
i 
 

 
 

MODEL PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI KARTU 

INDONESIA SEHAT (KIS) BAGI PESERTA PENERIMA 

BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN (PBI-JK) 

BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM 

JAMINAN SOSIAL NASIONAL  

(Studi di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan 

Provinsi Jawa Tengah) 

 

SKRIPSI 

 

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

 

 

 

Oleh  

RANUM BUDIYANTO PANJALU 

8111413206 

 

 

 

PROGAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

2017 
 



ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

  

Skripsi berjudul “Model Penyediaan Dan Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) 

Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Berdasarkan 

UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Studi di 

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)” yang 

ditulis oleh Ranum Budiyanto Panjalu (8111413206) telah disetujui untuk 

dipertahankan di hadapan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang, pada : 

Hari   : 

  Tanggal  : 

 

Menyetujui, 

Dosen Pembimbing I     Dosen Pembimbing II 

 

 

 

 

Arif Hidayat, S.H.I., M.H.    Windiahsari, S.Pd., M.Pd. 

NIP. 197907222008011008    NIP. 198011282008122001 

 

 

          Mengetahui, 

Wakil Dekan Bidang Akademik 

 

 

 

 

        Dr. Martitah, M.Hum 

   NIP. 196205171986012001 



iii 
 

 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi berjudul “Model Penyediaan Dan Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) 

Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Berdasarkan 

UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Studi di 

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)” yang 

ditulis oleh Ranum Budiyanto Panjalu (8111413206) telah dipertahankan di 

hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang pada : 

  Hari   : 

 Tanggal  : 

Penguji Utama, 

 

 

Tri Sulistiyono, S.H., M.H. 

NIP. 197505242000031002 

 
Penguji I      Penguji II 

 

 

 

 

Arif Hidayat, S.H.I., M.H.    Windiahsari, S.Pd., M.Pd. 

NIP. 197907222008011008    NIP. 198011282008122001 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Hukum 

 

 

 

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si 

   NIP. 19720619 200003 2 001



iv 
 

PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Saya Ranum Budiyanto Panjalu menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi 

berjudul “Model Penyediaan Dan Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bagi 

Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Berdasarkan UU 

No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Studi di Kecamatan 

Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)” benar-benar hasil 

karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

      

 

  Semarang, 26 Februari 2017  

 

 

Ranum Budiyanto Panjalu 

NIM. 8111413206 



v 
 

 
 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK 

KEPENTINGAN AKADEMISI 

 

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, peneliti yang bertanda 

tangan di bawah ini : 

Nama   : Ranum Budiyanto Panjalu 

NIM   : 8111413206 

Program Studi  : Ilmu hukum 

Fakultas  : Hukum 

Jenis Karya  : Skripsi 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive 

Royalty Free Right) atas karya ilmiah penulis yang berjudul “Model Penyediaan 

Dan Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bagi Peserta Penerima Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Studi di Kecamatan Kedungjati Kabupaten 

Grobogan Provinsi Jawa Tengah)” Melalui Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini 

Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, 

mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan 

mempublikasikan tugas akhir peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti 

sebagai pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. 

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.  

  

Semarang, 26 Februari 2017 

       Yang menyatakan, 

 

 

 

Ranum Budiyanto Panjalu 

 NIM. 8111413206 



vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Setiap kata yang tertuang boleh jadi tidak punya makna, kecuali dari kita 

bagaimana seharusnya setiap apa yang tertuang dari sebuah kata menjadi 

kata yang menguatkan orang lain dan untuk pribadi kita sendiri”. (Ranum 

Budiyanto Panjalu) 

“Buka mata semua ada solusinya”. (Ranum Budiyanto Panjalu) 

 

PERSEMBAHAN 

1. Untuk bapak, dan ibu, terhebat (Ahmad Fauzi dan 

Azizah). 

2. Untuk adik (Tirto Jadug Nugroho). 

3. Untuk Keluarga Besar Mbah Trubus (Slamet Bakoh) 

dan Kasidjan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

   

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-NYA kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul: “Model Penyediaan Dan Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) 

Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Berdasarkan 

UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Studi di 

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)” Skripsi 

diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 

Negeri Semarang.  

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan terima 

kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang. 

3. Arif Hidayat, S.H.I., M.H. dan Windiahsari, S.Pd., M.Pd. dosen 

pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan 

kritik yang membangun dengan sabar dan tulus sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn. dosen wali yang telah 

membimbing peneliti selama menempuh perkuliahan. 



viii 
 

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan bekal ilmu. 

6. Bapak Winoto, S.H. Camat Kecamatan Kedungjati Kabupaten 

Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu dalam proses 

penelitian dan penyusunan Skripsi. 

7. Bapak Dasuki, S.H., Asisten Perekonomian, Pembangunan dan 

Kesejahteraan Rakyat  Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen yang 

telah membantu dalam proses penelitian skripsi. 

8. Pegawai Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa 

Tengah yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan 

Skripsi. 

9. Kepala Desa di wilayah Kecamatan Kedungjati yang sangat interaktif 

dalam proses penelitian dan membantu penyusunan Skripsi. 

10. Orang tua peneliti, Ahmad Fauzi dan Azizah yang telah mendukung, 

membimbing, dan mendoakan peneliti agar sukses dan bermanfaat 

bagi orang lain. 

11. Seluruh Keluarga Mbah Trubus dan Kasidjan yang selalu memberikan 

dukungan baik moral maupun material serta menjadi panutan dalam 

kehidupan.  

12. Teman-teman GALAKSI ( Garis Lintang Alumni Keluarga Yaspia) 

yang telah menjadi keluarga baru di perantauan. 

13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai 

teman perjuangan yang hebat.  



ix 
 

 
 

14. Aditya Dana Putri yang selalu memotivasi dan terus memeberi 

semangat kepada peneliti selama ini. 

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril 

maupun materiil. 

Pada akhirnya  peneliti berharap  skripsi ini dapat bermanfaat dan 

memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca. 

 

Semarang, 26 Februari 2017 

Peneliti 

 

 

Ranum Budiyanto Panjalu 

NIM. 8111413206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ABSTRAK 

Panjalu, Ranum Budiyanto. 2017 Model Penyediaan Dan Distribusi Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

(PBI-JK) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (Studi di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa 

Tengah) Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang. Arif Hidayat, S.H.I., M.H. dan Windiahsari, S.Pd., M.Pd. 

 

Kata Kunci: Model, KIS, BPJS, PBI-JK 

 

Setiap negara wajib memberikan jaminan sosial bagi warga negaranya 

termasuk di dalamnya jaminan kesehatan, secara Yuridis pelaksanaan jaminan 

kesehatan tertuang dalam Perpres UU No. 40 Tahun 2004 tentang sisem jaminan 

sosial nasional, menyebutkan secara khusus pada pasal 6 bahwa kepesertaan 

jaminan kesehatan bersifat wajib dan Pasal 27 kaitannya dengan koordinasi 

kemanfaatan. Dalam skripsi ini yang dibahas oleh peneliti adalah Model 

Penyediaan dan Distribusi KIS untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

(PBI-JK). Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui Model Penyediaan Dan 

Distribusi KIS bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Di Kecamatan 

Kedungjati Kabupaten Grobogan dan (2) mendeskripsikan faktor-faktor 

Penyediaan Dan Distribusi KIS bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

Di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang akan bertumpu pada data 

primer dan data sekunder. Sumber data penelitian ini (a) wawancara dengan 

petugas di Dinas-Dinas terkait di wilayah Kabupaten Grobogan dan di Kecamatan 

Kedungjati. (b) studi kepustakaan dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah 

mengenai hukum kesehatan.  

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Model Penyediaan Dan Distribusi 

Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (PBI-JK) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (Studi Di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi 

Jawa Tengah) adalah Model Penyediaan dan Distribusi KIS bagi Penerima PBI-

JK mengunakan peraturan pemerintah dan peraturan kementrian terkait, dalam 

distribusinya ke daerah, BPJS Kesehatan berkerjasama dengan pihak ke-III.  

Faktor yang mempengaruhi model penyediaan dan distribusi KIS di Kecamatan 

Kedungjati sudah sesuai dengan kebijakan yang ada namun  perlu peningkatan 

peran dari masyarakat dan kurangnya melibatkan peran pemerintah daerah baik 

pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan bahkan ujung tombak dari pemerintah 

yaitu tingkat desa. 

Saran peneliti mengingat pentingnya pelayanan kesehatan sepatutnya 

pemerintah banyak melibatkan peran pemerintah daerah dan memperbaiki model 

penyediaan dan distribusi KIS untuk Penerima Bantuan  Iuran Jaminan Kesehatan 

(PBI-JK) dengan memperbaiki regulasi dan proses dalam pendataan penerima 

Jaminan Kesehatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa 

Bangsa (PBB) Tahun 1948 dengan peran aktif Indonesia di dalamnya serta 

turut menandatangani deklarasi tersebut, secara langsung Indonesia telah 

menyatakan diri untuk mendukung penuh mengenai Hak Asasi Manusia. 

Terlebih lagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H, menetapkan bahwa kesehatan adalah 

hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan 

pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, yang dalam 

implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan 

keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus 

berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD NKRI 1945 Pasal 34 

ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan 

Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem 

Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, terbitnya Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku 

kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Melalui SJSN sebagai salah 
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satu bentuk perlindungan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk 

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 

yang layak.  

Berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang tersebut, Kementerian 

Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan 

kesehatan sosial, dengan didasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 

2004 Tentang Penyelengaraan Jaminan Sosial serta  dimulai dengan 

program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 

(JPKMM) atau lebih dikenal dengan program Askeskin (2005-2007) yang 

kemudian berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(JAMKESMAS) sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. 

JPKMM/Askeskin, maupun Jamkesmas kesemuanya memiliki tujuan yang 

sama yaitu melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap 

masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan prinsip 

asuransi kesehatan sosial (http://www.bpjs.kesehatan.go.id). 

Pelaksanaan program Jamkesmas mengikuti prinsip-prinsip 

penyelenggaraan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang SJSN, 

yaitu dikelola secara nasional, nirlaba, portabilitas, transparan, efisien dan 

efektif.  

Pelaksanaan program JAMKESMAS tersebut merupakan upaya 

untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

miskin dan tidak mampu yang merupakan masa transisi sampai dengan 

diserahkannya program jaminan kesehatan kepada Badan Penyelenggara 
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Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.  

Pelaksanaan program JAMKESMAS tahun 2012 dilaksanakan 

dengan beberapa penyempurnaan pada aspek kepesertaan, pelayanan, 

pendanaan dan pengorganisasian. Pada aspek kepesertaan, data yang akan 

digunakan bersumber dari basis data terpadu Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berlaku setelah peserta 

menerima kartu Jamkesmas yang baru. Sementara peserta non kartu 

meliputi gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat 

miskin penghuni panti-panti sosial, masyarakat miskin penghuni Lembaga 

Pemasyarakatan/Rumah Tahanan serta masyarakat miskin akibat bencana 

paska tanggap darurat sampai dengan satu tahun setelah kejadian bencana, 

penderita Thalassemia mayor, penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi 

(KIPI), serta peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak 

memiliki kartu JAMKESMAS. 

Sejalan dengan Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan 

Nasional yang telah berlaku, pada tahun 2014 setelah pemilu Presiden 

Republik Indonesia, Presiden terpilih memiliki progam yang sangat krusial 

untuk dilaksanankan di seluruh Indonesia yaitu dengan Nawa Cita 

Presiden Joko Widodo mencetuskan progam jaminan kesehatan nasional 

yang baru Berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS). Progam KIS memang 

diadopsi dari progam sebelumnya dengan progam yang hampir sama pada 
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saat Presiden Joko Widodo menjabat menjadi Gubenur DKI Jakarta 

dengan progam Kartu Jakarta Sehat (KJS).  

Ketika menguraikan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, 

progam jaminan kesehatan diwujudkan dengan sistem jaminan kesehatan 

nasional, yang diimplementasikan dengan konsep Kartu Indonesia Sehat 

(KIS) di dalam Satker pertama pada tahun 2015 progam KIS dilaksanakan 

pemerintah telah mencakup 87.006.370 Jiwa (Data Kementerian Sosial 

Republik Indonesia Tahun 2016). Apabila dilihat dari pelaksanaanya pada 

tahun 2015, progam KIS ini menunjukan bahwa telah banyak dinikmati 

ditahun pertama pelaksanaanya, progam KIS adalah progam jaminan 

kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuaran Jaminan Kesehatan atau yang 

lebih dikenal dengan PBI-JK  diperuntukan bagi masyarakat miskin dan 

kurang mampu penerima PBI dan masyarakat menengah kebawah. 

Menyusul pada tahun pertama yaitu tahun 2015, tahun 2016 

terdapat penyediaan dan distribusi KIS bagi PBI-JK yang baru, hal 

tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki data KIS pada tahun 

2015 yang bermasalah, seperti data yang peneliti peroleh dari BPJS 

Kesehatan KLOK Kabupaten Grobogan dalam diagram laporan 

pengaduan distribusi KIS berdasarkan kategori pada 1 Januari s.d 12 

Februari menunjukan data bahwa pengaduan terbanyak berupa data 

peserta yang tidak sesuai (Nama/TTL/NIK/Alamat/Faskes Tk.I) sebanyak 

69,6% diikuti dengan data peserta non-aktif 17,7%, data peserta non-aktif 

karena meninggal, terdapat juga aduan mengenai pemungutan biaya 



5 
 

 
 

distribusi kartu sebanyak 0,9% dan aduan dengan masalah lainnya 

sebanyak 7,1%. Dari adanya jumlah penyediaan KIS yang telah  

didistribusikan ke masyarakat, data pengaduan pada tahun 2016 pada 

diagram di atas merupakan permasalahan serta kendala yang dihadapi oleh 

masyarakat ketika kartu KIS tersebut diterima pada tahun 2015, sebagai 

penguat diagram, data jumlah pengaduan KIS berdasarkan kategori pada 

tahun 2016 terdapat dalam tabel di bawah ini, 

Tabel 1.1 

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Kategori Sejak 1 Januari s.d 12 Februari 

Tahun 2016 

 

NO 

 

KATEGORI 

Jumlah Kasus Total 

Kasus Hotline 

Service 

Email Pos 

P3DKIS 

Lainnya 

 

 

1 

Data Peserta 

Tidak 

Sesuai(Nama, 

NIK, Alamat, 

Faskes, Tk.1) 

 

 

523 

 

 

12 

 

 

14264 

 

 

1058 

 

 

15857 

2 Data Peserta 

Non-Aktif 

149 9 3696 178 4032 

 

3 

Data Peserta 

Non-Aktif 

Karena 

Meninggal 

 

26 

 

10 

 

851 

 

190 

 

1077 

 

4 

Pemungutan 

Biaya 

Distribusi 

Kartu 

 

10 

 

0 

 

161 

 

31 

 

202 

5 Lain-Lain 98 30 622 874 1624 

Total Kasus 806 61 19594 2331 22792 

Sumber : Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2016 

Data di atas menunjukan banyak ketidak sesuaian dalam proses 

pencetakan termasuk didalamnya adalah input data yang digunakan 

dalam progam KIS bagi peserta PBI-JK kurang tepat. Pola permasalahan 
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yang sama juga dialami oleh Kabupaten Grobogan karena penerima KIS 

di Kabupaten Grobogan cukup banyak. Menurut Solopos (19 Februari 

2016) Kabupaten Grobogan termasuk sepuluh besar kabupaten termiskin 

di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kemiskinan mencapai 19,82% 

dari jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan angka kemiskinan tingkat nasional sebesar 11,6%, 

menurut data BPJS KLOK Kabupaten Grobogan hal ini berbanding lurus 

dengan jumlah penerima KIS di Kabupaten Grobogan sebesar 57,7% 

termasuk penerima KIS bagi penerima upah (Pegawai, Pekerja) 

dikarenakan Jumlah penerima KIS pada tahap pertama di tentukan 

berdasarkan data kemiskinan tiap daerah yang kemudian di kelompokan 

menjadi penerima KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (PBI-JK) yang iurannya di danai oleh pemerintah melalui 

APBN. 

Menuurut data BPJS Kesehatan KLOK Kabupaten Grobogan 

Tahun 2015, Kabupaten Grobogan menduduki peringkat Ke-3 Di Jawa 

Tengah, dengan jumlah total indikasi ketidak sesuaian sebesar 30.232 

Jiwa yang tersebar di 19 Kecamatan, serta Kecamatan Kedungjati dengan 

jumlah total indikasi ketidak sesuaian sebesar 11.321 Jiwa menduduki 

peringkat pertama di Kabupaten Grobogan, hal ini menunjukan ada yang 

tidak beres dalam proses penyedian dan distribusi KIS  bagi Penerima 

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). 
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Uraian di atas menjadi argumen ilmiah perlunya diadakan suatu 

penelitian mengenai model yang digunakan dalam penyediaan kartu KIS 

bagi peserta PBI-JK tersebut. Sehingga diketahui bagaimana model 

kebijakan yang digunakan dalam penyediaan KIS bagi peserta PBI-JK, 

karena sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan perlu adanya kajian 

yang sistematis sebelumnya. Selain itu penelitian ini dilaksanakan karena 

ditinjau dari banyaknya aduan mengenai ketidak sesuaian dan 

ketimpangan dalam proses pelaksanan jaminan kesehatan bagi PBI-JK, 

dengan urgensi yang ada sekarang ini serta paparan latar belakang 

masalah di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Model 

Penyediaan dan Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bagi Peserta 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Berdasarkan UU 

No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Studi Di 

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Guna memberikan gambaran dalam skripsi ini, peneliti perlu 

mengidentifikasi masalah yang telah diteliti berkaitan dengan judul yang 

peneliti angkat, antara lain: 

1. Adanya ketidak sesuaian kebijakan mengenai progam Jaminan 

Kesehatan Nasional. 

2. Tingginya tingkat ketidak sesuaian dalam penyediaan kartu 

indonesia sehat khususnya bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan 
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Kesehatan (PBI-JK) di Kecamatan Kedungjati Kabupaten 

Grobogan Provinsi Jawa Tengah. 

3. Belum optimalnya penyediaan dan distribusi Kartu Indonesia Sehat 

(KIS) di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi 

Jawa Tengah. 

4. Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara 

pengaduan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bermasalah. 

5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperan aktif ketika 

terjadi ketidak sesuaian dalam KIS yang dimiliki. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas dan tidak menyimpang yang dapat 

menyebabkam ketidakjelasan pembahasan masalah, maka peneliti 

membatasi masalah yang telah diteliti, antara lain : 

1. Model penyediaan dan distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi 

peserta Penerima Bantuan Iuran  Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di 

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2016. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan dan distribusi Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) bagi peserta Penerima Bantuan Iuran  

Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kecamatan Kedungjati Kabupaten 

Grobogan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diuraikan rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana model penyediaan dan distribusi Kartu Indonesia Sehat 

(KIS) bagi peserta Penerima Bantuan Iuran  Jaminan Kesehatan 

(PBI JK) di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2016? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan dan 

distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi peserta Penerima 

Bantuan Iuran  Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kecamatan 

Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2016? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk: 

1. Mendeskripsikan Model penyediaan dan distribusi KIS bagi peserta 

Penerima Bantuan Iuran  Jaminan Kesehatan (PBI JK) di 

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2016. 

2. Menemukan faktor yang mempengaruhi dalam penyediaan dan 

distribusi KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran  Jaminan 

Kesehatan (PBI JK) di Kecamatan Kedungjati Kabupaten 

Grobogan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.6.1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai referensi penelitian 

berikutnya yang berkaitan mengenai Model penyediaan dan distribusi KIS 

bagi peserta Penerima Bantuan Iuran  Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di 

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dalam 

kajian Hukum Administrasi Negara 

1.6.2. Secara Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Manfaat yang dapat peneliti ambil dari penelitian  ini adalah 

untuk menambah dan memperdalam wawasan hukum khususnya 

Hukum Administrasi Negara, tentang kebijakan Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah melalui penyediaan dan distribusi KIS bagi peserta 

Penerima Bantuan Iuran  Jaminan Kesehatan (PBI-JK). 

2. Bagi Masyarakat 

Melalui penulisan penelitian ini peneliti dapat memberikan 

sedikit pandangan dan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian masyarakat untuk mengetahui model penyediaan dan distribusi 

KIS bagi peserta PBI-JK dan bagi masyarakat yang perlu 

menggunakan dasar-dasar untuk penelitian selanjutnya. 
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3. Bagi Pemerintah 

Melalui penelitian ini peneliti menjabarkan dalam bentuk 

kajian ilmiah mengenai model penyediaan dan distribusi Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (PBI-JK) yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti 

dalam membantu pemerintah sebagai pemahaman masyarakat 

mengenai model penyediaan KIS bagi peserta PBI-JK di Kecamatan 

Kedungjati. 

 

1.7. Sistematika Penenulisan Skripsi 

Penulisan skripsi memerlukan kaidah penulisan yang jelas, 

sehingga dalam penyajian data dari hasil penelitian dapat digambarkan 

secara rinci dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang dalam 

skripsi ini, secara sistematis penulisan skripsi ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut; 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong 

berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 13 cm, 

lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto 

dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Lembar bagian awal ini 

diberi nomor halaman dengan huruf romawi kecil, di letakan pada 

kaki halaman bagian tengah. Penomoran halaman dimulai dari 

lembar judul (bukan sampul) sampai dengan lembar sebelum bab 

pendahuluan. 
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2. Bagian Pokok 

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, tinjauan 

pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan 

penutup. Hasil penelitian dan pembahasan harus disajikan dalam 

satu bab.  

Bab I pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian.   

Bab II  tinjauan pustaka, yang berisikan penelitian 

terdahulu serta teori yang dikaji. Yaitu mengenai Negara Hukum 

Kesejehteraan, Politik  Hukum dan Kebijakan Hukum, Analisa 

Kebijakan Dinamis. Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam 

Undang-Undang No.40 Tahun 2004 serta kerangka konseptual 

yang terdiri dari pengertian model, pengertian penyediaan dan 

distribusi, pengertian Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS), 

Pengertian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Pengertian Penerima 

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). 

Bab III metode penelitian, bab ini berisi tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber 

data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan analisa 

data. 

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini 

memaparkan mengenai hasil data-data yang diperoleh saat 
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melaksanakan penelitian baik melalui studi pustaka maupun 

wawancara mengenai fokus penelitian.   

Bab V penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian, di dalamnya juga memuat saran-saran yang dapat 

menjadi masukan bagi berbagai pihak terkait penelitian ini. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahuliu diperlukan peneliti sebagai bahan kajian 

untuk menentukan arah tulisan peneliti supaya dalam proses penelitian, 

penulisan dan hasil akhir dari tulisan ini tidak di anggap plagiasi sehingga 

tulisan penulis tetap mengacu pada fakta empiris dari  kajian penelitian. 

Di samping itu menurut Krisnamurti (2005:20) penelitian terdahulu akan 

sangat diperluka bermakna jika judul-judul peneltian yang digunakan 

sebagai bahan pertimbangan sangat bersinggungan dengan penelitian 

yang hendak dilakukan, biasanya penelitian terdahulu yang digunakan 

adalah penelitian yang terkait langsung dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. Misalnya, tentang Jaminan Sosial yang kaitannya dengan 

Jaminan Kesehatan, maka dicari penelitian yang sudah dilakukan orang 

tetang topik yang sama. Dengan demkikian, akan terhindar pengulangan 

atau bahkan plagiasi karya ilmiah. 

Tujuan dicantumkannya penelitian terdahulu adalah untuk 

mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, 

sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum 

diteliti oleh orang lain. Dengan kata lain, dengan menelaah penelitian 

terdahulu, peneliti lebih mudah melokalisasi kontribusi yang akan dibuat. 

Peneliti perlu memberikan contoh dan analisa penelitian terdahulu yang 
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juga membahas mengenai Progam Jaminan Kesehatan Nasional yang di 

implementasikan dalam Progam Nawa Cita Presiden Republik Indonesia 

Joko Widodo berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun yang berkaitan 

dengan fokus bahasan dalam skripsi ini mengenai Penerima Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Dalam hal ini penelitian terdahulu 

akan dijelaskan mengenai isi dan substansinya, sehingga pada akhirnya 

dapat diketahui bahwa penelitian peneliti memiliki hasil akhir yang tidak 

sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu. 

Secara sistematis peneliti mengupas berbagai penelitian terdahulu 

yang  nantinya peneliti jadikan sebagai rujukan bahwasanya penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti memiliki kebaharuan dan tidak plagiasi dari 

penelitian lain, adapun  tabelnya sebagai berikut ; 

Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu dan Kebaharuan Peneliti 

 

No 

 

Peneliti/Peneliti 

 

Judul Penelitian 

 

Isi / Kebaharuan 

1 Tri Utomo 

Krisna Murti 

dari Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Negeri 

Semarang 

Implementasi Perpres 

Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Jaminan 

Kesehatan Kaitannya 

Dengan Kewajiban 

Mendaftarkan 

Kepesertaan BPJS 

Kesehatan Di Kota 

Semarang 

Implementasi Perpres 

Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Jaminan 

Kesehatan dan 

berkonsentrasi di kota 

Semarang, Meskipun 

penelitian ini 

membahas mengenai 

BPJS namun untuk 

pembahasan rinci 

mengenai Penerima 

Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan Tidak 

dibahasnya dan hanya 

menyebutkan sebagai 

istilah dan pelengkap 

penelitian. 
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2 Fenti Kusuma 

Dwi dari 

jurusan Ilmu 

Kesehatan 

Masyarakat, 

Fakultas Ilmu 

Keolahragaan 

Universitas 

Negeri 

Semarang 

Implementasi 

Pelaksanaan Jaminan 

Kesehatan Nasional 

(JKN) pada 

Pemanfaatan 

Pelayanan Kesehatan 

Pasien Rawat Jalan di 

Puskesmas Jatilawang 

Kabupaten Banyumas 

Tahun 2014 

Peneliti 

mengemukakan 

bagaimana deskripsi 

mengenai tingkat 

pelaksanaan jaminan 

kesehatan nasional 

memfokuskan pada 

pemanfaatanya dan 

lebih menitikberatkan 

pada proses pelayanan 

di rumah sakit, tidak 

banyak yang bisa 

digali dari penelitian 

ini terlebih lagi jika 

ditinjau dari kajian 

hukumnya sangatlah 

minim meskipun sudah 

sedikit menyingung 

mengenai Undang-

Undang No. 40 Tahun 

2004 Tentang Jaminan 

Kesehatan Nasional, 

Sebagaimana tinjauan 

dari penelitian pertama 

bahwa memang 

penelitian ini tidak 

membahas mengenai 

PBI-JK secara khusus 

hanya mengupasnya 

sebagai kajian yang 

umum dalam 

penelitian tersebut 

3 Uswatuh 

Hasanah dari 

Jurusan Ilmu 

Administrasi 

Negara 

Fakultas Ilmu 

Sosial 

Universitas 

Negeri 

Surabaya 

Implementasi Program 

Jaminan Kesehatan 

Nasional Pemberian 

Bantuan Iuran Di 

Puskesmas Kokop 

Kecamatan Kokop 

Kabupaten Bangkalan 

Gambaran 

implementasi dari 

Progam Jaminan 

Kesehatan  yang 

terfokus pada 

pelaksanaanya di 

pukesmas, secara 

singkat hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

program JKN PBI di 

Puskesmas Kokop 

Kecamatan Kokop 

Kabupaten Bangkalan 
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belum optimal dalam 

implementasinya. 

Setelah mempelajari 

penelitian tersebut 

dapat peneliti katakan 

bahwa dalam 

penelitian ini tidak 

juga dibahas secara 

fokus penerima 

bantuan iuran jaminan 

kesehatan terlebih lagi 

penelitan ini konsep 

utamanya bukian di 

pada Peserta Jaminan 

Kesehatan PBI-JK 

4 Qhisti Sabrina 

Mahasiswa 

Progam Studi 

Ilmu 

Administrasi 

Negara 

Fakultas Ilmu 

Sosial Dan 

Ilmu Politik 

Universitas 

Airlangga 

Surabaya 

Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) Dalam 

Peningkatan Kualitas 

Pelayanan 

Kesehatandi Rsu Haji 

Surabaya 

Temuan peneliti dari 

penelitian ini hampir 

mirip dengan 

penelitian ketiga, di 

mana obyek 

penelitiannya memang 

lebih luas dan dengan 

responden di rumah 

sakit, namun secara 

singkat penelitian ini 

membahas Jaminan 

Kesehatan Nasional 

(JKN) dan Badan 

Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan mulai 1 

Januari 2014 di seluruh 

Indonesia 

5 Ranum 

Budiyanto 

Panjalu, 

Progam Studi 

Ilmu Hukum 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Negeri 

Semarang 

Model Penyediaan Dan 

Distribusi Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) 

Bagi Peserta Penerima 

Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (PBI-JK) 

Berdasarkan UU No. 

40 Tahun 2004 

Tentang Sistem 

Jaminan Sosial 

Nasional (Studi Di 

Kecamatan Kedungjati 

Kabupaten Grobogan 

Kebaruan dari 

penelitian ini adalah 

peneliti membahas 

tentang Model 

Penyediaan Dan 

Distribusi Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) 

Bagi Peserta Penerima 

Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (PBI-JK) 

Berdasarkan UU No. 

40 Tahun 2004 

Tentang Sistem 
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Provinsi Jawa Tengah) Jaminan Sosial 

Nasional (Studi Di 

Kecamatan Kedungjati 

Kabupaten Grobogan 

Provinsi Jawa 

Tengah). Dari keempat 

penelitian tersebut 

belum ada yang 

membahas mengenai 

model penyediaan dan 

distribusi KIS, 

sehingga nantinya 

penelitian peneliti ini 

dapat menjadi referensi 

maupun acuan 

mengenai bagaimana 

memperbaiki sistem 

penyedian dan 

distribusi KIS di 

daerah lain, karena 

penelitian ini juga 

nantinya bertujuan 

mengungkap 

bagaimana kekurangan 

dan faktor apa saja 

yang mempengaruhi 

sehingga akan 

diperoleh jawaban dan 

solusi yang tepat 

mengenai penyediaan 

dan distribusi Jaminan 

Kesehatan khususnya 

Kartu Indonesia Sehat 

(KIS) 

 

Penelitian pertama Berjudul “Implementasi Perpres Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Kaitannya Dengan Kewajiban 

Mendaftarkan Kepesertaan BPJS Kesehatan Di Kota Semarang”( Tri 

Utomo Krisna Murti, 2015:3), ditulis oleh Tri Utomo Krisna Murti dari 

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Temuan dari penelitian ini 
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adalah berisi bagaimana implementasi Perpres Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Jaminan Kesehatan dan berkonsentrasi di kota Semarang. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Perpres Nomor 

12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang kaitannya dengan 

wajibnya mendaftarkan BPJS Kesehatan di Kota Semarang adalah 

sosialisasi secara bertahap dan meningkatkan fasilitas kesehatan primer 

serta melakukan serangkaian kerjasama dengan jaminan kesehatan swasta 

lain. Secara garis besar implementasi program ini telah bermanfaat bagi 

masyarakat kota Semarang. Hambatan yang dialami adalah kurang 

tanggapnya warga kota Semarang sendiri terhadap program ini serta sulit 

untuk diajak kerjasamanya jaminan kesehatan lain dengan BPJS 

Kesehatan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya fasilitas kesehatan 

yang diterima oleh peserta  dari penelitian ini peneliti mendapatkan 

sedikit gambaran mengenai jaminan kesehatan, orientasi penelitian ini 

hanya berkonsentrasi pada kewajiban mendaftarkan kepesertaan BPJS 

Kesehatan dan memang tidak membahas secara eksplisit bagaimana tipe 

dan model yang diberikan pemerintah terlebih lagi dengan adanya progam 

KIS penelitian ini tidak mengupasnya. 

Meskipun penelitian ini membahas mengenai BPJS namun untuk 

pembahasan rinci mengenai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

tidak dibahasnya dan hanya menyebutkan sebagai istilah dan pelengkap 

penelitian. 
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Penelitian kedua berjudul “Implementasi Pelaksanaan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) pada Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Jatilawang Kabupaten Banyumas 

Tahun 2014”( Fenti Kusuma Dwi, 2014:6), ditulis oleh Fenti Kusuma 

Dwi dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Temuan dari penelitian ini 

adalah peneliti mengemukakan bagaimana deskripsi mengenai tingkat 

pelaksanaan jaminan kesehatan nasional memfokuskan pada pemanfaatan 

dan lebih menitikberatkan pada proses pelayanan di rumah sakit, tidak 

banyak yang bisa digali dari penelitian ini terlebih lagi jika ditinjau dari 

kajian hukumnya sangatlah minim meskipun sudah sedikit menyingung 

mengenai Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan 

Kesehatan Nasional. 

Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan JKN di Puskesmas 

Jatilawang sudah cukup baik di mana tidak ada perbedaan pelayanan, 

sumber daya, sarana dan prasarana namun ada beberapa hal yang belum 

optimal terlihat dari kurang pahamnya pasien di mana pasien dilayani. 

Faktor predisposisi (umur, jumlah keluarga), faktor enabling (jaminan 

kesehatan, sarana dan prasarana), need faktor (kebutuhan pasien) menjadi 

faktor pengaruh dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan pasien rawat 

jalan. Sebagaimana tinjauan dari penelitian pertama bahwa memang 

penelitian ini tidak membahas mengenai PBI-JK secara khusus hanya 

mengupasnya sebagai kajian yang umum.   
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Penelitian ketiga berjudul “Implementasi Program Jaminan 

Kesehatan Nasional Pemberian Bantuan Iuran Di Puskesmas Kokop 

Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan”(Uswatun Khasanah, 2014:IV), 

ditulis oleh Uswatuh Hasanah dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. Temuan dari penelitian 

ini adalah gambaran implementasi dari Progam Jamninan Kesehatan  

yang terfokus pada pelaksanananya di pukesmas, secara singkat hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa program JKN PBI di Puskesmas 

Kokop Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan : (1) Komunikasi yang 

dilakukan oleh pihak pelaksana dari mulai tingkat desa, kecamatan hingga 

puskesmas dari mulai sosialisasi pemberian informasi hingga pelayanan 

kesehatan dilakukan dengan terbuka dan konsisten, akan tetapi masih 

banyak peserta kurang memahami dan mengerti secara detail karena 

dimungkinkan tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga pola pikir 

masih rendah, (2) sumber daya manusia, informasi, keuangan dan fasilitas 

untuk implementasi program masih kurang memadai, (3) disposisi dari 

pihak yang terlibat masih kurang baik khususnya sikap dari para medis 

yang kurang ramah dalam memberikan pelayanan, (4) struktur birokrasi 

pelaksana program sudah berjalan baik dan sesuai dengan  standar begitu 

juga dengan tanggung jawabnya.  

Setelah mempelajari penelitian tersebut dapat peneliti katakan 

bahwa dalam penelitian ini tidak juga dibahas secara fokus penerima 
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bantuan iuran jaminan kesehatan terlebih lagi penelitan ini konsep 

utamanya bukan di pada Peserta Jaminan Kesehatan PBI-JK. 

Penelitian keempat berjudul “Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Kesehatandi Rsu Haji Surabaya”(Qhisti Sabrina, 2015:VII), ditulis oleh 

Qhisti Sabrina Mahasiswa Progam Studi Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. 

Temuan peneliti dari penelitian ini hampir mirip dengan penelitian ketiga, 

di mana obyek penelitiannya memang lebih luas dan dengan responden di 

Rumah Sakit, namun secara singkat penelitian ini membahas Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Peyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan mulai 1 Januari 2014 di seluruh Indonesia. Sehingga 

diharapkan nanti pada tahun 2019 semua penduduk diwajibkan sudah 

terlayani kebutuhan akan kesehatannya karena ikut dalam program BPJS.  

Pelayanan kesehatan ini dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat 

pertama. Melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ada peningkatan 

kualitas pelayanan kesehatan primer diharapkan akan mengalami 

peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kualitas 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dipengaruhi beberapa hal 

sebagai berikut: (1).Tangibles (bukti fisik), (2). Responsiveness (daya 

tanggap), (3). Kredibilitas dan (4). Assurance (Jaminan). 

Berdasarkan jawaban narasumber dapat disimpulkan bahwa 

jaminan RSU Haji Surabaya memuaskan pasien peserta JKN dalam 
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memberikan pelayanan kepada pasien peserta JKN, secara umum peneliti 

dapat mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa peneliti 

hanya membahas implementasinya. 

Persamaan dari keempat penelitian di atas yakni sama-sama 

membahas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terlepas atau tidaknya 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) hal ini menunjukan urgensi yang mendesak bagaimana sistem 

Jaminan Kesehatan menjadi kebutuhan masyarakat  miskin pada 

khusunya, sedangkan kebaharuan dari peneliti adalah peneliti membahas 

tentang model penyediaan dan distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) 

bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) 

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (Studi di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi 

Jawa Tengah). Dari keempat penelitian tersebut belum ada yang 

membahas mengenai model penyediaan dan distribusi KIS, sehingga 

nantinya penelitian peneliti ini dapat menjadi referensi maupun acuan 

mengenai bagaimana memperbaiki sistem penyediaan dan distribusi KIS 

di daerah lain, karena penelitian ini juga nantinya bertujuan mengungkap 

bagaimana kekurangan dan faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga 

akan diperoleh jawaban dan solusi yang tepat mengenai penyediaan dan 

distribusi Jaminan Kesehatan khususnya Kartu Indonesia Sehat (KIS). 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State) 

Keberadaan tentang konsepsi negara hukum sudah ada sejak 

berkembangnya pemikiran cita negara hukum itu sendiri. Plato dan 

Aristoteles merupakan penggagas dari pemikiran negara hukum. 

Pemikiran negara hukum dimunculkan Plato melalui karya 

monumentalnya yakni Politicos.  

Plato dalam buku ini sudah menganggap adanya hukum untuk 

mengatur warga negara. Pemikiran ini dilanjutkan tatkala Plato mencapai 

usia lanjut dengan memberikan perhatian yang tinggi pada hukum. 

Menurutnya, penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur 

oleh hukum (Suwito, http://www.negarahukum.com/.html). 

Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah 

kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau 

besttuurzorg. Bagir Manan menyebutkan dimensi sosial ekonomi dari 

negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau suatu 

pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial 

(kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran 

menurut atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Ridwan HR, 2010:19). 

Pelaksanaan Negara Hukum Kesejahteraan yang ada di berbagai 

Negara berimbas pada Tata Negara Indonesia, banyak hal yang melatar 

belakangi negara hukum cocok dengan sistem pemerintahan Indonesia, 

ini tercermin dari adanya kebijakan hukum dan kebijakan publik yang 

http://www.negarahukum.com/.html
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tidak lepas dari pengaruh konsep Negara Hukum Kesejahteraan. Skripsi 

ini membahas mengenai salah satu konsep negara hukum yang 

diterapkan dalam sebuah kebijakan publik berupa kebijakan mengenai 

jaminan kesehatan nasional. Pembahasan awal bermula dari adanya 

kebijakan yang dibuat pemerintah yang mengedepankan aspek 

perlindungan sosial bagi masyarakat kemudian muncul jaminan sosial 

yang nantinya melahirkan banyak konsep jaminan sosial yang ada di 

masyarakat. 

Fokus dari penggunaan teori Negara Hukum bersumber dari 

sistem landasan hukum yang digunakan, jaminan kesehatan adalah 

termasuk dari sistem hukum yang tetap mengedepankan nilai-nilai 

kerakyatan dan nilai kemanusian. Nilai tersebut juga terkandung dalam 

Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (PBI-JK) yang model penyediaan dan distribusinya 

merupakan cerminan dari kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah 

dan digunakan sebagai konsep pemerintah untuk masyarakat miskin dan 

menengah ke bawah dalam pemenuhan kewajiban pemerintah sesuai 

Undang Undang Dasar dibidang Jaminan Kesehatan. Setelah kebijakan 

pemerintah dalam penyediaan dan distribusi KIS bagi peserta PBI-JK 

diberlakukan maka seharusnya kebijakan tersebut sudah mengacu pada 

peraturan dan hukum yang berlaku sebelumnya, hal ini dirasa perlu 

karena suatu kebijakan seharusnya dikembalikan lagi kepada konsep 

utama sebuah negara yaitu Negara Hukum. 
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2.2.2. Politik Hukum dan Kebijakan Hukum 

Politik hukum adalah legal policy atau arah hukum yang akan 

diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang 

dibentuknya dan dapat berupa pembuatan hukum baru dan pengantian 

hukum lama, dalam arti yang seperti ini politik hukum harus berpijak 

pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang 

bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu 

terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang 

melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum (Moh Mahmud MD, 2010:5). 

Sunaryati  Hartono  dalam  bukunya Politik  Hukum  Menuju  

Satu Sistem  Hukum Nasional melihat politik hukum sebagai sebuah alat 

(tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah 

untuk menciptakan sistem hukum nasional yang  dikehendaki  dan  

dengan  sistem  hukum  nasional  itu  akan diwujudkan  cita-cita bangsa 

Indonesia (Sunaryati  Hartono,  1991:1). Menurut Prof Moh Mahfud MD 

(2010:13) dalam bukunya yang berjudul Membangun Politik Hukum, 

Menegakkan Konstitusi menjelaskan bahwa politik  hukum kebijakan 

dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan 

dibentuk yang menyangkut tentang apa yang dijadikan kriteria untuk 

menghukukan suatu yang di dalamnya mencajup pembentukan, 

penerapan, dan penegakan hukum. 

Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang 

sistematis, terperinci dan  mendasar.  Dalam  merumuskan  dan  
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menetapkan  hukum  yang  telah  dan  akan dilakukan,  politik  hukum  

menyerahkan  otoritas  legislasi  kepada  penyelenggara negara, tetapi 

dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, 

semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-

citakan (Frans Magnis Suseno, 1994:310-314). 

Menurut Sunaryati Hartono (1991:23) faktor-faktor yang akan 

menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang 

masyarakat cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk 

hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut pula  oleh  

kenyataan serta  perkembangan  hukum  di  lain -lain  negara serta  

perkembangan  hukum  internasional. Perbedaan  politik  hukum  suatu 

negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan 

apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional. Untuk mengukur   

konfigurasi politik dalam setiap produk hukum, apakah demokratis atau 

otoriter dapat dilihat melalui tiga pilar demokrasi yaitu: peranan partai 

politik dan Dewan Perwakilan Rakyat; peranan lembaga eksekutif dan 

kebebasan pers (kebebasan memperoleh informasi bagi setiap warga 

masyarakat) (Moh Mahfud MD, 1998:26). 

Berdasarkan   tolak   ukur   tersebut,   maka   kajian   politik   

hukum perundang-undangan dapat ditelusuri produk legislatif apakah 

memenuhi sebagai produk hukum atau produk politik. Politik  hukum di  

Indonesia  adalah kebijakan  dasar  penyelenggara  negara (Republik  

Indonesia)  dalam  bidang  hukum  yang  akan,  sedang  dan  telah  
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berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku, yang bersumber 

dari nilai-nilai yang berlaku  di  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  

negara  (Republik  Indonesia)  yang dicita-citakan tujuan  politik  hukum  

nasional  meliputi  dua  aspek  yang  saling  berkaitan:  (1) sebagai  suatu  

alat  (tool)  atau  sarana  dan  langkah  yang  dapat  digunakan  oleh 

pemerintah  untuk  menciptakan  suatu  sistem  hukum  nasional  yang  

dikehendaki; dan, (2)  dengan  sistem  hukum  nasional  itu  akan  

diwujudkan  cita-cita  bangsa Indonesia yang lebih besar. Sistem  hukum  

nasional  merupakan  kesatuan hukum  dan  perundang-undangan yang 

terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun 

untuk mencapai  tujuan  negara  dengan  berpijak  pada  dasar  dan  cita  

hukum  negara  yang terkandung di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal 

UUD 1945 (Mahfud MD, 2010:224), dengan  demikian,  dapat  

ditegaskan  bahwa  Pembukaan  dan  Pasal-pasal  UUD 1945  merupakan  

sumber  dari  keseluruhan  politik  hukum  nasional  Indonesia. 

Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan 

pada dua alasan yaitu: 

1. Pembukaan  dan  Pasal-Pasal  UUD  1945  memuat  tujuan,  

dasar,  cita  hukum dan norma dasar negara Indonesia yang 

harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di 

Indonesia. 

2. Pembukaan  dan  Pasal-pasal  UUD  1945  mengandung 

nilai-nilai  khas  yang bersumber  dari  pandangan  dan  
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budaya  bangsa  Indonesia  yang  diwariskan oleh nenek 

moyang sejak berabad-abad yang lalu (Moh Mahfud MD, 

2010:23). 

Berdasarkan  pendapat  ahli  di  atas,  peneliti menggunakan  teori  

politik  hukum menurut  Prof Moh Mahfud MD (2010;67) yang 

mengedepankan konfigurasi politik demokratis dengan konfigurasi 

politik yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat untuk 

turut aktif menentukan kebijakan negara. Secara garis besar teori politik 

hukum yang digunakan  dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana konsep politik hukum dalam progam Kartu Indonesia Sehat 

(KIS) serta sejauh mana kebijakan hukum yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam regulasi mengenai KIS.  

Teori politik hukum dan kebijakan hukum digunakan peneliti 

untuk menganaliasa konsep dan model yang digunakan dalam 

penyediaan dan distribusi KIS bagi peserta PBI-JK di Kecamatan 

Kedungajati apakah sesuai atau tidak dengan konsep konfigurasi politik 

demokratis di Indonesia, di mana rakyat melalui wakilnya di lembaga 

pemerintahan baik dalam ranah Legislatif maupun Eksekutif mempunyai 

peran aktif dalam menenetukan arah kebijakan negara dengan kebijakan 

yang dibentuk.  

Teori politik hukum dan kebijakan hukum juga mencakup konsep 

politik demokratis yang memperhatikan penilaian masyarakat terhadap 
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sebuah kebijakan yang diterapkan, di Indonesia hal ini dilaksanakan 

dengan penyampaian aspirasi yang difasilitasi oleh pemerintah melalui 

lembaga negara yang dibentuk khusus untuk menampung aduan dan 

aspirasi masyarakat yang pada akhirnya hal ini diperlukan sebagai bahan 

penilaian kebijakan yang di terapkan. Pola ini adalah konsep dari negara 

yang menganut sistem welfare state. Secara lebih lanjut terdapat dalam 

pembahasan penelitian ini. 

 

2.2.3. Analisis Kebijakan Dinamis ( Dynamic Policy Analisys ) 

Sebelum berbicara mengenai analisa kebijakan dinamis tentunya 

peneliti perlu memaparkan terlebih dahulu mengenai obyek dari analisa 

kebijakan dinamis yaitu kebijakan publik. Menurut Muchlis Hamdi 

(2013:1) kebijakan publik merupakan salah satu output atau hasil dari 

proses penyelegaraan pemerintah, di samping pelayanan publik, barang 

publik, dan regulasi. Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan 

publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan 

pemerintah, terutama dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan 

sistem pemerintahan. Bentuk negara memberi pengaruh pada substansi 

dan proses kebijakan publik, terutama karena peranan negara sebagai 

wadah dari kekuasaan, yang strukturnya akan menjadi saluran bagi 

mengalirnya proses kebijakan, demikian juga dengan bentuk dan sistem 

pemerintahan, kedua aspek tersebut menjadi pembingkai bagi dinamika 

proses pembuatan kebijkan publik (Muchlis Hamdi, 2013:1). 
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Kebijakan publik menitikberatkan pada “publik dan problem-

problemnya”, kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan 

persoalan-persoalan tersebut disusun (constructed) dan didefinisikanserta 

bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan 

agenda politik, selain itu, kebijakan publikjuga merupakan studi tentang 

“bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif 

(inaction) pemerintah (Wayne Parsons, 2006:xii). Sedangkan tujuan 

kebijakan Publik itu sendiri adalah dapat dicapainya kesejahteraan 

masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah (Agus 

Subando, 2015:56). 

Sebuah kebijakan publik yang telah diterapkan memerlukan 

penilaian dari pemerintah dan masyarakat, sejauh mana kebijakan 

tersebut dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat untuk rakyat. 

Namun dalam setiap kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah 

pastinya memiliki kelemahan dan celah dalam aplikasinya sehingga 

dibutuhkan suatu ajian tertentu untuk memperoleh kelemahan dan celah 

tersebut, disini peran Analisis Kebijakan Dinamis diperlukan. Analisis 

kebijakan dinamis (Dynamic Policy Analysis) sendiri mendudukkan 

analisis kebijakan sebagai ranah rasional dan idealis dengan 

mementingkan usaha lebih keras kepada pengembangan dan penilaian 

alternatif kebijakan yang lebih kreatif, lebih maju, lebih berorientasi 

kepada masa depan dengan mengikut sertakan publik dalam setiap tahap 

analisis kebijakan. Pengikutsertaan publik dalam ranah analisis kebijakan 
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diyakini sebagai bagian untuk menetapkan bahwa analisis kebijakan 

bukanlah semata-mata proses rasional belaka, tetapi juga harus 

memenuhi aspirasi rakyat (Dwiyanto Indiahono, 2009:76). Inilah 

substansi dari kebijakan publik berbasis analisis kebijakan publik 

dinamis. Pelibatan publik dari sejak awal proses analisis dan 

pendampingan analis kebijakan dengan metode-metode yang sistematis 

diyakini dapat melahirkan kebijakan publik yang lebih rasional dan 

memiliki tingkat penerimaan tinggi dalam proses politik pengambilan 

kebijakan. 

Analisis kebijakan publik merupakan sebuah aktifitas yang 

dilakukan untuk mendampingi klien dalam menghadapi masalah tertentu, 

mengenal masalah, mengembangkan alternatif kebijakan, menilai dan 

memprediksi kebijakan serta memberikan rekomendasi kebijakan terbaik 

untuk menghadapi masalah yang dihadapi (Alfian:1993:23). 

Analisis kebijakan dinamis (Dynamic Policy Analysis)  ini 

mendudukan analisis kebijakan sebagai ranah rasional dan idealis dengan 

mementingkan usaha lebih keras kepada pengembangan dan penilaian 

alternatif kebijakan yang lebih kreatif, lebih maju, lebih berorientasi 

kepada masa depan dengan mengikutsertakan publik dalam setiap tahap 

analisis kebijakan, pengikutsertaan publik dalam analisis kebijakan 

diyakini sebagai bagian untuk menetapkan bahwa analisis kebijakan 

bukanlah semata-mata proses rasional semata tetapi juga memenuhi 

aspirasi rakyat. 
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Teori Analisis Kebijakan Dinamis mendukung penelitian yang 

ditulis oleh peneliti ketika sebuah kebijakan yang dilakukan pemerintah 

tentang progam KIS bagi PBI-JK peneliti mekerucutkan kepada kajian 

kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah, pada dasarnya 

kebijakan publik merupakan sebuah kebijakan negara yang dampaknya 

dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Progam Kartu Indonesia sehat yang pada awalnya memiliki 

banyak ketimpangan regulasi dan kurang diperkuat oleh dasar hukum 

yang jelas ketika diterapkan tentunya harus dianalisa oleh sebuah teori 

yang mampu mencari benang merah sebuah masalah sehingga diperoleh 

jalan keluar. Peneliti mengunakan Analisa Kebijakan Dinamis dalam 

menelaah kebijakan publik yang berlaku untuk progam Kartu Indonesia 

Sehat. 

 

2.2.4. Sistem Jaminan Sosial Nasional Dalam Undang-Undang No. 40 

Tahun 2004  

Sistem Jaminan Sosial Nasional sangat erat  hubungannya dengan 

konvensi ILO No. 102/1952 yang mengatur kecelakaan kerja, sakit 

persalinan, cacat total tetap termasuk karena hal lain, pemutusan 

hubungan kerja bagi yang bekerja, sementara untuk yang belum bekerja, 

hari tua dan potensi kemiskinan (tunjangan keluarga), maka dengan 

adanya harapan bahwa Indonesia dapat mengikuti konvensi tersebut 

terbentuklah UU SJSN sebagai kebijakan nasional mengenai jaminan 
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sosial yang tentu saja dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 

konvensi tersebut (http://arsipkebijakankesehatanindonesia.net/qode/19). 

Undang-Undang  No 40 tahun 2004 ini mengatur tentang SJSN 

yang berisi bahwa setiap orang atau warga negara berhak atas jaminan 

sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak menuju 

terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. 

Berbekal dengan JKN yakni Jaminan Kesehatan Nasional sebagai bentuk 

program dari adanya SJSN tersebut yang sejak awal Januari 2014 resmi 

diberlakukan. Pada tahun 2011, menyusul pula terbentuknya UU No. 24 

tahun 2011 tentang BPJS, yang menurut UU No 40 tahun 2004, BPJS 

sebagai badan penyelanggara jaminan nasional merupakan badan hukum 

nirlaba. Dalam UU BPJS tersebut dijelaskan bahwa BPJS akan 

menggantikan sejumlah lembaga jaminan nasional yang ada di Indonesia. 

Negara menyejahterakan rakyat adalah keharusan. Selain itu, 

Aristoteles pun mengatakan, tujuan pembentukan negara adalah untuk 

kebaikan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok saja. Rakyat harus selalu 

menjadi tujuan dan sasasaran dari semua kebijakan. Negara tidak bisa 

semena-mena membuat kebijakan tanpa mengutamakan kesejahteraan 

rakyat. Hal ini bukan hanya berlaku di negara dimana kedua filsuf itu 

tinggal, tetapi juga di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pendiri 

bangsa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

(http://fppk08.blogspot.com/2012/04filsafatpemerintahanmenurut-plato-

427). 

http://arsipkebijakankesehatanindonesia.net/qode
http://fppk08.blogspot.com/2012/04filsafa
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Pada dasarnya kesejahteraan sosial merupakan hak bagi seluruh 

warga Indonesia, hal ini jelas tercantum dalam pasal 34 UUD 1945 yang 

keseluruhannya menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas 

kesejahteraan sosial dan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga 

Indonesia. Hal itu pula termaktub di dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945 

bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. Tidak sampai di situ saja, ketentuan 

yuridis atas hak kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia juga tercatat 

dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-empat, hal ini yang menjadi 

dasar bahwa negara Indonesia haruslah mengusahakan bahkan menjadi 

acuan agar rakyat sejahtera dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara 

merata dan adil. 

SJSN dan BPJS yang sejatinya merupakan jaminan sosial bagi 

masyarakat, namun dalam konsep pelaksanaan keduanya bukanlah 

jaminan sosial yang semestinya, melainkan asuransi sosial. Lihat saja, 

pada pasal 1 ayat 8 UU No 40 tahun 2004 di mana peserta adalah setiap 

orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di 

Indonesia, yang telah membayar iuran dan juga pada pasal 17 ayat 1 UU 

No 40 tahun 2004 di mana setiap peserta wajib membayar iuran yang 

besarnya telah ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu 

jumlah nominal tertentu (http://www.bpjs-kesehatan.go.id). Hanya 

asuransi sosial yang menarik iuran kepada pesertanya, maka bagi peserta 

http://www.bpjs-kesehatan.go.id/
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JKN yang tidak membayar iuran sudah tentu tidak akan diberikan 

jaminan sosial sebagimana mestinya. 
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2.3. Kerangka Pikir 

2.3.1. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori : 

1. Negara Hukum 

( Welvare State) 

2. Politik Hukum 

3. Kebijakan 

Hukum 

4. Analisis 

Kebijakan 

Dinamis ( 

Dynamic Policy 

Analisys ) 

5. Sistem Jaminan 

Sosial Nasional 

Dalam Undang-

Undang No. 40 

Tahun 2004  

Model Penyediaan Dan Distribusi KIS Di 

Kec. Kedungjati Kab. Grobogan Prov. 

Jawa Tengah Tahun 2016 

Sumber Penelitian 

Yuridis Empiris : 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Studi Pustaka 

4. Studi 

Dokumen 

PACASILA 

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Pasal 34 Ayat (2) 

Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Manfaat penelitian : 

1. Bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah 

wawasan dan pendalaman ilmu hukum khususnya 

2. Bagi masyarakat sebagai pandangan dan rujukan 

dan sedikit sumbangan pemikiran dan dapat 

digunakan sebagai perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya 

3. Bagi pemerintah sebagai sarana acuan untuk 

memperbaiki sistem dan kebijakan dalam sistem 

jaminana sosial nasional khususnya jaminan 

kesehatan nasional  

4.

1. Mendeskripsikan Model penyediaan dan distribusi KIS 

bagi peserta Penerima Bantuan Iuran  Jaminan Kesehatan 

(PBI JK) di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan 

Provinsi Jawa Tengah. 

2. Menemukanfaktor yang mempengaruhi  dalam penyediaan 

dan distribusi KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran  

Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kecamatan Kedungjati 
Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah 

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

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial.  

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Jaminan Kesehatan Nasional 
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Penjelasan Kerangka Pikir 

1. Input (input) 

Peneliti mendasarkan penelitian ini pada Pancasila  dan 

Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dalam implementasinya, 

untuk menguatkan penelitian peneliti  mengunakan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional dan UU No. 24/2011 Tentang BPJS : Dasar Penetapan 

BPJS Kesehatan sebagai Pelaksana Program Serta didukung 

dengan PP No. 101 / 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

Jaminan Kesehatan beserta Perubahannya (PP No. 76/2015) serta 

acuan nya PERPRES No. 12 /2013 tentang  Jaminan Kesehatan 

beserta Perubahannya (PERPRES No. 111 /2013) :Dasar 

operasional Pelaksanaan Jaminan Kesehatan  

2. Procees (proses) 

Dasar-dasar hukum tersebut dijadikan sebagai landasan 

dalam penelitian tentang Model Penyediaan dan pendistribusian 

KIS  di Kec. Kedungjati Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah dan 

mengkaji beberapa permasalahan yaitu : 

a. Tingkat Ketidak sesuaian Dalam Proses Distribusi KIS  di 

Kec. Kedungjati Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah 

b. Dengan Acuan (Negara Hukum Kesejahteraan, Politik 

Hukum, Kebijakan Hukum, Analisis Kebijakan Dinamis, 

Sistem Jaminan Sosial Nasional Dalam Undang-Undang 

No. 40 Tahun 2004) 

3. Output (tujuan) 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui : 

a. Mendeskripsikan Model penyediaan dan distribusi KIS 

bagi peserta Penerima Bantuan Iuran  Jaminan Kesehatan 

(PBI JK) di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan 

Provinsi Jawa Tengah. 
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b. Menemukan faktor yang mempengaruhi dalam penyediaan 

dan distribusi KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran  

Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kecamatan Kedungjati 

Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. 

4. Outcome (manfaat) 

Progam Jaminan Kesehatan Nasional Yang Mencermikan 

Nilai Pancasila dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

 

2.4. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah kerangka umum mengenai pokok bahasan dalam Kartu Indonesia 

Sehat khususnya bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di 

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Kerangka konseptual inilah 

yang mendukung dalam konsep utama penelitian dan penyajian data. 

2.4.1. Pengertian Model  

Model adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah 

usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena, model 

banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati dan pembelajar 

tingkat awal (Dwiyanto Indiahono, 2009: 19). PH Nasir mengatakan 

model adalah pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat 

atau dihasilkan. Supaya lebih memahami tentang model, ada baiknya jika 

masyarakat memasuki dunia arsitek. Jauh hari sebelum sebuah proyek 

pembangunan dilaksanakan, pastilah seorang arsitek telah menyiapkan 

secara cermat model bangunan, dengan skala dan ukuran tertentu, yang 

menggambarkan secara keseluruhan situasi bangunan tadi. Maksud dibuat 
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model tersebut adalah seseorang akan dapat membayangkan bagaimana 

kira-kira wujud bangunan tersebut apabila sudah selesai (PH.Nasir, 

2005:23). 

Tujuan diciptakannya sebuah model itu bervariasi. Secara 

sederhana, model dimaksudkan sebagai sebuah alat pengingat yang dapat 

dilihat sewaktu-waktu. Model juga dapat membantu dalam menyusun 

sebuah hipotesis dan melakukan percobaan yang andal. Model-model 

tidak selalu harus berbentuk fisik, model juga dapat bersifat abstrak, 

seperti model sebuah organisasi, model pelayanan, dan model 

implementasi kebijakan. Sekalipun demikian, tujuan pokok diciptakan 

suatu model abstrak seperti itu tetap sama saja, yakni sebagai upaya untuk 

mengejawantahkan, meniru, menjelaskan, meramalkan, mencoba, dan 

menguji hipotesis (PH.Nasir, 2005:33). 

Definisi lain dari model adalah sebuah abstraksi dari sistem yang 

sebenarnya atau asli, dalam gambaran yang lebih sederhana serta 

mempunyai tingkat prosentase yang bersifat menyeluruh, dapat juga 

dikatakan model adalah sebuah abstraksi dari realitas dengan hanya 

memusatkan perhatian pada beberapa sifat dari kehidupan sebenarnya (Dj 

Simarmata. A, 1983:ix-xii). 

Model adalah sebuah alat yang digunakan untuk memperoleh 

gambaran yang dapat memahami secara sistematis dan selengkap-

lengkapnya tentang suatu obyek. Dimana obyek tersebut terdiri dari 
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komponen-komponen apa saja obyek tersebut, bagaimana korelasi-

korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lain. Model, 

sesungguhnya mempunyai banyak arti, di mana model dapat diartikan 

imitasi atau tiruan dari suatu obyek, atau dapat pula dikatakan sebagai 

benda atau orang yang mempunyai kesempurnaan untuk ditiru. 

(S.Pamudji, 1983:47) 

Model dalam ilmu pengetahuan juga dapat diartikan suatu tiruan 

yang dapat menggambarkan keadaan yang kompleks dengan 

penyederhanaan untuk mempermudahkan pemahaman keadaan atau obyek 

tersebut. Selain itu, model juga mempunyai macam-macam yang pada 

dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua golongan yaitu bersifat deskriptif 

dan bersifat analogis (S. Pamudji, 1983:48). 

Golongan tersebut, yang pertama besifat deskriptif  dimana model 

tersebut  hanya sekedar menggambarkan apa adanya dari suatu obyek dan 

golongan dan bersifat menjelaskan. Macam model yang selanjutnya adalah 

apabila diperlukan untuk keperluan analisa-analisa matematis, yang mana 

macam model  tersebut dikelompokkan ke dalam tiga model. Model yang 

pertama disebut model ikonis. Dimana model tersebut melukiskan dengan 

gambaran tertentu dari pada suatu obyek (S. Pamudji, 1983:50). 

Model yang kedua yaitu analogis, model tersebut di gunakan untuk  

melukiskan beberapa perangkat sifat-sifat yang lainnya, yang mana sifat 

tersebut  di miliki oleh suatu obyek. Model yang ketiga yaitu model 
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simbolis, model ini merupakan suatu model yang menggunakan simbol-

simbol untuk menggunakan  persamaan matematis yang menunjukkan 

sifat obyeknya (S. Pamudji, 1983:51). 

Berkaitan dengan judul penelitian penulis yaitu “Model 

Penyediaan Dan Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bagi Peserta 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Berdasarkan UU 

No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Studi Di 

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)” 

maka model yang diteliti dan disusun dalam penelitian ini adalah 

menggunakan model abstrak yang bertujuan untuk mengejawantahkan, 

meniru, menjelaskan, meramalkan, mencoba, dan menguji hipotesis, serta 

menggunakan model besifat deskriptif, yakni model yang hanya sekedar 

menggambarkan apa adanya dari suatu obyek dan golongan dan bersifat 

menjelaskan, sehingga ketika hasil penelitian sudah diketahui model 

penyediaan dan distribusi KIS bagi peserta PBI-JK di Kecamatan 

Kedungjati dan faktor yang mempengaruhinya, diharapkan muncul 

gagasan baru dan solusi terutama untuk faktor penghambat penyediaan 

dan distribusi KIS bagi peserta PBI-JK. 

2.4.2. Pengertian Penyediaan dan Distribusi 

Penyediaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyediaan 

barang-barang publik yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam bentuk 

barang/jasa, ketika kemudian penyediaan dilakukan oleh pemerintah, 

dalam hal ini sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah kepada warga 
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negara, pemerintah melakukan bentuk penyediaan yang sesuai dengan 

UUD 1945 dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat.  

Penyediaan di dalam Juklak Lengkap Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah disebut juga sebagai pengadaan, pengadaan adalah kegiatan 

pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD, baik yang 

dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa bagi 

pemerintah. Penyedia yang dimaksud dalam juklak tersebut adalah badan 

usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan 

barang/layanan jasa (Juklak Lengkap Pengadaan Barang/Jasa, 2010:7). 

Sedangkan Menurut Samsul Ramli (2013:xiii) dalam bukunya Bacaan 

Wajib Para Prktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa 

penyediaan, khususnya pengadaan barang/jasa pemerintah adalah proses 

yang penting dalam situasi belanja negara, pada masa yang akan datang 

proses itu akan semakin penting lagi, bahkan, akan mnentukan sukses atau 

tidaknya reformasi keuangan negara yang dewasa ini sedang dilakukan 

pemerintah. Pemerintah melalui LKPP (Lembaga Kebijkan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah) sedang berupaya melaukan reformasi pengadaan 

melalui empat langkah strategis. Pertama, regulation farmework  atau 

penataan aturan dengan segenap norma, standar, pedoman, manual 

(NSPM) dialakukan agar proses pengadaan semakin transparan, bersaing, 

adil, dan akuntabel. Kedua, institutional faramework atau penataan 

kelembagaan dan sumber daya manusia dilakuka agar proses pengadaan 

dapat dikelola dengan lebih profesional dan dilaksanakan oleh 
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petugas/pejabat yang kompeten di bidangnya. Ketiga, market operarion  

yaitu untuk menjadikan proses pengadaan sedekat miungkin dengan 

mekanisme pasar yang adil dengan memanfaatkan teknologi komunikasi 

dan informasi. Keempat, integrity yaitu proses untuk mencegah terjadinya 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan (Samsul 

Ramli, 2013:xiv). 

Dijelaskan juga oleh Dwi Haryati, Anugerah Anditya, dan Richo 

Andi Wibowo (2011:237) bahwa pengadaan barang/jasa pada hakikatnya 

merupakan upaya pemerintah sebagai penguna atau penyedia barang/jasa 

untuk mewujudkan atau mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Dalam 

pengadaan barang/jasa supaya kebutuhan akan barang/jasa terpenuhi 

dengan baik sesuai dengankemampuan keuangan negara yang terbatas, 

maka pemerintah perlu mengatur norma, prinsip-prinsip, metode dan 

proses pengadaan barang/jasa (Dwi Haryati, Anugerah Anditya, dan Richo 

Andi Wibowo, 2011:237). 

Swakelola yang dimaksud dalam juklak tersebut di atas jika 

dirunut dari konsideran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

nomor 56 Tahun 2011 tentang Petinjuk Teknis Pengunaan Dana Alokasi 

Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran untuk Sekolah Dasar/Sekolah 

Dasar Luar Biasa Poin 20, definisi swakelola yang dipedomani 

berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu pekerjaan yang 

direncanakan, dikerjakan dan/diawasi sendiri oleh penangung jawab 

anggaran, instansi pemerintah, dan/atau kelompok masyarakat yang ikut 
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berperan didalamnya. Penyediaan atau pengadaan tersebut yang dimaksud 

adalah penyediaan barang publik oleh pemerintah baik dalam bentuk 

barang/jasa yang digunakan sebagai pemenuhan kewajiban negara kepada 

masyarakat yang telah dijamin oleh Undang- Undang Dasar 1945. 

Barang publik biasanya disediakan oleh pemerintah dengan alasan 

bahwa penyediaan barang publik oleh pihak swasta akan menyebabkan 

under production atau produksi yang kurang mencapai target, sekalipun 

demikian, dalam kenyataannya sebagian barang publik disediakan oleh 

pemerintah dan sebagian lainnya disediakan oleh swasta, sehingga 

fenomena ini telah menarik perhatian akademisi yang konsen pada 

kebijakan publik untuk menjelaskan motif penyediaan barang publik oleh 

pihak swasta sekaligus memetakan hubungan antara pemerintah dan 

swasta dalam penyediaan barang publik (La Ode Sabaruddin, 2002: 283). 

Pertimbangan dalam penyediaan barang publik, apakah disediakan 

oleh publik atau swasta adalah terkait dengan pertanyaan apakah 

masyarakat menjadi lebih baik jika barang dan jasa yang saat ini 

disediakan oleh publik kemudian disediakan oleh swasta. Dengan kata 

lain, faktor kunci yang menentukan apakah suatu barang diproduksi oleh 

publik atau swasta adalah yang mana lebih efisien dalam pasar. Pandangan 

konvensional menyatakan bahwa penyediaan barang publik oleh pihak 

swasta tidak efisien sehingga menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk 

menyediakan barang publik. Akan tetapi, beberapa studi kontemporer 

menunjukkan bahwa swasta dapat menyediakan barang publik secara 
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efisien (La Ode Sabaruddin, 2002: 284). Namun prinsip tersebut masih 

terdapat sedikit keraguan, keraguan itu muncul diakibatkan oleh beberapa 

pertanyaan yaitu sejauh mana prinsip-prinsip manajemen sektor swasta 

dapat diterapkan ke dalam manajemen sektor publik, dan bagaimana 

mengeser peran dan logika pemerintah serta menegembangkan hubungan 

kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam kultur yang 

lebih egaliter dan partisipatif, perbedaan tersebut kemudian harus 

dipecahkan karena berkaitan dengan pilihan publik (publik choice), 

kepentingan publik (public interest), pemilikan publik (publik ownership), 

dan kebutuhan kolektif dan keadilan yang erat dengan sistem pengadaan 

barang publik (Zainal Asikin, 2013:58). Secara garis besar pengadaan 

barang/jasa pemerintah diatur dalam Perturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah, di dalam Pasal 12 meneyebutkan, “Pengadaan Barang 

Milik Negara/Daerah dilakssnakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, 

transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel”. Dalam Pasal 13 

dijelaskan bahwa, “pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undanagan, kecuali 

ditentukan lain dalam peraturan pemerintah ini”, dapat diketahui bahwa 

prinsip penyediaan/pengadaan barang publik dan barang/jasa pemerintah 

harus mengunakan prinsip-prinsip tertentu salah satunya adalah efisien. 

Efisiensi ketersediaan barang publik mensyaratkan bahwa barang 

publik harus tersedia sampai pada level dimana jumlah penilaian marginal 
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setiap orang untuk unit terakhir barang publik sama dengan biaya 

marginalnya. Jika penyediaan barang publik oleh pihak swasta memenuhi 

kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan barang 

publik oleh pihak swasta adalah efisien. Dalam kenyatannya, penyediaan 

barang publik baik oleh pemerintah maupun swasta memiliki kelebihan 

dan kekurangan masing-masing. Misalnya pemerintah mengalami 

keterbatasan anggaran sehingga tidak mampu menyediakan barang publik 

pada level optimal yang diinginkan oleh masyarakat. Pada sisi lain, 

penyediaan barang publik yang diserahkan sepenuhnya kepada swasta, 

maka cenderung menimbulkan biaya yang lebih tinggi yang harus 

ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk pajak, iuran, dan sejenisnya. 

Akhirnya berkembanglah konsep public-private partnership (PPP) atau 

kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan barang publik yang 

didasari oleh pemikiran bahwa model tersebut akan mampu menghasilkan 

penyediaan barang publik yang optimal. 

Penyediaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengenai 

penyediaan barang publik, Barang-barang publik yang disediakan dan 

dilakukan oleh pemerintah yakni seperti jalan raya, pertahanan nasional 

dan barang lain (http://nadhivaqudsiy.blogspot.co.id/2014/09/ekonomi-

publik-teori-barang-publik-dan.html). Barang publik yang di maksud 

dalam penelitian ini adalah kartu KIS bagi peserta PBI-JK. 

Dalam proses penyediaan barang yang berkaitan dengan 

masyarakat, pemerintah tidak bekerja sendiri namun pemerintah sebagai 

http://nadhivaqudsiy.blogspot.co.id/2014/09/ekonomi-publik-teori-barang-publik-dan.html
http://nadhivaqudsiy.blogspot.co.id/2014/09/ekonomi-publik-teori-barang-publik-dan.html
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pihak-1 bekerjasama dengan pihak-3 yaitu BUMN/BUMD atau pihak 

swasta untuk memenuhi kewajibanya kepada pihak-2 yaitu masyarakat. 

Pihak-3 yang disebutkan sebelumnya tergantung yang dibutuhkan 

pemerintah yang berbentuk badan hukum baik itu pihak swasta atau 

BUMN/BUMD. Sekema seperti ini dapat terlihat dari  proses penyediaan 

E-KTP sebagai contoh dari penyediaan barang oleh pemerintah. 

Selanjutnya setelah proses penyediaan, pemerintah melakukan 

proses distribusi barang publik dalam bentuk barang/jasa pemerintah, 

tahapan dari distribusi sebelumnya adalah penyediaan seperti yang telah 

dijelaskan di atas, setelah produk dalam bentuk barang/jasa selesai di buat 

pihak swasta atau pemerintah melalui lembaga terkait menyalurkan 

barang/jasa tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, tahap 

inilah yang dinamakan distribusi.  

Menurut E Catur Rismiati dan Lg Bondan Suratno (1999:243) 

menjelaskan bahwa distribusi merupakan kerjasama pihak perusahaan 

(Swasta, BUMN/BUMD) dengan perantara untuk menyalurkan produk 

baik barang/jasa ke masyarakat. Penyaluran tersebut merupakan bentuk 

dari distribusi, sedangkan menurut Westriningsih (2008:5) distribusi 

adalah proses yang menunjukan penyaluran barang/jasa baik dari swasta 

atau pemerintah kepada masyarakat, kegiatan distribusi menyebabkan 

barang/jasa dapat sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan tepat 

waktu dengan demikian, kegunaan dari barang/jasa tersebut lebih 

meningkat setelah dapat digunakan. Hal tersebut menunjukan bahwa 
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distribusi turut serta meningkatkan kegunaan barang dan jasa menurut 

tempat (place utility) dan kegunaan menurut waktu (time utility) 

(Westriningsih, 2008:5).   

Dalam konteks distribusi pemerintah biasanya menyerahkan 

sepenuhnya kepada pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Pihak tersebut 

diberikan wewenang untuk melakukan proses distribusi kepada 

masyarakat langsung dengan mekanisme yang telah disepakati antara 

pemerintah dan pihak yang menjalin kerjasama, kerjasama ini merupakan 

bentuk dari sebuah saluran distribusi, menurut E Catur Rismiati dan Lg 

Bondan Suratno (1999:244) saluran distribusi adalah seperangkat lembaga 

yang melakukan semua kegiatan (fungsi) pemindahan barang/jasa dari 

tangan perusahaan (Swasta, BUMN/BUMD) ke tangan masyarakat. 

Sedangkan menurut Basu Swastha Dharmmesta yang ditulis dalam modul 

yang berjudul Strategi Distribusi menyebutkan bahwa saluran distribusi itu 

merupakan suatu rute atau jalur dalam bentuk jaringan yang dapat 

melibatkan lembaga-lembaga lain di luar penyedian barang/jasa untuk 

mencapai jalinan hubungan dengan masyarakat, obyek dalam saluran 

distribusi tidak hanya berupa jasa, atau kombinasi antara barang/jasa tetapi 

juga melibatkan lembaga-lembaga yang mepunyali kepentingan dalam 

saluran distribusi. 

Menurut Westriningsih (2008:8) kegiatan distribusi harus 

dilakukan secara tepat, teratur, aman, dan cepat. Jika kegiatan distribusi 

mengalami keterlambatan, masyarakat maupun swasta/pemerintah akan 



50 
 

mengalami kerugian, ada banyak hal yang menganggu kelancaran 

distribusi, antara lain kecelakaan, bencana alam, dan kerusuhan/ human 

error. Jika kegiatan distribusi terhambat, pasokan barang/jasa menjadi 

tidak merata, masyarakat bisa saja tidak dapat mengunakan barang dan 

jasa yang saat ini dibutuhkan.  

Barang dan jasa yang bersifat publik memerlukan perhatian khusus 

dari pemerintah karena peran barang/jasa tersebut tentunya dapat 

berpengaruh besar bagi masyarakat sehingga dalam proses distribusinya 

harus di awasi secara tepat dan benar. Kegiatan distribusi juga turut 

menentukan kondisi negara seperti dalam bidang ekonomi dan 

pemerintahan, sistem distribusi yang kurang tepat dapat memperparah 

kondisi ekonomi sehingga berdampak luas pada banyak aspek kehidupan 

masyarakat, terganggunya ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan 

masyarakat seharusnya menjadi sasaran kegiatan utama distribusi yang 

dilaksanakan pemerintah (Westriningsih, 2008:8) 

Proses dalam penyediaan dan distribusi didukung dengan adanya 

pola baru dalam pemerintah yaitu berupa New Public Management (NPM) 

secara singkat NPM menekankan pada bagaimana instansi publik 

memperlakukan warga masyarakat atau publik sebagai pelanggan 

(customer). Pimpinan organisasi publik harus menemukan cara-cara baru 

dalam mencapai hasil atau meng-“ala-swastakan” fungsi-fungsi dan 

pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh pemerintah. Pimpinan 

organisasi publik harus mengurangi pekerjaan yang harus mereka lakuakan 
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(sterring) dan sebisa mungkin melalui kontrak ataupun bentuk pengaturan 

lain dan bukan melakukan semua pekerjaan (rowing) (Mediya lukman, 

2013:55). Teori ini digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk 

menganalisa KIS bagi PBI-JK apakah sesuai dengan prinsip menajemen 

pelayanan publik yang baru dan sedang di gagas oleh pemerintah melalui 

reformasi birokrasi yang mengedepankan nilai keadilan. 

2.4.3. Pengertian Badan Penyelengara Jaminan Sosial ( BPJS ) 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah suatu badan 

penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah atas amanat 

dari Undang-Undang Dasar dan mulai diimplementasikan tanggal 1 

Januari 2014, program ini memberikan jaminan kesehatan dan sosial 

ekonomi melalui BPJS kesehatan dan juga BPJS ketenagakerjaan. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 

itu sendiri adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada 

Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan 

bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di 

Indonesia paling singkat (6 bulan) (UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS 

Pasal 7 ayat 1 dan 2, Pasal 9 ayar 1 dan UU No. 40 tahun 204 tentang 

SJSN Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1). 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah peleburan 

4 (empat) badan usaha milik negara menjadi satu badan hukum, 4 (empat) 

badan usaha yang dimaksud adalah PT TASPEN, PT JAMSOSTEK, PT 

ASABRI, dan PT ASKES. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini 



52 
 

berbentuk seperti asuransi, nantinya semua warga Indonesia diwajibkan 

untuk mengikuti program ini. Dalam mengikuti program ini peserta BPJS 

di bagi menjadi 2 kelompok, yaitu untuk mayarakat yang mampu dan 

kelompok masyarakat yang kurang mampu dengan kriteria yang 

ditentukan oleh pemerintah berdasarkan data kependudukan yang dimiliki 

oleh pemerintah. 

Khusus untuk BPJS kesehatan program ini memberlakukan seluruh 

warga negara Indonesia wajib menjadi peserta BPJS kesehatan dan harus 

membayar iuran bulanan yang besarnya sudah ditentukan. BPJS kesehatan 

menyediakan satu jenis kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang 

iurannya dibayarkan oleh Pemerintah yang diperuntukan bagi warga 

miskin dan kurang mampu sehingga mereka tidak harus membayar iuran 

bulanan (BPJS Kesehatan,  http://www.bpjs.kesehatan.go.id). 

2.4.4. Pengertian Kartu Indonesia Sehat ( KIS ) 

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah program yang dikeluarkan oleh 

presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla untuk membuat 

rakyat lebih sehat dan sejahtera. Berselang 14 hari setelah dilantik sebagai 

Presiden RI ke-7, Joko Widodo resmi meluncurkan KIS bersamaan juga 

dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). 

Saat itu kehadiran KIS ini memang banyak membuat orang kebingungan. 

Pasalnya saat KIS ini diluncurkan, sudah ada program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Kesehatan (BPJS) ( KEMENKES, http://www.jkn.kemkes.go.id). 

http://www.bpjs.kesehatan.go.id/
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Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki 

fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunanya sendiri 

dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat 

pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang 

bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang 

sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan yang telah diluncurkan oleh presiden 

periode sebelumnya presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada 

tanggal 1 Maret 2014 (KEMENKES, http://www.jkn.kemkes.go.id). 

Keanggotaan KIS diambil dari masyarakat yang tidak mampu dan 

pemberian kartunya ditetapkan oleh pemerintah serta pembayaran 

iurannya ditanggung oleh pemerintah. KIS merupakan jaminan kesehatan 

yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu di mana KIS hanya 

diperuntukan bagi seseorang yang di mana kondisi ekonominya sangat 

lemah yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Secara umum KIS dapat 

dijabarkan sebagai berikut; 

a. Pemakaian KIS dapat dilakukan di mana saja, baik di 

klinik, puskesmas atau di rumah sakit mana pun yang ada di 

Indonesia. 

b. KIS dapat digunakan tidak hanya untuk pengobatan saja, 

tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan. 

c. KIS merupakan jenis jaminan kesehatan yang mendapatkan 

subsidi dari pemerintah. 
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d. Kepesertaanya ditentukan oleh pemerintah. 

2.4.5. Pengertian Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ( PBI-JK ) 

Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (PBI-JK) adalah jenis kepesertaan yang digunakan untuk warga 

miskin dan tidak mampu yang sebelumnya sudah menjadi peserta 

pemengang KIS, Jamkesda Jamkesmas dan KJS, artinya warga pemegang 

KIS, KJS Jamkesda dan Jamkesmas sebenarnya masih digolongkan 

sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk Kategori Peserta BPJS PBI (Peserta 

Bantuan Iuran). 

PBI-JK merupakan peserta penerima jaminan kesehatan yang 

iurannya dibayar oleh pemerintah, fasilitas ini sudah ada sebelum adanya 

KIS yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo namun dalam aspek 

kepesertaanya masih dibedakan menjadi berbagai jenis yaitu berupa 

Jamkesmas, Jamkesda, Aspin dan jaminan kesehatan BPJS PBI, setelah 

adanya progam KIS jaminan tersebut melebur menjadi satu.   

Penerima  bantuan Iuran  Jaminan  Kesehatan adalah kategori 

masyarakat miskin dan   orang tidak mampu yang diatur sesuai dengan 

Undang-Undang No. 40 Tahun  2004 tentang  Sistem Jaminan Kesehatan 

Nasional dan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Simpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Model 

Penyediaan dan Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi Peserta 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Berdasarkan 

Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (Studi di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi 

Jawa Tengah) peneliti mengajukan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model penyediaan KIS bagi peserta PBI-JK di Kecamatan 

Kedungjati mengunakan model yang sama yang digunakan di 

daerah-daerah di Indonesia dengan mengacu pada Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional, dan pelaksanaanya mengunakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan, dari model tersebut terbaca bahwa di 

Kecamatan Kedungjati Kartu KIS pertama kali dicetak pada 

tahun 2015 kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data 

pada tahun 2015 akhir yang hasilnya berupa pengurangan 

jumlah penerima dan perbaikan serta penambahan penerima 

baru akibat perubahan dalam data kependudukan yang kemudian 

data tambahan KIS tersebut dicetak pada tahun 2016. Sedangkan 
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dalam proses distribusinya BPJS KLOK Kabupaten Grobogan 

sepenuhnya memiliki wewenang untuk mendistribusikan KIS ke 

kecamatan Kedungjati denagan berkerjasama dengan pihak ke-3 

yaitu PT.Pos Indonesia dan TKSK Kecamatan Kedungjati, 

untuk proses perbaikan data penerima yang salah BPJS KLOK 

Kabupaten Grobogan membuka partisipasi aktif dalam 

pembetulan data penerima KIS bagi peserta PBI-JK di 

Kecamatan Kedungjati. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyediaan KIS di 

Kecamatan Kedungjati memiliki dua faktor utama yaitu faktor 

pendukung penyediaan KIS adalah; (1)KIS merupakan progam 

yang serupa dengan KJS jadi penerapannya menjadi lebih 

mudah karena skalanya hanya diperluas, (2) tingkat kemiskinan 

yang masih tinggi menjadi faktor utama terbentuknya jaminan 

kesehatan, (3) tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan 

yang masih rendah, untuk faktor penghambatnya adalah; (1) 

Kurang melibatkan pemerintah daerah dalam penyediaan data 

peserta KIS PBI-JK, (2) data KIS masih mengunakan data BPS 

tahun 2011, (3) petugas Verivikasi dan validasi data masih 

mengunakan sistem kontrak lepas. Sedangkan faktor pendukung 

distribusi KIS adalah BPJS Kesehatan KLOK Kabupaten 

Grobogan berkerjasama dengan pihak ke-3 yaitu PT.Pos 

Indonesia dan TKSK Kecamatan Kedungjati sehingga proses 
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distribusinya lebih cepat, faktor penghambat dalam proses 

distribusi KIS adalah kurangnya sosialisasi yang 

berkesinambungan sehingga muncul ketida kpahaman aparatur 

desa dan kecamatan serta peserta KIS PBI-JK. 

1.2 Saran 

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti 

kemukakan adalah: 

1. Perlunya melibatkan peran pemerintahan daerah dalam 

pemutahiran data guna tepat sasaran terhadap penerima Kartu 

Indonesia Sehat bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan. 

2. Perbaikan sosialisasi ketika di adakan pemutakhiran data 

penerima Kartu Indonesia Sehat bagi Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan. 

3. Perlunya diadakan tinjauan kembali mengenai sistem kontrak 

lepas yang digunakanbagi petugas Verifikasi dan Validasi  

dalam pemutakhiran data penerima Kartu Indonesia Sehat bagi 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 

4. Bagi kebijakan selanjutnya yang berkaitan langsung dengan 

masyarakat dirasa perlu melibatkan pemerintah daerah 

khusunya pemerintah ditingkat kecamatan dan pemerintahan di 

tingkat desa. 
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