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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Otonomi Daerah 

 Menurut UU No. 23 tahun 2014, bab 1 pasal 1 otonomi daerah adalah hak, 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Otonomi daerah adalah konsekuensi diterapkannya sistem 

desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.1 

 Sebagaimana kita ketahui otonomi daerah merupakan jawaban dari 

otoritarianisme yang di terapkan selama tiga dekade orde baru memendam rasa 

kecewa, karena ketidakadilan dan pemasungan semangat pemerintahan lokal. Hal 

ini diartikulasikan dalam frase pusat daerah, Jawa-Luar Jawa, dan berbagai 

streotip yang kedengarannya tidak adil, mewakili antara yang menang-kalah, 

kaya-miskin, pintar-bodoh, dan berbagai streotip lainnya.2 Pola-pola hubungan ini 

mereflesikan konfigurasi hubungan pusat-daerah. Hal ini menarik mengingat 

dalam kajian historis, berbagai hal menyangkut tuntunan otonomi di daerah 

beserta segala impementasi yang di timbulkannya, adalah dikarenakan salah satu 

pihak (pusat) cenderung memformalisasikan posisi yang dominan. Hal ini 

                                                           
1 UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
2 Dr. J. Kaloh, 2007, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta, Rineka Cipta.  hlm. 14 
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mengakibatkan daerah mengalami stagnasi dalam pengembangan kreativitasnya 

karena berbagai konsep yang memberikan penekanan pada keseragaman, 

keserentakan, target, dan berbagai pola kebijakan yang amat sentralistis. Dalam 

konteks demikian, daerah menjadi wilayah subordinasi yang kaku, lambat, dan 

kurang inovatif. Pola formasi hubungan pusat-daerah seperti ini, kemudian 

memberikan implikasi terhadap perilaku, respons, dan pemikiran masyarakat di 

daerah, sehingga keinginan dan harapan untuk melakukan perubahan atau bahkan 

sekedar sadar akan keadaan yang terjadi tidak terlintas dalam pemikiran mereka. 

Reformasi telah membawa perubahan yang sangat mendasar, suatu perubahan 

yang di pandang tidak mungkin , ternyata telah menjadi kenyataan.3  

 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-

luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua 

urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan 

daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan 

memberdayakan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan 

rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata 

dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk 

menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan 

kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan 

berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan 

                                                           
3 Ibid. Hlm. 16 
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jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah 

otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan 

dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan 

daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

 Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin 

keserasian hubungan antar daerah dengan daerah yang lainnya. Artinya, mampu 

membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama 

untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar 

daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah harus juga 

mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya 

harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap 

tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru mewajibkan pemerintah 

melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, 

pengembangan, perencanaan dan pengawasan, memberikan standar, arahan, 

bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan 

evaluasi. Bersamaan dengan itu pemerintah wajib memberikan fasilitasi berupa 

pemberian peluang kemudahan bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dapat 

melaksanakan otonomi secara efektif dan efesien4. Penyelenggaraan desentralisasi 

menurut Undang-Undang ini mensyaratkan adanya pembagian urusan 

pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan 

                                                           
4  Ibid, hlm. 72-74 
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pemerintahan didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan 

pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan 

pemerintah tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup Bangsa dan 

Negara. 

Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan 

pemerintah daerah (discretionary power) untuk penyelenggaraan pemerintahan 

tersendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran-serta aktif masyarakat dalam 

rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah 

tidak hanya berarti melaksanakan demokratis dilapisan bawah, tetapi juga 

mendorong aktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi 

lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari wilayah, 

maka rakyat tidak hanya saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui 

pemberdayaan masyarakat. Melainkan yang utama adalah berupaya untuk 

memperbaiki nasibnya sendiri. Hal ini dapat diwujubkan dengan memberikan 

kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur dan 

mengurus serta mengembangkan daerahnya. Kewenangan adalah keleluasaan 

menggunakan dana baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pusat, 

sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan pusat, keleluasaan untuk 

berprakarsa, memilih alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan 

untuk kepentingan daerahnya, keleluasaan untuk memperoleh dana perimbangan 
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keuangan pusat dan daerah yang memadai, yang berdasarkan atas kriteria objektif 

dan adil5. 

Berdasarkan penjelasan mengenai otonomi daerah di atas kabupaten Tanah 

Bumbu merupakan salah satu daerah hasil pemekaran pada tahun 2003. Artinya, 

kabupaten Tanah Bumbu berdiri sebagai sebuah daerah otonom baru paska 

reformasi 1998. Hal ini tentu membawa beberapa atau bahkan banyak perubahan 

dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu, yang sebelumnya 

terpusat menjadi menjadi memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur 

daerahnya dalam segala bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, sarana dan prasana, 

dan sebagainya. 

Adanya otonomi daerah membuat kabupaten Tanah Bumbu memiliki 

kesempatan yang besar untuk meyakinkan pemerintahannya sesuai dengan 

aspirasi dan kondisi masyarakat setempat. Selain itu juga memberikan peluang 

bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan memberikan 

jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakatnya. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Ibid, hlm. 61 
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2.2 Pemekaran Daerah 

 Pemekaran daerah merupakan suatu konsekuensi logis diterapkannya 

desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pemekaran wilayah merupakan 

instrumen untuk memberdayakan daerah, memperpendek span of control, dan 

merebut dana perimbangan dari Pusat. Meskipun demikian, maraknya pemekaran 

daerah, terutama setelah reformasi, masih menimbulkan banyak problematika 

dalam masyarakat. Pemekaran daerah pada prakteknya kerap kali tidak sesuai 

dengan tujuan semula, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

mengembangkan demokrasi lokal, memaksimalkan asa publik ke pemerintahan, 

mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, menyediakan pelayanan publik yang 

baik dan seefesien mungkin. Faktor-faktor seperti tujuan politis pragmatis yang 

lebih dominan dilakukannya pemekaran daerah. 

Hasil studi dari tim Bank Dunia menyimpulkan adanya empat faktor 

utama pendorong pemekaran wilayah di masa reformasi yaitu : 

1. Motif untuk efektifitas/efesiensi administrasi pemerintahan mengingat 

wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar , dan 

ketertinggalan pembangunan. 

2. Kecendrungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, tingkat 

pendapatan, dan lain lain. 

3. Adanya kemanjaan fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang 

(disediakan dana alokasi umum, bagi hasil dari sumber daya alam, dan 

disediakannya sumber-sumber pendapatan asli daerah). 
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4. Motif pemburu rente (bureaucratic and political rent-seeking) para 

elit6.  

Secara yuridis formal, UU No. 32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 

tahun 1999) antara lain : 

Pertama, tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan 

penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 

peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, 

percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, 

serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Dengan demikian, 

setiap kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus menjamin 

tercapainya akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. 

Kedua, syarat-syarat pembentukan dan kriteria pemekaran daerah adalah 

menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, soaial politik, 

jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang 

kemungkinan terselenggaranya otonomi seperti keamanan dan ketertiban, 

ketersediaan sarana pemerintahan,rentang kendali. 

Ketiga, prosedur dan pembentukan pemekaran daerah diawali oleh adanya 

kemauan politik Pemda dan aspirasi masyarakat setempat, didukung oleh 

penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemda. Usulan disampaikan kepada 

Menteri Dalam Negeri yang disertai lampiran hasil penelitian, persetujuan DPRD 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri memproses 

                                                           
6 Tri Ratnawati. 2009.  Pemekaran Daerah, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 15  
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lebih lanjut dan menugasi tim untuk observasi ke daerah yang hasilnya menjadi 

rekomendasi bagi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Semua 

proposal akan “ dipertimbangkan “ oleh DPOD yang berkantor di Depdagri. 

Keempat, pembiayaan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintah 

daerah baru untuk tahun pertama ditanggung oleh daerah induk berdasarkan hasil 

pendapatan yang diperoleh dari gabungan Kabupaten/Kota di Provinsi baru dan 

dapat dibantu melalui APBN atau hasil pendapatan yang diperoleh dari 

Kabupaten/Kota yang baru dibentuk. Sedangkan segala biaya yang berhubungan 

dengan penghapusan dan penggabungan daerah dibebankan kepada APBN. 

Kelima, evaluasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi 

sampai kepada penghapusannya didahului dengan penilaian kinerja. Apabila 

setelah 5 tahun setelah pemberian kesempatan memperbaiki kinerja dan 

mengembangkan potensinya tidak  tercapai hasil maksimal, maka daerah yang 

bersangkutan dihapus dan digabungkan dengan daerah lain. Untuk kepentingan 

evaluasi ini, setiap tahun daerah wajib menyampaikan data-data terkait kepada 

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri7. 

Peluang bagi pemekaran daerah otonom, atau pembentukan daerah 

otonom baru, bukanlah hal yang baru dalam sejarah pemerintahan daerah di 

Indonesia. Bahkan sejak sistem pemerintahan Indonesia cenderung sentralistis 

pada masa Orde Baru, pemerintah juga telah banyak dilakukan pembentukan 

daerah otonom baru. Distrik-distrik yang semakin menguat karakter urbannya 

                                                           
7 Ibid. Hlm. 23-29 
 



 

33 
 

kemudian dijadikan kota Administratif. Selanjutnya bila karakter tersebut telah 

semakin menguat, darah tersebut dijadikan kota madya yang setingkat dengan 

pemerintah Kabupaten. Diluar itu juga kemungkinan pembentukan pemerintah 

Kabupaten ataupun Provinsi baru. Kebijakan pemekaran daerah yang selama ini 

ada dalam berbagai regulasi nasional sangat kuat mengatur dimensi proses 

kebijakan. Dalam pengaturan proses kebijakan tersebut, aturan tentang proses dan 

mekanisme inisiasi pemekaran daerah mendapatkan porsi yang dominan. Proses 

inisiasi pemekaran yang dikembangkan sangat kental dengan nuansa buttom-up. 

Hal in bisa dilihat dari regulasi yang ada sampai sekarang ini. 

Alur proses inisiasi pemekaran daerah : 

1. Penyaringan aspirasi masyarakat. 

2. Kajian akademis independen. 

3. Pemerintah daerah induk kemudian memutuskan apakah aspirasi 

pemekaran tersebut akan disetujui atau tidak.  

4. Jika disetujui, daerah induk melanjutkan usulan tersebut ke level daerah 

yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah 

atasan. 

5. pemerintah pusat, dalam hal ini Depdagri kamudian membuat kajian 

akademis terhadap usulan pemekaran tersebut. 

6. Hasil kajian akademis dari Depdagri akan divertifikasi oleh DPOD sebagai 

bahan pertimbangan oleh presiden. 

7. Setelah presiden menyetujui, selanjutnya presiden mengamanatkan kepada 

Mendagri untuk menyiapkan RUU Pembentukan Daerah. 
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Dalam wacana publik dan kajian akademis tersebut diuraikan lebih rinci 

beberapa alasan utama mengapa sebuah daerah berinisiasi untuk melakukan 

pemekaran daerah : 

1. Kebutuhan untuk pemerataan ekonomi daerah 

Menurut data IRDA (Indonesia Rapid Decentralization Appriasal), 

kebutuhan untuk pemerataan ekonomi menjadi alasan paling populer 

digunakan untuk memekarkan sebuah daerah. 

2. Kondisi geografis yang terlalu luas 

Banyak kasus di Indonesia, proses delivery pelayanan publik tidak pernah 

terlaksana dengan optimal karena infrastruktur yang tidak memadai. 

Akibatnya luas wilayah yang sangat luas membuat pengelolaan 

pemerintah dan pelayanan publik tidak efektif. 

3. Perbedaan basis identitas 

Alasan perbedaan identitas (etnis,asal muasal keturunan) juga muncul 

menjadi salah satu alasan pemekaran. Tuntunan pemekaran muncul 

biasanya karena biasanya karena masyarakat yang berdomisili di daerah 

pemekaran merasa berbagai komuitas budaya tersendiri yang berbeda 

dengan komunitas budaya daerah induk. 

4. Kegagalan pengelolaan konflik komunal 
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Kekacauan politik yang tidak bisa diselesaikan seringkali menimbulkan tuntunan 

adanya pemisahan daerah8. 

Sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran, sebagai pemerintah daerah 

otonom pada umumnya menghadapi permasalahan yang jauh lebih rumit 

dibandingkan dengan daerah otonom lama. Masalah ini merupakan mencangkup 

beberapa hal : 

1. Bidang pemerintahan 

a. sumber daya aparatur yang sangat terbatas, baik dari sisi jumlah, 

kualifikasi administratif (seperti golongan kepegawaian sebagai prasayarat 

untuk menduduki jabatan tertentu), serta kualifikasi teknis dan substantif. 

b. Sumber daya fiskal yang sangat terbatas. 

c. Infrastruktur fisik pendukung proses pemerintahan, seperti gedung dan 

peralatan perkantoran. 

d. Pengalaman lembaga dalam  menjalankan fungsi pemerintahan yang 

sangat terbatas, bahkan belum adanya kebijakan yang akan diteruskan atau 

dikembangkan, sehingga harus dibuat kebijakan baru. 

1. Bidang Ekonomi 

a. Institusi ekonomi seperti pelaku produksi, distribusi dan keuangan 

(lembaga keuangan bank maupun non-bank) yang sangat terbatas. 

                                                           
8 Drs. Cornelis Lay, MA & Dr. Purwo Santoso, MA, 2006, Perjuangan Menuju Puncak,  Program 

Pasca Sarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gajah Mada, Yogyakart, hlm 2-

5 
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b. Infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi yang sangat terbatas, 

mulai dari transportasi, kamunikasi dan relasi dengan pelaku ekonomi dari 

luar. 

2. Bidang Pelayanan Publik 

a. Infrastruktur fisik pelayanan yang terbatas, seperti rumah sakit, sekolah, 

dan pasar 

b. Kuantitas dan kualitas aparat yang juga sangat terbatas, karena 

mengandalkan transfer dari daerah induk. 

3. Bidang Sosial dan Politik 

a. Perebutan sumber daya antara daerah baru hasil pemekaran dengan daerah 

induk maupun daerah tetangga. 

b. Perebutan posisi-posisi politik dan birokratik dalam pemerintahan antara 

kelompok yang ada dalam masyarakat, namun belum ada pelembagaan 

dan preseden sebelumnya. 

c. Pelembagaan manajemen konflik yang belum terbentuk akibat posisi 

sebagai daerah baru9. 

2.3 Pelayanan Publik 

2.3.1 Pengertian Pelayanan Publik 

 Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 

ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menutut pelayanan publik 

                                                           
9 Dr. J. Kaloh, 2007, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 18-19 
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yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntunan tersebut sering tidak sesuai 

dengan harapan karena secara emperis pelayanan publik yang terjadi selama ini 

masih bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan 

seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “ 

melayani “ bukan yang dilayani. Oleh karena itu, pada dasarnya dibutuhkan 

reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan “ pelayan 

“ dan yang “ dilayani “ ke pengertian yang sesungguhnya10.  

Pengertian pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 Tentang 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik11.  

Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang 

dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri 

sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. 

Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaik pada 

masyarakatnya. Osborne dan Plastrik mencirikan pemerintahan (birokrat) 

sebagaimana diharapkan di atas adalah pemerintahan milik masyarakat, yakni 

pemerintahan (birokrat) yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya 

kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga  mampu mengontrol 

pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya kontrol dari masyarakat 

                                                           
10 Prof. Dr. Lijian Poltak Sinambela, dkk. , Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta, Bumi Aksara, 

2006 hlm. 3 
11  UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 1 
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pelayanan publik akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang 

lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan 

yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai  kewajiban bukan hak karena 

mereka diangkat oleh pemerintah untuk melayani masyarakat, oleh karena itu 

harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan akan 

dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat 

merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efesien12. 

 Menurut Kotler dalam Sampara Lukman pelayanan adalah setiap kegiatan 

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan 

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain 

atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan publik 

di artikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata 

cara yang telah dtetapkan. Selanjutnya Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/2003, 

publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 

maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, 

pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh 

penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada 

                                                           
12 Op. Cit. hlm. 3 
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hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah ( birokrat ) haruslah dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal bukanlah kebutuhan individual akan 

tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, 

misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain13. 

2.3.2 Desentralisasi dan Pelayanan Publik 

 Upaya yang mewujubkan sistem pemerintah yang demokratis dan tidak 

sentralistik serta otoritarian telah diterapkan dengan konsep otonomi daerah yang 

diterapkan sejak tahun tahun 1999. Dari sisi manajemen pemerintahan, penerapan 

desentralisasi dan otonomi daerah merupakan intrumen utama untuk mencapai 

suatu negara yang demokratis dan pemerintahan yang menjunjung tinggi 

kedaulatan rakyat. Tetapi dalam pelaksanaannya selama ini, kebijakan otonomi 

daerah masih menghadapi beberapa kelemahan, seperti: otonomi daerah hanya 

dipahami sebagai kebijakan yang bersifat institutional belaka;perhatian dalam 

otonomi daerah hanya pada masalahpengalihan kewenangan dari pusat ke daerah, 

tetapi mengabaikan esensi dan tujuan kebijakan tersebut; otonomi daerah tidak 

dibarengi dengan peningkatan kemandirian dan prakarsa masyarakat di darah 

sesuai tuntunan alam demokrasi. 

Desentralisasi merupakan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian 

dalam reformasi demokrasi. Desentralisasi adalah sebuah bentuk pemindahan 

tanggung jawab, wewenang, dan sumber-sumber daya (dana, personel, dan lain-

lain)  dari pemerintahan pusatketingkat pemerintahan dibawahnya. Dasar dari 

                                                           
13 Ibid, hlm. 3-4 
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inisiatif ini adalah bahwa proses desentralisasi dapat memindahkan proses 

pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dengan dengan 

masyarakat. Karena yang di rancang dan kemudian akan dilaksanakan oleh 

pemerintah. Demikian juga ditingkat pemerintahan daerah. Sebagai konsekuensi 

UU 22/1999 yang diubah dengan UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

telah menyebabkan adanya pemekaran, pelebaran, dan pembentukan 

pemerintahan daerah yang baru pada gilirannya memiliki pengaruh terhadap 

peningkatan jumlah anggaran pemerintahuntuk membiayai operasional lembaga-

lembaga tersebut dan penambahan jumlah pejabat. Hal ini mengakibatkan makin 

rumitnya persoalan birokrasi di daerah dan menjadi hambatan lagi bagi upaya 

mewujubkan pelayanan publik daerah. Secara umum, stakehoulders menilai 

bahwa kualitas pelayanan publik mengalami perbaikan setelah diberlakukannya 

otonomi daerah. Namun, hasil survey yang dilakukan UGM pada tahun 2002 

menyimpulkan bahwa dilihat dari sisi efesiensi dan efektivitas, responsivitas, 

kesamaan perlakuan, dan besar kecilnya rente birokrasi masih jauh dari yang 

diharapkan (Bappenas, 2004)14. 

 Melihat dari hasil-hasil dari berbagai lembaga tersebut, dapat disimpulkan 

betapa msih rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia, padahal tuntunan kualitas 

dan kuantitas jasa layanan publik oleh pengguna (user) smakin meningkat. 

Pengguna telah membayar jasa pelayanan publik, tetapi kualitas dan kuantitas 

yang diinginkan belum terpenuhi. Transparansi akuntabilitas dalam pelayanan 

publik diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pihak-pihak yang terkait dalam 

                                                           
14 Ibid. Hlm. 9 
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pelayanan publik, sehingga dituntut pula regulator yang mampu mengalosasikan 

sumber daya yang ada dan terjadi keseimbangan pihak-pihak yang terkait dalam 

pelayanan publik. Diluar pengguna jasa pelayanan publik (non-user) perlu 

diperhatikan kepentingannya, khususnya lingkungan strategis. Hingga saat ini, 

pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain: kurangnya 

renponsif, kurang informatif, kurang bisa di akses, kurang koordinasi, dan 

birokratis dimana pelayanan perizinan pada umumnya dilakukan melalui proses 

yang terdiri dari berbagai level sehingga terlalu lama. Selain itu, pelayanan publik 

juga kurang mau mendengar keluhan,saran,aspirasi masyarakat dan inefesien15. 

Meskipun demikian, ditengah banyaknya kekurangan dalam implementasi 

desentralisasi, untuk konteks pelayanan publik, desentralisasi masih lebih baik 

dari sentralisasi hal ini karena secara desentralistik, pelayanan publik dapat lebih 

responsif terhadap masalah masyarakat. Berbada jika sistem sentralistik yang 

masih diterapkan, yang mana tentu harus menunggu obrolan pusat untuk 

menjawab dan mengatasi berbagai problematika dalam masyarakat.   

2.3.3 Kualitas Pelayanan Publik 

 Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayan prima yang 

tercermin dari: 

                                                           
15 Drs. K.H. M. Ladzi Safroni, M.Ag. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik, Aditya Media 

Publishing, Surabaya, hlm. 17 
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1. Transparansi, yakni pelayanan yang sifatnya terbuka, mudah dan dapat 

di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional, yaitu pelyanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan memberi dan menerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas 

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan Hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 

dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status 

sosial, dan lain-lain 

6. Kesimbangan Hak dan Kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas 

pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi 

yang berbeda dan bervariasi mulai yang dari konvesional hingga yang lebih 

strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan 

karakteristik langsung dari suatu produk, yaitu seperti: a. Kinerja (performance); 
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b. Keandalan (reliability); c. Mudah dalam penggunaan (ease of use); d. Estetika 

(esthetics), dan sebagainya. 

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala 

sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the 

needs of costumers). Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvesional 

maupun yang lebih strategis oleh Gaspersz dalam samparan Lukman 

mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu pada pengertian pokok: 

1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik 

keistimewaan langsung, maupun keistimewaan aktraktif yang 

memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas 

penggunaan produk 

2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan 

atau kerusakan. 

Agar pelayanan yang diberikan berkualitas tentu saja kedua kualitas yang 

dimaksud harus terpenuhi. Negara berkembang umumnya tidak dapat memenuhi 

kedua kualitas tersebut sehingga pelayanan publiknya menjadi kurang 

memuaskan. Secara terinci Master dalam Dadang Julianta (Ed) mengemukakan 

berbagai hambatan dalam pengembangan sistem manajemen kualitas, antara lain: 

1. Ketiadaan komitmen dari manajemen 

2. Ketiadaan pengetahuan dan kekurangpahaman tentang 

manajemen kualitas bagi aparatur yang bertugas melayani 
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3. Ketidakmampuan aparatur mengubah kultur yang 

mempengaruhi kualitas manajemen pelayanan pelanggan 

4. Ketidaktepatan perencanaan kualitas manajemen yang 

dijadikan pedoman dalam pelayanan pelanggan 

5. Ketidakmampuan membangun learning organization learning 

by the individuals dalam organisasi 

6. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan yang belum 

dioptimalkan 

7. Ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan 

8. Ketidakcukupan sumber daya dan dana 

9. Ketidaktepatan sistem penghargaan dan balas jasa bagi 

karyawan 

10. Ketidaktepatan mengadopsi prinsip manajemen kualitas ke 

dalam organisasi 

11. Ketidaktepatan dalam memberikan perhatian kepada 

pelanggan, baik internal maupun eksternal 

12. Ketidaktepatan dalam pemberdayaan dan kerja sama. 

Selanjutnya, Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Budiman berpendapat 

terdapat lima indikator pelayanan publik, yaitu reliability yang ditandai pemberian 

pelayanan yang tepat dan benar; tangibles yang ditandai dengan penyediaan yang 

memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; responsiveness, yang 

ditandai dengan keiginan melayani konsumen dengan cepat; assurance, yang 

ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etka dan moral dalam memberikan 
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pelayanan, dan empati,yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui 

keinginan dan kebutuhan konsumen16. 

Adanya Pemekaran Daerah, tentu sangat berdampak pada kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik disuatu daerah. Dampak tersebut bisa 

berdampak positif dan berdampak negatif. Artinya, tidak selamanya pemekaran 

daerah itu berdampak pada semakin membaiknya pelayanan publik pada suatu 

daerah. Hal ini dikarenakan bisa saja adanya pemekaran daerah tidak bertujuan 

untuk kepentingan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi, bertujuan 

untuk sekelompok kepentingan saja. Hal ini kemudian yang penulis lebih 

perhatiakan untuk perlu ditinjau lebih lanjut. Apakah dengan adanya pemekaran 

daerah dapat berbandig lurus dengan kualitas pelyanan publik di daerah. 

2.4 Mengukur Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan 

Pelayanan publik di bidang kesehatan dapat diartikan sebagai sebuah 

pelayanan jasa. Dibidang pelayanan kesehatan, jasa adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh institusi rumah sakit atau puskesmas sebagai penyediaan layanan 

kesehatan. Jenis pelayanannya tidak tampak secara kasat mata. Misalnya, 

pelayanan RS, Puskesmas, klinik bersalin, pelayanan dokter praktek swasta untuk 

pengobatan rawat jalan atau rawat inap pasien. Jasa yang dihasilkan oleh institusi 

penyedia layanan kesehatan dimanfaatkan oleh pasien sebagai penggunaannya 

dalam waktu yang bersamaan langsung dngan produksi tersebut. Artinya, pada 

saat penyedia jasa layananan memberikan pengobatan atau perawatan kepada 

                                                           
16 Prof. Dr. Lijian Poltak Sinambela, dkk. 2006,  Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta, Bumi 

Aksara, hlm. 6-7 
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pasien, pada saat itu juga pasien menerima jasa pelayanan kesehatan tersebut. 

Oleh karena itu, efektivitas sebuah jasa pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi 

oleh mutu interaksi dan kamunikasi verbal dan non verbal antara penyedia dan 

pengguna jasa pelayanan kesehatan serta lamanya waktu tunggu pasien diruang 

tunggu.  

Produk jasa tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tidak dapat dirasa, tidak 

dapat dicium, didengar atau dicoba sebelum dibeli. Untuk mengurangi 

ketidakpastian terhadap pengguna jasa, calon pengguna jasa kesehatan harus 

memperhatikan benar-benar bukti tentang mutu jasa pelayanan yang ditawarkan 

kepada sesuai dengan standar mutu yang umum berlaku. Misalnya, mutu sebuah 

layanan rumah sakit akan segera terlihat melalui penataan interior dan eksterior 

rumah sakit tersebut. Demikian pula dengan peralatan medis, alat-alat komunikasi 

yang digunakan, staf pemberi brosur rumah sakit, dan sebagainya. Oleh karena 

jasa pelayanan bersifat intangibles, maka manajemen rumah sakit atau puskesmas 

harus mengembangkan kiat-kiat manajemen agar sifat-sifat intangibles jasa 

pelayanan kesehatan menjadi lebih tangibles (bisa dirasakan langsung oleh 

pasien) dan punya bukti nyata. Kiat-kiat manajemen institusi penyedia pelayanan 

kesehatan seperti tu disebut tangibilize the intangible atau manage the evidenc 

based. Dalam hal ini dibutuhkan data untuk menunjang pembuktiannya. 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 
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cepat, kesembuhan pasien dibuktikan dengan laboratorium, rontgen (x-ray), dan 

hasil pemeriksaan lainnya. 

Jasa pelayanan kesehatan memiliki sifat-sifat yang sangat bervariasi. Oleh 

karena itu, memang tidak mudah menentukan standar output setiap jasa 

pelayanan. Kondisi jasa itu disebut nonstandarddized output. Dari sini dapat 

disimak beragam variasi jasa dikaji dari bentuk, kualitas, jenis, pengguna, waktu 

(kapan), lokasi dan institusi kesehatanyang menyediakan jasa tersebut. Misalnya, 

variasi jasa pelayanan rumah sakitdibedakan berdasarkan kelas perawatan 

sehingga berbeda tarifnya, berbeda kelengkapan fasilitas ruangan atau 

peralatannya. Demikian pula dengan bentuk pelayanan yang dapat disediakan 

seperti jenis tindakan medis atau pelayanan gawat darurat untuk pasien korban 

kecelakaan. Dari aspek lokasi pelyanannya dibedakan pelayanan rumah sakit dan 

puskesmas, keduanya dibedakan karena jenis perawatan dan  pengobatannya, 

termasuk tehnik diagnosis terhadap penyakit pasien. Meskipun ada keragaman 

jasa pelayanan yang diterima masyarakat, tetapi secara tehnis harus di upayakan 

agar berbagai jenis jasa pelayanan tersebut memiliki standar yang sama sesuai 

dengan kesepakatan atau persetujuan kelompok ahli dibidangnya masing-masing. 

Dengan strategi seperti itu akan dapat dikurangi dampak negatif dari keragaman 

jenis jasa pelayanan yang dierima masyarakat karena sifat dan jenis jasa 

pelayanannya memang berbeda17.    

17 Prof. dr.A.A. Gde Muninjaya, MPH,  2015, Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan, 

Kedokteran EGC, Jakarta. Hlm. 3-4 




