diikuti dengan 

kebijakan pemekaran daerah mengakibatkan perubahan pola perkembangan 

wilayah. Dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak keluarnya UU Otonomi Daerah 

tahun 1999 dan PP Pemekaran Daerah tahun 2000 jumlah daerah otonom hampir 

berlipat dua. Semakin banyaknya daerah otonom diikuti oleh permasalahan akibat 

semakin besarnya beban pendanaan  otonomi daerah dan rendahnya pencapaian 

tujuan pemekaran daerah yang disebabkan antara lain oleh longgarnya instrumen 

persyaratan pembentukan daerah otonom baru. Kebijakan otonomi daerah 

sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

naungan wilayah NKRI yang semakin kokoh melalui strategi pelayanan kepada 

masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan adanya akselerasi pertumbuhan 

dan perkembangan potensi daerah yang semakin cepat. Dalam bahasa yang 

sederhana yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan lebih 

merata. Masing masing daerah otonom didorong dan dipacu untuk tumbuh dan 

berkembang secara mandiri sesuai kewenangan yang diberikan untuk mengelola 

potensi daerahnya masing masing. Dengan demikian diharapkan bangsa Indonesia 

di masa yang akan datang akan lebih mampu bersaing dengan bangsa bangsa lain 

di dunia dalam persaingan global yang semakin ketat. 
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Sejak era reformasi tahun 1998, potret pembangunan wilayah di Indonesia 

mengalami perubahan yang signifikan. Kewenangan kepala daerah (gubernur, 

bupati dan walikota) dalam mengembangkan wilayah tercermin dari berbagai 

kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah (perda) sesuai UU Otonomi 

Daerah. 

Pada dasarnya lahir undang undang  nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah secara subtansial sebagai babak baru dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, karena memberi ruang bagi keterlibatan pemerintahan daerah 

secara langsung untuk melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. 

Pemberlakuan undang-undang ini juga memberikan pedoman bagi pemerintah 

untuk menyelenggarakan pemerintahan atas asas desentralisasi. Desentralisasi ini 

memberikan keleluasaan daerah untuk mengelola sendiri sumber daya alam dan 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah, sesuai dengan urusan 

pemerintahan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat1 

Oleh karena itu, setelah berlakunya UU NO. 32 tahun 2004 di Indonesia 

dan kemudian di revisi pada tahun 2014 melalui UU No. 23 Tahun 2014, maka 

kebijakan otonomi daerah sebagai asas untuk membuka ruang kepada daerah-

daerah untuk bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada di wilayah tersebut.  

Oleh karena itu kalau melihat dalam model pemerintah negara kesatuan secara 

demokrasi maka dalam proses tahapan Otonomi Daerah atau desentralisasi yang 

tercantum dalam UU NO. 32 tahun 2004, menuntut adanya partisipasi dan 

                                                           
1 Dikutip dari Djoko Harmantyo (2011),  Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah Dan  Pola 

Perkembangan Wilayah Di Indonesia diakses pada tanggal 18 januari 2015 

(http://geografi.ui.ac.id/portal/sivitas-geografi/dosen/makalah- seminar/496-2/) 
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kemandirian masyarakat daerah lokal tanpa mengabaikan prinsip persatuan 

bangsa dan negara. Dalam desentralisasi dijelaskan  penyerahan kewenangan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah 

tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam 

kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi 

maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi 

daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk 

menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan 

serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan 

berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu 

negara. Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan 

pembangunan nasional. 

 Otonomi daerah adalah sebuah proses devolusi dalam sektor publik 

dimana didalam terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam konteks Indonesia  sehingga 

secara substansi pelimpahan kewenagan sentralisasi ke desentralisasi sebagai 

upaya pemerintah pusas memberikan kewenangan daerah sesara leluasa untuk 

mengatur wilayahnya secara mandiri.2 

Namun pada saat kita bisa menyaksiksan kegagalan daerah otomomi baru 

disebabkan, masalah hibah dari daerah induk ke daerah baru hasil pemekaran, 

                                                           
2 Said, M.M. 2008,  Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia, Cetakan Kedua, UMM Press, 

Malang, Hal 6. 
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terjadi karena adanya pengingkaran dari daerah induk. Sementara lokasi ibukota 

daerah baru hasil pemekaran menjadi sulit ditentukan, karena adanya tarik 

menarik kepentingan politik dan etnis maka kalau kita melihat fakta yang terjadi 

didalam DOB di Indonesia sangat banyak problem dimana rata-rata daerah 

otonomi baru tidak memberikan sebuah dampak positif dikarenakan banyak 

dinamika baik itu benturan aturan baik dari provinsi maupun daerah, maka jelas 

kenapa kegagalan otonomi daerah salah satu penyebab belum optimalnya 

kebijakan otonomi daerah adalah banyak kepala daerah yang belum bisa 

memahami mekanisme pelaksanaan otonomi daerah serta banyak korupsi yang 

terjadi menjadi hal mendasar dalam kegagalan otonomi daerah3.  

Pada konteks ini Tanah Bumbu yang pada mulanya masih berstatus 

Kecamatan merasa terbelengkai dalam ketergantungan terhadap Kabupaten Kota 

baru, contoh dalam aspek pembangunan dimana Kecamatan Tanah Bumbu 

merasakan sarana prasana pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian serius 

seperti Rumah Sakit umum, dimana masyarakat harus membutuhkan waktu 

menumpuh  ke Kotabaru sekitar 3 jam perjalanan baik melalui darat maupun laut 

belum lagi keperluan secara adamindistrasi serta yang lain-lain tentunya 

masayarakat merasa kesulitan  dalam menjangkau ke daerah Kabupaten Kotabaru 

maka itu terkesan sangat tidak efektif ketika masarakat merasa keterbelakangan 

atas pembangunan yang tertinggal menjadi isyarat bahwa dengan adanya 

pemekaran akan menjadi solusi utama dalam memecahkan masalah di kecamatan 

Tanah Bumbu. 

                                                           
3 Mudrajad Kuncoro, 2014,  Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah, Erlangga, 

Hal 25 Edisi Ketiga. 
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Sehubungan dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 maka daerah 

harus segera melakukan penyesuai atas perubahan-perubahan yang telah 

ditetapkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 antara lain perubahan-perubahan 

mengenai Tupoksi, kewenangan maupun perubahan mengenai kelembagaan. 

Namun sampai dengan saat ini Pemerintah Pusat belum menerbitkan peraturan 

pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, meskipun 

demikian Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan peraturan-peraturan di 

daerah terkait dengan perubahan Tupoksi, Kewenangan dan Kelembagaan 

diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun kewenangan antara Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud didalam UU 23 

Nomor Tahun 2014 tersebut.  

Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah pembagian urusan 

antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang kehutanan, kelautan dan 

sumberdaya mineral, sedangkan urusan pendidikan pengelolaan pendidikan 

menengah dan khususnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. UU Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada prinsipnya mengubah system 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.4 

                                                           
4 http: //tulisan-hukum/126-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah/diakses tanggal 

03 mei 2016 

http://jdih.kepriprov.go.id/index.php/informasi-kegiatan/tulisan-hukum/126-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah/diakses
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Melihat dari problem yang ada maka sesuai dengan instrumen regulasi 

peraturan pemerintah No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga 

proses tahapan pemekaran Kecamatan Tanah Bumbu ke Kabupaten sebagai solusi 

dalam mewujudkan Kecamatan Tanah Bumbu sebagai wilayah daerah otonom 

dan mandiri sehingga proses pertumbuhan dan percepatan pembangunan bisa 

berjalan dengan asas-asas otonom, seperti disebutkan pada pasal pemekaran 

daerah. 

Fenomena-fenomena yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia yang 

tidak menunjukkan perubahan yang signifikan setelah adanya pemekaran. Daerah-

daerah tersebut antara lain Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Morowali 

Utara. Kabupaten Mahakan Ulu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai 

Barat dan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Timur. Mahakam Ulu 

merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang disahkan dalam 

sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang 

Rancangan UU Daerah Otonomi Baru.  

Berbicara soal kesehatan, rupanya di Ujoh Bilang kasus demam berdarah 

mulai naik. Kasus demam berdarah memang sering muncul di Kampung Ujoh 

Bilang. Tak heran, imbauan waspada demam berdarah tersebar, ditempel di papan 

pengumuman dan rumah warga. Untungnya, sarana kesehatan sudah jadi prioritas. 

Buktinya ada penambahan tenaga kesehatan, sehingga pengawasan penyakit 

demam berdarah bisa lebih baik. Disamping itu sementara untuk ketersediaan air 

bersih di Mahulu masih terbatas. Di penginapan di Ujoh Bilang, untuk mandi dan 
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sikat gigi masih menggunakan air Sungai Mahakam, yang itu masih kurang 

terjaga kebersihannya.5. 

Kabupaten Tanah Bumbu berdiri pada tahun 2003 berdasarkan Undang-

Undang No. 2 tahun 2003 sebagai pemekaran dari kabupaten Kotabaru di propinsi 

Kalimantan Selatan yang merupakan kabupaten yang cukup pesat 

pembangunannya. Dengan Tanah Bumbu sebagai kabupaten yang sangat luas, 

memiliki jumlah penduduk ± 300.000 jiwa, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 

luas wilayah sebesar 5.066,96 Km² atau 13,50% dari total luas propinsi 

Kalimantan selatan dan mempunyai 150 Desa / Kelurahan yang terbagi dalam 10 

Kecamatan, Yaitu Kecamatan Kusan Hilir dengan luas wilayah 401,54 Km², 

Kecamatan Sungai Loban dengan luas wilayah 358,41 Km², Kecamatan Sungai 

Danau dengan luas wilayah 876,58 Km², Kecamatan Kusan Hulu dengan luas 

wilayah 1.609,39 Km², Kecamatan Batulicin dengan luas wilayah 127,71 Km², 

Kecamatan Karang Bintang dengan luas wilayah 118,02 Km², Kecamatan 

Mentewe dengan luas wilayah 1.011,21 Km², Kecamatan Simpang Empat dengan 

luas wilayah 302,32 Km², Kecamatan Kuranji dengan luas wilayah 110,24 Km², 

Kecamatan Angsana dengan luas wilayah 151,54 Km². 

Sebelum Tanah bumbu memekarkan diri menjadi kabupaten, berbicara 

pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan di anggap sangat buruk, 

disamping akses menuju RSUD Kotabaru yang sangat jauh, yaitu menempuh jalur 

darat dan laut yang memakan waktu 3-4 jam, dan juga pelayanan dirumah sakit 

tersebut minim dari kata standar rumah sakit yang seharusnya.  Ketersediaan 

                                                           
5http://beritaborneo.com/menilik-geliat-pembangunan-mahakam-ulu/diakses28-april-2016 
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sarana kesehatan di Kabupaten Kotabaru terus ditingkatkan berbagai fasilitasnya 

pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas yang terdapat di setiap 

kecamatan. Saat itu tersedia 1 (satu) RSUD tipe C yang sedang dalam tahap 

peningkatan menuju tipe B, 22 (dua puluh dua) Puskesmas, 69 (enam puluh 

sembilan) Puskesmas pembantu, 11 (sebelas) Balai Pengobatan swasta, dan 1 

(satu) BKIA. Tenaga medis yang tersedia di Kabupaten Kotabaru meliputi 24 (dua 

puluh empat) orang Dokter Umum, 5 (lima) orang Dokter Gigi, 4 (empat) orang 

Dokter Spesialis. Ditambah dengan tenaga perawat sebanyak 78 (tujuh puluh 

delapan) orang, 78 (tujuh puluh delapan) orang Bidan. Tingkat kesehatan 

masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan6.  

                 Tabel 1.1 Ketersediaan Medis dan Paramedis 

MEDIS/PARAMEDIS JUMLAH 

DOKTER UMUM 24 

DOKTER GIGI 5 

DOKTER SPESIALIS 4 

DOKTER BEDAH 0 

PERAWAT 78 

BIDAN 78 

Sumber: Dinas Kesehatan Tanah Bumbu, 2014 

 

 

                                                           
6http://rumah-sakit/l/2040/RSUD-Kotabaru/diakses pada tanggal 3 mei 2016 

http://rumah-sakit.findthebest.co.id/l/2040/RSUD-Kotabaru/diakses
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Tabel 1.2 Infrastruktur Kesehatan 

PEMBANGUNAN JUMLAH 

  RUMAH SAKIT 1 

PUSKESMAS 22 

PUSKESMAS PEMBANTU 69 

BALAI PENGOBATAN SWASTA 11 

BKIA 1 

POSYANDU 54 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2014 

Sejak berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 8 April 2003, 

RSUD Amanah Husada ditetapkan sebagai RSUD Kabupaten Tanah Bumbu 

sesuai SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2003 tentang Penunjukan 

RSUD dan SK Bupati Nomor 26 Tahun 2003 tentang Izin Operasional RSUD 

Amanah Husada. Kemudian, sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang 

pembentukan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum, berubah namanya 

menjadi RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor. Sejak pertama didirikan, Rumah 

Sakit Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat rujukan Kabupaten yang pada saat 

itu masih menggunakan bangunan yang bersifat sementara karena bangunan 

Rumah Sakit ini berstatus kontrak dengan konstruksi yang diperuntukkan bagi 

sebuah hotel sehingga penataan ruangnya masih sangat jauh mengikuti tata ruang 

Rumah Sakit pada umumnya. Selain itu, peralatan yang digunakan sebagian besar 

merupakan hibah dari Rumah Sakit Daerah Kotabaru sehingga sebagian besar 

peralatan tersebut sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Keadaan ini 
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mengakibatkan pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat belum 

dapat dilakukan secara berkualitas dan maksimal. Sejak tanggal 1 Februari 2010, 

Rumah Sakit Kabupaten ini pindah ke lokasinya yang baru di desa Sepunggur 

yang merupakan bangunan sendiri dan memenuhi standar bangunan Rumah Sakit 

yang didirikan diatas lahan seluas ± 6 hektar.  

Pembangunan dilakukan secara Multi Years dari tahun 2007 s/d 2010 yang 

bersumber dari dana APBD Murni Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Tanah 

Bumbu sebagai kabupaten yang sangat luas, memiliki jumlah penduduk ± 300.000 

jiwa dengan ± 83,33% penduduknya memiliki kemampuan ekonomi cukup baik 

serta terdapat ± 60 perusahaan berskala nasional dan internasional dengan ribuan 

karyawan termasuk pekerja asing sudah mulai berdatangan dan berdomisili di 

daerah ini. Dengan kondisi seperti ini, maka di kabupaten Tanah Bumbu harus 

memiliki rumah sakit yang memiliki standar dan kemampuan yang lebih baik dan 

harus mempunyai peralatan yang lebih lengkap (sesuai dengan standar pelayanan 

Nasional). Komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat 

untuk memajukan daerah menjadi potensi yang sangat besar yang dihadapkan 

dengan kenyataan bahwa pelayanan kesehatan yang sekarang ini masih belum 

maksimal sehingga pemerintah kabupaten harus melakukan berbagai upaya untuk 

menjaring / mencari dana yang besar untuk dapat melengkapi sarana pelayanan 

kesehatan rujukan (Rumah Sakit) tersebut, salah satunya diharapkan adanya dana 

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi di Tahun 20167. 

                                                           
7 Dikutip dari http://rsud.tanahbumbukab/ diakses01mei2016 

http://rsud.tanahbumbukab/
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah  

permasalahan     adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kualitas Penyelegaraan 

Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. 

2. Apa saja yang menjadi kendala- Kendala dalam Penyelegaraan Pelayanan 

Publik Di Didang Kesehatan Paska Pemekaran Kabupaten Tanah bumbu. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian antara lain : 

1. Untuk mengetahui dampak pemekaran daerah terhadap kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik bidang kesehatan di kabupaten tanah 

bumbu 

2. Untuk mengetahui kendala – kendala apa saja yang terjadi di dalam 

penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan paska pemekaran 

Kabupaten Tanah Bumbu 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat hasil penelitian  ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

  Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan pemahaman baru pada penulis 

mengenai Pemekaran Daerah dan dampaknya terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan. 
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b. Bagi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu 

  Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan 

sebagai suatu sumbangsih pemikiran kepada pemerintah Kabupaten 

Tanah Bumbu dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan 

pelayanan publik dibidang kesehatan. 

c. Bagi masyarakat 

  Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan informasi dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat 

mengenai penyelenggaraan pelayanan publik dibidang kesehatan 

dan menjadikan masyarakat dapat mengontrol jalannya pemekaran 

daerah 

 

2. Manfaat Akademis  

 Penelitian ini dapat diharapkan menjadi tambahan refrensi ilmiah 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemekaran 

daerah terhadap peningkatan pelayanan kesehatan disuatu daerah. 

1.5 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

  1.5.1 Definisi Konseptual  

Defninsi Konseptual adalah penggambaran secara umum tentang konsep atau 

istilah tertentu yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dan penyusunan teori yang 

relevan dengan variabel tujuan penelitian.8 

                                                           
8Burhan Bungin, 2001, Metodologi Sosial Format-Format Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 

Airlangga University Press, Surabaya, Hal 75.  
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1) Pemekaran daerah 

Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi 

dua daerah atau lebih. Menurut PP No. 78/2007, ada beberapa syarat pemekaran 

yang berbeda dengan aturan yang lama, diantaranya jumlah kabupaten, waktu 

pemekaran, juga rekomendasi dari kabupaten induk dan provinsi. Yang eksplisit 

juga salurannya dari bawah, masyarakat yang menentukan, apa benar masyarakat 

menghendaki pemekaran dari forum komunikasi desa dan kelurahan. Tidak tiba – 

tiba ada forum yang mengusulkan pemekaran lalu di proses pemekarannya. PP 

No. 78/2007 mengatur penghapusan dan penggabungan daerah. PP No. 78/2007 

mengatur penghapusan suatu daerah didahului dengan evaluasi terhadap kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan 

otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP No. 

78/2007 memang bisa dibilang lebih lengkap mengatur persyaratan pembentukan, 

penghapusan, dan penggabungan daerah dibandingankan dengan PP No. 

129/2000.  

 

2) Pelayanan publik 

Pelayan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan publik dan 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Seorang ahli lain juga berpendapat bahwa, pelayanan publik diartikan sebagai 

pemberian pelayanan ( melayani ) keperluan orang atau masyarakat yang 
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mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata 

cara yang telah ditetapkan9. 

a. Pelayanan Publik Bidang Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam suatu negara. 

Bahkan kesehatan suatu masyarakat di 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. Dalam pelayanan kesehatan dikenal 

dengan istilah evidence based medicine, evidence based public health, evidence 

based management sebagai bagian dari evidence based decicion makig. Misalnya, 

pasien yang merasa cepat sembuh, perawatan dokter yang diberikan tepat waktu, 

perawatan pasien dirumah sakit berlangsung cepat, kesembuhan pasien dibuktikan 

dengan laboratorium, rontgen (x-ray), dan hasil pemeriksaan lainnya, serta yang 

menyangkut fasilitas kesehatan baik sumber daya manusia maupun sarana dan 

prasarana. 

Maka dari itu diperlukan langkah strategis untuk menyikapinya. Dalam 

tulisan ini penulis mencoba mendiskusikan langkah strategis apa saja yang dapat 

diterapkan di negara Indonesia untuk memperbaiki sistem pelayanan publik 

bidang kesehatan saat ini.Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah 

                                                           
9 Mahmuda, 2005, Manajemen Sektor Publik, Unit Penerbit dan Percetakan, Yogyakarta, Hal.229 
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awal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. dengan 

memberikan pelayanan kesehatan dasar yang optimal, diharapkan sebagian besar 

masalah kesehatan masyarakat dapat diatasi.10 

1.5.2 Definsi Operasional 

 Dengan definisi operasional maka memberikan kejelasan dan indikator 

terhadap peneliti sendiri mengenai data apa yang akan dicari, dan orang lain atau 

maksud konsep yang dipakainya dalam penelitian. Maka indikator, sebagai 

berikut.11 

1. Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Sebelum Pemekaran 

2. Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Setelah Pemekaran 

3. Dampak Pemekaran Terhadap Pelayanan Publik Di Bidang 

Kesehatan 

a. Infrastruktur 

- Rumah sakit 

- Puskesmas 

- Posyandu 

- Jaminan Kesehatan 

b. SDM 

- Medis 

- Paramedis 

c. Sarana dan Prasarana 

                                                           
10 Dikutip dari https://ziyahshiyam.wordpress.com/2013/02/09/pelayanan-publik-bidang-

kesehatan/diakses 01 mei 2016 
11 Darsono Wisadirana,2005, Metode penelitian Dan Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Ilmu 

Sosial Politik, UMM Pres, Malang, Hal, 58 
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- Apotek 

- Laboratorium 

- Ambulance , dll 

 

1.6  Metode Penelitian 

Metode secara umum berisi cara atau langkah-langkah praktis yang ditempuh 

oleh peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Pada bagian ini 

dipaparkan jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, subyek 

penelitian, lokasi penelitian dan analisis data. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 

prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jelas penelitian ini 

mententangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif 

yaitu yang menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan 

pada penelitian kualitatif.12  

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka 

yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata gambaran holistik dan rumit. 

Artinya, penelitian kualitatif berupaya menggambarkan fenomena atau suatu 

permasalahan yang kompleks, sehingga membutuhkan penjelasan dari berbagai 

variabel yang berkaitan. Penelitian ini digunakan agar kiranya dapat menjelaskan 

suatu fenomena dengan lebih mendala dan terperinci. Definisi ini lebih melihat 

perspektif emik dalam penelitian yaitu memandang suatu upaya membangun 

                                                           
12 Lexy J. Moeleong. 2015. Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya 

cetakan ke 34 Hal.165 
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pandangan subyek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran 

holistik dan rumit. 13 

 

1.6.1 Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

menggambarkan dan menelah secara lebih jelas dari beberapa faktor yang 

berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang sedang diselidiki.14 

penelitian ini mengambarkan dampak pemekaran daerah terhadap kualitas 

penyeleggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. 

1.6.2 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

A. hal ini untuk memperoleh sumber data primer digunakan teknik 

wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun peneliti 

mewawancara nara sumber sebagai data primer adalah sebagai 

berikut : Sumber data primer, diperoleh dari hasil penelitian 

lapangan secara langsung dari sebenarnya dan pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan kualitas penyeleggaraan pelayanan publik 

di bidang kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu 

B. Sumber data sekunder, diperoleh dari teknik dokumentasi dan 

kepustakaan. Hal ini   dapat dilakukan dengan mencari dan 

mengumpulkan data melalui informasi secara tertulis atau 

gambar-gambar yang berhubungan fakta dan kondisi dilapangan 

                                                           
13 Ibid. Hlm. 166 
14 John Cresswell. Research Design, pendekatan kwalitatif, Kuantitatif dan Mised. Yogyakarta: 

Pustaka belajar. Hal:167 
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tentang kualitas penyeleggaraan pelayanan publik di bidang 

kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. 

 

1.6.3  Teknik pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan teknik:  

A. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti 

yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba ( 1985:266 ), antara lain: 

mengkontuksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, 

tuntunan, kepedulian dan lain-lain.15Dalam penelitian ini akan digunakan 

wawancara terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur 

adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti yang menggunakan 

jenis  wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. 

Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat. Jenis ini 

dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang refresentatif ditanyai 

dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penting sekali. Semua aspek 

dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan. Jenis wawancara ini tampaknya bersamaan 

                                                           
15 Lexy J. Moeleong. 2015. Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya 

cetakan ke 34 Hal.186  
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dengan apa yang dinamakan wawancara baku terbuka menurut Patton 

seperti yang dijelaskan diatas. Wawancara tak terstruktur merupakan 

wawancara yang berbeda dengan wawancara yang terstruktur. Cirinya 

kurang diinterupsi arbitrer. Wawancara semacam ini digunakan untuk 

menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil 

wawancara semacam ini menekankan pengecualian, penyimpangan, 

penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendektan baru, 

pandangan ahli, atau perspektif tunggal.16 

B. Observasi  

Observasi langsung atau pengamatan langsung adalah cara 

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat 

standar lain untuk keperluan tersebut.observasi secara langsung akan 

dilakukan dibeberapa lembaga/instansi dan juga tempat lainnyayang 

memiliki relasi terkait dengan permasalahan yang diangkat17. Dalam 

menggunakan tehnik observasi yang terpenting adalah mengandalkan 

pengamatan dan ingatan peneliti. Observasi yang dimaksud adalah 

memberikan pengamatan dalam suatu kegiatan tertentu, agar peneliti 

nantinya bisa memahami secara langsung suatu proses kejadian yang 

terjadi dilapangan dan tidak mengajukan pertanyaan18. 

C. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan sebuah tehnik peneliti dengan 

mengumpulkan data. Dokumen merupakan cacatan peristiwa yang sudah 
                                                           
16 Ibid hal.190 
17 Ibid. Hal. 174 
18 Nazir, Moh. 2011. Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 190 
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berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

menumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

cacatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan ,dan 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dar 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif.19 

1.6.4 Subyek penelitian  

Subyek penelitian adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar sebuah penelitian, karena sebagai 

subyek yang mampu memberikan informasi yang luas-luasnya, maka dalam 

penelitian ini peneliti sangat berhati hati dalam menentukan informan, agar 

didapatkan informasi yang valid dan lengkap. 

Peneliti menetapkan para informan peneliti yang dipandang dapat 

memberikan pengalaman yang seluasnya, terutama yang berhubungan  

Pemerintah dinas perhubugan dalam, dampak pemekaran daerah terhadap kualitas 

penyelegaraan pelayanan publik di bidang kesehatan maka itu peneliti tetapkan 

subjek penelitian ini antara lain yaitu adalah: 

1. Staff Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu 

2. Stakeholder yang ada di kabupaten tanah bumbu 

3. Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 3 orang. 

                                                           
19 Sugiono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: alfabeta. Cetakan 

ke-21. Hlm. 240 



21 
 

Sehingga itu Peneliti Menetapkan subjek penelitian sebagaimana disebut diatas 

sebagai Penguatan nara sumber untuk Peneliti  mendapatkan data yang akurat 

sebagai penunjang Peneliti dilapangan. 

 

1.6.5 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menunjang 

penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tanah Bumbu. 

1.6.6 Tehnik Analisis Data  

Ananlisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. 

Analisis data kaulitatif ( Bogdan dan Biklen ) adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milihnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Mengemukakan bahwa aktifitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah  jenuh. Aktifitas dalam 

analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification atau dikenal dengan analisis data model interaktif. Langkah-

langkah analisis ditunjukkan pada bagan 1 berikut 20: 

 

                                                           
20 Ibid. Hlm. 246 
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Bagan 1. Model analisis data ( interactive model ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengumpulan data  

Pengumpulan data yaitu menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, 

dan sebgaianya.21 

2. Reduksi data 

Merangkum, meringkas atau mengambil kesimpulan dari data-data 

yang suda kita dapatkan, dengan mencari fokus atau pokok permasalahan 

terhadap program pemerintah  daerah dalam pengembangan transportasi 

laut. Dengan demikian kita nantinya akan mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih valid. Dari penelitian ini nanti akan dirangkum data-data yang 

sudah didapatkan baik data primer maupun dari data sekunder. Dengan 

                                                           
21 Lexy J. Moeleong.2015. Metedologi Penelitian Kualitatif.Bandung:PT.Remaja Rosdakarya. 

Cetakan ke-34. Hlm. 247 

Data Collection 

Data Reduction 

Conclusions:  

Drawing/verifying 

Data Display 
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hakikat objek tersebut, Husserl berpendapat bahwa untuk menangkap 

hakikat objek-objek tersebut, diperlukan tiga macam reduksi guna 

menyingkirkan semua hal yang mengganggu dalam mencapai tahap 

keilmuan pengetahuan.22Yaitu : 

1) Reduksi untuk menyingkirkan segala sesuatu (data) yang 

subjektif untuk menerima data-data yang objektif. 

2) Reduksi untuk menyingkirkan seluruh pengetahuan 

tentang objek yang diperoleh dari sumber lain dan semua 

teori dan hipotesis yang sudah ada.  

3. Display Data  

Penyajian data atau display data merupakan langkah kedua setelah 

reduksi data dilakukan oleh peneliti. Penyajian data diikuti oleh proses 

mengumpulkan data-data yang saling berhubungan satu sama lain melalui 

wawancara.Pendokumentasian dan pengamatan yang lebih mendalam. Hal 

ini dimaksud untuk memperkuat hasil reduksi data untuk diolah lebih 

lanjut sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan 

terhadap Pemerintah daerah dalam pengembangan transportasi laut di 

kabupaten buru. setelah data diperoleh berupa tulisan baik dari catatan 

maupun rekaman yang suda reduksi, harus didisplay secara tertentu untuk 

masing-masing pola, kategori, fokus atau tema yang hendak dipahami dan 

dimegerti23 data kemudian disajikan dalam bentuk diskritif. Data-data 

                                                           
22  Dr. Drs. Yanuar Ikbar, MA, 2012, Metode Penelitian Sosial Kualitatif, Rafika Aditama. 

Bandung, hal:164 
23  Sanapiah Faisal. 2008.  Format-Format Penelitian Sosial. Rajawali Pers. Jakarta. Hal:25 
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yang saling berhubungan dikelompokkan sehingga terbentuk kelompok-

kelompok data yang selanjutnya akan disimpulkan. 

4. Pengambilan kesimpulan

Langkah ketiga yaitu kesimpulan.Setelah peneliti menarik 

kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti mempelajari dan memahami 

kembali data-data hasil penelitian, meminta pertimbangan kepada berbagai 

pihak mengenai data-data yang diperoleh dilapangan. Isi kesimpulan 

tersebutkan menyatakan kredibilitas dari asumsi awal yang ditentukan oleh 

peneliti tehadap  dampak pemekaran daerah terhadap kualitas 

penyelaggaran pelayanan publik dibidang kesehatan 




