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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Fungsi Pemerintah 

 Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan 

bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk 

dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan 

senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia 

seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan 

dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan 

bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut 

makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol 

dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.20 Lahirnya pemerintahan pada 

awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyasrakat, 

sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring 

dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya 

kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. 

Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada 

masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi 

untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap 

anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai 

kemajuan bersama 

                                                             
20http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19940/4/Chapter%20II.pdf  Diakses tanggal 13 

Maret 2017 
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Awal mula dibentuknya pemerintah ialah tidak lain dan tidak bukan untuk 

melindungi sistem ketertiban maupun keamanan di masyarakat secara umum 

sehingga, seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara tenang dan 

lancar. Diruang lingkup yang berbeda dimana masyarakat dapat memperluas tugas 

dan fungsi pemerintah yang tidak hanya sebatas melindungi melainkan juga 

sebagai bentuk pelayananan terhadap masyarakat. Masyarakat tidak wajib lagi 

sebagai pelayan dari pemerintah seperti zaman kerajaan terdahulu ataupun pada 

masa penjajahan namun, justru pemerintahlah yang melayani masyarakat, 

mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. 

Berdasarkan uraian tersebut pemerintah memiliki fungsi pemerintah yaitu: 

1. Fungsi Primer 

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu 

sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara 

wajar. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri 

tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan 

dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Untuk itu, 

dibentuklah birokrasi sebagai “government by bureaus”, pemerintahan 

biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau 

pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat. 

Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus 

dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang 

diperintah. Maksudnya ialah fungsi primer dari pemerintah hal yang 
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dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh 

kondisi-kondisi apapun. 

Fungsi primer dibedakan menjadi beberapa hal : 

a. Fungsi Pelayanan 

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan 

dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah 

yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat 

umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Pelayanan publik 

pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam 

kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan 

pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari 

pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain 

dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, dan lainnya.21Upaya peningkatan kualitas 

pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat 

dilakukan dengan strategi strategi yang dapat membangun sistem 

pelayanan yang baik untuk mewujudkan kualitas dari kebijakan publik 

yang baik pula. Perangkat birokrasi yang ada baru dapat memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas apabila kinerjanya selalu didasarkan 

pada nilai-nilai etika pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang 

baik tentu sangat bergantung oleh beberapa aspek, yaitu : sistem, 

                                                             
21Agustino, Leo. (2008) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung, CV Alfabeta 
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kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Dalam hal ini 

pemerintah harus benar-benar memenuhi keempat aspek tersebut, 

karena dengan begitu, masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga, akan akan tercipta suatu 

sistem yang baik sehingga keberlangsungan jalanya pemerintahan 

melalui kebijakan publik dapat berjalan dengan baik pula.22 

Terdapat beberapa unsur penting dalam proses pelayanan publik,23 

yaitu: a) Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu 

layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk 

penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).  

b) Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 

(costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari 

penyedia layanan. c) Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan 

oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. d ) 

Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan 

harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan 

pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan 

yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat 

dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati. 

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada 

masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara 

sebagai pelayan masyarakat. karena itu, kedudukan aparatur 

                                                             
22Dwiyanto, Agus (Editor). 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press 
23Barata, Atep. 2004. Dasar- dasar Pelayanan Prima. Jakarta : Elex Media. Komputindo. 
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pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis 

karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang 

dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah 

menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. 

b. Fungsi Pengaturan 

Pemerintah memiliki fungsi regulating ( pengaturan ) ialah pemerintah 

mengatur seluruh sektor dalam masyarakatdengan kebijakan-kebijakan 

dalam bentuk perundang-undangan entah berupa peraturan pemerintah, 

ataukah peraturan-peraturan yang lain. Sebagian maksud dari fungsi 

ini ialah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai 

yang diinginkan. 

2. Fungsi Sekunder 

Fungsi sekunder ialah merupakan tugas dan fungsi pemerintah di 

bidang pemberdayaan maupun di bidang pembangunan masyarakat secara 

keseluruhan. Maksudnya ialah semakin meningkat taraf hidup 

masyarakatnya, maka semakin meningkat pula bargaining position, 

akantetapi, semakin integrative masyarakatnya, tentu hal ini akan 

mengurangi fungsi pemerintahnya.Fungsi sekunder dibedakan menjadi 

dua fungsi pemerintah yaitu fungsi pembangunan dan fungsi 

pemberdayaan. 

a. Fungsi Pembangunan 
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Fungsi pembangunan dijalankan apabila situasi dankondisi masyarakat 

mulai melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi 

masyarakat membaik(menuju taraf yang lebih sejahtera). Fungsi ini 

akan banyak di temui di negara-negara berkembang sedangkan, untuk 

Negara maju fungsi ini hanya akan dilakukan seperlunya.  

b. Fungsi Pemberdayaan 

Fungsi ini akan dijalankan oleh pemerintah apabila masyarakat sudah 

tidak mempunyai skill maupun kemampuan  untuk bisa keluar zona 

aman disini tugas pemerintah di fungsi pemberdayaan ini. Salah satu 

contoh yaitu ketika kondisi masyarakat dalam keadaan tidak memiliki 

pengetahuan, dalam taraf kemiskinan,dalam keadaan tertindas, dan  

lain sebagainya.Fungsi Pemerintah ini harus mampu membawa serta 

mengeluarkan masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan 

pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud ialah agar mampu 

mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat 

baik melalui penyuluhan ataukah sekolah lapangan sehingga tidak 

menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan inidilakukan bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya agar masyarakat 

tidak ketergantungan terhadap pemerintah.semakinberkuran 

sehingga,hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan-

tujuan negaranya.24 

                                                             
24http://demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/fungsi-pemerintah.html Diakses tanggal 13 

Maret 2017 
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Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi 

pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung 

jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, 

selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan 

institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku 

yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat 

dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, 

mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di 

dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat 

untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya 

dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. 

 

2.2 Pelayanan Publik 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.25  

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 

publik.26Sementara itu kemudian menurut Kemenpan pelayanan publik 

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

                                                             
25Sinambela, Lijan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta: PT. Bumi Aksara 
26Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 
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pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 

maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.27 Dengan 

demikian, berdasarkan uraian yang dibahas diatas dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan publik adalah proses pemenuhan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat oleh penyelenggaraan negara dalam hal ini negara didirikan oleh 

publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah 

(birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini 

harus dipahami bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai 

kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. Pelayanan 

terhadap masyarakat mencerminkan pendekatan secara keseluruhan dari 

seorang pegawai pada instansi pemerintah kecamatan. Poin terpenting dari 

pelayanan terhadap masyarakat ialah sikap menolong, bersahabat, dan 

profesional dalam memberikan pelayanan jasa ataupun produk dari suatu 

instansi pemerintahan yang bertujuan memuaskan masyarakat serta 

menyebabkan masyarakat datang kembali untuk mohon pelayanan instansi 

tersebut.  

Pelayanan terhadap masyarakat menuntut setiap unsur di dalam lembaga 

tersebut untuk berempati kepada masyarakat agar mengerti keluh kesah 

masyarakat. Empati mengandung pengertian sebagai kesanggupan dari 

birokrasi pemerintaahan dalam rangka menempatkan dirinya dari pihak 

                                                             
27Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003. 
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masyarakat dan melihat hal-hal atau masalah-masalah dari sudut pandangan 

masyarakat. 

 

2.2.1 Jenis Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan atau kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan kegiatan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan 

atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara 

pelayanan.28Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima 

kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur 

pemerintahan dalam hal pengabdian terhadap masyarakat29. Secara umum 

pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai bentuk dan upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat secara umum. Ada beberapa penyelenggara pelayanan 

publik terhadap masyarakat yaitu  terdiri dari:30 

1. Satuan Kerja / Satuan Organisasi Kementerian 

2. Departemen 

3. Lembaga Pemerintah Non Departemen 

4. Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Dan Tinggi Negara, Misalnya : 

Sekretariat Dewan, Sekretariat Negara, dan lain lain 

5. Badan Usaha Milik Negara 

                                                             
28UU No.25 tahun 2009 ayat 1 
29keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 
30Kurniawan, Luthfi dan hesti. Wajah Buram Pelayanan Publik.2007, Malang. 
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6. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

7. Instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk 

SKPD ( satuan kerja perangkat daerah ) 

Kewajiban Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang 

menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada 

warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban 

pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan 

dalam konstitusi suatu negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan 

kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, 

yaitu:31 

1. Pelayanan Kebutuhan Dasar 

Pelayanan kebutuhan dasar ialah berbagai macam kebutuhan yang harus 

penuhi oleh pemerintah dan diberikan oleh pemerintah yang meliputi 

kesehatan/hidup sehat, pendidikan, dan bahan-bahan kebutuhan pokok di 

kehidupan masyarakat. 

a. Kesehatan 

Kesehatan adalah hal terpenting yang harus diberikan oleh pemerintah 

terhadap masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah 

mengingat, dalam hal kesehatan merupakan salah satu faktor yang 

seiring bisa menyebabkan kemiskinan. Dalam beberapa kasus, jika 

kesehatan masyarakat di sepelekan dan bahkan tidak terjaga dengan 

                                                             
31Ibid, 
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baik maka, akan menjadi menurunnya produktivitas dan kemudian 

akan menyebabkan minimnya pendapatan dan tidak adanya 

kemampuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Maka 

dari hal itu sarana dan prasarana kesehatan adalah kebutuhan dasar 

yang harus dapat diperhatikan oleh pemerintah. 

b. Pendidikan Dasar 

Rendahnya kualitas pendidikan juga merupakan hal urgen untuk di 

perhatikan oleh pemerintah lebih-lebih pada pemerintah daerah karena 

juga merupakan salah satu faktor yang sangat bisa menyebabkan 

kemiskinan selain dari faktor rendahnya kesehatan masyarakat. 

Pendidikan dasar yang diselenggarakan di Indonesia adalah salah satu 

upaya meningkatkan mutu masyarakat Indonesia agar dapat 

berkehidupan yang layak. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat 

urgen untuk pemerintah jugamengutamakan mengingat pendidikan 

merupakan investasi yang amat besar bagi masyarakat maupun bagi 

negara. Dengan demikian, tingginya kualitas pendidikan maka 

pemerintah dapat melakukan suatu perubahan kearah yang lebih baik 

dan maju. 

c. Bahan Kebutuhan Pokok 

Selain dalam hal kesehatan dan pendidikan, pemerintah pun harus bisa  

memberikan pelayanan kebutuhan yang besifat dasar yang berupa 

bahan-bahan kebutuhan pokok. Dalam hal melakukan pelayanan ini 
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pemerintah justru perlu menjamin stabilitas harga kebutuhan yang 

bersifat pokok dan juga harus menjaga ketersediaannya. 

2. Pelayanan Kebutuhan Umum 

Selain dalam pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah yang juga sebagai 

instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan 

umum yang terpadu kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus 

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat diantara ialah :32 

a. Pelayanan Administratif/administrasi 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi 

yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya status kewarganegaraan, 

sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu 

barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu Tanda 

Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, 

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi 

(SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan Tanah 

dan sebagainya. 

b. Pelayanan Barang 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang 

yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan 

tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. 

c. Pelayanan Jasa 

                                                             
32Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik.2007.Yogyakarta. 
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Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan 

oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, 

penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya. 

2.2.2 Pola Pelayanan Publik 

Pada pola pelayanan publik dibedakan menjadi 5 macam pola yaitu: 

1. Pola Pelayanan Teknis Fungsional. 

Adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi 

pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya. 

2. Pola Pelayanan Satu Pintu. 

Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal 

oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang 

dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. 

3. Pola Pelayanan Satu Atap. 

Pola pelayanan disini dilakukan secara terpadu pada satu instansi 

pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. 

4. Pola Pelayanan Terpusat. 

Adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi 

pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan 

instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan 

masyarakat yang bersangkutan. 

5. Pola Pelayanan Elektronik. 

Adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian 
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layanan yang bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan 

keinginan dan kapasitas pelanggan.33 

  Sebagaimana dikutip dalam Moenir, A.S (2008: 186), unsur-unsur pelayanan 

publik tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena keempatnya akan 

membentuk proses kegiatan (activity). Keempat unsur tersebut yakni: 

1. Tugas layanan  Dalam pelayanan umum pemerintah harus memberikan 

pelayanan sesuai dengan tugas yang diterima untuk melayani semua 

kepentingan masyarakat. 

2. Sistem atau prosedur layanan  Yaitu dalam pelayanan umumperlu adanya 

sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam 

memberikan pelayanan. 

3. Kegiatan pelayanan Dalam pelayanan umum kegiatan yang ditujukan 

kepada masyarakat harus bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan tanpa 

adanya diskriminasi. 

4. Pelaksana pelayanan Pemerintah sebagai pelaksana pelayanan semaksimal 

mungkin mengatur dan merencanakan program secara matang agar proses 

pelayanan akan menghasilkan struktur pelayanan yang mudah, cepat, tidak 

berbelit-belit dan mudah dipahami masyarakat. 

Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik ini dilaksanakan 

oleh penyelenggara negara atau pemerintah, lembaga independen yang 

dibentuk pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, 

                                                             
33http://tentangpelayananpublik.blogspot.co.id/2011/01/jenis-dan-pola-pelayanan-publik.html 

Diakses tanggal 13 Maret 2017 
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badan usaha atau badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik. Masyarakat umum atau 

swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik 

yang tidak mampu ditangani atau dikelola pemerintah. 

 Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata 

jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal 

(personal service) sampai jasa sebagai produk. Berbagai konsep mengenai 

pelayanan banyak dikemukakan oleh para  ahli seperti Haksever et al 

(2000) menyatakan bahwa jasa atau pelayanan (services) didefinisikan 

sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan 

kegunaan psikologis. 

Menurut Edvardsson et al (2005) jasa atau pelayanan juga 

merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan 

dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. Pada 

dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim 

dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia. Menurut Kotlern 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 sutu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang 

dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan 

pelanggan. Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public 
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yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah 

diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti 

umum, orang banyak, ramai. Inu dan kawan-kawan mendefinisikan publik 

adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, 

harapan, sikap atau tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai 

norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan 

sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah 

manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 

tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Lebih lanjut dikatakan 

pelayanan publik dapat diartikan, pemberi layanan (melayani) keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.34 

Secara teoritis, teori tentang pelayanan publik cukup banyak, tetapi dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teori Lijan Poltak Sinambela, tujuan 

pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai 

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari35 : 

1.    Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses 

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 

mudah dimengerti. 

                                                             
34Rahmayanty, Nina, Manajemen Pelayanan Prima, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010. 
35Sinambela, Lijan poltak, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi,  

Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006. 
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2.    Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perudang-undangan; 

3.    Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi 

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 apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain; 

6.    Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 

      Perkembangan revormasi administrasi publik semakin berubah seiring 

perkembangan zaman dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan publik, dalam tulisan ini digambarkan bahwa perkembangan 

Revormasi Administrasi Publik yang di analisis berdasarkan perkembangan Old 

Publik Administration (OPA ), New Public Administracy/Management, dan New 

Public Services (NPS ) 

1. Paradigma OLD PUBLIC ADMINISTRATION (OPA) 

Dalam paradigma ini, gerakan untuk melakukan perubahan yang 

lebih nyata dan lebih baik yang mula-mula dilakukan oleh Woodrow 

Wilson. Semenjak lahirnya ilmu administrasi publik yang dibidani oleh 
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lahirnya tulisan Woodrow Wilson ini yang bertepatan pada tahun 1887 

dengan judul “The Study of Administration” .Woodrow Wilson 

memberikan pandangan agar administrasi publik akan lebih baik bila 

terpisahkan atau dipisahkan dari dunia politik karena berdasarkan 

pengalaman Wilson sebelumnya bahwa negara yang terlalu memberi 

peluang bagi para administrator untuk mempratekan sistem nepotismenya. 

Karenanya memberikan pandangannya untuk melakukan pemisahan antara 

dunia legislatif (politik) dengan dunia eksekutif, dimana para  legislator 

hanya bisa merumuskan kebijakan dan para administrator hanya bisa 

mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan tersebut.  Karaktristik 

paradigma old public administration adalah36 : 

a. Struktur organisasi masih top down belum bottom Up, artinya 

aturan, perintah, atau tugas-tugas yang diperintahkan oleh 

legislator atau pembuat keputusan harus secara mentah diterapkan 

atau dikerjakan oleh administrasi atau implementator (top 

down),tanpa melihat dan memahami keluhan, dan kendala dari 

pihak implementator (bottom UP). 

b. Menerapkan sistem rasionalitas, efisinsi dan evktivitas, apabila 

ketiga hal ini telah tercapai maka kualitas pelayanan public dapat 

diatakan berhasil. 

                                                             
36Eka, Septinia. Jurnal Ilmiah “Perjalanan OPA,NPM,NPS. 
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c. Sistemnya tertutup, yakni proses legislasi dan ekskusi kebiakan 

hanya dilakukan oleh actor politik saja tanpa adanya stakeholder, 

dan pihak lain.artinya segala sesuatu masih diatur oleh pemerintah 

dan tidak ada pihak lain. 

d. Peraturan didewakan sebagai “tuan” yakni semua pejabad harus 

taat pada peraturan yang diterapkan oleh pimpinan politik. 

      Kuatnya kewenangan yang penuh oleh pemerintah dalam membuat 

kebijakan, hal ini berindikasi adanya kebijakan yang menguntungkan 

pemerintah saja tetapi tidak dapat mensejahterakan masyarakat umum. 

Yakni menerapkan prinsip keterbukaan dan responsifnes, sehingga perlu 

dibuatnya paradigma baru.37 

2. Paradigma  NEW PUBLIC ADMINISTRACY/MANAGEMENT (NPM) 

Melihat gagalnya konsep old public administracy para ilmuan 

amerika seprti david Osborn dan ted gebler menyarankan suatu system 

baru yakni new public managemen (NPM), yakni Konsep NPM juga 

memiliki keterkaitan khusus dengan permasalahan-permasalahan 

manajemen kinerja disektor publik karena dengan mengukur kinerja 

menjadi salah satu prinsip NPM yang lebih utama. Gerakan NPM ini pada 

dasarnya terjadi di negara-negara maju di Eropa, tetapi, dalam 

perkembangannya konsep NPM telah menjadi suatu gerakan yang lebih 

bersifat global, sehingga di negara-negara berkembangpun juga ikut 

                                                             
37Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Jogjakarta. 
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terkena pengaruh penyebaran global dari konsep ini. Adapun karaktristik 

dari New Public managemen, yang diknal dengan konsep Reiventing 

govrment  adalah 38: 

a. Pemrintahan yang katalis yakni pemerintah berperan untuk 

mengarahkan, bukan mengayuh, sderhananya pemerintah membuat 

dan menetapkan kebijakan, administrasi dibantu oleh swasta 

sebagai pihak ketiga sebagai implementator dari kebijakan 

teresbut. 

b. Pemerintahan yang memberdayakan rakyat yakni memberikan 

kewenangan kepada mayrarakat melalui pemberdayaan masyarakat 

untuk menunjang kemajuan ekonomi Negara, contohnya 

pemerintah memfasilitas dan menerapkan pendidikan dan pelatihan 

usaha kecil menengah kepada masyarakat supaya masyarakat dapat 

menjadi mandiri memenuhi ekonomi mereka sendiri. 

c. Pemerintahan yang kompetitif yakni membangun semangat 

kompetisi atar wilayah untuk saling menampilkan kreasi daerah 

dan potensi yang dimiliki daerah untuk menggaet ktertarikan dari 

investor. 

d. Pemerintahan yang digerakkan oleh visi yaitu menerapkan sistem 

berdasarkan tujuan bukan pada aturan. 

                                                             
38Eka, Septinia. Jurnal Ilmiah “Perjalanan OPA,NPM,NPS. 
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e. Pemerintahaan wirausaha yakni pelayan public memuaskan 

kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi, karena pada OPA birokrasi 

hanya melayani kepntingan atasan, bukan kepentingan pelanggan 

(masyarakat). 

f. Pemerintahan wirausaha yakni didasarkan pada kerugian keuangan 

pemerintah, oleh karena itu birokrasi daerah harus memberikan 

penghasilan dari layanan public, hal ini dibutuhkan untuk 

membantu keuangan pemerintah. 

3. Paradigm NEW PUBLIC SRVICES (NPS) 

Konsep New Public Service mulai dikenalkan melalui tulisan Janet 

V. Dernhart dan Robert B. Dernhart yang berjudul “The New Public 

Service, Serving not Steering”. Akar dari NPS juga dapat ditelusuri dari 

berbagai ide-ide tentang demokrasi. NPS juga berakar dari beberapa teori, 

yang meliputi39: 

a. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan. 

b. Model komunitas dan masyarakat sipil. 

c. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru. 

d. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan. 

e. Model komunitas dan masyarakat sipil. 

f. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru. 

                                                             
39Ibid, 
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     Tuntutan akademis ini kiranya dapat memberikan sedikit 

pemahaman tentang profil birokrasi yang dibutuhhkan didalam masing-

masing sektor atau bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Profil 

birokrasi ini tentu menyangkut bagaimana sistem birokrasi maupun 

birokratnya yang harus benar-benar sesuai dengan karakteristik bidang 

atau sektor yang ada. Mungkin, dalam hal lain terabaikannya 

pembangunan birokrasi yang selama ini disebabkan oleh adanya kesalahan 

atau kelalaian-kelaian dalam memilih dan menerapkan doktrin-doktrin 

tersebut dan mungkin yang lebih penting ialah birokrasi dapat memenuhi 

kepentingan masyarakat secara umum dan disamping itu juga memajukan 

sistem pemerintahan, keduanya harus berjalan beriringan40. 

 

2.3 Peran Pemerintah Pada Pelayanan Publik 

Peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat adalah suatu tugas atau fungsi 

dari pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi atau memberikan suatu 

kesejahteraan masyarakat supaya dapat mengatasi masalah-masyalah dalam 

masyarakat dan dapat mewujudkan suatu tujuan dan cita-cita negara. Dalam 

hal lain bagaimana suatu negara dalam pelayanan publik bidang kesehatan 

merupakan salah satu hal terpenting yang harus dipikirkan dan direncanakan 

dengan matang sebab akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan 

masyarakat itu sendiri. Dalam hal memperbaiki tingkat kesehatan rakyat 

                                                             
40Kumorotomo,Wahyudi. Jurnal Ilmiah “ Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada masa 

Transisi”. Jogjakarta. 
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secara tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya produktivitas kerja 

pada sumber daya manusia (SDM) di dalam suatu negara agar secara perlahan 

juga akan mempercepat laju pembangunan suatu negara itu sendiri.41 

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

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan”. Pemerintah harus melakukan tindakan riil bilamana ingin 

mewujudkan bunyi pasal tersebut sehingga, seluruh lapisan masyarakat secara 

umum dapat merasakan pelayanan publik di bidang kesehatan yang baik dan 

sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan. 

Kurangnya berbagai pemahaman masyarakat tentang bagaimana 

mekanisme ataupun prosedur yang tepat dalam pelayanan publik yang kini 

sedang diterapkan di negara Indonesia juga menjadi salah satu kendala  pokok 

yang harus segera di atasi. Hal demikian harusnya tidak perlu lagi terjadi 

apabila terdapat hubungan sinkronisasi antara pemerintah, paramedis yang 

berada di unit pelayanan kesehatan di setiap daerah serta dengan masyarakat 

sekitar. Ini juga merupakan salah satu akibat dari sosialisasi yang kurang 

menyeluruh pada setiap lapisan masyarakat. Sehingga, para masyarakat yang 

tidak begitu memahami bagaima mekanismenya yang cepat dan efisien yang 

telah menjadi kebijakan pemerintah yang di berlakukan di sebuah unit 

                                                             
41Mulyadi, Deddy. Mengharapkan Pelayanan Publik yang Optimal.2007 
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pelayanan kesehatan saat ini cukup sulit mendapatkan pelayanan yang sesuai 

dengan yang mereka harapkan.42 

Perlu dibutuhkan salah satu konsep lebih strategis dalam memperbaiki 

mekanisme pelayanan publik bidang kesehatan ini. Sehingga, tidak terjadi 

lagi kesalapahaman antara aparatur pemerintah, baik paramedis dan 

masyarakat, yang menjadi sasaran utama dalam aspek pelayanan publik 

dalam bidang ini. Dalam hal ini ada sedikit gambaran yang strategis 

bagaimana yang dapat diterapkan pada pelayanan publik bidang kesehatan di 

Indonesia.43 

Pemerintah sangat berperan dalam berlangsungnya pelayanan publik 

karena perannya sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk  masyarakat. 

Namun dari penyelenggaraanya pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu: 

a. Pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah. 

1. Bersifat Primer 

Ini adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah yang didalamnya pemerintah 

merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau 

tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di 

kantor imigrasi, pelayanan penjara, dan pelayanan perizinan. 

2. Bersifat Sekunder 

                                                             
42Rasyid, M. Ryaas. 1997. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan. 

Jakarta. 
43Ibid, 
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Adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang didalamnya 

pengguna/klien tidak harus menggunakannya karena adanya 

beberapa penyelenggara pelayanan, misalnya program asuransi 

kerja, program pendidikan, dan pelayanan yang diberikan oleh 

BUMN.44 

b. Pelayanan publik yang diselenggarakan swasta. 

Merupakan publi yang diselemggarakan oleh pihak swasta seperti 

pelayanan pada bidang kesehatan contoh: Rumah Sakit Swasta. 

 

2.4 Pelayanan Publik Bidang Kesehatan 

Pelayanan publik adalah basis utama Pemerintah dalam menjalankan program 

yang telah disusun sebagai konsep untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Kemajemukan masyarakat Indonesia, tentunya berbanding lurus dengan 

kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian jika kita salah dalam 

melakukan pemetaan dan penyusunan prioritas utama kebutuhan rakyat 

tersebut, maka kegagalan sudah di depan mata. Di sektor kesehatan, pemetaan 

dan identifikasi kebutuhan ini sangatlah penting. Karena tak bisa dipungkiri 

bahwa kesehatan adalah kebutuhan utama selain pendidikan dan ekonomi. 

Suatu bangsa yang masyarakatnya sakit, baik secara mental psikologis 

maupun jasmani, maka otomatis akan membawa kemunduran bagi bangsa itu 

sendiri. Bahkan jika hal ini berlangsung lama tanpa perbaikan, maka tentu saja 

                                                             
44http://www.administrasipublik.com/2014/09/jenis-jenis-pelayanan-publik-di.html Diakses 

tanggal 13 Maret 2017 
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kehancuran bangsa sudah dekat. Pemerintah tentu saja telah mengetahui hal 

ini. Berbagai pendekatan cara dan konsep sudah pasti telah disusun oleh 

Kementerian teknis terkait. Akan tetapi ternyata di lapangan masih banyak 

kita temui berbagai keluhan, sebagai tanda ketidakpuasan terhadap pelayanan 

di sektor ini. Konsep "good governance" sebagai dasar pengelolaan pelayanan 

publik oleh Pemerintah tentunya menjadi dasar menyusun program kerja. 

Akan tetapi meskipun konsep ini telah diterapkan dengan menggalang peran 

serta baik masyarakat maupun pihak swasta, akan tetapi tanpa adanya 

monitoring dan evaluasi maka hanya akan gegap gempita di awalnya dan 

kemudian perlahan-lahan meredup. 

Kualitas kesehatan yang termasuk di dalamnya menyangkut Kualitas 

Pelayanan merupakan masalah “serius”  yang di hadapi hampir di seluruh 

kota-kota di Indonesia  termasuk juga Pemerintah Penajam Paser Utara. 

Berbagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu kesehatan telah 

banyak dilakukan, seperti : regulasi-regulasi bidang kesehatan yang 

mempermudah masyarakat, perbaikan sarana prasarana kesehatan, 

ketersediaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan serta banyak lainnya. Namun 

titik kepuasan pelayanan yang ada di masyarakat kadang kala memiliki arti 

yang berbeda sehingga yang berkembang dimasyarakat seolah-olah 

pemerintah tidak pernah berbuat dan pelayanan kesehatan selalu di nomor 

dua-kan. Padahal bidang kesehatan dalam visi misi Kabupaten Panajen Paser 

Utara, mendapat prioritas utama selain bidang pendidikan.45 

                                                             
45Pemerintah Kabupaten Penajam Paser utara, februari 2017 
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Hal diatas menggambarkan bahwa dunia kesehatan yang terjadi di 

masyarakat selama ini masih mengalami banyak pembiasan dan problem yang 

harus dibenahi. Tidak dapat disangkal lagi bahwa kesehatan saat ini menjadi 

hal pokok yang mutlak mendapatkan porsi khusus. Perencanaan peningkatan 

pelayanan oleh pemerintah yang  di implementasikan melalui anggaran bidang 

kesehatan, baik yang disalurkan kepada masyarakat melalui Program 

JAMKESMAS, ASKESKIN, peningkatan sarana Rumah Sakit, Puskesmas 

dan Pos Pelayanan Keliling dan lain sebagainya merupakan wujud tanggung 

jawab pemerintah terhadap prioritas utama tersebut.46 

 

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah unit kerja atau SKPD 

pemerintah daerah yang paling banyak diubah statusnya menjadi BLUD 

(Badan Layanan Umum Daerah). Karakter RSUD memang sangat cocok 

dengan status BLUD, misalnya  memberikan pelayanan langsung kepada 

masyarakat, menarik bayaran atas jasa yang diberikannya, memiliki 

“lingkungan persaingan” yang berbeda dengan SKPD biasa, pendapatan 

yang diperoleh dari jasa yang diberikannya cukup signifikan, adanya 

“spesialisasi” dalam hal keahlian karyawannya. 

“Pengangkatan” RSUD menjadi BLUD dapat dimaknai sebagai 

sebuah bentuk keprofesional pelayanan publik di pemerintahan daerah. 

Namun, sebagai pihak mengkritik ini karena sebenarnya menunjukkan 

                                                             
46Ibid 
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bahwa Pemda belum mampu mengelola dan memberdayakan dana 

berlimpah yang dimilikinya untuk menyediakan pelayanan publik yang 

berkualitas. Bahkan ada yang pesimis bahwa BLUD tidak akan berhasil 

kecuali hanya menjadi sumber penghasilan bagi para pengelolanya.47 

2. Puskesmas 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan unit pelaksana 

teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan pembangunan di suatu daerah. Di dalam 

menjalankan peranan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan 

Kabupaten atau Kota (UPTD), Puskesmas berperan penting dalam 

penyelenggaraan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kota dan merupakan Unit Pelaksana tingkat pertama serta 

ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.48 

 

3. Posyandu, Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang 

dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat 

Seiring perkembangan kebijakan, strategi, dan pendekatan pengelolaan 

kesehatan masyarakat, keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 

juga mengalami pasang surut. Kemudian lahir konsep revititalisasi 

Posyandu, dan pendekatan lainnya, yang pada dasarnya kesemuanya 

bermuara pada pemahaman akan pentingnya peran Posyandu sebagai 

                                                             
47https://syukriy.wordpress.com/2010/01/14/rsud-sebagai-blud-isu-isu-penting/ diakses tanggal 5 

maret 2017 
48Keputusan Mentri Kesehatan No.128 Tahun 2004tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. 
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ujung tombak penggerakan dan pelayanan kesehatan masyarakat. 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya 

Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama 

masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan 

kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan 

dasar, bagi ibu, bayi dan anak balita. 

a. Kegiatan Pelayanan Posyandu 

Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan 

pengembangan/pilihan. Kegiatan utama mencakup : Kesehatan ibu 

dan anak, Keluarga Berencana, Imunisasi, Gizi, Pencegahan dan 

Penanggulangan Diare.49 

   Terdapat kegiatan pilihan/pengembangan, dimana masyarakat 

dapat menambah kegiatan baru disamping 5 kegiatan utama yang 

telah ditetapkan, dinamakan Posyandu Terintegrasi. Kegiatan baru 

tersebut misalnya: Bina Keluarga Balita (BKB), Tanaman Obat 

Keluarga (TOGA), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pos Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD), berbagai program pembangunan masyarakat 

desa lainnya. Semua anggota masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan kesehatan dasar yang ada di Posyandu terutama; bayi dan 

                                                             
49Dinas kesehatan kabupaten Penajam Paser Utara, februari 2017 
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anak balita; ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui; pasangan usia 

subur; dan pengasuh anak.50 

b. Mamfaat Posyandu 

1.  Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan 

pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. 

2. Pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi 

kurang atau gizi. 

3. Bayi dan anak balita mendapatkan kapsul Vitamin A. 

4. Bayi memperoleh imunisasi lengkap. 

5. Ibu hamil akan terpantau berat badannya dan memperoleh tablet 

tambah darah (Fe) serta imunisasi Tetanus Toksoid (TT). 

6. Ibu nifas memperoleh kapsul Vitamin A dan tablet tambah darah 

(Fe). 

7. Memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu 

dan anak. 

8. Apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu 

nifas dan ibu menyusui dapat segera diketahui dan dirujuk ke 

puskesmas. 

9. Dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu, 

bayi, dan anak balita.51 

4. Serjana kesehatan Masyarakat 

                                                             
50Ibid , 
51Ibid  
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Upaya dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak ialah upaya di bidang 

kesehatan yang menyangkut pelayanan terhadap ibu dan anak, upaya 

tersebut bagaimana pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk 

membangun salah satu sistem kesehatan kepada masyarakat. Tujuan 

program kesehatan ibu dan anak adalah terciptanya kemampuan hidup 

yang sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang lebih optimal bagi 

ibu dan anak, serta meningkatnya derajat semua kesehatan untuk 

menjamin proses tumbuh kembang yang optimal. Tujuan Khususnya ialah 

lebih meningkatnya kemampuan ibu baik yang berupa pengetahuan, sikap 

serta perilaku dalam meningkatkan kesehatan diri dan keluarganya 

dengan menggunakan teknologi yang tepat guna.52 

Peran Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) ialah salah satu 

trobosan dari dinas kesehatan dengan memiliki bekal ilmu manajemen 

yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Apabila ditinjau dari 

berbagai macam pendidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat maka 

kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat khususnya jurusan 

administrasi kebijakan kesehatan sangat berkaitan dengan manajemen 

puskesmas. Kompetensi yang dimiliki yaitu mencakup53: 

a. memiliki kemampuan berbagai analisis serta sintesis permasalahan 

kesehatan masyarakat. 

                                                             
52Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara,SKM, februari 2017   
53Ibid  
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b. memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam menyusun, 

mengelola serta mengevaluasi program-program untuk kesehatan 

untuk masyarakat. 

c. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pennyusun 

proposal penelitian, manajemen kesehatan serta pelaksanaannya. 

Kemampuan yang dimiliki Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) 

sangatlah berguna dalam membantu mengatasi dan menyelesaikan 

berbagai permasalahan-permasalahan kesehatan suatu masyarakat yang 

berbasis lingkungan. 

5. Ibu Hamil 

Permasalahan demi permasalahan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan 

reproduksi masih menjadi hal penting dalam aspek bidang kesehatan. 

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak yang merupakan 

indikatornya. Menjadi sangat penting apabila suatu keberhasilan 

pembangunan di suatu negara terutama dalam bidang kesehatan yang 

nantinya menunjukkan derajat kesehatan Negara tersebut. 

Menurut beberapa penelitian, terdapat beberapa hal terpenting yang 

menyebabkan ketidak serasian status kesehatan ibu di negara 

miskin/berkembang dengan ibu di negara maju. Ibu hamil dinegara maju 

minimal 10 kali telah melakukan pengecekan serta pemeriksaan 

kehamilan di rumah sakit yang terampil, akan tetapi,di negara miskin atau 

berkembang rata-rata hanya dapat memeriksakan kehamilannya satu atau 

hanya dua kali selama kehamilannya. Faktor sosial ekonomi yang baik 
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serta meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan yang tinggi, ibu hamil 

di negara maju mendapatkan gizi yang maksimal sebelum, selama 

kehamilan dan selama menyusui. Ibu hamil di negara maju menyadari 

bahwa gizi yang maksimal buat ibu hamil merupakan salah satu kunci 

yang menentukan status kesehatan ibu dan anak yang nantinya akan 

dilahirkan. Akan tetapi, berbanding terbalik terhadap ibu hamil di negara 

berkembang/miskin. 

Program KB dapat bermanfaat untuk ikut menekan angka kematian 

ibu. Pertama, untuk pasangan yang baru menikah, KB dilaksanakan 

dengan tujuan untuk menunda kehamilan sehingga kejadian kehamilan 

pada usia yang terlalu muda bisa dikurangi. Usia yang terlalu muda 

berpengaruh pada kondisi alat reproduksi yang belum terlalu siap/ matang 

untuk kehamilan dan persalinan. Selain itu secara psikis kesiapan mental 

untuk menerima kehamilan juga berpengaruh dalam upaya-upaya untuk 

mempersiapkan diri menjadi seorang ibu, misalnya dalam masalah 

ekonomi, asupan gizi serta perawatan selama kehamilan/ ANC. Dengan 

KB, diharapkan pasangan muda akan hamil pada usia yang matang dan 

kehamilan tersebut benar- benar diinginkan dan direncanakan. Sehingga 

bisa menekan risiko perdarahan, berat bayi lahir rendah serta aborsi. 

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam  menjalankan 

monopoli pelayanan publik, sebagai regulator (rule government) harus 

mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan 

pemberian otonomi daerah, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara 
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 yaitu memberikan dan  meningkatkan pelayanan yang  memuaskan 

masyarakat. Untuk terwujudnya good governance, dalam menjalankan  

pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan 

luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan 

publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas 

dan keadilan. Konsepsi Pelayanan Publik, berhubungan dengan 

bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/atau 

pemerintahan daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam kontek 

pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	3. Posyandu, Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat
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