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SARI
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Nasional (JKN) Di Kota Semarang.”Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan.
FakultasEkonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Deky Aji Suseno,
S.E, M.Si.
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Pelayanan publik merupakan pelayanan yang wajib diselenggarakan
negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau hak-hak dasar warga negara. Salah
satu bidang pelayanan publik adalah bidang kesehatan. Kesehatan merupakan
kebutuhan manusia yang utama dan menjadi prioritas yang mendasar bagi
kehidupan. Dilandasi Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah melaksanakan langkah bagi
terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai tahun 2014 demi
terciptanya jaminan kesehatan semesta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan
program JKN di Kota Semarang dan apa saja yang menjadi kendala-kendala serta
dampak positif dan negatif dalam pelaksanaan program tersebut. Metode
penelitian  menggunakan kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh
dari observasi dan wawancara dengan beberapa pengguna dan pelaksana program
JKN.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam mekanisme
pendaftaran dan alur penggunaan BPJS Kesehatan masyarakat masih mengalami
kendala karena proses pendaftaran yang rumit. Respon pengguna program JKN,
informan mengeluhkan tentang lamanya antrian, masalah informasi, administrasi
yang membingungkan, dan masalah dalam hal pelayanan. Dampak positif yang
dirasakan para pengguna JKN, yaitu: biaya pengobatan terjamin, mempunyai
asuransi, dan iuran bulanan terjangkau. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan
adalah tentang lamanya daftar tunggu rawat inap di rumah sakit, adanya
keterbatasan obat, dan harus mengikuti aturan rujukan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat beberapa kendala
dalam pelaksanaan program JKN di Kota Semarang. Saran dalam penelitian ini
adalah lebih menyederhanakan aturan dan alur dalam pelaksanaan program JKN
dan perlunya peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang merata.
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ABSTRACT

Retno Dwi Harianti, 2017. "Analysis of Implementation of National Health
Insurance Program (JKN) In Semarang City."Final Project. Department of
Development Economics.Faculty of Economics.Semarang State University.
Advisor: DekyAjiSuseno, S.E, M.Si.

Keywords: Public Service, Social Security, National Health Insurance, Social
Health Insurance Provider Board.

Public service is a service that held by the state to fulfill basic needs or
basic rights of citizens. One thing of an important public service is health. Health
is a need and a fundamental priority of life. Based on the Act No.24 of 2011 on
the Social Security Administering Body (BPJS), the government implemented the
steps for the implementation of National Health Insurance (JKN) starting in 2014
for the creation of universal health insurance.

This study aims to analyze how the implementation of JKN program in
Semarang City and what are the constraints and positive and negative impacts in
the implementation of the program. The research used qualitative descriptive
methods with primary data obtained from observation and interview with some
user and implementer of JKN program.

Based on the results of research, known that in the registration mechanism
and flow of BPJS Community health is still too difficulties to be understood, due
to complicated registration process. The user's response to the JKN program, the
informants complained about the length of queues, information problems,
confusing administration, and problems with service. Positive impacts felt by JKN
users are: guaranteed medical expenses, have insurance, and affordable monthly
fee. While, negative impact is line of waiting list of inpatients in the hospital is
just too long, the limitations of drugs, and others difficulties related to rules of
reference.

The conclusion of this research is there are still some problems in
implementation of JKN program that is felt by the users of JKN in Semarang City.
The suggestion from this research are; to make the rules easier and make the
implementation of the JKN program's plot as simple as expected and of course
government have to improve the facilities and health services quality.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang wajib diselenggarakan

negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau hak-hak dasar warga negara.

Pelayanan publik harus diberikan pada setiap warga negara baik yang kaya

maupun yang miskin, yang berada di daerah maju maupun yang berada di daerah

terbelakang. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik, membangun kepercayaan masyarakat atas

pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan

kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga

negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik (UU Nomor 25

Tahun 2009). Salah satu bidang pelayanan publik adalah bidang kesehatan.

Kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang utama dan menjadi prioritas yang

mendasar bagi kehidupan. Pemerintah sebagai yang bertanggung jawab atas

pemeliharaan kesehatan mempunyai kewajiban dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan seluruh rakyat dan penyediaan sarana pelayanan kesehatan demi

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kesehatan sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi. Hubungan

kesehatan dan ekonomi secara tepat telah dirumuskan oleh Gunnar Myrdal dalam

Sulastomo (2007:270): “People are sick because they are poor. They became

poorer because they are sick. And they become sicker because they are poorer.”

1
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Gunnar Myrdal berpendapat bahwa orang sakit karena mereka miskin, jadi pada

dasarnya kondisi ekonomi yang baik akan menciptakan kondisi kesehatan yang

baik. Namun sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk akan menyulitkan individu

masyarakat untuk memperbaiki kesehatan mereka. Dengan kondisi ekonomi yang

buruk akan mengakibatkan individu masyarakat kesulitan untuk memperoleh

akses kesehatan yang memadai karena biaya kesehatan yang kian mahal.

Menurut Todaro & Smith (2006:70), sebagian besar fasilitas kesehatan di

negara-negara berkembang terpusat di daerah perkotaan yang hanya dihuni oleh

25% penduduk. Sementara itu, mayoritas penduduk yang tinggal di pedesaan dan

pedalaman terpaksa harus ekstra hati-hati hidupnya mengingat kurangnya fasilitas

serta pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal

28 H ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (UUD 1945 pasal 28 H). Demi

mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan

kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan di bidang kesehatan dan pelaksanaannya akan sangat

dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi secara makro, sebaliknya derajat

kesehatan suatu penduduk akan berpengaruh pula terhadap perkembangan dan

pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, program kesehatan hendaknya dipandang

sebagai suatu bagian dari strategi yang menyeluruh untuk meningkatkan

kesejahteraan penduduk (Purwitayana, 2013:1).



3

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator yang

menggambarkan status kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil capaian sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, tingkat

UHH terus mengalami peningkatan dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 70,9

tahun pada tahun 2010 dan 71,1 tahun pada tahun 2011 dan tahun 2012, namun

target UHH 72 tahun pada tahun 2014 belum bisa terpenuhi karena UHH pada

tahun 2014 adalah 71,2 tahun (BAPPENAS, 2015). Sedangkan dalam RPJMN

2015-2019, sasaran pembangunan kesehatan meliputi: (1) meningkatnya status

kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3)

meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di

daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan

kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan; (5) terpenuhinya kebutuhan

tenaga kesehatan, obat dan vaksin; (6) meningkatnya responsivitas sistem

kesehatan.

Dilandasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah melaksanakan langkah bagi

terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai tahun 2014 demi

tercapainya jaminan kesehatan semesta. Dengan diselenggarakannya satu sistem

jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk pada tahun 2014, maka berbagai jenis

jaminan kesehatan akan melebur ke dalam JKN. Program JKN ini

diselenggarakan melalui BPJS Kesehatan yang sudah beroperasi sejak 1 Januari

2014 (UU Nomor 24 tahun 2011).
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Kepesertaan jaminan kesehatan dari berbagai program yang kini sudah

berjalan, diperkirakan mencapai 156,79 juta jiwa pada Desember 2015. Sementara

jumlah penduduk Indonesia menurut Sensus Penduduk tahun 2015 mencapai

254,9 juta jiwa. Dengan demikian untuk kondisi tahun 2015 diperkirakan ada

sekitar 98,1 juta jiwa yang belum memiliki jaminan kesehatan. Bila dibandingkan

dengan tahun 2014, jumlah peserta BPJS Kesehatan meningkat sebesar 17,51%

yaitu dari 133,42 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 156,79 juta jiwa pada tahun

2015. Dengan adanya program JKN ini diharapkan seluruh penduduk yang pada

tahun 2019 diperkirakan sebanyak 257,5 juta jiwa sudah tercakup menjadi peserta

jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan (Kementrian Kesehatan

RI, 2015).

Kebijakan pemerintah ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat

Indonesia. Kemajuan JKN akan sangat bergantung pada kepercayaan publik

terhadap kinerja BPJS. Namun baru beberapa bulan berjalan, keberadaannya

sudah diragukan masyarakat. Seperti keterangan dari Direktur Perencanaan dan

Pengembangan BPJS, Tono Rustiono yang dikutip dari media online Jawa Pos,

mengatakan :

“Sebagian besar peserta mandiri yang daftar menjadi peserta
BPJS adalah mereka yang sedang sakit. Mereka yang sehat belum
banyak yang mendaftar. Jika yang daftar banyak yang sakit, dana
yang terkumpul tidak cukup untuk membiayai klaim dan kapitasi.
BPJS telah mengalkulasikan tiap bulan dana yang dibutuhkan
untuk membayar kapitasi dan klaim pembayaran Rumah Sakit
sekitar Rp 2 triliun, misalkan untuk membayar kapitasi di tingkat
pelayanan primer sajam dibutuhkan anggaran Rp 629 miliar per
bulan. Dengan kalkulasi itu, dan aperalihan dari PT Askes hanya
cukup untuk membayar tagihan 2-3 bulan ke depan” (Jawa Pos 14
Maret 2014)
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Hal tersebut dapat mempersulit jalannya BPJS Kesehatan untuk berusaha

memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga

dibutuhkan banyak pihak untuk mendukung keberlangsungan BPJS Kesehatan ini,

seperti: Pemerintah Daerah, partisipasi peserta jaminan kesehatan, ketersediaan

tenaga kesehatan, dan lain sebagainya.

Persoalan lain yang muncul dalam implementasi program JKN adalah

kesiapan sarana dan prasarana kesehatan yang ada di tiap kabupaten/kota di

Indonesia, baik dari segi finansial, sumber daya manusia, sistem rujukan, alat

kesehatan, penunjang kesehatan, dan obat-obatan. Penelitian yang dilakukan oleh

Gezwar, R., Nurhayani., dan Balqis (2014) mengenai kesiapan stakeholder dalam

pelaksanaan JKN di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa belum adanya

kesiapan untuk aspek fasilitas kesehatan dikarenakan alat kesehatan masih kurang,

aspek regulasi juga belum terlihat kesiapannya dikarenakan belum adanya

petunjuk teknis mengenai jaminan kesehatan. Sosialisasi belum optimal sehingga

masih banyak masyarakat belum memahami tentang program JKN.

Dalam rangka mendukung program JKN, di seluruh Indonesia terdapat

9.500 puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan

BPJS Kesehatan, dan 873 diantaranya berada di Jawa Tengah. Jumlah penduduk

Jawa Tengah periode Desember 2014 adalah sebanyak 35,8 juta jiwa dengan

cakupan kesehatan 19,2 juta jiwa atau 53,6% dan fasilitas kesehatan tingkat

pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 2.312 unit (Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015).
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Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah

penduduk terbanyak di Jawa Tengah yaitu dengan total 1.594.267 jiwa pada tahun

2015 (Kota Semarang Dalam Angka 2015). Dengan jumlah penduduk yang padat

maka akan mempengaruhi tingginya jumlah pengguna jaminan kesehatan.

Adapun peserta JKN secara terperinci di Kota Semarang sejak diberlakukannya

BPJS Kesehatan di tahun 2014 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Peserta JKN Kota Semarang per 8 Mei 2014

Kepesertaan Jumlah peserta
PNS 107.654
TNI 21.279
Polri 11.647
Pensiunan 63.691
Pegawai Pemerintah non PNS 26
Veteran 4.337
Pegawai Pemerintah BUMN 168.895
Pensiunan Swasta 10
Pendaftar Mandiri 44.102
Penerima Bantuan Iuran (PBI) 270.102
Total 691.743

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2014

Dengan adanya BPJS Kesehatan ini, segala bentuk jaminan kesehatan

yang ada pada masyarakat selama ini melebur menjadi satu, yaitu menjadi JKN.

Namun, seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 total peserta JKN di Kota Semarang

baru mencapai 691.743 jiwa dari total penduduk 1.739.989 jiwa atau sekitar 40%

dari jumlah keseluruhan.

Kekurangan tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil di Indonesia

terjadi juga di Kota Semarang. Jumlah tenaga medis di Kota Semarang masih jauh

dari angka ketercukupan untuk persiapan dalam pelaksanaan program JKN,
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sebagaimana yang ditargetkan dalam Program Indonesia Sehat oleh Departemen

Kesehatan RI, rasio ketersediaan dokter umum untuk setiap 100.000 penduduk

adalah 40, sementara untuk Kota Semarang rasio ini baru 18,36% (Sarwono &

Mudakir 2013:3).

Antusiasme masyarakat mendaftarkan diri sebagai peserta JKN membuat

sejumlah rumah sakit kewalahan, salah satunya terjadi di RSUP Kariadi

Semarang. Menurut keterangan  Direktur Umum dan Operasional RSUP Kariadi,

dr. Darwito yang dikutip melalui media online tribunjateng.com mengatakan:

“Lonjakan pasien tidak terbendung ketika pemerintah memberi
kesempatan pelayanan kesehatan terjangkau melalui asuransi
dengan premi murah. Populasi banyak dan kesempatam
masyarakat punya akses kesehatan maka terjadi lonjakan. Meski
sudah ada proses perjenjangan, tetap terjadi penumpukan di Pos
Pelayanan Kesehatan (PPK) I sampai rumah sakit. RS Kariadi pun
terjadi antrian panjang untuk rawat inap sebanyak 2.500 pasien
untuk kelas 3 sampai VIP.” (Tribun Jateng, 5 Januari 2015)

Permasalahan dalam hal antrian ini terjadi hampir di seluruh rumah sakit, terlebih

untuk rumah sakit besar seperti RSUP Kariadi Semarang sebagai rumah sakit tipe

A, yaitu rumah sakit pusat di Provinsi Jawa Tengah. Antrian ini tidak hanya

terjadi pada pasien yang akan melakukan rawat inap, tetapi juga terjadi pada

pasien yang akan melakukan rawat jalan. Fenomena berobat seharian seperti

menjadi hal yang wajar yang sering terjadi belakangan ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui permasalahan

terkait penyelenggaraan program JKN di Kota Semarang. Oleh karena itu, dalam

penelitian ini akan diangkat judul: “Analisis Pelaksanaan Program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Di Kota Semarang”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, muncul pertanyaan-

pertanyaan dari penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program JKN di Kota Semarang?

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program JKN di Kota

Semarang?

3. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh pelaksana maupun pengguna JKN

di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis, mengkaji dan menjelaskan pelaksanaan program JKN

di Kota Semarang

2. Untuk menganalisis, mengkaji dan menjelaskan kendala apa saja yang

dihadapi dalam pelaksanaan program JKN di Kota Semarang

3. Untuk menganalisis, mengkaji dan menjelaskan dampak yang dirasakan

pelaksana  maupun pengguna JKN di Kota Semarang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan bermanfaat secara

praktis. Manfaat secara teoritis dan praktis dapat dilihat sebagai berikut:
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1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan

bagi pemerintah dan pihak lain, dalam mencari pendekatan dan strategi

terbaik dalam melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan

kesehatan bagi masyarakat.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat penelitian ini sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya

terutama pada bidang kesehatan serta penyelenggaraan jaminan

kesehatan  bagi masyarakat.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pelayanan Publik

Definisi pelayanan publik (public service) menurut UU No. 25 Tahun

2009 adalah kegiatan atau rangklaian 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. Penyelenggara pelayanan

publik yang dimaksud yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan

pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk

kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan pemerintah daerah merupakan tugas dan fungsi utama

pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas utama pemerintah

secara umum, yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemberian

pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat

mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan (Nurcholis, 2005: 29).

Nurcholis (2005: 30) melanjutkan penjelasannya mengenai pelayanan

prima. Pelayanan prima berhubungan dengan good governance. Artinya untuk

bisa melaksanakan pelayanan prima, pemerintah daerah harus menyelenggarakan
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good governance. Good Governance artinya tata pemerintahan yang baik, yaitu

tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati HAM, menghargai nilai-

nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan sistematis membangun

fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter dan

menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku, budaya lokal. Jadi,

hubungan antara good governance dan pelayanan prima adalah hubungan proses

dan output. Good governance adalah proses pemerintahan, sedangkan pelayanan

prima adalah output. Artinya jika proses kegiatan, didasarkan atas prinsip-prinsip

good governance maka hasilnya adalah pelayanan prima. Outcome-nya adalah

kepuasan pelanggan dan stakeholder. Sedangkan dampaknya adalah kesejahteraan

rakyat. Dengan demikian, good governance dan pelayanan prima merupakan

sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian kesejahteraan negara merujuk pada sebuah model

pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan

pelayanan sosial kepada masyarakat. Menurut Mkandwire (dalam Subarsono

2005:6) kebijakan sosial dan pelayanan publik dalam konsep negara kesejahteraan

tidak hanya mencakup penjelasan mengenai sebuah cara pengorganisasian

kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services), melainkan juga

sebuah konsep normative atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa

setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Oleh karena itu

negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy)

yang mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan
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kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection)

yang berupa jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dana asuransi sosial),

maupun jaringan pengamanan sosial (social safety nets).

Administrasi kepemerintahan yang dilaksanakan oleh Instansi

Pemerintahan di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara

atau Badan Usaha Milik Daerah menggunakan istilah konsepsi pelayanan kepada

masyarakat dengan istilah pelayanan publik yang meliputi pelayanan administrasi,

perijinan dan pelayanan umum. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian

pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban

aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat (Rahmayanty, 2010: 82).

Asas pelayanan publik menurut Rahmayanty (2009: 86), terdiri dari:

1. Transparasi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan

dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
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5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,

golongan dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak.

Penyelenggara pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan

prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya, pelayanan bagi penyandang cacat,

lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan,

tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian

pengaduan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.

Adapun prinsip pelayanan publik menurut Rahmayanty (2009: 88), antara lain:

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah

dilaksanakan.

2. Kejelasan

a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik

b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan dan penyeleksian pelayanan publik

c) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang

telah ditentukan
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4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah

5. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk

bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

6. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian

hukum.

2.2 Jaminan Sosial

Jaminan sosial (social security) merupakan suatu jaminan di mana

pembiayaan dari jaminan sosial tersebut dipikul bersama dan bersifat wajib.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, pembiayaan dari jaminan sosial tersebut

dipikul bersama oleh masyarakat atau pekerja dengan bantuan pemerintah atau

perusahaan, tergantung dari status peserta. Apabila peserta adalah seorang

karyawan/pekerja swasta, biaya biasanya dipikul oleh karyawan (50%) dan

perusahaan (50%). Secara populer sistem ini dikenal sebagai asuransi

kesehatan/sosial (Sulastomo, 2007: 294-295).

Penyelenggaraan jaminan sosial oleh Pemerintah bagi seluruh rakyatnya,

sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar merupakan alat

jaminan sosial untuk menghimpun dana dalam rangka mengatasi risiko sosial
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ekonomi seperti sakit, kematian, dan hari tua. Keberadaan jaminan sosial yang

baik memastikan rakyat dapat hidup damai, aman, dan sejahtera adil dan merata.

Terselenggaranya jaminan sosial yang baik memungkinkan semua

pekerja akan bekerja lebih konsentrasi dan semangat tanpa khawatir akan risiko

ekonomi dan pada akhirnya rakyat semakin sejahtera. Kondisi yang demikian

akan membuat ekonomi semakin maju dan rakyat sejahtera yang memungkinkan

rakyat menabung lebih besar dan mengiur lebih banyak guna memperkuat sistem

jaminan sosialnya (Zaelani, 2012:5).

Jaminan sosial merupakan harapan bagi seluruh rakyat untuk

menanggulangi risiko yang dialaminya, jaminan sosial juga merupakan kebutuhan

dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Sejak diundangkannya

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN), badan penyelenggara program jaminan sosial dilaksanakan oleh 4 (empat)

badan penyelenggara, yaitu: (1) Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja (Jamsostek); (2) Perusahaan Perseroan Dana Tabungan dan Asuransi

Pegawai Negeri (TASPEN); (3) Perusahaan Perseroan Asuransi Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan (4) Perusahaan Perseroan Asuransi

Kesehatan (ASKES).

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), badan penyelenggara program

jaminan sosial yang semula diselenggarakan oleh 4 badan penyelenggara jaminan

sosial, selanjutnya bertransformasi menjadi 2 badan penyelenggaradan berbentuk
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menjadi badan hukum publik, yaitu: (1) BPJS Kesehatan; dan (2) BPJS

Ketenagakerjaan (UUD No.24 Tahun 2011).

Salah satu aspek yang akan banyak berpengaruh dalam pengembangan

pelayanan kesehatan adalah sistem penyelenggaraan jaminan pelayanan kesehatan

yang hendak diterapkan di suatu negara. Di negara-negara sosialis, negara

memikul beban hampir seluruh aspek biaya kesehatan, pemberantasan penyakit

menular, kesehatan lingkungan, perawatan rumah sakit dan lain-lain. Di banyak

negara lain, pemerintah memikul sebagian biaya kesehatan (misalnya

pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan lain-lain), sedangkan

masyarakat atau perusahaan-perusahaan swasta diwajibkan untuk memikul

sebagian biaya perawatan kesehatan sehari-hari karyawannya. Perbedaan ini

ditentukan oleh sistem (ekonomi) yang dikembangkan oleh masing-masing

negara. Di negara-negara maju lainnya mereka mengembangkan sistem yang

dikenal dengan sistem asuransi kesehatan. Pemerintah atau perusahaan-

perusahaan swasta atau dan perorangan menanggung beban dalam persentase

tertentu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Sulastomo, 2007:271).

Sulastomo (2007) berbagi pengetahuannya ketika mengikuti “Round

Table Meeting on the Provision of Medical Care in Developing Countries” yang

diselenggarakan oleh International Social Security Association di Brasilia pada

tahun 1981,mengatakan bahwa dibanding dengan jaminan sosial yang lain,

jaminan sosial bidang kesehatan masih belum memperoleh perkembangan yang

memadai. Di banyak negara berkembang jaminan hari tua (pensiun), kecelakaan

kerja, kematian, telah mendahului dan baru jaminan kesehatan menyusul
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kemudian. Meskipun demikian, lebih dari 50% dari negara-negara berkembang

telah menyelenggarakan jaminan kesehatan, yaotu 20 negara di Amerika Latin, 14

negara Afrika dan 12 negara Asia. Jumlah ini meliputi 48 negara dari 90 negara

berkembang menurut kriteria Bank Dunia (Sulastomo, 2007: 287).

2.3 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan

kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada

setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan

sosial nasional yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang

No.40 tahun 2004 tentang SJSN (Kementrian Kesehatan RI, 2013).

2.3.1 Dasar Hukum JKN

Berikut dasar hukum yang melatarbelakangi terbentuknya JKN

berdasarkan Kementrian Kesehatan RI 2013, antara lain:

1. Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Independent of

Human Right dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 yang terdiri dari

30 pasal. Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas

tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya

dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan

perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak
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atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi

janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang

mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

2. Resolusi World Health Assembly (WHA) ke 58 tahun 2005 di Jenewa :

setiap negara perlu mengembangkan Universal Health Coverage (UHC)

melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan

kesehatan yang berkelanjutan.

3. Pencapaian UHC melalui mekanisme asuransi sosial agar pembiayaan

kesehatan dapat dikendalikan sehingga keterjaminan pembiayaan

kesehatan menjadi pasti dan terus menerus tersedia yang pada gilirannya

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sesuai sila ke 5 Pancasila)

dapat terwujud.

4. Pada pasal 28 H ayat (1) (2) (3) UUD 1945 disebutkan :

a. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan.

b. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

persamaan dan keadilan.

c. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

5. Pada pasal 34 ayat (1), (2), (3) UUD 1945 disebutkan :

a. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
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b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai

dengan martabat kemanusiaan.

c. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Peraturan-peraturan JKN yang diterbitkan agar dapat menyelenggarakan

program tersebut sesuai dengan kondisi yang ditetapkan, antara lain:

a. UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

b. UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

c. UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS)

d. PP No. 101 tahun 2012 tentang PBI

e. Perpres No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

f. Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan,

Permenkes, Peraturan BPJS

g. Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas reformasi

pembangunan kesehatan.

2.3.2 Prinsip JKN

JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip-prinsip

asuransi sosial yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004. Berikut prinsip-prinsip

yang terdapat dalam program JKN:
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1. Prinsip kegotong-royongan, prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme

gotong-royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang

mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat. Melalui

prinsip kegotong-royongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Prinsip nirlaba, pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan mencari laba

(nirlaba) bagi Badan Penyelenggra Jaminna Sosial (BPJS), akan tetapi

tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi

kepentingan sebesar-besarnya peserta. Dana amanat, hasil

pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan untuk

kepentingan peserta

3. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas,

prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan

pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil

pengembangannya

4. Prinsip portabilitas, dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang

berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Prinsip kepesertaan bersifat wajib, kepesertaan wajib dimaksudkan agar

seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun

kepesertaannya bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap

disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta

kelayakan penyelenggaraan program.
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6. Prinsip dana amanat, dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan

titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam

rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta

7. Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial, dipergunakan seluruhnya

untuk pengembangan program dan untuk kepentingan peserta.

2.3.3 Keuntungan JKN

Setiap saat kita sangat berpotensi mengalami risiko antara lain: dapat

terjadi sakit berat, menjadi tua dan pensiun, tidak ada pendapatan, sementara

dukungan anak/keluarga lain tidak selalu ada dan tidak selalu cukup. Pada

umumnya masyarakat Indonesia masih berpikir praktis dan jangka pendek

sehingga belum ada budaya menabung untuk dapat menanggulangi apabila ada

musibah sakit. Masyarakat kita umumnya belum “insurance minded” terutama

dalam asuransi kesehatan. Hal ini mungkin premi asuransi yang ada (komersial)

mahal atau memang belum paham manfaat asuransi. Keuntungan program JKN

yang dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan Buku Panduan Layanan bagi

Peserta BPJS Kesehatan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Kenaikan biaya kesehatan dapat ditekan

b. Biaya dan mutu pelayanan kesehatan dapat dikendalikan

c. Kepesertaannya bersifat wajib bagi seluruh penduduk

d. Pembayaran dengan sistem prospektif

e. Adanya kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan berkelanjutan
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f. Manfaat pelayanan kesehatan komprehensif (promotif, preventif, kuratif,

dan rehabilitatif)

g. Porbabilitas nasional: peserta tetap mendapatkan jaminan kesehatan yang

berkelanjutan meskipun peserta berpindah tempat tinggal atau tempat

bekerja dalam wilayah NKRI.

Dengan demikian untuk menjamin agar semua risiko tersebut dapat

teratasi tanpa adanya hambatan finansial maka program JKN yang

diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat

nasional, wajib, nirlaba, gotong royong, ekuitas, dan lain-lain merupakan jalan

keluar untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita

(Kementrian Kesehatan, 2013).

2.3.4 Perbedaan Asuransi Kesehatan Sosial dan Komersial

Sulastomo dalam Djuhaeni (2007) berpendapat bahwa asuransi kesehatan

sosial sangat dibutuhkan di Indonesia, mengingat kesehatan adalah hak sedangkan

situasi saat ini tidak semua masyarakat dapat akses terhadap pelayanan kesehatan

yang penyebabnya antara lain ketiadaan biaya. Pengembangan asuransi kesehatan

sosial perlu ditunjang dengan peningkatan sumber daya dari keempat komponen

asuransi, yaitu:

a. Peserta; peningkatan premi

b. Badan Penyelenggara; peningkatan manajemen

c. PPK; peningkatan kualitas dan manajemen

d. Badan Pembina; peningkatan pengawasan.
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Adapun yang membedakan asuransi kesehatan sosial dengan asuransi

komersial dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu:

1. Kepesertaan, asuransi sosial bersifat wajib bagi seluruh penduduk,

sedangkan asuransi komersial bersifat sukarela

2. Asuransi sosial bersifat nirlaba atau tidak berorientasi mencari

keuntungan, sedangkan asuransi komersial berorientasi mencari

keuntungan

3. Asuransi sosial manfaatnya komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif) sesuai dengan kebutuhan medis, sedangkan asuransi

komersial manfaatnya terbatas sesuai dengan premi yang dibayarkan.

2.4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan hukum publik BPJS yang dibentuk berdasarkan Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah untuk menyelenggarakan

program jaminan sosial. BPJS yang dimaksud meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan,

program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan

pensiun, dan jaminan hari tua (Qomarudin, 2012: 3).

BPJS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan

terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau

anggota keluarganya. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPJS bertugas untuk:

a. melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta;



24

b. memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;

c. menerima bantuan iuran dari Pemerintah;

d. mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;

e. mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;

f. membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai

dengan ketentuan program jaminan sosial;

g. memberikan informasi mengenai penyelenggara program jaminan sosial

kepada peserta dan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2012).

Selanjutnya agar BPJS tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan

baik dan efektif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 diberi wewenang untuk:

a. menagih pembayaran iuran;

b. menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan

jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,

kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan

pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;

d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar

pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang

ditetapkan oleh Pemerintah;

e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
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f. mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang

tidak memenuhi kewajibannya;

g. melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai

ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi

kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

h. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan

program jaminan sosial (Kementerian Kesehatan RI, 2012).

BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan

kesehatan. Berdasarkan UU No. 24 tahun 2011 ditentukan bahwa BPJS Kesehatan

mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1

Januari 2014 dan pada saat itu pula PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa

likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes

menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan (BPJS

Kesehatan, 2014).

Dengan bubarnya PT Askes serta beralihnya aset dan liabilitas serta hak

dan kewajiban hukum tersebut, maka menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

a. Kementerian Kesehatan RI tidak lagi menyelenggarakan program jaminan

kesehatan masyarakat;

b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian

Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan

kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu

berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yang ditetapkan dengan

Peraturan Presiden;
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c. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan

kesehatan;

d. Semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan;

e. Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) telah

dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan

mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan

laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan.

Kepesertaan BPJS Kesehatan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni:

Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan Bukan PBI. Dalam kategori Bukan PBI

sendiri meliputi: Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah

(PBPU), dan Bukan Pekerja (PB).

2.5 Pelayanan Kesehatan

Definisi pelayanan kesehatan menurut Depkes RI (2009) adalah setiap

upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu

organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga,

kelompok dan ataupun masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit

sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat dan

alat kesehatan, serta pemberian pelayanan.

Menurut Purnomo dalam Triwibowo (2012: 100) menyatakan bahwa

mutu pelayanan kesehatan adalah kesesuaian pelayanan kesehatan dengan standar
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profesi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara baik, sehingga semua

kebutuhan pelanggan dan tujuan mencapai derajat kesehatan yang optimal dapat

tercapai. Pelayanan kesehatan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai

komponen yang saling terkait, saling bergantung dan saling mempengaruhi antara

satu dengan yang lainnya. Mutu pelayanan di rumah sakit adalah produk akhir

dari interaksi yang rumit antara berbagai komponen atau aspek pelayanan.

Pelayanan kesehatan bertujuan untuk menolong sesama umat manusia

harus ditimbang dengan prinsip keselamatan publik sebagai utama. Pemberian

izin (lisensi) kepada lembaga pelayanan kesehatan diberikan setelah kunjungan

inspeksi yang menetapkan apakah telah terpenuhinya standar kesehatan dan

keselamatan. Menurut Parasuraman dalam Triwibowo (2012: 108) ada 2 (dua)

faktor utama yang mempengaruhi mutu pelayanan yaitu pelayanan yang

diharapkan (expected services) dan pelayanan yang dirasakan (perceived

services). Jika pelayanan yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan dapat

dipersepsikan pelayanan memuaskan. Apabila pelayanan yang dirasakan

melampaui pelayanan yang diharapkan, maka dapat dipersepsikan sebagai

pelayanan ideal, tetapi apabila pelayanan yang dirasakan lebih rendah dari yang

diharapkan maka dapat dipersepsikan bahwa mutu pelayanan buruk. Dalam upaya

meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dilakukan dengan pendekatan sistem,

artinya memperhatikan proses manajemen mutu sejak input atau struktur, proses

dan hasil (outcome).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang

Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, penyelenggara
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pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan (faskes) yang bekerja

sama dengan BPJS Kesehatan berupa faskes tingkat pertama dan faskes rujukan

tingkat lanjutan. Lebih lanjut, dalam Permenkes tersebut menyebutkanfaskes

tingkat pertama dapat berupa: Puskesmas atau yang setara; Praktik Dokter;

Praktik Dokter Gigi; Klinik pratama yang setara; dan Rumah Sakit Kelas D

Pratama atau yang setara. Sementara faskes rujukan tingkat lanjutan berupa:

Klinik Utama atau yang setara; Rumah Sakit Umum; dan Rumah Sakit Khusus

(Permenkes 71/2013 pasal 2).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan berdasarkan pada penelitian-penelitian

terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian-penelitian tersebut

dijadikan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini:
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Penulis
(Tahun)

Judul Metode
Penelitian

Hasil

1 Radian
Fathurrozi
Saputra (2013)

Studi tentang Pelaksanaan
Program Jaminan
Kesehatan Daerah
(JAMKESDA) di
Puskesmas Sidomulyo
Kec.Samarinda Ilir Kota
Samarinda

Metode
kualitatif

Pelaksanaan program
Jamkesda di Puskesmas
Sidomulyo
Kec.Samarinda dalam hal
standar dan sasaran
kebijakan, sumberdaya,
pelayanan sudah baik.
Hanya saja masih terjadi
antrian yang panjang dan
membutuhkan waktu yg
lama untuk menunggu.

2 Merry Martha
Mahayu P
(2013)

Kualitas Pelayanan
Kesehatan Penerima
Jamkesmas di RSUD Ibnu
Sina Gresik

Metode
kualitatif
dengan tipe
deskriptif

Kualitas pelayanan
kesehatan terhadap
penerima Jamkesmas di
RSUD Ibnu Sina
Kab.Gresik telah cukup
baik dan telah hampir
memenuhi standar dalam
10 indikator kualitas
pelayanan yang diteliti
penulis.

3 Forman N.
Tambunan
(2013)

Respon Masyarakat
terhadap Program
Jaminan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Mandala Kec.Medan
Tembung Kota Medan

Penelitian
deskriptif

Masyarakat memiliki
persepsi, sikap, dan
partisipasi yang positif
terhadap program
Jamkesmas.

4 Rezki K.
Gezwar,
Nurhayani,
Balqis (2014)

Kesiapan Stakeholder
dalam Pelaksanaan
Program Jaminan
Kesehatan Nasional di
Kabupaten Gowa

Metode
Kualitatif

Penelitian ini
menyimpulkan bahwa
kesiapan stakeholder
dalam pelaksanaan
program Jaminan
Kesehatan Nasional di
Kab. Gowa, dan fasilitas
kesehatan untuk melayani
masyarakat sejauh ini
belum optimal
dikarenakan sarana
prasarana yang masih
perlu dilengkapi.

Penelitian terdahulu ini sangat berguna bagi penulis untuk mengambil

atau menjelaskan lebih lanjut dari sebelumnya yang diteliti. Perbedaan penelitian
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ini dengan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam

penelitianyaitu terletak pada lokasi dan objek penelitian yang diamati. Objek

penelitian yang diamati oleh Radian Fathurrozi, Merry Martha Mahayu, dan Forman

N. Tambunanadalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jaminan Kesehatan

Daerah (Jamkesda), sedangkan dalam penelitian ini objek penelitian yang diamati yaitu

pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terfokus pada pelaksanaan

program JKN dari sudut pandang pengguna program tersebut, yaitu peserta BPJS

Kesehatan. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu

adalah sama-sama meneliti dan membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan

serta pelayanan program jaminan sosial tersebut di puskesmas-puskesmas atau

Rumah Sakit yang diteliti.

2.7 Kerangka Pemikiran

Badan hukum publik BPJS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah untuk menyelenggarakan program

jaminan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan

program JKN, kendala apa saja dalam pelaksanaan program JKN, dan dampak apa

yang dirasakan baik dari sisi pelaksana maupun dari sisi masyarakat sebagai

pengguna JKN yang ada di Kota Semarang. Mengingat pentingnya program JKN

tersebut, maka sangat besar manfaatnya untuk mengetahui kondisi yang ada di

lapangan untuk tercapainya target Pemerintah dalam Jaminan Kesehatan Semasta

di mana setiap masyarakat Indonesia sudah tercakup menjadi peserta JKN.
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

UU No.40 Tahun
2004 tentang SJSJ &
UU No.24 Tahun
2011 tentang BPJS

Program JKN

Pelaksanaan

Analisis
Deskriptif

Tercapainya Jaminan
Kesehatan Semesta

Kendala Dampak
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pendaftaran peserta BPJS Kesehatan mempunyai syarat yang

berbeda-beda sesuai dengan kategori kepesertaan, yaitu peserta Penerima

Bantuan Iuran (PBI) dan peserta bukan PBI. Dalam penerapan pelaksanaan

pendaftaran BPJS Kesehatan nyatanya masih banyak masyarakat yang

belum memahami mekanismenya dan masih dirasa membingungkan

karena mengalami proses yang rumit.

2. Beberapa kendala yang masih dialami oleh para pengguna BPJS

Kesehatan, antara lain: proses administrasi yang membingungkan,

lamanya antrian, pelayanan yang kurang memuaskan, dan kurangnya

informasi dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan.

3. Dampak positif adanya BPJS Kesehatan dari segi ekonomi yaitu

mendorong aktivitas ekonomi yang bersinggungan dengan program JKN,

sedangkan dari segi pengguna dampak positif program JKN antara lain:

biaya pengobatan terjamin, adanya asuransi untuk berjaga-jaga, dan iuran

bulanan cukup terjangkau. Dampak negatif setelah adanya BPJS

Kesehatan adalah adanya peraturan yang berubah-ubah yang menyebabkan

terjadinya sistem birokrasi yang rumit terutama dalam hal rujukan rumah
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sakit, serta peningkatan  jumlah pengguna BPJS Kesehatan yang tidak

diiringi dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan

mengakibatkan daftar tunggu antrian yang panjang bagi pasien.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait penyelenggaraan

program JKN, adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyederhanaan dalam mekanisme pendaftaran peserta BPJS

Kesehatan maupun alur pendaftaran rawat jalan di faskes tingkat II dan III

sehingga tidak terjadi antrian yang lama dan proses yang memakan waktu.

2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan seiring dengan semakin

meningkatnya jumlah peserta BPJS Kesehatan, sehingga dapat

memberikan pelayanan prima tanpa melihat status sosial atau

mendiskriminasikan pelayanan kepada pengguna BPJS Kesehatan maupun

non BPJS Kesehatan.

3. Menyediakan dan menambah fasilitas penunjang kesehatan di tiap rumah

sakit secara merata di setiap kota sehingga tiap pasien dapat tertangani

dengan baik dan cepat.
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