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Kata Pengantar

Selepas 2004, program jaminan kesehatan telah banyak diterapkan di berbagai 
daerah di Indonesia. Penyelenggaraan program jaminan kesehatan ini ditujukan 
untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat (khususnya masyarakat miskin) 
dalam membayar layanan kesehatan. Di samping pemerintah pusat, pemerintah 
daerah juga ikut mengambil peran dalam menyelenggarakan program jaminan 
kesehatan. Berkembangnya praktik penyelenggaraan jaminan kesehatan tersebut  
didasari sejumlah alasan yang cukup fundamental. 

Pemberlakuan UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 
euforia desentralisasi dan restrukturisasi kewenangan pusat-daerah telah membuka 
peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program jaminan 
kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Terbitnya Keputusan 
Mahkamah Konstitusi no. 007/PUU-III/2005 telah memberi jalan bagi pemerintah 
daerah untuk mengembangkan program jaminan kesehatan sebagai sub-sistem 
jaminan sosial, yang kemudian populer disebut Jaminan Kesehatan Daerah 
(Jamkesda). Selain itu, pemilihan kepala daerah juga menjadi salah satu pendorong 
berkembangnya praktik ini dengan mempopulerkan jargon “pelayanan kesehatan 
gratis bagi rakyat” sebagai salah satu materi kampanye para calon kepala daerah.

Terbukanya peluang pemerintah daerah untuk mengembangkan program Jamkesda 
telah menegaskan bahwa sistem tersebut dirancang sebagai pelengkap program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diselenggarakan oleh pemerintah 
pusat. Sebagai “instrumen” tambahan bagi Jamkesmas, Jamkesda ditujukan untuk 
memberi perlindungan yang efektif terhadap kelompok masyarakat yang tidak 
tercakup dalam program Jamkesmas. 

Berkembangnya penyelenggaraan Jamkesda di berbagai daerah telah menimbulkan 
dampak persoalan baru yang dihadapi oleh pemerintah. Persoalan tersebut 
diantaranya terkait dengan belum adanya sistem yang terintegrasi sebagai 
upaya untuk mengelola berbagai skema yang ada, peningkatan isu portabilitas, 
kekhawatiran akan keberlanjutan program, diskriminasi, serta perbedaan kapasitas 
tiap-tiap daerah dalam membiayai program. Jika berbagai persoalan tersebut tidak 
segera diatasi, maka penyelenggaraan jaminan kesehatan semesta (universal) 
menjadi sulit dicapai. 

Berdasarkan hal di atas, Perkumpulan INISIATIF bersama-sama dengan Seknas 
FITRA, PATTIRO, LAKPESDAM NU dan IDEA yang tergabung dalam International 
Budget Partnership (IBP)-Indonesia Core Team memandang perlu mengelaborasi 
lebih lanjut bentuk jaminan kesehatan yang sesuai dengan konteks Indonesia. 
Gagasan ini muncul pertama kalinya pada tahun 2010 saat dilaksanakannya 2nd 
Annual IBP-Indonesia Core Team Workshop di Bandung yang diselenggarakan oleh 



PATTIRO. Workshop tersebut salah satunya merekomendasikan untuk melakukan 
kajian berbagai skema dan praktek penyelenggaraan jaminan kesehatan di daerah. 

Buku yang diberi judul “Jamkesmas dan Program Jaminan Kesehatan Daerah/
Jamkesmas and District Health Care Insurance Schemes” ini merupakan hasil 
penelitian atas berbagai pengalaman penyelenggaraan jaminan kesehatan di 8 
(delapan) kabupaten/kota dan 2 (dua) provinsi di Indonesia. Buku ini diharapkan 
dapat menjadi basis argumentasi bagi para pelaku advokasi kesehatan dalam 
mendorong terselenggaranya program jaminan kesehatan yang lebih baik, baik di 
tingkat nasional maupun daerah. 

Banyak pihak telah memberikan kontribusi selama penulisan buku ini. Kami ingin 
mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota IBP-Indonesia Core Team, 
jaringan masyarakat sipil di daerah serta para peneliti atas kerjasama yang baik 
dalam mengawal kelancaran proses penelitian. Ucapan terima kasih juga kami 
sampaikan kepada para narasumber, para responden, pemerintah daerah di lokasi 
sasaran penelitian serta berbagai pihak yang telah memberikan banyak kritik dan 
masukan atas hasil penelitian. 

Secara khusus, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada 
Debbie Budlender yang telah dengan sabar dan telaten senantiasa membimbing 
kami sejak persiapan pelaksanaan penelitian hingga lahirnya buku ini. Tidak lupa 
kami sampaikan juga terima kasih kepada pihak IBP (khususnya untuk Thoko 
Madonko, Ravi Duggal, Warren Krafchik, Helena Hofbauer dan Manuela Garza)  
atas dukungan dan kerjasamanya selama ini.  

Terakhir, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih nyata untuk 
menyempurnakan penyelenggaraan jaminan kesehatan semesta di Indonesia.

Maret 2012

Donny Setiawan

Direktur Eksekutif Perkumpulan INISIATIF

Atas nama IBP-Indonesia Core Team
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Bab 1 
Pendahuluan

Pendahuluan

Penyelenggaraan Jaminan kesehatan semesta dicanangkan pertama kali oleh 
pemerintah Indonesia pada tahun 2004 sebagai bagian dari kewajiban pemerintah 
yang diamanatkan oleh konstitusi untuk memberi perlindungan kepada seluruh 
warga negara dari berbagai permasalahan kesehatan. Undang-undang No 
40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional membuka jalan bagi upaya 
reformasi, khususnya yang berkaitan dengan sistem kesehatan. Pada tahap awal 
penyelenggaraannya, jaminan kesehatan semesta ini diselenggarakan melalui 
program jaminan kesehatan dengan nama jaminan kesehatan masyarakat miskin 
(Askeskin) dan dikelola oleh BUMN, yaitu PT. Askes. Dalam perkembangannya, 
program ini berubah nama menjadi program jaminan kesehatan masyarakat atau 
Jamkesmas, dengan menargetkan masyarakat miskin dan hampir miskin sebagai 
penerima manfaat program. Saat ini, Jamkesmas menanggung sekitar 76,4 juta 
penduduk Indonesia. 

Meskipun Jamkesmas menanggung 76,4 juta penduduk miskin di Indonesia, pada 
kenyataannya, ada cukup banyak penduduk yang berhak namun belum tercakup 
sebagai penerima manfaat Jamkesmas. Berdasarkan keputusan menteri kesehatan 
tentang pedoman operasional Jamkesmas, penduduk yang tidak tercakup ini menjadi 
tanggung jawab pemerintah daerah. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 
Otonomi Daerah juga telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk 
memformulasikan skema jaminan sosial tersendiri, termasuk menyelenggarakan 
program jaminan kesehatan untuk masyarakat di daerahnya. Kedua peraturan 
ini menjadi pijakan dasar pemerintah daerah dalam menyelenggarakan berbagai 
skema jaminan kesehatan di tingkat lokal, sebagai upaya  untuk melengkapi 
Jamkesmas. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak skema 
jaminan kesehatan yang lahir dan diterapkan di beberapa provinsi dan kabupaten/
kota di Indonesia.

Banyaknya skema dan program jaminan kesehatan ini dapat mengarah pada dua 
hal. Pertama, berbagai skema tersebut dapat menambah kompleksitas dalam 
mencapai jaminan kesehatan untuk seluruh warga negara. Sistem yang telah ada 
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menjadi semakin terfragmentasi dan sulit untuk diintegrasikan ke dalam system 
tunggal. Permasalahan ini juga terkait dengan isu tentang portabilitas program, 
dimana manfaat program yang diberikan sulit untuk diakses di luar daerah asal 
pemberi jaminan, dan masalah keberlanjutan, dimana penerima program masih 
tetap dapat menikmati jaminan kesehatan meski terjadi perubahan sistem dan 
kebijakan. Masalah portabilitas terkait dengan adanya perbedaan skema, dimana 
tiap-tiap daerah meiliki kriteria penerima dan cakupan manfaat yang berbeda-
beda, sedangkan masalah keberlanjutan, terkait dengan keterbatasan sumberdaya 
karena didalam system yang terfragmentasi, prinsip penggabungan sumber daya 
(pooling resources) dan pengelolaan resiko sulit untuk dilakukan.

Kedua, meningkatnya praktik jaminan kesehatan sosial di daerah merupakan 
sumber pembelajaran yang tidak ternilai dalam mencari bentuk jaminan kesehatan 
yang sesuai untuk Indonesia. Situasi yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang 
unik dan belum pernah dialami oleh negara lain, sehingga tidak dapat dijelaskan 
hanya dengan mengkaji atau membandingkan praktik jaminan kesehatan dengan 
negara lain. Dengan alasan tersebut, berbagai praktik jaminan kesehatan di daerah 
dapat digunakan sebagai ladang pembelajaran dalam memahami model jaminan 
kesehatan yang sesuai untuk konteks Indonesia.

Kajian cepat (rapid assessment) pelaksanaan Jamkesda ini dilakukan berdasar pada 
alasan yang kedua, untuk mencari bentuk jaminan kesehatan yang sesuai dengan 
konteks Indonesia melalui analisis praktik-praktik di daerah. Kajian ini akan menilai 
bagaimana potensi program-program jaminan kesehatan di daerah sebagai 
pelengkap penyelenggaraan Jamkesmas dalam mencapai cakupan semesta. Hasil 
penilaian cepat ini akan menjadi dasar bagi tim inti IBP untuk menentukan arah 
strategi advokasi yang tepat untuk mendorong cakupan universal penyelenggaraan 
jaminan kesehatan di Indonesia.

Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh data dasar (baseline data) 
dari status terkini Jamkesda dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jamkesmas. 
Penelitian Jamkesda ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama 
sebagai berikut:

1. Sejauh mana program Jamkesmas mecakup kebutuhan masyarakat terhadap 
jaminan kesehatan didaerah, terutama bagi masyarakat miskin? 

2. Sejauh mana program Jamkesda dapat menanggung kebutuhan jaminan 
kesehatan masyarakat miskin dan tertinggal yang belum tertanggung oleh 
Jamkesmas?

3. Sejauh mana metode penargetan sasaran peserta yang digunakan oleh 
Jamkesda dapat secara efektif mecakup keseluruhan target utama Jamkesda, 
yaitu masyarakat miskin dan kurang beruntung? 

4. Bagaimana prospek keberlanjutan program Jamkesda tersebut dalam jangka 
panjang? 

5. Faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap perbedaan bentuk 
peraturan perundang-undangan yang digunakan terhadap kebijakan program 
Jamkesda? 

6. Sejauh mana program Jamkesda telah memenuhi harapan dari penerima 
bantuan layanan kesehatan?
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Hasil yang diharapkan

Panalitian ini diharapkan menghasilkan dua macam keluaran. Pertama, laporan 
lapangan untuk setiap daerah yang dikaji (10 laporan). Laporan penelitian ini terdiri 
dari narasi tentang program Jamkesda yang dilaksanakan dan data-data lengkap 
yang berkaitan dengan laporan. Laporan lapangan ini disiapkan oleh tim pengkaji 
yang telah ditunjuk.

Keluaran kedua adalah laporan sintesis, yang berisi berbagai sintesis dari temuan-
temuan penting dari hasil laporan dasar. Konsep awal analisis sintesis ini disiapkan 
oleh Tim INISIATIF. Konsep tersebut kemudian dibahas secara mendalam dan 
diinterpretasi melalui Lokakarya analisis hasil temuan. Dalam workshop ini, 
narasumber IBP memberi masukan dalam proses analisis hasil assessment. Laporan 
akhir dari seluruh proses ini disusun oleh tim INISIATIF.

Metodologi

Latar Belakang Assessment

Penelitian ini merupakan tindak lanjut Lokakarya tahunan IBP yang kedua, yang 
diselenggarakan oleh PATTIRO pada tahun 2010. Assessment skema jaminan 
kesehatan daerah dilakukan sebagai upaya persiapan dalam penyelenggaraan 
lokakarya tahunan ketiga, dimana Perkumpulan Inisiatif menjadi penyelenggaranya. 
Penelitian ini juga didukung atas inisiatif IBP dan diselenggarakan sebagai bagian 
dari assessment bersama yang melibatkan seluruh organisasi inti yang terdiri dari 
seknas FITRA, PATTIRO, Perkumpulan Inisiatif, IDEA Yogyakarta dan LAKPESDAM-
NU.

Sebagai penyelenggara dari seluruh aktivitas dalam lokakarya ketiga IBP, Inisiatif juga 
bertindak sebagai koordinator penelitian. Inisiatif mempersiapkan rancangan awal 
instrumen assessment, menyelenggarakan pelatihan untuk assessor, memfasilitasi 
serial lokakarya sintesis dan pertemuan, mempersiapkan rancangan awal laporan 
sintesis dan laporan akhir. Meski demikian, seluruh keputusan penting terkait 
kegiatan ini didiskusikan dan diputuskan secara kolektif oleh seluruh anggota tim 
inti. Sintesis hasil penelitian juga didapatkan dari kerja bersama seluruh anggota 
tim inti. 

Kegiatan ini merupakan upaya penelitian kolaboratif yang melibatkan partisipasi dari 
setiap anggota tim inti. Pengumpulan data dilakukan oleh tim assessor, yang berasal 
dari personel lapangan yang dipilih oleh tiap organisasi inti. Prioritas diberikan 
kepada kandidat yang menjadi anggota atau staf organisasi dan bertempat tinggal di 
lokasi assessment. Kriteria tersebut ditujukan agar memudahkan dalam mengakses 
dokumen dan kebijakan terkait dengan skema jaminan kesehatan daerah. Hal 
tersebut didasarkan pada asumsi bahwa mereka sudah mengembangkan hubungan 
baik dengan pemerintah daerah dimana penelitian tersebut dilaksanakan.

Metode Pengumpulan Data

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam proses assessment ini diperoleh dari 
2 sumber, primer dan sekunder. Dari sumber primer, informasi yang diperoleh 
adalah penjelasan rinci mengenai Jamkesda dan bagaimana skema program 
tersebut dapat menjadi pelengkap Jamkesmas. Dari sumber sekunder, nformasi 
yang diperoleh adalah berbagai fakta dan data terkait  Jamkesda seperti jumlah 
orang yang ditargetkan, jumlah penerima Jamkesda, anggaran program Jamkesda, 
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berbagai informasi demografis yang terkait, dll.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber 
inti. Narasumber inti yang dilibatkan adalah mereka yang memegang posisi penting 
dalam pengambilan keputusan / proses pembuatan kebijakan di Dinas Kesehatan 
Kabupaten; orang-orang di dalam institusi yang bertanggung jawab mengelola 
program tersebut, dan pihak penyedia layanan (Layanan Kesehatan Masyarakat / 
PUSKESMAS dan RSUD / Rumah Sakit Umum Daerah).

Peneliti / assessor juga menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki 
akses dan menyimpan data-data sekunder yang diperlukan terkait deengan 
program jamkesda. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di bagian pengolahan 
data/ petugas informasi pada lembaga tersebut, guna  mendapatkan ijin untuk 
mengakses data yang terkait dengan pelaksanaan Jamkesda. Data-data sekunder 
yang telah berhasil dikumpulkan ini dibutuhkan untuk mengisi lembar data yang 
telah dipersiapkan sebagai instrumen penelitian.

Metode Analisis Data

Kerangka kerja analisis data yang lengkap disajikan dalam tabel 1.

Lokasi Pengkajian 

Pengkajian ini diambil di 8 Kabupaten1/Kota2, (Kabupaten Lebak, Kota Tasikmalaya, 
Kab. Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kab. Kendal, Kota Palembang, 
Kab. Kulonprogo) dan 2 propinsi (Jawa Tengah dan provinsi Sumatera Selatan). 
Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kebutuhan  untuk menganalisis 
peran-peran pemerintah yang berbeda-beda dalam menyediakan jaminan 
kesehatan sebagai pelengkap Jamkesmas. Undang-undang No 32 tahun 2004 
mengamanatkan pemerintah daerah (baik kabupaten / kota dan tingkat provinsi) 
untuk mengembangkan skema jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan. Namun, 
peraturan perundang-undangan  juga menekankan peran-peran yang berbeda di 
tiap tingkat pemerintahan dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan 
tersebut.

Proses seleksi dari rangkaian proses assessment tersebut melibatkan seluruh 
anggota tim inti. Tiap anggota tim ditugaskan untuk mengidentifikasiseluruh 
daerah yang relevan dijadikan daerah penelitian berdasarkan pemahaman dan 
pengetahuan mereka masing-masing. Kriteria yang digunakan dalam proses seleksi 
tersebut termasuk:

1. Lokasi assessment harus merepresentasikan jumlah yang seimbang antara 
kabupaten dengan kota;

2. Lokasi assessment harus daerah yang belum pernah diteliti sebelumnya terkait 
dengan tema yang sama;

3. Prioritas daerah harus di berikan kepada daerah yang menjadi bagian dari 
jaringan NGO yang terlibat dalam penelitian ini (termasuk lokasi proyek, aktifis 
yang berafiliasi dengan jaringan NGO inti, adanya orang yang bisa dihubungi);

4. Seleksi lokasi assessment harus mempertimbangkan keterwakilan yang 
seimbang dari daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dan yang 
rendah;

1 Kabupaten adalah status yurisdiksi sub-nasional, di bawah provinsi yang cenderung berkarakter pedesaan. 
2 Kota adalah status yurisdiksi sub-nasional, di bawah provinsi yang menunjukkan karakteristik daerah urban 

yang kuat dibandingkan dengan kabupaten.



5

Bab 1 Pendahuluan

5. Seleksi lokasi assessment harus mempertimbangkan keterwakilan yang 
seimbang antara daerah-daerah di pulau Jawa dan diluar pulau Jawa;

6. Dua lokasi yang dipilih dialokasikan untuk level provinsi karena provinsi juga 
memainkan peran penting dalam skema jaminan sosial. Provinsi yang dipilih 
harus  berasal dari daerah yang sama dengan kabupaten/kota lain yang dipilih 
sebagai lokasi penelitian. 

Tabel 1a. 

Pertanyaan Penelitian, Hipotesa, and Kerangka Analisa 

No. Pertanyaan-
pertanyaan 
Penelitian

Hipotesa Data & 
Informasi 

yang 
dibutuhkan 

Teknik 
Pengumpulan 

Data

Sumber 
Informasi 

Analisa Data 

1. Sejauh mana 
program Jam-
kesmas telah 
mecakup 
kebutuhan 
daerah terha-
dap jaminan 
kesehatan?

• Program Jamkes-
mas bertujuan 
untuk memberikan 
perlindungan 
kepada masyarakat 
miskin yang 
didasarkan pada  
data Biro Pusat 
Statistik (BPS). 
Pemerintah pusat 
menetapkan kuota 
keanggotaan 
Jamkesmas untuk 
setiap daerah.

• Pemerintah daerah 
bertanggung jawab 
untuk menye-
diakan bantuan 
bagi mereka yang 
tidak tertanggung 
di dalam skema 
Jamkesmas.

• Jamkesmas 
dianggap dapat 
menanggung 
kebutuhan daerah 
jika kuota peserta 
Jamkesmas paling 
tidak sama dengan 
jumlah orang 
miskin dilihat dari 
sudut pandang 
pemerintah daerah.

• Data kuota 
peserta 
JAMKES-
MAS yang 
telah 
ditetap-
kan oleh 
pemerintah 
pusat 

Analisis data 
sekunder

Lampiran 
pedoman 
teknis 
Jamkesmas

Untuk setiap daerah, data 
resmi kuota keanggotaan 
Jamkesmas diperbandingkan  
dengan data kemiskinan 
yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah. Dengan data tersebut, 
kita dapat menghitung 
persentase penduduk miskin 
yang berhak ditanggung oleh 
Jamkesmas. Persentase terse-
but kemudian  dikaji kembali 
dengan membandingkannya 
dengan tingkat penerima 
aktual Jamkesmas. Persentase 
akhir dari proses analisis 
tersebut  menunjukkan 
cakupan rill Jamkesmas untuk 
masyarakat miskin di daerah. 
Analisis ini dapat berupa:

• Faktor-faktor apa saja 
yang dapat menyebabkan 
perbedaan antara penentuan 
kuota dan data kemiskinan 
yang disediakan oleh pemer-
intah daerah?

• Faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkan kesenjangan 
antara kepesertaan penerima 
Jamkesmas dan kuota yang 
telah ditetapkan?

• Data 
masyarakat 
miskin versi 
pemerintah 
daerah

Analisis data 
sekunder

Biro Pusat 
Statistik 
(BPS) / Badan 
Perencanaan 
Pembangu-
nan Daerah 
(Bappeda) 
/ Dinas 
Kesehatan 
daerah 
setempat

• Tingkat 
kepesertaan 
(mem-
bership 
enrollment) 
penerima  
JAMKES-
MAS di 
daerah

Analisis data 
sekunder

Dinas 
Kesehatan 
/ Badan 
Penyeleng-
gara Jaminan 
Sosial (BPJS) 
daerah 
setempat

2. Sejauh mana 
program Jam-
kesda yang 
ada dapat 
mencakup 
kesehatan 
masyarakat 
miskin 
yang belum 
dicakup oleh 
Jamkesmas?

Karena pemerintah 
daerah bertanggung 
jawab menanggung 
penduduk yang 
tidak tertanggung 
dalam program 
Jamkesmas, program 
jaminan kesehatan 
daerah setidaknya 
harus:

• menganggung 
orang-orang miskin 
dan orang-orang 
yang kurang 
beruntung ber-
dasarkan pada data 
indikator yang di-
gunakan di daerah 
tersebut untuk 
penduduk  yang 
tidak tertanggung 
dalam Jamkesmas

• menawarkan 
tingkat  manfaat 
yang sama untuk 
JAMKESMAS

• Pilihan 
kebijakan 
pemerintah 
dalam 
menang-
gung para 
peserta 
JAMKES-
MAS yang 
ada di 
luar kuota 
peserta 
JAMKES-
MAS

• Wawancara 
dengan 
narasumber

• Kepala dinas 
kesehatan/ 
pengelola 
BPJS/ Bap-
peda bidang 
sosial 
budaya

• Pertama, perlu pemetaan 
program pemerintah daerah 
berdasarkan pada pertan-
yaan-pertanyaan berikut:

• Apakah pemerintah 
daerah memberikan ang-
garan tambahan untuk 
memperluas tanggungan 
Jamkesmas? ATAU

• Apakah pemerintah 
daerah memiliki program 
tersendiri untuk menang-
gung orang-orang miskin 
yang tidak tertanggung 
oleh Jamkesmas?

• Studi Doku-
men

• Rencana 
Pembangu-
nan Jangka 
Menengah 
Daerah 
(RPJMD) / 
Rencana  
Pembangu-
nan Jangka 
Panjang 
(RPJP) / 
Rencana 
Strategis 
Dinas Kes-
ehatan 
daerah
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No. Pertanyaan-
pertanyaan 
Penelitian

Hipotesa Data & 
Informasi 

yang 
dibutuhkan 

Teknik 
Pengumpulan 

Data

Sumber 
Informasi 

Analisa Data 

• Layanan 
yang 
disediakan 
dalam 
program 
Jaminan 
Kesehatan 
Daerah 
(Jamkesda)

• Studi Doku-
men

• Peraturan 
Daerah / 
Peraturan 
terkait  
Jamkesda

• Kedua, masing-masing 
program harus dianalisis, 
apakah program tersebut 
telah menanggung mereka 
yang tidak tertanggung 
dalam Jamkesmas. Ana-
lisis ini dilakukan dengan 
menghitung persentase 
masyarakat miskin yang 
tidak tertanggung dalam 
Jamkesmas dan ditanggung 
oleh Jamkesda 

• Ketiga adalah membanding-
kan keuntungan yang dita-
warkan oleh progam Jam-
kesda dengan manfaat yang 
diberikan oleh Jamkesmas. 
Analisis ini dapat dilakukan 
dengan mempertimbangkan 
beberapa contoh berikut:

• Kelebihan, jika Jamkesda 
memberikan tambahan 
seperti bantuan untuk 
biaya transportasi pera-
watan kesehatan di luar 
daerah, atau memberikan 
biaya transportasi pen-
gantar, dll

• Kesamaan, layanan yang 
diberikan oleh Jamkesmas 
dan Jamkesda adalah 
sama.

• Kekurangan, apabila lay-
anan yang diberikan oleh 
Jamkesda lebih terbatas 
dibandingkan dengan 
Jamkesmas, misalnya, 
Jamkesda hanya mencakup 
perawatan kesehatan dasar 
di Puskesmas (Puskesmas). 

• Jumlah 
peserta 
program 
Jamkesda

• Studi Doku-
men

• Laporan 
penyeleng-
garaan 
Jamkesda 
di Dinas 
Kesehatan/
BPJS daerah 
setempat

• Data 
masyarakat 
miskin yang 
dise-
diakan oleh 
pemerintah 
daerah

• Analisis 
Data 
Sekunder

Dinas Kes-
ehatan/BPJS 
daerah

3. Sejauh mana 
metode 
penargetan 
sasaran 
peserta Jam-
kesda dapat 
secara  efektif 
menargetkan 
masyarakat 
miskin dan 
yang kurang 
beruntung?

Program jaminan 
kesehatan semesta 
dianggap sebagai 
cara ideal dalam me-
nargetkan peserta 
Jamkesda karena 
dapat meminimalkan 
resiko salah sasaran 
karena menanggung 
seluruh penduduk 
di daerah. Akan 
tetapi, penargetan 
sasaran yang spesifik 
juga bisa efektif 
dalam menargetkan 
masyarakat yang 
memenuhi syarat 
program ketika 
program yang 
ada berhadapan 
dengan sumber 
daya keuangan yang 
terbatas.

• Aturan 
dalam  
menentu-
kan peserta 
Jamkesda

• Infor-
masi yang 
digunakan 
untuk 
menentu-
kan kriteria 
target 
peserta 

• Studi Doku-
men 

• Peraturan 
Daerah/
Peraturan 
Kepala 
Daerah 
terkait 
Jamkesda 

• Peraturan 
Kepala 
Daerah/
pedoman 
teknis untuk 
peserta 
JAMKESDA

• Analisis dilakukan dengan 
membandingkan mekan-
isme yang digunakan oleh 
daerah dengan pengala-
man dari negara lain yang 
telah melakukan metode 
penargetan yang sama 
(berdasarkan tinjauan 
literatur).

• Data 
statistik 
JAMKESDA

• Studi Doku-
men

• Laporan 
pencapaian 
Jamkesda 
di Dinas 
Kesehatan/
BPJS daerah 
setempat

4. Apa prospek 
keberlanjutan 
jangka 
panjang dari 
program-
prorgam 
tersebut?

Prospek keberlan-
jutan program Jam-
kesda dapat dinilai 
dalam dua hal:

• Aspek kelemba-
gaan, dan

• Aspek keuangan.

• Peraturan 
di wilayah 
yang 
mengelola 
program 
Jamkesda

• Dokumen 
pembela-
jaran

• Peraturan 
Daerah/
peraturan 
Kepala 
Daerah 
Jamkesda 
daerah 
setempat

1. Untuk menilai kelangsun-
gan program Jamkesda 
dalam aspek kelembagaan, 
dilakukan dengan meng-
gunakan analisis kualitatif 
sistem kelembagaan 
program Jamkesda. 
Langkah pertama adalah 
dengan menganalisis 
dokumen kebijakan yang 
relevan dengan program 
Jamkesda. 
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No. Pertanyaan-
pertanyaan 
Penelitian

Hipotesa Data & 
Informasi 

yang 
dibutuhkan 

Teknik 
Pengumpulan 

Data

Sumber 
Informasi 

Analisa Data 

Aspek kelembagaan 
dapat dinilai ber-
dasarkan beberapa 
hal berikut:

• Kerangka 
hukum/peraturan 
perundang-
undangan

• Jika ada pemi-
sahan fungsi 
kelembagaan di 
Jamkesda yang 
mencakup fungsi 
regulasi, manaje-
men biaya, dan 
manajemen 
palayanan. 
Khususnya, 
lembaga yang 
berfokus pada 
anggaran (biaya) 
harus merupakan 
badan hukum 
yang relatif inde-
penden, bukan 
berorientasi pada 
keuntungan 
(non-profit 
oriented)

Dalam aspek 
finansial, program 
Jamkesda dapat ber-
lanjut jika program 
tersebut:

• Tidak hanya 
bergantung pada 
anggaran dari 
APBD;

• Alokasi APBD 
untuk program 
Jamkesda terk-
endali dan dia-
sumsikan dapat 
mencakup pro-
gram setidaknya 
untuk 5 tahun ke 
depan.

• Pengelolaan 
kelem-
bagaan 
Jamkesda

• Studi Doku-
men 

• Studi Doku-
men

• Peraturan 
Daerah/
peraturan 
Kepala 
Daerah 
Jamkesda 
daerah 
setempat

Pada prinsipnya, jika pro-
gram Jamkesda disahkan 
dalam bentuk peraturan 
daerah, akan memiliki 
legitimasi kebijakan yang 
lebih besar. Hal ini juga 
dinilai dari apakah pro-
gram tersebut juga telah 
dimasukkan dalam doku-
men Rencana Pembangu-
nan Jangka Panjang dan 
Menengah atau tidak.  

2. Dalam analisis kelem-
bagaan, keberlanjutan 
program sejajar dengan 
tingkat infrastruktur 
kelembagaan. Infrastruktur 
kelembagaan dapat dilihat 
dalam hal sejauh mana 
fungsi Jamkesda didistri-
busikan.

3. Dalam analisis keberlanju-
tan dari aspek keuangan, 
dilakukan dalam berbagai 
tingkatan yaitu : 

• Pertama, analisis Ang-
garan Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) 
terutama untuk Jam-
kesda untuk  mengiden-
tifikasi apakah alokasi 
Jamkesda cukup di-
alokasikan dalam APBD 
untuk mencakup semua 
biaya yang terkait. Ana-
lisis ini akan lebih baik 
jika itu termasuk korelasi 
dari kemampuan fiskal 
daerah.

• Kedua, analisis proyeksi 
kemampuan keuangan 
daerah untuk mencakup 
program Jamkesda 
yang ada. Sampai saat 
ini, analisis metodologi 
dapat diselidiki secara 
rinci dalam buku yang 
diterbitkan oleh Inisiatif 
berjudul “Analisis Ang-
garan Jaminan Keseha-
tan Daerah”.

• Wawancara 
dengan 
narasumber 
inti

• Petugas 
Manajemen 
Jaminan 
Kesehatan 
Daerah

• Data umum 
Anggaran 
Pendapatan 
dan Be-
lanja daerah 
(APBD)

• Data dari 
Anggaran 
Pendapatan 
dan Belanja 
Daerah 
(APBD) 
di sektor 
Kesehatan 

• Pengelu-
aran alokasi 
program 
Jamkesda 

• Dokumen 
pembela-
jaran

• Pelaksanaan 
Anggaran 
Pendapatan 
dan Be-
lanja Daerah 
(APBD) / 
APBD murni

• Biaya 
satuan 
(unit cost) 
JAMKESDA 
yang telah 
disepakati

• Studi Doku-
men 

• Data Demo-
grafi

• Studi Doku-
men

• Biro Pusat 
Statistik 
(BPS), Badan 
Peren-
canaan 
Pembangu-
nan Daerah 
(Bappeda)

• Asumsi data 
penduduk 

• Studi Doku-
men

• Biro Pusat 
Statistik 
(BPS) di 
daerah, 
Badan Per-
encanaan 
Pembangu-
nan Daerah 
(Bappeda)

• Asumsi 
rata-
rata tingkat 
inflasi 

• Studi Doku-
men

• Biro Pusat 
Statistik 
(BPS) di 
daerah, 
Badan Per-
encanaan 
Pembangu-
nan Daerah 
(Bappeda)
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No. Pertanyaan-
pertanyaan 
Penelitian

Hipotesa Data & 
Informasi 

yang 
dibutuhkan 

Teknik 
Pengumpulan 

Data

Sumber 
Informasi 

Analisa Data 

5. Faktor-faktor  
apa saja 
yang telah 
berkontribusi 
terhadap  
perbedaan 
peraturan 
perundang-
undangan 
yang digu-
nakan dalam 
kebijakan 
Jamkesda?

Kebijakan program 
Jamkesda dapat 
dihasilkan dengan 
tiga cara:

• Usulan Kebijakan 
berasal dari pihak 
eksekutif ;

• Usulan Kebijakan 
yang datang dari 
legislatif; 

• Masyarakat sipil 
yang memiliki 
konsep dan  
diusulkan baik ke 
parlemen atau ke 
eksekutif

• Informasi 
tentang 
proses 
pembuatan 
peraturan 
daerah / 
kebijakan 
Jamkesda

• Wawancara 
dengan 
narasumber 
inti

• Kepala 
Dinas 
Kesehatan 

• Petugas 
JAMKESDA

• Para ahli 
yang terlibat 
dalam 
pembuatan 
kebijakan

6. Sejauh mana 
program 
Jamkesda 
telah memen-
uhi harapan 
penerima 
bantuan 
pelayanan 
kesehatan?

Jamkesda dianggap 
dapat memenuhi ke-
butuhan masyarakat 
dan harapan jika:

• Ditujukan kepada 
masyarakat 
miskin yang 
membutuhkan 
jaminan kes-
ehatan

• Persepsi 
publik 
tentang 
pelayanan 
Jamkesda

• Diskusi 
Kelompok 
Terfokus

• Masyarakat 
sipil yang 
termasuk 
dalam 
peserta 
Jamkesda 
dan telah 
memanfaat-
kan layanan 
Jamkesda .

Glossary:

Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BPJS  Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial

BPS  Biro Pusat Statistik

FGD  Focus Group Discussion / Diskusi Kelompok Terfokus

JAMKESDA Jaminan Kesehatan Daerah

JAMKESMAS Jaminan Kesehatan Masyarakat

Kartu Keluarga Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
yang mengidentifikasi setiap anggota keluarga

KTP Akronim dari Kartu Tanda Penduduk (Kartu Penduduk), kartu 
identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat

RPJM  Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJP  Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
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sumber foto: http://images.google.co.id/



10

JAMKESMAS dan Program Jaminan Kesehatan Daerah

Bab 2 
JAMKESMAS dan 
Kebutuhan Daerah untuk 
Jaminan Kesehatan 

Dalam rangka mengkaji apakah kuota Jamkesmas yang ditetapkan oleh pemerintah 
pusat untuk setiap kabupaten/kota telah memenuhi kebutuhan jaminan kesehatan 
daerah setempat, kuota Jamkesmas harus dibandingkan dengan jumlah masyarakat 
miskin dan yang kurang beruntung menurut sudut pandang/kriteria yang digunakan 
oleh daerah. Hal tersebut diasumsikan bahwa kebutuhan jaminan kesehatan daerah 
sama dengan perhitungan daerah terhadap jumlah masyarakat miskin dan yang 
kurang beruntung.

Tinjauan Umum Skema JAMKESMAS

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)/Program Jaminan Kesehatan Sosial 
merupakan program nasional yang memberikan kemudahan biaya perawatan 
kesehatan bagi masyarakat miskin dan yang hampir miskin di Indonesia. Program 
ini diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2007 untuk menanggapi 
mandat Konstitusi dalam menyediakan sistem jaminan sosial bagi seluruh penduduk 
Indonesia sebagaimana tercantum pada UUD RI 1945 pasal 34 ayat 2. Jamkesmas 
menggantikan Program Askeskin yang dikelola oleh PT ASKES.

Menurut pedoman teknis Jamkesmas 2011, tujuan keseluruhan dari Jamkesmas 
adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan seluruh 
penerima Jamkesmas untuk menjamin bahwa kesehatan yang optimal secara 
efektif dan efisien dapat dicapai. Tujuan khusus dari program ini adalah (i) untuk 
menyediakan kemudahan akses terhadap jaringan penyedia layanan kesehatan 
Jamkesmas, (ii) untuk mempromosikan perawatan kesehatan standar pada semua 
anggota untuk mencegah layanan yang berlebihan yang dapat membuat tambahan 
beban biaya, dan (iii) untuk melaksanakan manajemen keuangan Jamkesmas yang 
transparan dan akuntabel.

Sasaran para penerima program Jamkesmas adalah populasi masyarakat miskin dan 
yang hampir miskin di Indonesia, yaitu penduduk yang tidak tertanggung dalam 
program jaminan kesehatan lainnya, seperti Askes dan Jaminan kesehatan swasta 
sebesar 76,4 juta orang. Data keanggotaan JAMKESMAS tahun 2010 berdasarkan 
data demografi makro tahun 2005 yang diberikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). 
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Berdasarkan data tersebut, Departemen Kesehatan menetapkan kuota keanggotaan 
untuk setiap kabupaten / kota. Daftar anggota JAMKESMAS ini ditandatangani 
oleh Bupati/Walikota dan digunakan sebagai basis data Jamkesmas hingga 
tahun 2008. Menjelang akhir tahun 2008, BPS memberikan data baru masyarakat 
miskin berdasarkan nama dan alamat, dimana jumlah penduduk miskin tersebut 
berkurang menjadi 60,3 juta orang dibanding data tahun 2005. Pembaharuan daftar 
kemudian dilakukan pula oleh BPS pada tahun 2010 melalui PPLS-2010 (Pendataan 
Perlindungan Sosial-2010), namun baru akan tersedia pada tahun 2012.

BPS memperbarui data secara berkala. Untuk data statistik demografis, BPS 
melakukan sensus tiap sepuluh tahun. Lima tahun setelah sensus, BPS melakukan 
survei Antar Sensus (SUPAS). Data yang digunakan untuk garis kemiskinan 
berdasarkan Survei Sosial-ekonomi, yang dilakukan setiap lima tahun. Data 
Jamkesmas memerlukan data spesifik yang mengidentifikasi kelompok penduduk 
yang dikategorikan sebagai miskin. Data ini dihasilkan melalui Program Identifikasi 
Penerima Bantuan Layanan Sosial 2008, yang bertujuan untuk mengidentifikasi 
penerima bantuan untuk Program Transfer Tunai (BLT) tahun 2008. Pada tahun 
2011, BPS berencana untuk melakukan kajian serupa untuk memperbaharui data 
tahun 2008.

Program Jamkesmas didanai dari dana APBN melalui anggaran kementerian 
kesehatan di bawah skema alokasi bersama. Skema pendanaan ini digunakan 
untuk mendanai fungsi pemerintahan bersama antara pusat dan pemerintah 
Kabupaten/Kota. Dalam skema ini, Departemen Kesehatan mengontrol dana terkait 
perencanaan dan penyaluran ke fasilitas kesehatan. Dana Jamkesmas disalurkan ke 
fasilitas kesehatan, dimana kontrak dengan Jamkesmas tersebut didasarkan pada 
klaim yang diajukan oleh penyedia layanan kesehatan.

Dalam rangka pengendalian biaya perawatan kesehatan dan penyediaan standarisasi 
paket intervensi di Jamkesmas, Depkes telah menerapkan Indonesian Diagnosis 
Related Group (INA-DRG), sebuah sistem pengkodean untuk mengklasifikasikan 
masalah kesehatan di rumah sakit ke dalam salah satu yang telah ditentukan dari 
500 kelompok diganosis untuk tujuan pembayaran.

Pendanaan JAMKESMAS

Penyediaan perlindungan biaya perawatan kesehatan kepada orang miskin telah 
menjadi fungsi bersama antara pemerintah pusat dengan daerah. Ini berarti bahwa 
tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan biaya perawatan 
dibagi antara pemerintah tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Dengan demikian 
beban pembiayaan Jamkesmas dibagi di antara tingkat pemerintahan. Sebagian 
besar dana Jamkesmas berasal dari anggaran nasional (APBN), dialokasikan dalam 
anggaran Departemen Kesehatan. Dana JAMKESMAS dari pemerintah pusat hanya 
mencakup penduduk yang telah ditetapkan dengan surat keputusan menteri 
Kesehatan mengenai penerima Jamkesmas yang mecakup penduduk miskin dan 
mendekati miskin berdasarkan kriteria kemiskinan versi BPS.

B
a

b
 2
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JAMKESMAS dan Kebutuhan Pertanggungan Biaya 
Perawatan Kesehatan di Daerah

Berdasarkan data kuota Jamkesmas dan statistik kemiskinan yang disediakan oleh 
lembaga daerah setempat3 dari 8 kabupaten / kota dari tahun 2008 hingga 2010, 
terdapat beberapa variasi proporsi cakupan Jamkesmas dibandingkan dengan 
angka kemiskinan yang teridentifikasi. Pertama, kuota Jamkesmas di Kab. Kendal 
dan Lebak ditemukan lebih rendah daripada jumlah orang miskin di dua kabupaten 
tersebut. Kuota Jamkesmas hanya mencakup 49% dari penduduk miskin di Kab. 
Kendal, dan mencakup 47% dari orang miskin di Kab. Lebak. Kedua, kuota Jamkesmas 
ditemukan kurang lebih sama dengan jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan 
(105%) dan Kota Tasikmalaya (100%). Ketiga, kuota Jamkesmas ditemukan lebih 
besar dari jumlah orang miskin di 4 daerah: Kab. Kutai Timur (353%), Kota Makassar 
(480%), Kab. Kulonprogo (156%), dan Kota Palembang (169%). 

 

Berbagai variasi cakupan tersebut dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor 
pertama adalah data kemiskinan yang digunakan sebagai dasar penentuan kuota 
keanggotaan Jamkesmas untuk setiap daerah. Kuota ini didasarkan pada data 
kemiskinan yang disediakan oleh BPS. BPS menggunakan data Susenas (Survei 
Sosial Ekonomi Nasional). Untuk memperkirakan jumlah penerima manfaat 
program JAMKESMAS di tahun 2008, BPS menggunakan data SUSENAS tahun 
2005. Oleh karena itu, terdapat beberapa ketidakakuratan dalam estimasi karena 
adanya jeda waktu. Pada tahun 2009, dengan menggunakan data Susenas tahun 
2006, Departemen Kesehatan menetapkan target populasi sebesar  74,6 juta orang 
yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin dan hampir miskin. Pada tahun 
2010, Departemen Kesehatan tetap mempertahankan jumlah penduduk penerima 
Jamkesmas sebesar 74,6 juta orang meski BPS telah mengeluarkan data terbaru, 
yaitu 60,4 juta orang. Jumlah ini didasarkan pada data garis kemiskinan yang 

3 BPS adalah Lembaga Pemerintahan yang berkewajiban untuk menyediakan data dan statistik untuk 
pengembangan program dan pembuatan kebijakan di Indonesia. BPS memiliki cabang di tingkat provinsi dan 
kabupaten untuk melakukan fungsi yang sama. Namun, dalam banyak kasus, pemerintah provinsi dan daerah 
setempat juga menghasilkan data mereka sendiri untuk tujuan masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan 
perbedaan data karena kriteria yang berbeda.
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dihasilkan oleh BPS. Identitas calon penerima bantuan didasarkan pada data yang 
dihasilkan oleh Program Identifikasi Penerima Bantuan Sosial 2008 (PPLS 2008).

Faktor kedua adalah cara mengenai bagaimana penerima bantuan diidentifikasi. 
Setelah kuota keanggotaan Jamkesmas diatur oleh Departemen Kesehatan, langkah 
berikutnya adalah mengidentifikasi penerima bantuan Jamkesmas berdasarkan 
nama dan alamat mereka. Untuk melakukannya, penduduk di setiap kecamatan 
diseleksi  menggunakan micro-poverty assessment. Kriteria kemiskinan yang paling 
umum digunakan untuk identifikasi keanggotaan adalah indikator BPS masyarakat 
miskin. Kriteria masyarakat miskin digunakan sebagai basis keanggotaan Jaminan 
kesehatan mengandung banyak perdebatan. Sejumlah pemerintah daerah memiliki 
kriteria masayarakat miskin yang berbeda-beda, yang dapat menyebabkan 
perbedaan data penduduk miskin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Data realisasi Jamkesmas menunjukkan bahwa hanya beberapa kabupaten / kota 
yang dinilai dapat sepenuhnya memanfaatkan kuota Jamkesmas yang diberikan. 
Kabupaten dan kota tersebut adalah Kab. Lebak, Kota Balikpapan, Makassar, dan 
Kota Tasikmalaya. Pemanfaatan kuota Jamkesmas bervariasi di daerah lainnya mulai 
dari 57% menjadi 71%. Tingkat utilisasi di Kutai Timur adalah 71%, sedangkan 
Palembang dan Kendal hanya mencapai 62% dan 57%.  

Situasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah penyebaran 
informasi yang buruk mengenai Jamkesda di daerah-daerah. Di Kutai Timur, 
dilaporkan bahwa sekitar 4000 JAMKESMAS kartu dari 40.000 yang diterbitkan 
oleh PT ASKES tidak sampai kepada pemegang kartu karena mekanisme distribusi 
yang kurang lancar. PT ASKES memberikan kartu Jamkesmas kepada BAPPERMAS 
(Badan Pemberdayaan Masyarakat) untuk didistribusikan ke desa-desa. Namun, 
kartu tersebut hanya terdistribusi dampai di kantor desa dan tidak sampai kepada 
para penerima manfaat program yang telah ditetapkan. Faktor lain yang juga 
mempengaruhi adalah minimnya identitas penerima bantuan yang tercantum 
dalam kartu. Kartu Jamkesmas tidak dilengkapi dengan alamat yang lengkap, yang 
membuat upaya distribusi menjadi lebih sulit.
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15

Bab 3  Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

B
a

b
 3

Bab 3 
Program Jaminan 
Kesehatan Daerah 
(JAMKESDA)

Bab ini membahas sejumlah program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebagai 
upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan jaminan 
kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin. Terdapat dua alasan yang memotivasi 
pemerintah daerah untuk memperkenalkan kebijakan jaminan kesehatan lokal. 
Alasan pertama adalah faktor regulasi. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan 
program jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan. Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 007/PUU-III/2005 yang mengijinkan pemerintah daerah membentuk 
lembaga yang mengkhususkan diri dalam mengelola program jaminan kesehatan 
di wilayah masing-masing juga menjadi salah satu pendorong. Selain itu, pedoman 
Pelaksanaan Program Jamkesmas yang diterbitkan setiap tahun menyarankan 
bahwa orang miskin yang tidak termasuk dalam daftar keanggotaan Jamkesmas 
yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

Alasan kedua adalah kepentingan politik kepala daerah. Sistem pemilihan 
langsung kepala daerah memiliki implikasi terhadap bagaimana pemerintah 
daerah merumuskan kebijakan pembangunannya. Sistem pemilihan langsung 
telah mengalihkan fokus akuntabilitas pemimpin yang terpilih. Kepala daerah 
telah menjadi subjek penilaian para konstituen yang berbeda dibandingkan sistem 
perwakilan pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, pemimpin yang baru tersebut akan 
mencari kebijakan populer yang dapat mempertahankan dukungan rakyatnya, 
termasuk menjanjikan adanya jaminan kesehatan untuk masyarakat. 

Kebijakan Daerah dalam Penyediaan Jaminan Perawatan 
Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Tertinggal

Pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota telah menunjukkan 
sampai batas tertentu, mereka bertanggung jawab untuk memberikan jaminan 
layanan perawatan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak tertanggung 
oleh Program JAMKESMAS. Dari kasus yang diteliti, setidaknya ada dua jenis 
respon pemerintah daerah. Yang pertama adalah bahwa pemerintah daerah hanya 
menganggarkan sejumlah dana sebagai subsidi biaya kesehatan bagi penyedia 
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kesehatan. Pemerintah daerah yang menggunakan jenis kebijakan ini adalah 
Kab. Lebak, Kota Tasikmalaya, dan Kab. Kutai Timur. Respon kedua adalah bahwa 
pemerintah mengambil tindakan yang lebih progresif dengan mengembangkan 
program jaminan layanan kesehatan. Daerah yang menggunakan jenis kebijakan 
ini adalah Kab. Kendal, Kota Balikpapan, kab. Kulonprogo, Kota Makassar, dan 
Kota Palembang. Berbagai respon pemerintah daerah dalam memberikan jaminan 
kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3a.

Berbagai Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Jaminan Kesehatan 

No. Kabupaten / Kota /
Propinsi

Kebijakan Pemerintah

1. Kab. Lebak Pemerintah Kabupaten Lebak mengalokasikan dana subsidi bagi 
perawatan kesehatan, yang dianggarkan melalui anggaran Bantuan 
Sosial

2. Kota Tasikamalaya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan dana subsidi bagi 
perawatan kesehatan, yang dianggarkan melalui anggaran Bantuan 
Sosial.

3. Kab. Kutai Timur Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengalokasikan dana subsidi 
bagi perawatan kesehatan, yang dianggarkan melalui anggaran 
Bantuan Sosial.

4. Kota Balikpapan Pemerintah Kota Balikpapan menyelenggarakan sejumlah program 
jaminan kesehatan untuk untuk seluruh warganya. Beberapa 
program dibiayai sepenuhnya dari APBD sendiri, tetapi juga meli-
batkan pembagian biaya dengan pemerintah provinsi. program-
program tersebut adalah:

• JPK – GAKIN ( jaminan kesehatan untuk keluarga miskin)

• JAMKESDA Informal (rawat inap subsidi untuk individu yang 
bekerja di sektor informal yang tidak tertanggung oleh program 
jaminan)

• JPK – PNS ( jaminan kesehatan bagi PNS untuk menambah caku-
pan manfaat dari program ASKES yang telah ada)

• Jamkesorga/JPK-OR – jaminan kesehatan untuk atlet olah raga

5. Kab. Kendal Pemerintah Kabupaten Kendal memperkenalkan Jaminan Kesehatan 
yang menyediakan perlindungan kesehatan untuk masyarakat 
miskin yang tidak tercakup dalam Jamkesmas.

6. Kab. Kulonprogo Pemerintah Kabupaten Kulonprogo memperkenalkan Jaminan 
Kesehatan yang menyediakan perlindungan kesehatan untuk 
masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam Jamkesmas.

7. Kota Makassar Pemerintah Kota Makassar memperkenalkan Jaminan Kesehatan 
yang menyediakan perlindungan kesehatan untuk seluruh warga 
Kota Makassar (universal coverage).

8. Kota Palembang Pemerintah Kota Palembang memperkenalkan Jaminan Kesehatan 
Sosial Semesta (Jamkesosta), yang menyediakan cakupan semesta 
kepada seluruh warga Kota Palembang.

9. Prov. Jawa Tengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkenalkan Jaminan Kes-
ehatan Provinsi, yang menyediakan bantuan keuangan bagi para 
penerima manfaat yang menggunakan pelayanan kesehatan yang 
ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

10. Prov. Sumatera 
Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkenalkan Jaminan 
Kesehatan Sosial Semesta, yang membagi beban biaya perawatan 
kesehatan dengan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Su-
matera Selatan dalam rangka mempromosikan jaminan kesehatan 
untuk seluruh penduduk provinsi Sumatera Selatan. Kota Palem-
bang merupakan bagian dari program jaminan ini karena merupa-
kan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan. 
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Di samping kabupaten/kota memberikan Jaminan kesehatan kepada masyarakat, 
pemerintah provinsi juga memainkan peran pendukung. Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah dan Sumatra Selatan misalnya, memperkenalkan program Jaminan 
Kesehatan tingkat Provinsi. Namun, program ini tidak langsung disalurkan kepada 
penerima bantuan, karena mereka menyalurkannya melalui pemerintah kabupaten 
dan kota.

Kategori Program Jaminan Kesehatan Daerah 

Dari sepuluh kasus yang diteliti, setidaknya ada tiga kategori program, mulai dari 
sistem subsidi paling sederhana hingga program jaminan kesehatan semesta yang 
bersifat lebih kompleks dan komprehensif.

Kategori pertama adalah Subsidi Biaya Layanan Kesehatan (Health Care Cost 
Subsidy). Dalam kategori ini, pemerintah daerah mengalokasikan dana yang hanya 
dapat digunakan untuk membayar biaya layanan kesehatan masyarakat miskin. 
Dana ini sering dianggarkan dalam pos Bantuan Sosial atau dikelola oleh Dinas 
kesehatan kabupaten. Pemerintah kabupaten akan membayar penyedia layanan 
kesehatan (puskesmas dan rumah sakit umum) untuk layanan yang dimanfaatkan 
oleh masyarakat miskin tersebut. 

Program ini tidak memerlukan daftar penerima bantuan. Pemerintah membuat 
peraturan daerah untuk menetapkan kriteria kelayakan dan mekanisme pengajuan 
klaim pendanaan tersebut. Seluruh program Jaminan kesehatan yang masuk dalam 
kategori ini menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM. Untuk mengakses 
manfaat jaminan, pengguna layanan kesehatan harus memenuhi syarat yang 
ditentukan untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu. Untuk 
memperoleh surat keterangan tersebut, pemohon harus mendapatkan rekomendasi 
dari semua tingkat otoritas dimana ia berada, mulai dari RT, hingga kelurahan/desa. 
Setelah semua persyaratan selesai, kepala desa akan mengeluarkan Surat tersebut. 
Surat Keterangan ini juga harus dikaji keabsahannya oleh petugas yang ditunjuk di 
Dinas Kesehatan Kabupaten. Setelah menerima persetujuan, pemohon baru dapat 
menggunakan sertifikat tersebut untuk menerima pembebasan biaya layanan 
kesehatan. Pemerintah kabupaten yang menggunakan sistem ini adalah Lebak, 
Tasikmalaya, Kutai Timur.

Skema kedua adalah skema jaminan kesehatan berdasarkan tingkat 
kesejahteraan/ status kemiskinan (Poverty Targeted Insurance Scheme). 
Program ini dirancang untuk memberikan Jaminan perawatan kesehatan untuk 
masyarakat miskin yang tidak tertanggung dalam Jamkesmas. Dalam program 
ini, pemerintah daerah mengeluarkan kartu keanggotaan sebagai bukti bahwa 
pemegang kartu adalah salah satu penerima manfaat yang memenuhi syarat 
untuk mendapatkan bantuan. Implikasi dari model ini, pemerintah daerah harus 
membuat dan mengelola database penerima bantuan. Sebuah tim harus dibentuk 
untuk memverifikasi dan memvalidasi apakah penerima bantuan yang lama dan 
calon penerima bantuan memenuhi kriteria persyaratan seperti yang diperlukan. 
Database keanggotaan ini harus diperbarui secara teratur. Skema ini digunakan 
oleh Kab. Kendal dan Kab. Kulonprogo. Di Kab. Kendal, setiap tahun Pemerintah 
Kabupaten menerbitkan Keputusan Dinas Kesehatan yang berisi daftar non-
penerima Jamkesmas yang akan ditanggung oleh JAMKESMASDA. Pemerintah 
Kab. Kendal juga mengantisipasi kemungkinan masih adanya sejumlah orang 
yang berhak yang belum tertanggung dalam program JAMKESMASDA dengan 
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menerima permohonan pengajuan pembebasan biaya perawatan kesehatan 
dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM.

Skema ketiga adalah skema Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health 
Security Scheme). Program ini digunakan oleh Kota Makassar, Kota Palembang dan 
Kota Balikpapan. Jenis program ini menyediakan jaminan kesehatan untuk seluruh 
penduduk di kota tersebut. Setiap orang yang ingin mengakses manfaat hanya 
diminta untuk menunjukkan kartu identitas yang menunjukkan bahwa ia adalah 
penduduk sah dari wilayah masing-masing. Kota Makassar dan Kota Palembang 
memiliki bentuk kebijakan yang sama dalam memberikan jaminan kesehatan 
kepada warganya. Hal ini karena pada kenyataannya, kebijakan tersebut merupakan 
perpanjangan dari kebijakan provinsi terkait penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan gratis, di mana kota dan pemerintah provinsi setuju untuk berbagi biaya 
penyelenggaraan jaminan kesehatan. Di Balikpapan, cakupan semesta ini terdiri 
dari empat skema keamanan kesehatan, yaitu: JPK-Gakin, Jamkesda informal, JPK-
PNS, dan Jamkesor/ JPK-OR. 

Table 3b.

 Perbandingan Kategori Program Jamkesda

No. Category of Schemes District – Name of Scheme Features

1. Subsidi Biaya Layanan 
Kesehatan

1. Kab. Lebak – Subsidi 
Layanan Kesehatan untuk 
keluarga miskin (Gakin)

2. Kota Tasikmalaya – (Subsidi 
Layanan Kesehatan untuk 
keluarga miskin (Gakin))

3. Kab. Kutai Timur – (Subsidi 
Layanan Kesehatan untuk 
keluarga miskin (Gakin))

Sifat Utama

1. Pemerintah telah menganggarkan dana floating yang 
hanya dapat digunakan untuk menutupi biaya pera-
watan kesehatan yang digunakan oleh masyarakat 
miskin dan tertinggal.

2. Pemerintah menetapkan kriteria kelayakan untuk 
mengakses dana dan mekanisme untuk mengajukan 
permohonan pada program ini.

3. Surat Keterangan Tidak  Mampu / SKTM umumnya 
digunakan sebagai bukti kelayakan. Setiap surat 
keterangan hanya dapat digunakan untuk satu kali 
perawatan kesehatan

4. Pemerintah tidak perlu membuat daftar penerima 
manfaat program.

5. Ini mencakup pengobatan baik dasar dan yang 
dirujuk

Pro

1. Tidak perlu sebuah daftar penerima manfaat secara 
formal.

2. Skema ini dapat dikatakan mudah dijalankan oleh 
pemerintah.

Kontra

1. Penerima manfaat sering mengalami diskriminasi 
saat mendapatkan layanan  dari penyedia layanan 
kesehatan;

2. Biaya aktual yang dikeluarkan oleh pasien selalu mele-
bihi alokasi jaminan kesehatan yang telah ditentukan. 
Dalam banyak kasus, pemerintah terbebani oleh 
utang ke penyedia pelayanan kesehatan.

3. Prosedur aplikasi untuk SKTM rentan terhadap 
penyalahgunaan. Masyarakat yang lebih mampu juga 
memiliki kemungkinan untuk mendapatkan SKTM 
karena pengawasan yang buruk dalam proses aplikasi.

4. Prosedur aplikasi tersebut menyebabkan tamba-
han beban pada masyarakat miskin karena mereka 
diwajibkan untuk mengajukan permohonan SKTM 
setiap kali ingin mengakses layanan kesehatan.

2. Skema jaminan kesehatan 
berdasarkan tingkat kes-
ejahteraan/ status kemiskinan

1. Kab. Kendal – Jaminan 
Kesehatan Daerah (District 
Health Insurance)

2. Kab. Kulonprogo – Jaminan 
Kesehatan Daerah (District 
Health Insurance)

Sifat Utama

1. Program ini dirancang untuk mencakup masyarakat 
miskin yang tidak tercakup dalam kuota Jamkesmas. 
Penduduk miskin ini tidak tercakup karena beberapa 
alasan. Pertama, disebabkan karena masalah iden-
tifikasi penerima manfaat. Kedua, disebabkan oleh 
perbedaan kriteria kemiskinan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah.
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No. Category of Schemes District – Name of Scheme Features

2. Pemerintah menetapkan kriteria persyaratan dan 
prosedur penilaian kelayakan. Pemerintah harus men-
etapkan dan memelihara database penerima manfaat.

3. Pemerintah mengeluarkan kartu anggota untuk para 
penerima Jamkesda.

Pro

1. Sistem ini memberi kepastian layanan bagi para 
penerima manfaat.

2. Sistem ini memungkinkan pemerintah memiliki kon-
trol atas alokasi anggaran,  karena alokasi anggaran 
untuk skema tersebut dapat diproyeksikan berdasar-
kan database penerima dan data kesehatan peman-
faatan perawatan dari tahun-tahun sebelumnya.

3. Biasanya, pemerintah membentuk lembaga terpisah 
untuk mengurus program, memungkinkan layanan 
yang lebih baik dan lebih responsif.

Kontra

•  Masih terdapat masalah ketidaktepatan sasaran, dika-
renakan masalah pada identifikasi penerima manfaat. 

3. Skema Jaminan Kesehatan 
Semesta

1. Kota Makassar – Jaminan 
Kesehatan Daerah;

2. Kota Balikpapan – 1) 
JPK-Gakin; 2) JAMKESDA 
Informal; JPK

Sifat Utama

1. Program ini dirancang untuk menyediakan jaminan 
kesehatan untuk semua warga kabupaten.

2. Tidak memerlukan database penerima manfaat karena 
program mencakup semua warga yang tinggal di 
daerah tersebut. Namun, dalam kasus di Balikpapan, 
secara umum semua masyarakat dilindungi tetapi 
dengan program yang berbeda berdasarkan kelompok 
tertentu (miskin, buruh, pejabat pemerintah, olahra-
gawan)

3. Untuk mengakses layanan kesehatan, pengguna hanya 
diminta untuk menunjukkan bukti tempat tinggal.

Pro

1. Sistem ini memungkinkan manajemen lebih mudah, 
karena dasar penentuannya  adalah status tempat 
tinggal.

2. Sistem ini juga memungkinkan akses yang lebih 
mudah ke layanan kesehatan dan memberikan kepas-
tian akses.

Kontra

1. Sistem ini mungkin memerlukan kapasitas fiskal tinggi 
karena memerlukan alokasi yang lebih besar terlebih 
dahulu dibandingkan dengan sistem penargetan. 
Namun, dalam beberapa kasus, alokasi dana tersebut 
tidak seluruhnya digunakan karena rendahnya klaim.

2. Orang-orang miskin dan kurang beruntung mungkin 
masih mengalami diskriminasi dalam akses karena 
kurangnya bukti domisili.

Paket Manfaat Program Jamkesda

Kecuali skema jaminan kesehatan provinsi, hampir seluruh skema yang dianalisis 
menunjukkan kesamaan jenis paket manfaat yang diberikan. Cakupan manfaat ini 
termasuk pembebasan penuh dari biaya pelayanan kesehatan dalam pelayanan 
kesehatan dasar yang disediakan di Puskesmas (Puskesmas) dan rujukan untuk 
kelas rawat jalan dan layanan kelas ketiga di rumah sakit umum daerah. Layanan 
rujukan di rumah sakit umum provinsi juga didukung oleh pemerintah provinsi 
yang menyelenggarakan jaminan kesehatan seperti Jawa tengah dan Sumatera 
selatan. Skema provinsi di Jawa Tengah berbeda dengan Selatan Sumatera dalam 
hal cakupan keanggotaan. Skema di Jawa Tengah hanya mencakup masyarakat 
miskin, sementara Sumatera Selatan menyediakan cakupan untuk seluruh warga 
provinsi Sumetara Selatan. Tabel berikut menyajikan berbagai bentuk manfaat dari 
setiap program yang ada.
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Tabel 3c. 

Perbandingan Manfaat Program Jaminan Kesehatan
c l a s s 4

Hal yang 
dibandingkan

Kab. 
Lebak

Kab. 
Tasikmalaya

Kab. 
Kutai 
Timur

Kab. 
Kendal

Kab. 
Kulon 
progo

Kota Balikpapan

Nama Skema Subsidi Jaminan Kesehatan 
untuk keluarga miskin meng-
gunakan SKTM

Jaminan 
Kesehatan 
Masyarakat 
Daerah 
(District Social 
Health Insur-
ance)

JPK – 
GAKIN 
(Jaminan 
Layanan 
Kesehatan 
untuk 
Keluarga 
Miskin)

JAMKESDA 
Informal 
( jaminan 
layanan 
kesehatan 
daerah 
untuk 
pekerja 
informal)

JPK-PNS 
(Jaminan 
Layanan Kes-
ehatan untuk 
Pegawai 
negeri)

Jamkesorga/ 
JPK-OR 
(Jaminan 
layanan 
kesehatan 
untuk atlet)

Kategori 
Skema

Dana Subsidi Layanan 
Kesehatan

Jaminan Kes-
ehatan untuk 
penduduk 
miskin

Jaminan 
Layanan 
Kesehatan 
untuk 
penduduk 
miskin

Jaminan layanan kesehatan yang ditargetkan 
untuk kelompok penduduk tertentu

Target 
Penerima 
Manfaat

Semua masyarakat miskin 
yang memiliki Surat Keter-
angan Tidak Mampu yang 
ditanda tangani kepala desa.

Masyarakat 
miskin yang 
terdapat 
dalam daftar 
penerima 
manfaat JAM-
KESDA dan 
dipublikasikan 
oleh pemerin-
tah daerah

Masyarakat 
miskin 
yang terda-
pat dalam 
daftar 
penerima 
manfaat 
JAMKESDA 
dan 
dipulikasi-
kan oleh 
pemerintah 
daerah

Semua 
penduduk 
Balikpapan 
yang 
bekerja 
pada sektor 
informal

Semua PNS 
di  pemerin-
tah kota

Semua atlet 
Balikpapan, 
pelatih dan 
ofisial.

Manfaat • Penggratisan layanan kesehatan  di Puskesmas dan jaringan-
nya.

• Perawatan penuh untuk layanan kelas4  tiga di Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD)

Subsidi 
terbatas 
untuk kelas 
rujukan 
rawat 
jalan dan 
layanan 
kelas tiga 
rawat inap 
di rumah 
sakit umum 
daerah 

• Manfaat 
dasar dida-
patkan dari 
program 
ASKES

• Manfaat 
tambahan 
diberikan 
berdasar-
kan tingkat 
eselon 
pemerinta-
han

• Layanan 
perawatan 
keseha-
tan dasar 
gratis di 
Puskesmas 
(Puskesmas) 
dan jarin-
gannya

• Perawatan 
penuh untuk 
layanan ru-
jukan kelas 
ketiga di 
Rumah Sakit 
daerah

Cakupan 
Pelayanan 
Medis yang di 
Terima

• Puskesmas:

• perawatan rawat jalan Dasar;

• Dasar rawat inap (hanya di puskesmas yang dilengkapi 
dengan fasilitas perawatan rawat inap);

• obat-obatan;

• perawatan gigi dasar;

• Melahirkan normal dan kesehatan ibu dasar 

• Rumah Sakit Umum Daerah: 

• Rujukan perawatan rawat jalan;

• Rujukan perawatan kelas III di rawat inap;

• Obat-obatan, perawatan gigi;

• Melahirkan dengan komplikasi.

Rujukan 
rawat 
jalan dan 
layanan 
kelas tiga 
rawat inap 
di fasilitas 
Rumah 
Sakit 
Umum 
Daerah

• Manfaat 
dasar yang 
diberikan 
ASKES 
( jaminan 
kesehatan 
wajib bagi 
pegawai 
negeri)

• Manfaat 
tambahan 
berdasar-
kan tingkat 
eselon 
pemerintah 
kabupaten:

• Puskesmas: 

• perawatan 
rawat jalan 
Dasar;

• Pelayanan 
rawat 
inap dasar 
(hanya di 
puskes-
mas yang 
dilengkapi 
dengan 
fasilitas 
perawatan 
rawat 
inap);

4 Layanan kesehatan kelas III mengacu pada klasifikasi tingkat pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan kelas III 
biasanya mengacu pada layanan dasar yang diterima oleh pasien (pasien ditempatkan di ruang bersama, dengan 
fasilitas dasar, sedangkan pasien kelas pertama akan menikmati akomodasi pribadi yang dilengkapi dengan AC 
dan televisi. Kelas pertama jauh mahal dari kelas ketiga.
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Hal yang 
dibandingkan

Kab. 
Lebak

Kab. 
Tasikmalaya

Kab. 
Kutai 
Timur

Kab. 
Kendal

Kab. 
Kulon 
progo

Kota Balikpapan

• Perawa-
tan rawat 
Jalan dari 
dokter 
kelu-
arga yang 
ditetap-
kan

• Perawa-
tan rawat 
Jalan dari 
dokter 
spesia-
lis yang 
ditetap-
kan

• Rawat 
Jalan dan 
rawat 
inap di 
rumah 
sakit yang 
ditetap-
kan

• Pengujian 
laborato-
rium

• obat-
obatan;

• perawatan 
gigi dasar;

• Mela-
hirkan 
normal 
dan 
kesehatan 
ibu tingkat 
dasar 

• Rumah 
Sakit Umum 
Darah: 

• Perawatan 
rawat jalan 
rujukan;

• Perawatan 
kelas III 
di rawat 
inap;

• Obat-
obatan, 
perawatan 
gigi;

• Mela-
hirkan 
dengan 
komplikasi

Hal yang 
diperbandingkan

Kota Makasar Kota Palembang Prov. Jawa Tengah Prov. Sumatera Selatan

Nama Program Pelayanan Kesehatan 
Gratis untuk Penduduk 
Kota Makassar 

JAMKESOSTA (Jaminan 
Kesejahteraan Sosial 
Semesta)

JAMKESDA Provinsi 
Jawa Tengah 

Jaminan Kesehatan 
Sosial Sumatera 
Selatan 

Kategori Program 
Jaminan Kesehatan 

Cakupan Jaminan 
Kesehatan Semesta

Cakupan Jaminan 
Kesehatan Semesta

Cakupan Jaminan 
Kesehatan Semesta

Cakupan Jaminan 
Kesehatan Semesta

Penerima Manfaat 
Program

Seluruh penduduk 
Makassar yang tinggal 
dan bekerja, dibuktikan 
dengan kartu tanda 
penduduk

Seluruh penduduk 
Palembang, dibuktikan 
dengan kartu tanda 
penduduk

Program diberikan 
kepada seluruh 
penduduk provinsi 
Jawa Tengah. Meski 
demikian, pada 
tahap awal program, 
penerima manfaat 
adalah penduduk 
kabupaten/kota  yang 
masuk dalam daftar 
kepesertaan yang dis-
etujui oleh pemerintah 
provinsi.

Seluruh penduduk 
provinsi Sumatera 
Selatan 

Paket Manfaat • Pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas 
dan jaringannya 

• Pembebasan biaya untuk pelayanan kesehatan 
rujukan di rumah sakit daerah kamar kelas tiga. 

• Penyediaan sharing 
biaya rujukan rawat 
inap di RSUD provinsi, 
yang dirujuk oleh 
RSUS kabupaten/
kota.

• Pemerintah provinsi 
menyediakan ban-
tuan untuk tiap 
kabupaten/kota 
untuk menyediakan 
jaminan kesehatan 
semesta untuk selu-
ruh penduduk.

• Dukungan pertang-
gungan biaya layanan 
kesehatan rujukan 
di fasilitas kesehatan 
provinsi dan kabu-
paten/kota. 
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Hal yang 
diperbandingkan

Kota Makasar Kota Palembang Prov. Jawa Tengah Prov. Sumatera Selatan

Pelayanan Medis yang 
dicakup 

• Puskesmas:

• Pelayanan rawat jalan dasar; 

• Perawanan rawat inap dasar (hanya di puskes-
mas yang di lengkapi dengan pelayanan rawat 
inap) facilities);

• Obat-obatan;

• Layanan kesehatan gigi dasar; 

• Pelayanan kelahiran normal dan kesehatan 
ibu dasar. 

• Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD): 

• Rawat jalan rujukan; 

• Rawat inap kelas tiga;

• Obat-obatan;  

• Kesehatan gigi; 

• Pelayanan melahirkan dengan koplikasi.

• Pelayanan kesehatan rujukan di RSUD provinsi;

• Biaya lain terkait transportasi pasien ke RS. 
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Bab 4
Dampak Berbagai Metode 
Penentuan Sasaran Peserta 
Jamkesda

Tinjauan Umum Penentuan Sasaran Peserta pada Skema 
JAMKESDA

Penentuan sasaran kepesertaan/targeting merupakan isu kebijakan penting terkait 
program jaminan kesehatan untuk memastikan bahwa sumber daya publik yang 
terbatas dapat didistribusikan secara efektif kepada mereka yang berhak. Menurut 
Walle (1998), ‘Penargetan’ dalam kebijakan sosial/kesehatan melibatkan rangkaian 
upaya sistematis dan terarah untuk berkonsentrasi sumber daya masyarakat yang 
terbatas sehingga dapat secara efektif menjangkau mereka yang miskin, tertinggal, 
atau yang rentan terhadap risiko. Definisi ini menunjukkan bahwa hasil dari 
kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan dapat dicapai secara efektif 
jika sumber daya yang terbatas tersebut dapat difokuskan pada kelompok sasaran 
spesifik, khususnya yang sangat membutuhkan. Asumsi yang mendasari adanya 
penargetan ini adalah bahwa sangat mungkin untuk membedakan yang miskin dan 
yang tidak. Dari kasus yang diteliti, setidaknya ada tiga metode penargetan yang 
digunakan dalam program Jamkesda.

Metode penentuan sasaran yang pertama adalah metode seperti yang dilakukan di 
Kab. Lebak, Kota Tasikmalaya, dan Kab. Kutai Timur. Di wilayah ini, manfaat Jaminan 
kesehatan dapat diakses oleh masyarakat miskin dengan menunjukkan dokumen 
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang dikeluarkan oleh kepala desa dan 
disahkan oleh pejabat yang ditugaskan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Skema 
penargetan ini di sebut dengan means testing method.

Berdasarkan tiga kasus yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penggunaan 
metode penentuan sasaran menggunakan means test memiliki pro dan kontra. 
Metode penargetan ini mudah untuk dipraktekan oleh pemerintah daerah. Metode 
ini juga tidak memerlukan daftar penerima manfaat yang harus diidentifikasi secara 
jelas pada awal penyelenggaraan, dan dengan demikian, merupakan metode 
terbaik yang dapat digunakan apabila tidak ada data kemiskinan yang valid dan 
dapat diandalkan, seperti di tiga darah tersebut. Penerbitan SKTM memerlukan 
seperangkat kriteria kemiskinan yang jelas. Pemerintah daerah dapat menggunakan 
kriteria sebagai formula dalam mengidentifikasi penduduk yang berhak menerima 
SKTM, dimana sebagian besar menggunakan kriteria kemiskinan yang cenderung 
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berbeda di tiap-tiap daerah. Meski telah memiliki kriteria yang jelas, kriteria tersebut 
seringkali tidak dijadikan pedoman oleh para penerbit SKTM karena mereka lebih 
cenderung menggunakan penilaian pribadi yang bersifat subyektif. 

Pada pelaksanaannya, metode ini menimbulkan sejumlah masalah. Pertama, 
metode ini rentan terhadap disalahgunakan. SKTM dapat diajukan oleh orang-
orang yang sebenarnya tidak sesuai dengan kriteria karena buruknya pengawasan 
proses pengajuan SKTM. Penggunaan SKTM ini juga menambah beban masyarakat 
miskin karena mereka diwajibkan untuk mengajukan permohonan SKTM setiap kali 
mereka membutuhkan layanan kesehatan. 

Untuk menghindari masalah kesalahan targeting, Kutai Timur memiliki aturan 
khusus, dimana penerima bantuan kesehatan yang menggunakan SKTM harus 
menandatangani surat pernyataan. Surat ini berisi pernyataan bahwa mereka 
memenuhi syarat yang tertera dalam kriteria kemiskinan daerah. Apabila kemudian 
ternyata terbukti tidak layak kendapat bantuan, mereka bersedia mengganti semua 
biaya  yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Metode penentuan sasaran kedua adalah sebagaimana yang digunakan oleh 
Kab. Kendal dan Kab. Kulonprogo. Di kedua wilayah tersebut, program Jamkesda 
menargetkan masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam program Jamkesmas. 
Mereka yang ingin mengakses manfaat Jamkesda akan diminta menunjukkan 
kartu keanggotaan Jamkesda. Oleh karena itu, keanggotaan program Jamkesda 
harus ditentukan dari awal. Di Kab. Kendal misalnya, Dinas Kesehatan Pemerintah 
Kabupaten mengeluarkan SK Bupati pada pada daftar penerima manfaat Jamkesda, 
yang diperbarui setiap tahun. Dinas ini juga membentuk tim untuk melakukan 
verifikasi keanggotaan dan validasi untuk memastikan bahwa program tersebut 
tepat sasaran Skema penentuan sasaran ini disebut dengan Proxy Means Test.

Proxy means test mengidentifikasi indivitu menggunakan proxy yang merefleksikan 
tingkat kesejahteraan. Biasanya, Iproxy means test melibatkan penilaian terhadap 
tiap rumah tangga terkait dengan sejumlah kecil karekteristik yang mudah 
diamati dan dilakukan pembobotan (idealnya diperoleh dari faktor atau analisis 
regresi dari data rumah tangga). Kelayakan penerima manfaat ditentukan dengan 
membandingkan skor yang didapat dengan nilai yang telah ditentukan. Kabupaten 
Kendal dalam mengembangkan daftar penerima Jamkesda menggunakan kriteria 
kemiskinan yang agak berbeda dibandingkan dengan BPS.

Metode penentuan sasaran yang ketiga, adalah sebagaimana yang digunakan 
oleh Kota Makassar, Kota Balikpapan, Kota Palembang, dengan skema jaminan 
kesehatan semestanya, disebut dengan metode broad targeting. Program ini 
menargetkan semua penduduk kota, tantap membedakannya dari status sosial 
dan ekonomi. Untuk mengakses manfaat program, penduduk hanya menunjukkan 
bukti kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga). Di Balikpapan, kartu Jamkesda (JPK 
Gakin, Jamkesda Informal dan kartu JPK-PNS) juga digunakan bersama KTP untuk 
mengidentifikasi penerima manfaat program Jamkesda. 

Metode penentuan sasaran ini cenderung lebih mudah dikelola bagi pemerintah 
kabupaten—dalam hal pengelolaan peserta—karena pengembangan dan 
pengelolaan database penerima manfaat tidak menjadi prioritas. Kesalahan 
penargetan dapat dikurangi karena program tersebut ditujukan untuk semua 
warga yang tinggal di kedua wilayah tersebut. Meskipun metode ini meminimalisir 
resiko kesalahan penargetan, metode ini masih menimbulkan diskriminasi dalam 

B
a

b
 4
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akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hal ini terjadi karena 
masyarakat miskin sering tidak memiliki bukti domisili.

Tabel berikut menyajikan gambaran metode penentuan sasaran yang digunakan 
dalam program-program jaminan kesehatan kabupaten.

Tabel 4a. 

Gambaran Umum Metode Penentuan Sasaran Program Jaminan Kesehatan

No. Metode Penentuan 
Sasaran

Kabupaten/Kota

1. Sarana pengujian 
menggunakan SKTM 
(Surat Keterangan Tidak 
Mampu)

• Kab. Lebak

• Kota Tasikmalaya

• Kab. Kutai Timur

• Sebagian di-
gunakan oleh 
Kab. Kendal bagi 
mereka yang 
memenuhi syarat 
menerima Jam-
kesda tetapi belum 
masuk menjadi 
peserta Jamkesda

Pro

• Secara praktik tidak begitu rumit 
dikelola oleh pemerintah daerah;

• Cukup mudah digunakan meski 
pemerintah tidak memiliki data indi-
vidu yang memenuhi syarat program;

• Pemerintah daerah tidak perlu 
melakukan pembaruan database 
kepesertaan;

• Dapat digunakan untuk melengkapi 
metode targeting lainnya untuk memi-
nimalkan resiko kesalahan penargetan, 
seperti yang dilakukan Kab. Kendal

Kontra

• Rawan penyalahgunaan terkait bu-
ruknya sistem verifikasi dan prosedur 
validasi;

• Dapat memberi beban yang lebih 
besar pada masyarakat miskin karena 
panjangnya proses aplikasi. Setiap 
SKTM hanya berlaku untuk sekali 
pengobatan.

2. Proxy means testing 
menggunakan indikator 
kemiskinan daerah

• Kab. Kendal

• Kab. Kulonprogro

Pro

• Memberikan kepastian karena kejela-
san status sebagai anggota Jamkesda;

• Memberikan kepastian kepada pemer-
intah daerah tentang jumlah orang 
yang tercakup dalam skema Jamkesda, 
yang memungkinkan pemerintah 
daerah mengalokasikan sumber daya 
yang cukup dan memiliki kontrol atas 
anggaran.

Kontra

• Masih memungkinkan terjadinya salah 
sasaran

• Memerlukan pengembangan database 
keanggotaan yang dikelola dan diper-
barui secara teratur.

• Membutuhkan kapasitas kelembagaan 
yang memadai dalam mengelola.

3. Broad Targeting meng-
gunakan bukti domisili

• Kota Balikpapan

• Kota Makassar

• Kota Palembang

Pro

• Dalam praktek, mudah dikelola

• Risiko kesalahan penargetan dapat 
dikurangi karena program tersebut 
ditargetkan untuk semua penduduk di 
wilayah yang bersangkutan.



27

Bab 4  Dampak Berbagai Metode Penentuan Sasaran Peserta Jamkesda

Kontra

• Tergantung pada kondisi, metode ini 
masih dapat mengecualikan mereka 
yang memenuhi syarat, karena tidak 
memenuhi persyaratan administratif 
yang disyaratkan.

Dampak Penggunaan Berbagai Metode Penentuan 
Sasaran

Pada bagian sebelumnya telah dibahas berbagai metode penentuan sasaran yang 
digunakan oleh program-program Jamkesda di daerah yang diteliti. Bagian ini, 
akan menjelaskan tentang bagaimana dampak penggunaan berbagai metode 
penentuan sasaran tersebut, apakah dapat secara efektif mencakup atau justru 
meminggirkan masyarakat  yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan. Metode 
penentuan sasaran yang baik adalah yang dapat secara efektif ditujukan untuk 
mengatasi permasalahan dan mencakup kelompok target yang spesifik, dan 
dapat menghindari pemberian bantuan kepada yang tidak berhak. Hal ini dapat 
berarti upaya redistribusi. Meski ada harapan dari model penentuan sasaran, harus 
diperhatikan bahwa kemiskinan tidak statis. Jadi, metode penentuan sasaran ini 
membidik sasaran yang bergerak. Akurasi, validitas dan pembaruan data menjadi 
hal yang sangat penting.

Fakta bahwa kemiskinan Indonesia merupakan hal yang dinamis memiliki arti bahwa 
model jaminan kesehatan dengan sasaran penduduk miskin tidak akan selalu dapat 
diandalkan untuk mecakup seluruh masyarakat miskin. Kita tidak dapat mengatakan 
bahwa semua orang miskin sudah ditanggung jika jumlah penerima bantuan sama 
dengan jumlah orang miskin, karena setiap hari ada penduduk yang menjadi miskin, 
ataupun yang lepas dari kemiskinan. Selain itu, jika jumlah penduduk miskin yang 
tercakup sama dengan jumlah penduduk non-miskin yang tercakup, jumlah total 
penerima bantuan akan sama dengan jumlah total penduduk miskin, namun ada 
penduduk miskin yang tidak tercakup, jadi, kualitas sistem kepesertaan—termasuk 
apakah sistem tersebut up-to-date—adalah titik kunci yang harus diperhatikan 
dalam melihat dampak penggunaan metode penentuan sasaran tersebut.

Untuk memperkirakan bagaimana efek penggunaan berbagai penentuan sasaran 
terhadap potensi inklusi dan eksklusi terhadap calon penerima bantuan, analisis 
pada bagian ini menggunakan data kemiskinan sebagai patokan untuk menentukan 
kelompok yang memenuhi syarat. Terlepas dari kenyataan bahwa jumlah penduduk 
miskin bersifat dinamis, data ini masih dapat dipercaya karena data tersebut 
menggambarkan kondisi kemiskinan yang sesungguhnya, yang digunakan untuk 
menentukan jumlah penerima bantuan saat program disusun.

Dampak penggunaan berbagai metode penentuan sasaran yang digunakan dalam 
JAMKESMAS dan JAMKESDA diukur dari sejauh mana metode tersebut berhasil 
meraih penerima manfaat yang disasar oleh program dan meminggirkan penduduk 
yang tidak memenuhi syarat. Analisis pada bagian ini dibagi menjadi tiga bagian. 
Bagian pertama menjelaskan tentang perbedaan antara data kemiskinan nasional 
dan daerah. Permasalahan terkait dengan data kemiskinan merupakan hal yang 
krusial untuk di evaluasi karena mempengaruhi metode penentuan sasaran yang 
digunakan oleh tiap daerah karena hampir seluruh daerah penelitian menggunakan 
data kemiskinan untuk menentukan penduduk yang berhak dan tidak berhak 
mendapatkan bantuan. Kegagalan dalam menentukan permasalahan terkait 
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data kemikinan dan perhitungan jumlah penduduk miskin dapat berakibat pada 
program yang tidak sensitif kemiskinan, dikelola dengan tidak tepat, tidak efektif 
dan tidak optimal. bagian kedua mendiskusikan kesalahan penentuan sasaran yang 
terungkap berdasar data statistik, dan bagian ketiga akan mencoba mengklasifikasi 
masalah kesalahan sasaran berdasarkan teori tipe-E dan tipe-F ataupun masalah 
double dipping.

Gambaran Umum tentang Permasalahan Data Kemiskinan

Sebelum menganalisis lebih lanjut, perlu bahasan tentang berbagai isu terhait data 
kemiskinan yang digunakan. Terdapat perbedaan antara data kemiskinan nasional 
(dari BPS) dan data kemiskinan lokal. Data kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS 
banyak digunakan untuk menentukan penerima program pengentasan kemiskinan 
pemerintah, termasuk JAMKESMAS. Data kemiskinan tersebut juga digunakan untuk 
sebagian besar program JAMKESDA yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 
Sayangnya, beberapa pemerintah daerah merasa bahwa data BPS berkualitas kurang 
baik, usang, tidak mengambarkan karakteristik masalah kemiskinan di daerah 
yang sebenarnya, dll. Permasalahan ini dijadikan alasan pemerintah daerah dalam 
menggunakan data kemiskinan mereka sendiri sebagai landasan penentuan kriteria 
kelayakan untuk program pengentasan kemiskinan di daerah. Kriteria kemiskinan 
pemerintah daerah sendiri berbeda dengan yang digunakan oleh nasional, dan 
menyebabkan permasalahan penargetan yang kompleks.

Permasalahan pada data BPS juga terjadi dalam menentukan kriteria kelayakan 
program JAMKESMAS. Program ini menggunakan data kemiskinan di tahun 2007 
untuk menentukan penerima bantuan  pada periode 2010. Karena kemiskinan 
bersifat dinamis, dimana terdapat penduduk yang tidak memenuhi syarat sebagai 
warga miskin karena adanya peningkatan kesejahteraan keluarga, ataupun adanya 
masyarakat miskin baru yang tidak tercantum dalam data, serta perpindahan 
domisili kependudukan, membuat sistem penentuan sasaran JAMKESMAS tersebut 
tidak efektif dan kurang optimal dalam mencakup warga miskin.

Perbedaan jumlah pendudk miskin antara data kemiskinan nasional dan daerah,  
dapat dilihat pada tabel di bawah. Kendal dan Kabupaten Lebak memiliki perbedaan 
yang signifikan, antara data kemiskinan nasional dan daerah. Pada tahun 2010, 
perbedaan  jumlah penduduk miskin di Lebak adalah sebanyak  542,570 penduduk, 
di mana tingkat kemiskinan daerah lebih besar dari nasional. Di Kendal, perbedaan 
mencolok antara data lokal dan nasional hanya terjadi pada tahun 2010, sebesar 
361,576 penduduk. Perbedaan tajam juga terjadi karena pengaruh politik, yang 
menggunakan tingkat kemiskinan untuk tujuan terkait pemilihan umum. 
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Permasalahan Penargetan dalam Pelaksanaan JAMKESMAS

Setelah berevolusi dari program Jaring Pengaman Sosial pada tahun 1998, 
Jamkesmas merupakan sistem jaminan kesehatan nasional yang dirancang untuk 
menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini 
ditargetkan secara eksklusif untuk masyarakat miskin, yang  dilaksanakan dengan 
dukungan pembiayaan anggaran bantuan sosial yang dialokasikan dari APBN.

Jumlah masyarakat miskin didefinisikan melalui kriteria yang digunakan oleh Biro 
Pusat Statistik. Setelah diterapkan dan disesuaikan selama lebih dari 12 tahun, 
penerima bantuan dan anggaran JAMKESMAS  meningkat dari hanya 2,23 triliun 
rupiah untuk mencakup 36,1 juta penduduk pada tahun 2005, menjadi 5,1 triliun 
rupiah untuk mencakup 76,4 juta penduduk  pada tahun  2010.

Tabel 4b. 

Alokasi anggaran Jamkesmas, 2005-2010
Year Alokasi Anggaran

(dalam Rp. Triliun)
Jangkauan/ Kuota

(dalam miliar 
penduduk)

Jumlah Penduduk 
Miskin

( dalam milyar)

2005 2,23 36,1 35,1

2006 2,6 60 39,05

2007 3,53 76,4 37,1

2008 4,7 76,4 34,96

2009 3,6 76,4 32,53

2010 5,1 76,4 31,023

Data di atas menunjukkan bahwa angka cakupan JAMKESMAS selalu melebihi 
jumlah warga miskin. Bahkan pada tahun 2010, total alokasi untuk masyarakat tidak 
miskin (tergolong mampu) lebih besar dibandingkan jumlah masyarakat miskin. 
Hal ini menunjukkan adanya masalah kesalahan penargetan, dimana banyak warga 
non-miskin (mampu) tercakup sebagai penerima bantuan. Masalah ini menjadi 
lebih kompleks dengan adanya fakta yang menunjukkan bahwa, meskipun cakupan 
JAMKESMAS melebihi tingkat kemiskinan, namun masih terdapat penduduk miskin 
yang tidak tercakup oleh program JAMKESMAS. 

Gambar 4a. Perbedaan Data Penduduk Miskin antara Data 

Nasional dan Data Lokal (2008 – 2010)
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Jika penerima bantuan JAMKESMAS terbatas hanya untuk warga miskin, dan 
pemerintah mencoba untuk meminimalkan kesalahan penargetan dengan 
memperbarui data secara teratur, maka pengeluaran anggaran untuk JAMKESMAS 
bisa lebih efisien. Namun, dengan sistem alokasi yang ada, di mana jumlah penerima 
JAMKESMAS selalu lebih besar dari jumlah warga miskin, serta tidak memperbarui 
data penduduk miskin secara berkala, penggunaan anggaran akan menjadi tidak 
efisien.

Grafik di bawah ini menggambarkan kecenderungan kemampuan pemerintah dalam 
mengalokasikan anggaran yang cukup untuk JAMKESMAS. Grafik menunjukkan 
bahwa alokasi anggaran cenderung meningkat ketika JAMKESMAS dirancang 
serta difokuskan hanya untuk warga miskin, sementara jumlah alokasi anggaran 
per kemiskinan cukup besar. Namun, jika kita menggunakan model alokasi saat ini 
(alokasi anggaran per kuota), alokasi anggaran sepertinya akan stagnan.

Meskipun JAMKESDA bertujuan untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan 
JAMKESMAS, pelaksanaan JAMKESDA juga mengalami berbagai masalah. Bagian 
selanjutnya akan menjelaskan berbagai masalah yang dapat timbul dalam 
pelaksanaan JAMKESDA, diskusi ini mencakup beberapa model: Bantuan kesehatan 
berbasis subsidi, Bantuan kesehatan berdasar status kemiskinan, Jaminan kesehatan 
dengan cakupan universal, dan model campuran bantuan kesehatan. 

•	 Bantuan Kesehatan Berbasis Subsidi

Model pertama adalah bantuan biaya perawatan kesehatan, yang diterapkan oleh 
kabupaten Lebak, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal 
pemilihan kelompok sasaran, karakteristik dari model ini adalah tidak adanya 
data penerima bantuan. Pemilihan kelompok sasaran hanya berdasarkan klaim 
melalui SKTM dan bukan berdasarkan sistem keanggotaan. Akibatnya, sulit untuk 
menilai dan memperkirakan tingkat kesalahan penargetan yang terjadi pada 
pelaksanaan JAMKESDA di tiga kabupaten tersebut. Namun, diskusi kelompok 
fokus menunjukkan bahwa kesalahan penargetan merupakan masalah serius yang 
terjadi dalam pelaksanaan model JAMKESDA.

Gambar 4b. Alokasi Anggaran Per-kuota dan Per-Jumlah 

Penduduk Miskin, 2005-2010
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Karena kurang rincinya data yang ada, estimasi kesalahan penargetan ini didasarkan 
pada data keanggotaan JAMKESMAS. Analisis dilakukan dengan membandingkan 
jumlah penduduk miskin dengan kuota yang digunakan (kuota terpakai) oleh 
JAMKESMAS. Kuota terpakai dipilih karena mencerminkan situasi yang sebenarnya 
dalam hal bagaimana kuota JAMKESMAS tersebut terdistribusi secara aktual dan 
sampai ke tangan masyarakat. Perbandingan antara penduduk miskin dengan 
cakupan JAMKESAS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Grafik tersebut menunjukkan kapasitas JAMKESMAS dalam mencakup semua 
penduduk miskin di tiga kabupaten. Di Kutai Timur dan Lebak, cakupan Jamkesmas 
(menggunakan perbandingan antara kuota dengan jumlah penduduk miskin) 
jauh lebih besar dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional. Pada tahun 
2010, cakupan Jamkesmas di Kutai Timur dan Lebak sebesar 327 persen dan 458 
persen dari penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa Jamkesmas tidak hanya 
dinikmati oleh warga miskin, tetapi juga oleh warga yang tergolong mampu. Selain 
itu, terdapat  sejumlah besar penduduk miskin  yang menikmati JAMKESMAS, 
dimana jumlah warga miskin yang mendapatkan fasilitas JAMKESMAS sebanyak  
tiga kali lebih besar dari jumlah warga miskin.

Berbeda dengan dua kabupaten lainnya, alokasi Jamkesmas di Tasikmalaya lebih 
rendah dari angka kemiskinan, sehingga pada tahun 2010 terdapat  lebih dari 29 
persen warga miskin yang tidak tercakup oleh JAMKESMAS. Masalah dalam situasi 
tersebut  diperparah dengan ditemukannya data bahwa sejumlah besar warga tidak 
miskin (warga terglong mampu) turut menikmati JAMKESMAS.

Sistem pembaruan data yang tidak mamadai pada program JAMKESMAS 
berkontribusi pada tidak efektifnya pelaksanaan jaminan kesehatan di ketigadaerah 
tersebut. Sebagai contoh, meskipun alokasi JAMKESMAS di Lebak lebih dari 400 
persen jumlah warga miskin, namun Jamkesmas gagal untuk menutupi seluruh 
penduduk miskin sebagai misi utama dari JAMKESMAS.

Program JAMKESDA dapat digunakan untuk melengkapi JAMKESMAS dengan 
mencakup mereka yang tidak terdaftar didalam program identifikasi penerima 
manfaat (PPLS) tahun 2008. Namun, dengan tidak adanya database keanggotaan 
(dan secara umum, daerah yang menggunakan model ini juga tidak memiliki data 
rinci jumlah warga miskin), program ini gagal untuk mencakup warga miskin, dan 

Gambar 4c. Cakupan Program Jaminan Kesehatan di 

Kabupaten Lebak, Tasikmalaya dan Kutai Timur, 2008- 2010
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menambah masalah kompleksitas kesalahan penargetan di ketiga daerah ini karena 
sistem verifikasi yang tidak memadai.

•	 Program Bantuan Kesehatan berdasar Status Kemiskinan

Model  kedua adalah bantuan kesehatan yang ditargetkan untuk warga miskin. 
Model ini diterapkan di Kendal dan Kabupaten Kulonprogo. Karakteristik yang 
membedakan dari program lain adalah adanya mekanisme identifikasi keanggotaan 
JAMKESDA. Oleh karena itu, penerima bantuan program ini dapat dihitung, 
meskipun pada kenyataannya daera-daerah tersebut masih menggunakan 
SKTM untuk mencakup warga miskin yang gagal dimasukkan ke dalam program  
JAMKESDA dan JAMKESMAS.

Di kabupaten Kendal, keberadaan JAMKESDA sebenarnya meningkatkan 
kemungkinan kesalahan penargetan. Sebagai contoh, pada tahun 2010, dengan 
138,128 penduduk miskin, cakupan JAMKESMAS di Kendal adalah 145,789 orang. 
Ini menunjukkan,  bahwa melalui JAMKESMAS, warga  miskin sudah dilindungi 
jaminan kesehatan, dan 7,621 penduduk yang tidak miskin juga mendapatkan 
fasilitas JAMKESMAS. Dengan kuota tambahan sebanyak  60,594 yang diperoleh 
dari JAMKESDA, jumlah warga non-miskin yang mendapatkan jaminan perawatan 
kesehatan dari pemerintah meningkat menjadi 68,215 penduduk. 

Namun, apabila  kita mengevaluasi kembali masalah dalam pelaksanaan 
JAMKESMAS, di mana banyak warga  miskin yang  tidak mendapatkan jaminan 
kesehatan, JAMKESDA bisa dianggap sebagai upaya “menambal” masalah kesalahan 
penargetan ini. Meski demikian, hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat, 
data kemiskinan yang mereka gunakan adalah benar/valid.

Praktek JAMKESDA di Kulonprogo tidak berbeda dengan Kendal, namun kuota 
JAMKESMAS jauh lebih besar dibanding jumlah warga miskin. Pada tahun 2010, 
dengan angka sebanyak  82,563 warga miskin, cakupan JAMKESMAS adalah 
sebanyak 141,893 penduduk. Artinya, sebanyak 59,393 populasi non- miskin 
menikmati JAMKESMAS. Selain itu, dengan adanya JAMKESDA yang meliputi 
85,475 penduduk  di Kulonprogo, jumlah warga non-miskin  yang memperoleh 
jaminan perawatan kesehatan pemerintah diperkirakan ebanyak 144,804 penduduk. 
Perhitungan ini tidak termasuk potensi kesalahan penargetan akibat penggunaan 
SKTM, yang sulit untuk diperkirakan jumlahnya. 

Gambar 4d. Cakupan Program Jaminan Perawatan 

Kesehatan di Kendal dan Kulonprogo, 2008- 2010
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•	 Cakupan Universal

Model ketiga adalah cakupan universal, yang diterapkan oleh Makassar dan 
Palembang. Kedua kota tersebut menerapkan jaminan perawatan kesehatan pada 
seluruh penduduk di daerahnya. 

Berdasarkan data keanggotaan program jamninan kesehatan pemerintah 
(JAMKESMAS  dan JAMKESDA), di Makassar, jumlah cakupan program lebih besar 
dari total penduduk. Pada tahun 2010, penerima JAMKESMAS tercatat sebesar 
336,004 penduduk dan JAMKESDA mencakup sebanyak 1.248.436 penduduk. 
Dengan demikian, jumlah tanggungan JAMKESMAS dan JAMKESDA adalah sebesar 
1.584.440 penduduk, lebih dari total penduduk Makassar yang hanya sekitar 
1.292.900 jiwa. Dari data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa 291,450 penduduk  
dicakup baik oleh JAMKESMAS dan program JAMKESDA.

Dari data di bawah ini, terdapat hal harus digarisbawahi terkait dengan pembaruan 
data dalam administrasi Jamkesda di Makassar. Jumlah tanggungan pada periode 
2008-2010 tidak berubah, hal ini membuktikan bahwa jumlah tanggungan 
kesehatan, baik dari JAKESMAS dan JAMKESDA, tidak diperbarui secara berkala. 
Meskipun program JAMKESDA dibuat untuk menjangkau semua warga Makassar, 
data keanggotaan harus diperbarui secara berkala. Hal ini, dilakukan untuk 
menghindari kesalahan pemberian bantuan kepada warga yang bukan penduduk 
Makassar untuk mengendalikan penggunaan anggaran JAMKESDA.

Di kota Palembang, meskipun pemerintah daerah telah menerapkan model cakupan 
universal, berdasarkan data jumlah tanggungan, hanya berjumlah 1.014.558 
atau sekitar 69,8 persen penduduk  yang ditanggung oleh program pada tahun 
2010. Jumlah ini lebih kecil dari total penduduk yang berjumlah sekitar 1.452.840 
penduduk. Dengan demikian, ada lebih dari 400,000 warga Palembang yang tidak 
mendapatkan jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. 

•	 Model Campuran: Penentuan Sasaran Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan 
Status Kemiskinan

Balikpapan menggunakan model campuran antara penentuan sasaran berdasar 
jenis pekerjaan dan status kemiskinan. Hal ini disebabkan karena di satu sisi, 
Balikpapan melaksanakan program bantuan kesehatan yang khusus diperuntukkan 

Gambar 4e. Cakupan Program Jaminan Kesehatan 

di Makassar dan Palembang, 2008- 2010
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bagi warga miskin, di mana pemerintah daerah membayar seluruh biaya 
pengobatan masyarakat menengah kebawah, di sisi lain, juga mengembangkan 
bantuan kesehatan berdasarkan  jenis pekerjaan (sektor informal (JPK untuk 
warga miskin miskin / JPK-Gakin), sektor formal (JPK PNS / JPK-PNS), dan atlet 
(JPK -OR/Jamkesorga)). Pengembangan Program multi-skema ini dimaksudkan 
untuk melaksanakan cakupan jaminan kesehatan universal. Namun, berbeda 
dengan Kota Makassar dan Palembang yang menerapkan model tunggal untuk 
menjangkau semua penduduk, versi cakupan universal di Balikpapan bertujuan 
untuk menjangkau semua penduduk melalui penggunaan  program yang berbeda, 
dengan sasaran  berbagai kelompok ekonomi dalam populasi.

Pelaksanaan jaminan kesehatan di Balikpapan juga berbeda jika dibandingkan 
dengan daerah lain dalam hal kriteria kelayakan. Balikpapan memiliki kriteria 
khusus untuk menentukan warga miskin, yang berdampak pada perbedaan jumlah 
penduduk miskin yang  cukup besar, yakni sekitar  42,369 jiwa  pada tahun 2010. 
Jika jumlah tanggungan dianggap sebagai jumlah penduduk yang di-cover oleh 
JAMKESDA dan JAMKESMAS, cakupan total penduduk miskin di Balikpapan adalah 
sekitar 51,449 jiwa (tahun 2010). Jumlah ini lebih besar dibanding jumlah penduduk 
miskin (versi nasional) yang hanya berjumlah  19,364 jiwa, atau sekitar 23,733 jiwa , 
jika menggunakan angka kemiskinan daerah.

Namun, pada kenyataannya, jumlah penduduk  yang mendapatkan fasilitas  
JAMKESMAS dan JAMKESDA hanya sekitar 23,733 jiwa. Hal ini disebabkan oleh 
kebijakan pemerintah yang menyebutkan bahwa, warga  yang memiliki kartu 
JAMKESMAS juga harus terdaftar dalam program JAMKESDA, karena JAMKESDA 
diposisikan sebagai pelengkap JAMKESMAS. Dengan kata lain, JAMKESDA 
melengkapi JAMKESMAS baik dari segi keanggotaan dan cakupan manfaat. Oleh 
karena itu, jika data kemiskinan dari versi nasional yang digunakan sebagai tolak 
ukur, setidaknya ada sekitar 19,364 jiwa yang memiliki dua kartu jaminan perawatan 
kesehatan, dan ada kurang lebih sekitar  4,369 jiwa penduduk non-miskin yang 
terdaftar dalam program. Namun, jika menggunakan data kemiskinan lokal, tidak 
ada warga non-miskin  yang terdaftar dalam program, dan setidaknya ada sekitar 
19.364 penduduk miskin yang “berkartu ganda (double carded)”, dengan asumsi 
bahwa tidak ada masalah kesalahan penargetan dalam program JAMKESMAS.

“Double Carding” tidak hanya terjadi dalam program JPK-Gakin, tetapi juga dalam 
JPK bagi pegawai negeri sipil (JPK - PNS), yang mencakup 19,882 penduduk pada 
tahun 2009. Double carding terjadi karena keuntungan yang ditawarkan oleh JPK-
PNS lebih komprehensif dibandingkan dengan program ASKES yang diberikan 
kepada semua pegawai pemerintah sebagai program wajib bagi mereka. Cakupan 
program jaminan kesehatan di Balikpapan dapat dilihat pada pada grafik di bawah 
ini.
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Jika semua program jaminan kesehatan di Balikpapan dibuat sebagai sistem 
untuk mencapai cakupan universal, jumlah penduduk yang tidak tercakup oleh 
jaminan kesehatan masih relatif cukup tinggi. Pada tahun 2009, jumlah penduduk 
yang tidak menerima segala jenis program jaminan kesehatan berjumlah 85,595 
jiwa, sedangkan jumlah total yang tercakup dalam program jaminan kesehatan 
(pemerintah maupun swasta) berjumlah 453,930 jiwa. Jumlah ini terdiri dari penerima 
bantuan JAMKESMAS sebanyak 27,716 jiwa, penerima bantuan (yang hanya 
memiliki JPK-Gakin) JPK-Gakin berjumlah 232 jiwa, penerima JAMKESDA informal 
berjumlah 194,271 orang dan anggota jaminan kesehatan lain (Askes, Jamsostek, 
jaminan kesehatan swasta, dll) mencakup sekitar 231,620 orang. Dengan demikian, 
program jaminan  kesehatan perawatan di Balikpapan belum mampu menjangkau 
keseluruhan warga Balikpapan.

Masalah Kesalahan Penentuan Sasaran: Tipe-F, Tipe-E, Double Dipping

Ada cukup banyak literatur yang dapat dijadikan patokan untuk meneliti efektivitas 
dan efisiensi penentuan sasaran. Cornia dan Steward (1995) mengkategorikan 
kegagalan penentuan sasaran ini menjadi dua jenis. Kesalahan tipe-F, adalah 
kegagalan intervensi untuk mencapai kelompok sasaran program. Kesalahan Tipe 
–E, adalah kegagalan di mana intervensi menguntungkan kelompok yang tidak 
menjadi sasaran program.

Tabel 4c. 

Kesalahan Tipe-E dan Tipe-F
Matriks Klasifikasi Warga Miskin Warga non-Miskin TOTAL

Penerima JAMKEDA/ 
JAMKESMAS

Kelompok Sasaran Kesalahan Tipe-E Total yang terjamin

Yang Tidak Menerima Kesalahan Tipe- F Bukan Kelompok 
Sasaran

Total yang tidak 
terjamin

TOTAL Total Penduduk Miskin Total Penduduk non- 
Miskin

Total Populasi

Gambar 4f. Cakupan Program Jaminan Kesehatan 

di Balikpapan, 2008- 2010
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Dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di Indonesia, selain kesalahan tipe-E dan 
tipe-F, ada juga masalah double dipping, di mana satu individu menerima paket 
bantuan dari dua program yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena dalam konteks 
Indonesia, terdapat dualitas jaminan kesehatan, yang dikelola oleh pemerintah 
pusat dan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan analisis sebelumnya, 
masalah ini ditemukan di Balikpapan, double dipping di Balikpapan sengaja 
dilakukan karena adanya ketidakpercayaan terhadap data kemiskinan nasional dan 
perbedaan cakupan penerima manfaat program jaminan kesehatan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jenis kesalahan penargetan yang paling 
umum terjadi di lima kabupaten, yang melaksanakan model penargetan berdasar 
status kemiskinan, adalah kesalahan Tipe-E. Kesalahan ini terjadi karena orang yang 
tidak berhak, mendapatkan bantuan/ tercakup kedalam program.

Kabupaten Kendal (2009 dan 2010), Kulonprogo, Kutai Timur, dan Lebak adalah 
daerah yang mengalami kesalahan Tipe-E. Persentase kesalahan ini bervariasi di tiap 
tahun dan wilayah. Sebagai contoh, di Lebak, Kesalahan Tipe-E berjumlah sekitar 

Type F mistakes

(A)

Type E mistakes

(B)

Gambar 4g. Masalah Kesalahan Penetapan Sasaran 

Program di 5 Daerah, 2008-2010
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358 % pada 2010. Hal ini menunjukkan, bahwa jumlah penduduk tidak miskin yang 
mendapatkan program jaminan kesehatan pemerintah (Jamkesmas dan Jamkesda) 
adalah sebanyak tiga kali lebih tinggi dari jumlah penduduk miskin.

Kesalahan Tipe-E juga sering terjadi karena kuota program JAMKESMAS lebih tinggi 
dari jumlah warga miskin. Pada kenyataannya, banyak data JAMKESMAS yang salah 
sasaran dan sudah outdated/ tidak berlaku. Oleh karena itu, meskipun kuota yang  
dialokasikan oleh JAMKESMAS lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah warga 
miskin, masih terdapat sejumlah besar warga miskin yang tidak terdaftar dalam 
JAMKESMAS. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa daerah seperti Kendal dan 
Kulonprogo telah memperkenalkan program JAMKESDA.

Di Tasikmalaya, ditemukan kesalahan tipe-F, di mana banyak warga miskin 
yang berhak menerima program tersebut, namun tidak tercakup oleh program 
JAMKESMAS. Meskipun pemerintah setempat telah memperkenalkan program 
JAMKESDA, jumlah jagkauan tersebut  tidak dapat dihitung karena buruknya sistem 
database penerima manfaat di kabupaten tersebut. Pencatatan penggunaan SKTM 
hampir tidak ada. Selain Tasikmalaya, kesalahan tipe-F juga ditemukan di Kendal 
pada tahun 2008.

Di daerah yang menerapkan cakupan universal, seperti di Makassar dan Palembang, 
program tersebut masih berpotensi mengalami masalah kesalahan penargetan. 
Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat sekitar 291,450 jiwa atau 22,6% 
dari penduduk Kota Makassar yang tercakup oleh jaminan kesehatan pemerintah 
di dua program pada tahun 2010. Dengan kata lain, terdapat satu individu yang  
berpotensi menerima dua manfaat sekaligus (double dipping). Meskipun masalah 
double dipping menurun setiap tahun di Makassar, sistem pemutakhiran data yang 
kurang baik dapat menyebabkan masalah ini menjadi lebih buruk. 

Grafik diatas menggambarkan masalah penargetan dalam pelaksanaan program 
jaminan kesehatan di Makassar dan Palembang. Di Palembang, sedikitnya ada 
400.000 atau sekitar 30,2 persen warga yang tidak menerima program layanan 
jaminan kesehatan pemerintah (2010). Dengan demikian, di kota ini, telah terjadi 
kesalahan tipe-F. 

Gambar 4h. Potensi Kesalahan Tipe-F dan Double 
Dipping di Kota Makassar dan Kota Palembang
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Kapasitas Anggaran Terkait dengan Model Penentuan Sasaran

Dalam hal alokasi anggaran, Balikpapan memiliki alokasi anggaran tertinggi per-
kapita dan per-kuota bila dibandingkan dengan daerah lain. Dari analisis anggaran 
selama 3 tahun, alokasi anggaran rata-rata per-kapita per-tahun adalah 37.946 
rupiah, dan per-kuota anggaran adalah 61.459 rupiah. Perhitungan ini berdasarkan 
alokasi anggaran JAMKESDA informal, dan tidak termasuk program lain seperti JPK-
Gakin dan JPK PNS.

Balikpapan juga memiliki kapasitas fiskal yang relatif tinggi untuk mengalokasikan 
anggaran untuk menutupi seluruh biaya perawatan kesehatan bagi pasien miskin 
melalui Program JPK-Gakin. Di 2009, Balikpapan mengalokasikan  5,51 miliar rupiah 
untuk menutupi 28,039 warga miskin melalui JPK-Gakin. Rata-rata, Balikpapan 
mengalokasikan sekitar 196,512 rupiah per tahun untuk dialokasikan pada kuota. 
Tanggungan  ini juga termasuk warga miskin yang double dipping. Jika alokasi yang 
sebenarnya dari JPK-Gakin dianggap hanya untuk orang miskin yang memiliki kartu 
JPK-Gakin, alokasi anggaran JPK-Gakin per-kuota sebenarnya adalah 17.058.823 
rupiah. Dengan jumlah anggaran tersebut, Balikpapan dapat memberikan perawatan 
kesehatan gratis secara optimal kepada seluruh penduduk miskin.  

Sayangnya, kapasitas untuk mengalokasikan sejumlah besar anggaran guna 
pembiayaaan JAMKESDA untuk mencapai target yang universal bervariasi antar 
wilayah. Rendahnya kapasitas pembiayaan, kemampuan yang buruk dalam 
mengelola program, dan tingginya permasalahan infrastruktur kesehatan di daerah 
merupakan salah satu faktor yang menghambat pencapaian  jaminan kesehatan 
universal di daerah. Di kabupaten yang menerapkan sistem SKTM, anggaran belanja 
per-kapita untuk Jamkesda relatif kecil. Lebak misalnya, hanya mengalokasikan 
dana sebesar 1.359 rupiah per-kapita per-tahun atau 2.679 rupiah per-kuota per-
tahun untuk membiayai program JAMKESDA. Di Kutai Timur, meskipun anggaran 
per-kuota relatif tinggi, namun biaya perawatan total kesehatan di kabupaten ini 
sangat tinggi (disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang kurang memadai, terutama 
di daerah terpencil, fasilitas transportasi yang buruk, dan masalah infrastruktur 
lainnya). Selain itu, penyediaan anggaran lain, meliputi biaya administrasi tambahan 
seperti survei kelayakan yang dibutuhkan karena mereka tidak memiliki data 
kemiskinan sebagai dasar untuk pemilihan target juga dapat menjadi masalah. 
Dengan kapasitas yang rendah untuk membiayai program, pelaksanaan jaminan 
kesehatan daerah tidak akan optimal, terutama jika mereka menerapkan kebijakan 
untuk mecakup semua biaya pelayanan kesehatan penduduk. 

Di wilayah dimana sistem jaminan kesehatan didasarkan pada sistem keanggotaan, 
alokasi anggaran untuk pembiayaan jaminan kesehatan juga relatif kecil, terutama 
di Kulonprogo. Di Kendal, meskipun terjadi kecenderungan peningkatan alokasi 
anggaran per-kuota setiap tahun, anggaran yang dialokasikan belum cukup untuk 
menutupi semua biaya perawatan kesehatan bagi warga miskin yang berpartisipasi 
dalam program JAMKESDA.

Di dua wilayah yang memperkenalkan program jaminan perawatan kesehatan 
menyeluruh, Makassar dan Palembang, alokasi anggaran untuk program mereka 
masih tidak memadai. Kota Makassar hanya mampu menyediakan 10,903 rupiah 
per-kapita per-tahun,  dan Palembang 3,217 rupiah per-kapita untuk membiayai 
program. Dengan jumlah alokasi anggaran yang dimiliki, Makassar dan Palembang 



39

Bab 4  Dampak Berbagai Metode Penentuan Sasaran Peserta Jamkesda

mungkin merasa sulit untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas 
tinggi. Perbandingan alokasi anggaran per kapita dan per-kuota di setiap daerah 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini5.

5 Balikpapan dialanisis hanya berdasar program Jamkesda Informal, tidak termasuk skema lainnya seperti JPK-
Gakin, JPK-PNS, JPK-OR/JAMKESOR

Gambar 4i. Perbandingan Anggaran per-kapita dan 

Per-Kuota di semua wilayah, 2008- 2010
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sumber foto: http://images.google.co.id/
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Bab ini membahas seberapa besar kapasitas pembiayaan daerah dalam 
mengimplementasikan skema jaminan kesehatan. Bab ini dibagi menjadi dua 
bagian, bagian pertama membahas tentang profil anggaran, dan kedua membahas 
tentang perbandingan pola-pola pembiayaan daerah, profil anggaran kesehatan 
secara umum dan alokasi anggaran daerah untuk skema jaminan kesehatan.

Profil Umum Anggaran
Kabupaten yang terletak di luar Pulau Jawa mengalokasikan total anggaran 
lebih tinggi daripada daerah-daerah di Pulau Jawa. Total anggaran dari tahun 
2008-2010 di 8 daerah penelitian berkisar antara Rp. 616 miliar (Kab. Kulonprogo) 
hingga  Rp. 1,4 triliun (Kota. Palembang). Yang menarik dari data ini, daerah-daerah 
yang memiliki alokasi anggaran total di atas rata-rata terletak di luar Pulau Jawa. 
Daerah-daerah tersebut adalah Kab. Kutai Timur (Rp. 1.237 milyar), Kota Balikpapan 
(Rp 1.340 milyar), Kota Makassar (Rp. 1.301 milyar), dan Kota Palembang (Rp.1.391 
miliar). 

Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang 
besar. Kab. Kutai Timur dan Kota Balikpapan di Kalimantan Timur, kaya akan kayu 
dan sumber daya alam yang menjadi basis pertambangan besar. Kota Makassar 
merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang  menjadi basis industri dan pusat 
perdagangan tersibuk di kawasan timur Indonesia, sedangkan Kota Palembang, 
merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kandungan minyak 
bumi dan gas alam yang berlimpah.
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Pada kenyataannya, alokasi anggaran yang besar tidak dapat diartikan bahwa 
warga di daerah tersebut akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dari 
warga yang tinggal di daerah yang memiliki total alokasi anggaran yang lebih 
rendah. Perbandingan jumlah alokasi anggaran perkapita memperlihatkn gambaran 
yang berbeda mengenai bagaimana populasi di suatu daerah mendapatkan 
manfaat dari besarnya alokasi anggaran. Total anggaran per kapita di kabupaten 
berkisar antara Rp. 0,76 juta per kapita (Kab. Lebak) Rp. 5,10 juta per kapita (Kab. 
Kutai Timur). 

Kabupaten yang memiliki anggaran per-kapita di atas rata-rata adalah Kab. 
Kulonprogo, Kutai Timur, Tasikmalaya, Balikpapan, dan Makassar. Di antara lima 
kabupaten tersebut, ada dua kabupaten yang memiliki angka anggaran per kapita 
yang sangat tinggi: Kab. Kutai Timur (Rp. 5,10 juta per kapita) dan Kota Balikpapan 
(Rp 2,51 juta per kapita). Tasikmalaya dan Makassar hanya berbeda sedikit di atas 
rata-rata.

Gambar 5a. Perbandingan Total Anggaran Rata- 

rata di Kabupaten, 2008- 2010
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Berbeda dengan derah lainnya, kabupaten Kutai Timur dan kota Balikpapan 
menunjukkan adanya kecenderungan penurunan alokasi anggaran (2008-
2012), baik berdasar nilai nominal maupun nilai rill. Total alokasi anggaran di 
Kutai Timur pada tahun 2010 turun sebesar 74,1%, dan 10,6% untuk kota Balikpapan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain kedua daerah ini, daerah lain 
menunjukkan adanya peningkatan alokasi anggaran, dimana secara nominal 
meningkat sebesar 6,4% (kab. Kulonprogo) hingga 26,3% (kota Tasikmalaya). 
Namun, meski kab. Kulonprogo cenderung memperlihatkan peningkatan secara 
nominal, nilai riilnya justru mengalami penurunan (-0,19%). Kab. Kutai timur dan 
kota Balikpapan faktor-faktor yang berkaitan dengan fenomena ini akan dibahas 
secara lebih rinci pada bagian alokasi penerimaan dan pengeluaran anggaran.

Profil Pendapatan Daerah
Dari hasil penelitian, terdapat kecenderungan yang berbeda dalam pola 
pertumbuhan pendapatan total dalam nilai nominal dan rill. Pertumbuhan 
pendapatan daerah memiliki pola yang sama dengan total anggaran seperti yang 
telah didiskusikan sebelumnya. Dari beberapa daerah, hanya ada 5 dari 8 daerah 
yang memperlihatkan peningkatan total pendapatan dari 717 milyar pada tahun 
2008 menjadi 831 milyar di tahun 2010. Meski demikian, apabila angka nominal 
daerah terkoreski oleh tingkat inflasi, kecenderungan pertumbuhan pendapatan riil 
lebih kecil dibandingkan dengan nominal.

Gambar 5b. Kecenderungan Pertumbuhan Anggaran 

pada Nilai Nominal dan Nilai Riil, 2008-2010



44

JAMKESMAS dan Program Jaminan Kesehatan Daerah

 

Dalam struktur pendapatan, daerah sangat tergantung pada alokasi dana 
perimbangan dari pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan utama. Dana 
perimbangan tetap berkontribus secara substansial terhadap pendapatan daerah. 
Kontribusi rata-rata dana permbangan terhadap pendapatan daerah berkisar antara 
67,3% hingga 84,8%. 

Merujuk pada UU no 33/2004 mengenai desentralisasi fiskal, dana perimbangan 
memiliki tiga komponen: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 
dan Dana Bagi Hasil. DAU merupakan dana transfer dari pusat ke daerah yang 
secara spesifik bertujuan untuk mengatasi perbedaan finansial dalam melaksanakan 
fungsi umum pemerintahan dan layanan publik esensial berkaitan dengan prinsip 
desenteralisasi. DAK adalah dana alokasi yang secara spesifik ditujukan untuk 
tujuan-tujuan khusus yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat yang bukan 
menjadi prioritas daerah. Dengan demikian, kontribusi dana perimbangan yang 
tinggi dalam struktur penerimaan daerah mengindikasikan adanya ketergantungan 
daerah yang tinggi terhadap sumberdaya keuangan pusat.

Gambar 5c. Tren Pertumbuhan Pendapatan 

Nominal, 2008 - 2009
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Di beberapa daerah, terjadi penurunan pendapatan yang cukup signifikan 
disebabkan oleh turunnya dana perimbangan yang diterima oleh daerah-
daerah tersebut. Dalam hal nilai nominal, alokasi dana perimbangan di 5 dari 8 
kecamatan mengalami pertumbuhan positif pada periode 2008-2010. Daerah-
daerah tersebut adalah Kab. Kendal (9,1%), Kab. Lebak (19,9%), Kab. Tasikmalaya 
(6,7%), Kota Makassar (9,8%), dan Kota Palembang (9,6%). Namun, dalam hal nilai 
riil (tahun dasar 2008), nilai transfer dana perimbangan yang diterima oleh Kab. 
Kendal, dan Kota Tasikmalaya masing-masing turun sebesar 0,5% dan 2,2% selama 
periode 2008-2010. Kab. Kutai Timur dan Kota Balikpapan merupakan salah satu 
kabupaten yang mengalami penurunan transfer dana perimbangan paling besar, 
yakni masing-masing mencapai 40,8% dan 18,3%.

Gambar 5d. Rata-rata Komposisi Pendapatan 

Daerah tahun anggaran 2008-2010

Gambar 5e.Kecenderungan Pertumbuhan Dana 

Pemerataan, 2008- 2010
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Grafik diatas menunjukkan pola penurunan yang signifikan di kabupaten Kutai 
Timur dan kota Balikpapan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 
Kecenderungan penurunan ini terkait dengan adanya penurunan alokasi dana 
perimbangan di kedua daerah tersebut. Di daerah yang memiliki sumberdaya yang 
kaya, penurunan dana perimbangan ini dapat disebabkan oleh berkurangnya jumlah 
transfer dana bagi hasil dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam. Hal tersebut 
kemungkinan terjadi karena habisnya atau berkurangnya sumber daya alam akibat 
eksploitasi yang belebihan. Daerah yang terlalu bergantung pada sumber daya 
alam dan tidak mengembangkan sektor ekonomi lainnya akan terpengaruh oleh 
penurunan dana bagi hasil ini. 

Faktor lain yang dapat menyebabkan penurunan dalam transfer dana perimbangan 
adalah menurunnya Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi khusus adalah transfer 
dari anggaran kementerian yang di kelola dan didistribusikan oleh Departemen 
Keuangan. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk memberikan dukungan kepada 
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan khusus yang telah menjadi kewajiban 
bersamaan sekaligus sebagai  fungsi pemerintah pusat dan daerah. Dana ini hanya 
dapat digunakan untuk tujuan tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. 
Oleh karena itu, alokasi Dana Alokasi Khusus oleh pemerintah pusat ditentukan oleh 
sejauh mana tujuan dari kebijakan masing-masing telah dicapai, atau telah terjadi 
perubahan di area prioritas dan isu-isu yang menjadi fokus kebijakan kementerian.

Transfer Dana Alokasi Umum cenderung tidak berkurang,  karena variabel yang 
terlibat dalam perhitungan Dana Alokasi Umum ditentukan terutama oleh kondisi 
obyektif di masing-masing pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum dihitung 
berdasarkan dua komponen: alokasi dasar dan kesenjangan fiskal di tiap daerah. 
Alokasi dasar didasarkan pada jumlah pejabat pemerintah yang bekerja di tiap 
daerah, sedangkan kesenjangan fiskal dihitung dengan mengurangi  kapasitas 
fiskal (berdasarkan perkiraan dari pendapatan lokal dan dana bagi hasil) dengan 
kebutuhan fiskal daerah, yang diperkirakan dengan mempertimbangkan jumlah 
penduduk, wilayah, Indeks konstruksi biaya, PDRB per kapita, indeks pembangunan 
manusia regional.

Rata-rata kontribusi keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total 
penerimaan daerah di semua kabupaten kurang lebih hanya sebesar 4,5% - 14,4%. 
Dari 8 kabupaten, hanya 5 kabupaten yang memiliki kecenderungan positif dalam 
nilai nominal (2008-2010). Daerah-daerah tersebut adalah Kab. Kendal, (17,8%), Kab. 
Lebak (7,6%), Kota Balikpapan (9,8%), Kota Makassar (38,5%), dan Kota Palembang 
(48,8%). Namun, dalam hal nilai riil (tahun dasar 2008), pendapatan asli daerah Kab. 
Lebak dan Kota Balikpapan turun sebesar 4,9% dan 1,3%. Hanya Kota Makassar 
dan Kota Palembang yang menunjukkan tingkat pertumbuhan PAD yang relatif 
tinggi  baik dalam nilai nominal maupun riil. Pendapatan asli daerah Kota Makassar 
dan Kota Palembang meningkat masing-masing sebesar 38,5% dan 48,8% selama 
periode 2008-2010.
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Perlu dicatat bahwa jumlah pendapatan asli daerah yang dihasilkan mencerminkan 
kinerja ekonomi di kabupaten masing-masing. Di antara sumber-sumber pendapatan 
asli daerah, pajak daerah dan retribusi merupakan dua sumber dana paling penting 
bagi pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sumber-
sumber ini, pemerintah daerah diminta untuk lebih kreatif dan mengembangkan 
inovasi kebijakan dan insentif yang tepat, sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi 
yang akan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam menghasilkan PAD dari pajak daerah dan retribusi, pemerintah kota memiliki 
kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah kabupaten. Hal ini karena konteks 
demografi dan geografis yang berbeda antar keduanya. Kota biasanya ditandai 
dengan karekteristik urban dibandingkan dengan kabupaten, kegiatan ekonomi 
secara alami diaglomerasi, dan penduduk yang lebih padat. Basis ekonomi yang 
mendominasi daerah perkotaan adalah sektor sekunder dan tersier, yang dapat 
menawarkan nilai tambah yang lebih dibandingkan dengan daerah kabupaten yang 
umumnya ditandai oleh sektor primer/ ekonomi ekstraktif. Hal ini sesuai dengan 
gambaran kecenderungan pertumbuhan pendapatan yang menunjukkan bahwa 
pemerintah kota (khususnya Makassar dan Palembang) berada dalam posisi lebih 
baik untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dari pajak daerah dan retribusi. 
Dalam jangka panjang, pemerintah kota  cenderung menghasilkan lebih banyak 
sumber daya daripada pendapatan asli daerah.

Profil Pengeluaran Daerah
Pola umum rata-rata pengeluaran anggaran pada periode 2008-2010 di 8 
daerah sebagian besar didominasi oleh belanja tidak langsung, kecuali Kab. 
Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Gambar 5f. Kecenderungan Pertumbuhan 

Pendapatan Lokal 2008- 2009
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Nomor 13/2007, total anggaran belanja dapat diklasifikasikan ke dalam belanja 
tidak langsung dan belanja langsung. Pengeluaran belanja tidak langsung adalah 
semua pengeluaran anggaran yang tidak terkait langsung dengan program dan 
pelaksanaan proyek. Anggaran belanja yang termasuk dalam kategori ini mencakup 
biaya personil, bunga bank, subsidi, hibah, bantuan sosial, sharing biaya, bantuan 
keuangan, dan belanja darurat. Pengeluaran langsung adalah seluruh pengeluaran 
pemerintah yang berhubungan langsung dengan program dan pelaksanaan 
proyek. Ini terdiri dari biaya personil, barang dan jasa, dan aset/modal. Belanja 
tidak langsung pada tahun 2008-2010 rata-rata memberi kontribusi sebesar 52,8% 
hingga 72,6% terhadap total anggaran belanja.

Pola pengeluaran anggaran yang berbeda dibandingkan daerah lain ditemukan di 
Kab. Kutai Timur dan Kota Balikpapan, berkaitan dengan status mereka sebagai 
daerah yang memiliki sumber daya yang kaya. Kabupaten yang diberkati oleh sumber 
daya yang melimpah memiliki kemampuan yang lebih untuk mengembangkan 
lebih banyak program dan kegiatan yang memberi manfaat kepada masyarakat 
umum dibanding menggunakannya hanya untuk belanja aparatur. 

Gambar 5g. Proporsi Rata- rata Alokasi Anggaran 

2008- 2010
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Di hampir semua daerah, secara keseluruhan, tren alokasi belanja langsung 
APBD menurun, kecuali Kab. Kendal, Kab. Tasikmalaya, dan Kota Makassar. 
Belanja langsung, yang terdiri dari alokasi modal/aset, barang dan jasa, dan biaya 
personil6, merupakan komponen penting pengeluaran anggaran untuk menarik 
investasi ekonomi dan memberikan layanan publik yang berkualitas. Kecenderungan 
penurunan di sebagian besar kabupaten dapat mempengaruhi laju pertumbuhan 
investasi dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan nilai nominal, tiga kabupaten 
yang mengalami pertumbuhan belanja langsung yang positif adalah Kab. Kendal 
(11,19%), Kota Tasikmalaya (7,94%), dan Kota Makassar (16,72%). Namun, dalam 
hal nilai riil (tahun dasar 2008), hanya kab. Kendal dan kota Tasikmalaya yang 
mengalami pertimbuhan positif.

6 Biaya personil dalam alokasi belanja langsung berbeda dengan yang terdapat dalam alokasi belanja tidak 
langsung. Dalam alokasi belanja langsung, biaya personal mecakup keseluruhan biaya yang timbul dari 
dilaksanakannya suatu aktivitas atau layanan.

Gambar 5h. Kecenderungan Pengeluaran Daerah 

2008- 2010
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Anggaran Kesehatan Daerah

Pendapatan dari Sektor Kesehatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 4 dari 8 kabupaten didapatkan dari sektor 
kesehatan. Daerah-daerah dimana pendapatan kesehatan berkontribusi besar 
terhadap pendapatan PAD adalah Kab. Kendal (34,8%), Kab. Kulonprogo (60,2%), 
Kab. Lebak (41,4%) dan Kota Tasikmalaya (35,1%). Menariknya, kabupaten ini 
memiliki karakteristik yang sama, bahwa mereka memiliki  kapasitas fiskal yang 
rendah. Di daerah lain, Kota Balikpapan, Kota Makassar, dan Kota Palembang, 
pendapatan dari sektor kesehatan hanya berkontribusi 1,5% - 4,0% terhadap total 
PAD Di Kutai Timur, sektor kesehatan belum memberikan kontribusi pendapatan 
terhadap pendapatan daerah, karena fasilitas rumah sakit umum, di mana sebagian 
dari pendapatan kesehatan dihasilkan, baru beroperasi pada bulan Oktober 2010.

 Situasi ini menyiratkan bahwa di daerah, pendapatan dari sektor kesehatan 
berkontribusi besar terhadap PAD, kebijakan untuk mengurangi atau menghilangkan 
retribusi kesehatan secara substansial dapat menurunkan kapasitas fiskal di daerah-
daerah tersebut. Situasi ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk memotong 
alokasi pelayanan publik, yang akan mengurangi kualitas dan/atau cakupan layanan 
yang diberikan. Dalam hal kebijakan jaminan kesehatan, daerah-daerah tersebut 
tidak mungkin mengadopsi jaminan kesehatan universal dan komprehensif karena 
pilihan kebijakan tersebut relatif berbiaya mahal.

Gambar 5i. Kecenderungan Pengeluaran 

Langsung di Daerah 2008- 2010
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Retribusi layanan kesehatan merupakan kontributor utama pendapatan 
daerah. Ini berarti bahwa biaya yang dibebankan oleh rumah sakit umum kepada 
pasien adalah sumber utama pendapatan kesehatan di daerah. Pola ini ditemukan 
di Kab. Kendal, Kulonprogo, Kab. Lebak, dan Kota Tasikmalayan. Kota Balikpapan, 
Kota Makassar, dan Kota Palembang tidak lagi menargetkan pendapatan dari 
biaya layanan karena daerah tersebut telah menerapkan program jaminan 
perawatan kesehatan yang berlaku untuk semua penduduk. Daerah-daerah yang 
membebankan biaya layanan lebih cenderung mengadopsi program jaminan 
perawatan kesehatan yang hanya diperuntukkan bagi warga miskin.

 Di daerah yang masih menerapkan biaya dalam mengakses layanan kesehatan, 
kontribusi penduduk terhadap peningkatan pendapatan daerah memiliki 
kecenderungan bertambah dari waktu ke waktu. Kecenderungan ini menunjukkan 
bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada biaya layanan kesehatan 
dari rumah sakit umum dan Puskesmas untuk mengatasi beban meningkatnya biaya 
perawatan kesehatan. Daerah-daerah yang tidak lagi menerapkan retribusi biaya di 
fasilitas kesehatan biasanya ditandai oleh kapasitas fiskal mereka yang relatif tinggi, 
yang diperoleh melalui Dana Bagi Hasil untuk kabupaten yang kaya sumber daya, 
atau kontribusi yang relatif tinggi dari pendapatan asli daerah.

Gambar 5j. Pendapatan Rata-rata dari Sektor Kesehatan 

dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Daerah
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Anggaran Belanja Kesehatan di Daerah

Berdasarkan temuan, sebagian besar daerah telah mengalokasikan lebih dari 
10% dari total alokasi APBD, namun, sebagian besar dari alokasi ini masih 
diberikan untuk aparatur pemerintah dan biaya operasional. UU No 36/2009 
mengamanatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengalokasikan 
minimal 10% dari total anggaran mereka untuk sektor kesehatan, termasuk alokasi 
untuk gaji. Dalam gambar, terdapat 5 dari 8 daerah yang telah mengalokasikan 
dana untuk sektor kesehatan melebihi persyaratan minimum 10%, sebagaimana 
diamanatkan dalam UU No 36/2009 tentang Kesehatan. Daerah tersebut adalah 
Kendal (15,6%), Kulonprogo (18,1%), Lebak (13,0%), Tasikmalaya (14,3%), Makassar 
(10,2%), dan Palembang (10,3%). Namun, gambaran lebih mendalam mengenai 
alokasi ini mengungkapkan bahwa sebagian besar dari alokasi anggaran kesehatan 
masih dialokasikan untuk belanja aparatur pemerintah dan operasional. Dengan 
kata lain, semua daerah yang dinilai belum memenuhi kewajiban mengalokasikan 
anggaran minimal 10% tidak dapat mengalokasikan alokasi untuk gaji dan layanan 
kesehatan.

Gambar 5k. Perkembangan Pendapatan Sektor 

Kesehatan Daerah, 2008-2010



53

Bab 5  Kapasitas  Pembiayaan Daerah dalam Penyelenggaraaan Jaminan Kesehatan

Berdasarkan proporsinya, sekitar 42,3% dari total pengeluaran kesehatan daerah 
dialokasikan untuk pos pengeluaran kesehatan langsung, yang sebagian besar 
dananya untuk gaji aparat pemerintah dan operasi. Dengan demikian,  jumlah 
anggaran kesehatan daerah yang benar-benar menguntungkan masyarakat umum 
jauh lebih rendah 10% dari total anggaran daerah.

Gambar 5l. Alokasi Anggaran Daerah untuk 

Jaminan Kesehatan dan Proporsi terhadap Total 

Anggaran Daerah

Gambar 4m. Proporsi Pengeluaran 

Anggaran Kesehatan Daerah, 2008-2010
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Sebagian besar pengeluaran untuk bidang kesehatan di daerah belum 
memenuhi standar minimum yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) dan rekomendasi Bank Dunia. WHO merekomendasikan $ 35 - $ 40 (Rp. 
315.000 - Rp 360.000 -..) Per kapita sebagai standar minimum alokasi anggaran 
untuk sektor kesehatan untuk menjamin pelayanan kesehatan esensial. Kantor 
Bank Dunia di Jakarta pada tahun 1999 merekomendasikan bahwa standar minimal 
bidang kesehatan adalah Rp 41.000 -. Per kapita (menggunakan estimasi nilai saat 
ini, standar yang seharusnya adalah Rp 72.000 -.. Per kapita di tahun 2009). Dengan 
standar tersebut, pada tahun 2009 hanya Kab. Kutai Timur yang mengalokasikan 
anggaran kesehatannya sebesar Rp 354.671 - per kapita.. Namun, pada tahun 2009 
alokasi anggaran Kutai Timur merupakan pengecualian karena alokasi anggaran 
kesehatan pada tahun sebelumnya hanya Rp 260.062 - dan itu hanya Rp 253.261 
-, pada tahun berikutnya. Jika standar Bank Dunia yang digunakan (lebih rendah 
dibandingkan standar WHO), pada tahun 2010 ada beberapa daerah yang telah 
mengalokasikan anggaran kesehatannya melebihi standar minimum tersebut, 
diantaranya Kab. Kendal, Kab. Kulonprogo, Kutai Timur, Tasikmalaya, dan Balikpapan, 
dan Makassar.

Anggaran untuk Program Jaminan Kesehatan Daerah

Daerah yang menerapkan jaminan kesehatan universal mengalokasikan 
anggaran lebih banyak daripada daerah-daerah lain yang telah menggunakan 
subsidi biaya kesehatan untuk rakyat miskin. Daerah yang telah menerapkan 
jaminan kesehatan semesta diantaranya adalah Makassar, Palembang, Balikpapan, 
mengalokasikan lebih banyak dana untuk program jaminan kesehatan ini 
dibandingkan dengan daerah lain. Proporsi anggaran yang dialokasikan untuk 
jaminan kesehatan daerah berkisar antara 0,6% sampai 1,7% dari total anggaran. 
Palembang memperkenalkan program jaminan kesehatan ini pada tahun 2010, yang 
menunjukkan peningkatan alokasi anggaran yang signifikan dalam menerapkan 

Gambar 5n. Pendapatan per-Kapita Kesehatan 

Daerah Tahun 2008-2010
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jaminan kesehatan semesta. Di daerah lain yang masih menggunakan program 
subsidi, alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan daerah jauh lebih kecil, mulai 
dari nol, hingga 0,5%.

Gambar 5o. Jumlah Alokasi dan Proporsi Anggaran 

Daerah untuk Jaminan Kesehatan Daerah dan 

Proporsi terhadap Total Anggaran Daerah
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sumber foto: http://images.google.co.id/
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Bab 6
Pengaturan Kelembagaan 
Skema Jaminan Kesehatan 
Daerah

Kerangka Hukum Skema Jaminan Kesehatan Daerah

Keberlanjutan skema jaminan kesehatan daerah ditentukan pula oleh kerangka 
hukum yang digunakan. Dalam prakteknya, pemerintah daerah menggunakan 
berbagai kerangka hukum dalam penyelenggaraan Jaminan kesehatan. Meski 
beragam, pada umumnya ada dua macam kerangka hukum yang digunakan oleh 
daerah, yaitu peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan 
Walikota (Perwalkot). Jenis kerangka hukum yang digunakan, menentukan tingkat 
legitimasi politik dari program jaminan kesehatan yang diselenggarakan. Hal ini 
juga mempengaruhi peluang bagi pemimpin daerah untuk merancang sistem 
institusional dalam agar program dapat berjalan secara efektif untuk memobilisasi 
dan mengalokasikan sumberdaya yang memadai. Bagian ini membahas bagaimana 
perbedaan dalam status kerangka hukum skema Jaminan kesehatan dapat 
mempengaruhi keberlanjutannya. 

Skema Daerah dengan Status Kerangka Hukum Peraturan Daerah (Perda)

Berdasarkan hasil assessment, Kabupaten Kulonprogo, Kota Balikpapan, dan Kota 
Makassar telah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar kerangka 
hukum dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah. Selain daerah 
tersebut, ada dua provinsi yang menjalankan program jaminan kesehatan provinsi 
yang menerapkan peraturan Daerah sebagai dasar hukum, yaitu Sumatera Selatan 
dan Jawa Timur. Pilihan peraturan Daerah sebagai dasar kerangka hukum program 
didasarkan pada pertimbangan bahwa peraturan Daerah diakui sebagai salah satu 
kerangka hukum yang sah dalam kerangka sistem hukum nasional di Indonesia 
sebagaimana diatur dalam UU No. 12 /2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Menurut aturan hukum ini, peraturan Daerah diakui sebagai 
bentuk keenam dari kerangka hukum nasional setelah peraturan Presiden (Perpres)7.

Pemberlakuan Peraturan Daerah memerlukan persetujuan bersama dari Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD dan pemimpin daerah, dimana rancangan awal 
awal regulasi tersebut dapat diusulkan dari DPRD atau pemimpin daerah. Dengan 

7 Enam bentuk kerangka hukum dalam kerangka sistem hukum di Indonesia adalah 1) Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia 1945, 2) Undang-Undang (UU), 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu), 4) Peraturan Pemerintah (PP); 5) Peraturan Presiden (Perpres), dan 6) Peraturan Daerah (Perda)

B
a

b
 6
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adanya persetujuan bersama tersebut, Peraturan Daerah bersifat mengikat semua 
pihak (eksekutif, legislatif, dan warga negara) untuk mematuhinya. Peraturan daerah 
sebagai dasar hukum terkuat di tingkat regional diperlukan dalam merancang 
sistem jaminan kesehatan daerah, memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya.

Untuk memastikan peraturan Daerah yang telah ditetapkan tersebut dapat 
dilaksanakan, pemerintah daerah perlu menerapkan peraturan turunan yang lebih 
teknis dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah (Keputusan/ Peraturan Bupati atau 
Walikota). Peraturan turunan ini diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program 
dalam hal perencanaan, alokasi sumber daya, pelaksanaan, dan pemantauan serta 
evaluasi di tahun-tahun yang akan datang.

Kabupaten Kulonprogo, Kota Balikpapan dan Kota Makassar telah mengesahkan 
peraturan daerah dan aturan turunannya seperti peraturan/keputusan Bupati dan 
Walikota. Kota Balikpapan misalnya, menetapkan Peraturan Daerah no. 6/2008 
yang mengatur sistem jaminan kesehatan daerah. Peraturan ini ditetapkan dalam 
Peraturan Walikota no. 05/2008 yang berfokus pada perumusan organisasi dan 
administrasi dari Unit Pelaksana Teknis Jamkesda dan Keputusan Walikota no. 
188.45-207/2010 tentang pembentukan pengelola Jamkesda dan diperbarui setiap 
tahun. Peraturan daerah no. 6/2008 menjadi referensi utama bagi pemerintah 
Balikpapan dalam merumuskan peraturan dan dasar dalam membangun sistem 
yang lebih efektif dan optimal dalam mengerahkan dan mengelokasikan sumber 
daya program.

Peraturan daerah di Kota Makassar memiliki dasar yang berbeda dibandingkan 
daerah lainnya. Peraturan daerah tersebut merupakan perpanjangan dari peraturan 
daerah terkait dengan pelaksanaan program jaminan kesehatan semesta di tingkat 
provinsi. Peraturan ini memiliki implikasi yang berbeda dibandingkan dengan daerah 
lain karena hanya menjelaskan tugas yang dimandatkan pemerintah provinsi sebagai 
bagian dari pelaksanaan program jaminan kesehatan semesta provinsi. Keuntungan 
dari sistem ini adalah adanya kemudahan bagi pemerintah provinsi dalam proses 
transfer keuangan ke Kota Makassar. Namun, sistem tidak dapat memberikan 
fleksibilitas bagi kota Makassar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penduduk 
di kota tersebut. Dengan demikian, pemerintah Kota Makassar dan daerah lain 
di Provinsi Sulawesi Selatan hanya diposisikan pelaksana program. Daerah yang 
memiliki karakteristik yang sama dengan kota Makassar adalah kota Palembang, 
namun, berbeda dengan Makassar, Palembang menggunakan Keputusan Walikota 
sebagai dasar hukumnya.

Program Daerah dengan Status Kerangka Hukum Keputusan/Peraturan 
Kepala Daerah

Kabupaten Kendal dan Kota Palembang telah menerapkan Keputusan / Peraturan 
Kepala Daerah sebagai dasar hukum untuk program jaminan kesehatan mereka. 
Tidak seperti Perda, Keputusan/Peraturan Kepala Daerah tersebut tidak diakui 
sebagai salah satu dasar hukum yang sah untuk kebijakan dan peraturan 
pemerintah dalam sistem kerangka hukum di Indonesia. Keputusan atau peraturan 
hanya ditandatangani oleh bupati tanpa persetujuan dari DPR. Akibatnya, 
Peraturan/ Keputusan hanya mengatur aspek teknis dari program seperti siapa 
yang bertanggung jawab, siapa yang berhak menerima manfaat dari program, 
bagaimana uang dapat dicairkan, dan sebagainya.
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Pendekatan ini memberi legitimasi politik yang relatif lemah terhadap program. 
Ini berimplikasi pada masa depan program yang akan sangat tergantung pada 
kemauan politik dari pimpinan daerah dan dukungan politik dari parlemen untuk 
mengalokasikan sumber daya yang memadai dalam menjamin bahwa program 
tersebut mampu dilaksanakan secara efektif. Selain itu, pemilu daerah juga dapat 
mempengaruhi keberlanjutan program. Setelah pemimpin daerah diganti melalui 
pemilu, program tersebut dapat dihentikan atau dibubarkan karena kepala daerah 
terpilih dapat melihat program sebagai produk yang identik dengan pemimpin 
sebelumnya dan kurang menguntungkan bagi popularitas dan kepentingannya.

Skema Jaminan Kesehatan Daerah Tanpa Status Kerangka Hukum yang Jelas

Dari assessment yang dilakukan, ada tiga daerah yang tidak memiliki kerangka 
peraturan yang jelas dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan 
daerah. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Lebak, Tasikmalaya, dan Kutai 
Timur. Program di daerah ini berbentuk proyek pemerintah yang membutuhkan 
persetujuan dari DPR. Keberlanjutan program, dengan demikian, sangat tergantung 
pada proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan setiap tahun. Proyek-
proyek yang umumnya dibiayai dalam alokasi belanja bantuan sosial pada pos 
anggaran Sekretariat Daerah (Sekda), dimana penggunaannya tergantung pada 
arahan kepala daerah.

Tidak adanya kerangka hukum yang jelas dapat mempengaruhi keberlanjutan 
dukungan anggaran untuk proyek tersebut. Hal tersebut karena, proses 
penganggarannya sarat dengan muatan politis dan hasil dari keputusan politik, 
dimana alokasi anggaran untuk program tersebut belum tentu sesuai dengan 
proses perencanaan teknokratis yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tidak seperti Lebak dan Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan 
Keputusan Bupati no. 440/K/117/2010 tentang pembentukan satuan tugas untuk 
program jaminan kesehatan dan Keputusan Dinas Kesehatan no. 188.4.45/755/
HK/XI/2009 mengenai kriteria penduduk miskin di Kutai Timur yang dijadikan 
sebagai dasar penentuan sasaran program. Peraturan ini setidaknya akan menjamin 
peningkatan kualitas layanan Jamkesda dengan menciptakan pembagian tugas 
khusus dalam penyelenggaraan program tersebut, dan meningkatkan akurasi 
sasaran penerima manfaat program. Namun, peraturan tersebut tidak dapat 
menjamin keberlanjutan program karena hanya didasarkan pada Keputusan Bupati 
dan Keputusan kepala Dinas Kesehatan, yang dapat dengan mudah dihapus atau 
diganti, dibandingkan dengan model kerangka hukum lainnya.

Rincian kerangka hukum yang digunakan oleh daerah dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini.
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Table 6a.

Kerangka Hukum Program Jaminan Kesehatan Daerah

No. Kabupaten/ Kota/ 
Provinsi

Peraturan Terkait Jamkesda Peraturan Terkait dengan 
Kelembagaan

Peraturan dalam Penentuan 
Penerima Manfaat 

1. Kab. Lebak Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2. Kab. Tasikama-
laya

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

3. Kab. Kutai Timur Tidak Ada • Kepbup No. 
440/K.117/2010 tentang 
Pembentukan satgas 
penyelenggaraan program 
jaminan pemeliharaan 
kesehatan bagi masyarakat 
miskin (PPJPKMM) kabu-
paten Kutai Timur

• SK bupati Kutai Timur no. 
188.4.45/755/HK/XI/2009 tentang 
kriteria penduduk miskin kabu-
paten Kutai Timur.

4. Kota Balikpapan • Perda No. 6/2008 tentang 
Sistem Jaminan Kesehatan 
Daerah kota;

• Perda No 8/2004 tentang 
Penanggulangan Kemiski-
nan.

• Perwalkot no. 05/2008 
tentang organisasi dan tata 
keja UPT Jamkesda kota 
Balikpapan;

• Kepwalkot no. 188.45-
207/2010 tentang pem-
bentukan penyelenggara 
program Jamkesda kota 
Balikpapan tahun 2010.

• Kepwalkot no. 188.45-229/2009 
tentang kriteria penduduk miskin.

5. Kab. Kendal • Perbup No. 89/2008 (Perbup 
No. 89/2008).

• Perbup No. 71/2001 
tentang tupoksi dinas kes-
ehatan daerah Kendal.

Tidak Ada

6. Kab. Kulonprogo • Perda No. 6/2009 tentang 
Sistem Jaminan Kesehatan 
Daerah.

• PerBup No. 21/2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan 
Perdano 6/2009.

• Perbup 23/2010 tentang 
Perubahan atas Perbup 
21/2010.

• Perbup no. 86/2008 
tentang uraian tugas UPTD 
Jamkes;

• Perda No. 6/2009 pasal 1, pasal 6 
ayat (2); dan PerBup No. 21/2010 
pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 (Perda 
No. 9/2009, article 1 and 6 (2); 
perbup no. 21/2010 article 5 (1) 
and 6).

7. Kota Makassar • Perda No. 7/2009 tentang 
Pelayanan Kesehatan di Kota 
Makassar sebagai tindak 
lanjut Perda Provinsi  No. 
2/2009 tentang Kerjasama 
Pengelenggaraan Pelayanan 
Kesehatan Gratis.

• Perda Provinsi no 2/2009 
tentang kerja sama pe-
nyelenggaraan pelayanan 
kesehatan gratis antara 
kota Makassar dengan 
provinsi Sulawesi Selatan, 
mengamanatkan pemben-
tukan lembaga pengendali 
pembiayaan kesehatan.

Tidak ada

8. Kota Palembang • Keputusan Walikota No. 
62/2009 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Program 
Jaminan Sosial Kesehatan 
Semesta Kota Palembang.

• Keputusan Walikota 
61/2009 tetang Pemben-
tukan Tim Koordinasi dan 
Tim Pengelola Program 
Jamsoskesta.

Tidak ada

9. Prov. Jawa 
Tengah

• Perda 10/2009 tentang 
Penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan Daerah.

• Pergub Jawa Tengah 
73/2010 tentang Petunjuk 
Peraturan Daerah Prov. 
Jateng no. 10/2009.

• SK Kepala Dinas Kes-
ehatan Prov Jateng No. 
441.91/10379/2010/4 
Tentang Petunjuk Teknis 
Penyelenggaraan jaminan 
Kesehatan Daerah Prov 
Jateng  tahun 2010.

• Pergub Jawa Tengah 
73/2010 tentang Petunjuk 
Peraturan Daerah Prov. 
Jateng no. 10/2009.

• Perda 10/2009 tentang Penyeleng-
garaan Jaminan Kesehatan Daerah.

10. Prov. Sumatera 
Selatan

• Peraturan Daerah No. 
2/2009 tentang Penyeleng-
garaan Jaminan Sosial Kes-
ehatan Semesta Sumatera 
Selatan.

• Pergub No. 23/2009 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan 
Jaminan Sosial Kesehatan 
Semesta.

Tidak ada Tidak ada
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Pengaturan Kelembagaan Jaminan Kesehatan Daerah

Keberlanjutan program juga ditentukan oleh bentuk pengaturan kelembagaan 
program. Pengaturan kelembagaan ini menyediakan aturan bagi berbagai pihak 
yang terlibat dalam menjalankan program jaminan kesehatan secara efektif dalam 
hal pendefinisian kewenangan, pengelolaan tugas, pengalokasian sumber daya, 
dan proses pengambilan keputusan. Dalam prakteknya, ada beberapa bentuk 
pengaturan kelembagaan, mulai dari penggunaan unit organisasi pemerintah yang 
telah ada seperti Bappeda dan Dinas kesehatan, hingga membentuk unit khusus 
yang di rancang secara spesifik untuk mengelola program, seperti Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD) dibawah dinas atau badan. Masing-masing bentuk pengaturan 
kelembagaan dapat menghasilkan keluaran yang berbeda dan mempengaruhi 
keberlanjutan program pada masa mendatang. Bagian ini akan menjelaskan 
berbagai bentuk pengaturan kelembagaan di berbagai daerah penelitian dan 
analisis potensi keberlanjutan jangka panjang program. Dari hasil assessment, 
setidaknya adan empat model pengaturan kelembagaan yang teridentifikasi. 

Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagai Proyek yang Dialokasikan 
Melalui Anggaran Bantuan Sosial

Model pertama adalah pengaturan kelembagaan di mana program jaminan 
kesehatan daerah diperlakukan sebagai proyek pemerintah yang dibiayai melalui 
alokasi anggaran pada kelompok belanja bantuan sosial. Dalam model ini, BAPPEDA 
(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Sekretariat Daerah memainkan 
peran utama dalam pembentukan peraturan dan pembiayaan proyek, sedangkan 
Dinas Kesehatan memainkan peran operasional program. Sebagai penyelenggara, 
Dinas Kesehatan pada umumnya bertugas melakukan verifikasi pembayaran dari 
persetujuan klaim. Pembayaran klaim harus ditangani oleh Sekretariat Daerah, 
sementara BAPPEDA memiliki tanggung jawab mengembangkan program. Susunan 
kelembagaan ini diterapkan oleh Kabupaten Lebak, Tasikmalaya dan Kutai Timur.

Meskipun sederhana, model ini masih terdapat sejumlah kekurangan. Masalah 
pertama berkaitan dengan pencairan anggaran untuk pembayaran klaim. Tugas 
dan tanggung jawab terkait anggaran program dikendalikan oleh Sekretariat 
Daerah, dan dalam prakteknya, menyebabkan keterlambatan pembayaran klaim. 
Hal ini terjadi karena panjangnya prosedur yang harus ditempuh dalam pencairan 
anggaran, dan struktur organisasi serta tugas-tugas dari Sekretariat Daerah tidak 
dirancang secara khusus untuk pelaksanaan program ini. Selanjutnya, tidak ada 
fungsi spesifik dan tidak ada sumber daya manusia dalam organisasi Sekretariat 
Daerah yang khusus menangani hal-hal terkait pembiayaan kesehatan. Masalah 
organisasi ini dapat menyebabkan  pembayaran  klaim  yang  tertunda  sehingga 
menyebabkan  ketidakstabilan  dan ketidakpastian arus kas penyedia pelayanan 
kesehatan.

Sebuah varian dari model ini ditemukan di Kabupaten Lebak dimana tanggung jawab 
pemenggang anggaran serta penyelesaian proyek ditugaskan pada Dinas Kesehatan. 
Susunan ini dapat meningkatkan kualitas pencapaian program. Karena tugas yang 
dilakukan dapat menjamin kualitas pencapaian program sesuai dengan keahlian dan 
kompetensi organisasi Dinas Kesehatan. Namun, ketiadaan unit organisasi khusus 
(atau satuan tugas) dengan tugas khusus untuk menangani berbagai masalah 
terkait pembiayaan program dapat menghambat penyelenggaraan program yang 
efisien. Hal ini karena program tersebut diperlakukan sebagai salah  satu dari 
beberapa proyek di Dinas Kesehatan. Pembentukan unit organisasi ini diperlukan 
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untuk menjamin bahwa program tersebut dapat mengalokasikan sumber daya 
yang memadai (tenaga, waktu, tenaga kerja, dan kapasitas) untuk mengatasi beban 
kerja yang besar dan fokus terhadap penanganan berbagai tugas terkait. Dalam 
model ini, jaminan kesehatan daerah diperlakukan sebagai pekerjaan sampingan 
oleh personil Dinas Kesehatan karena mereka juga diharuskan untuk mengurus 
proyek atau program-program lain.

Skema Daerah dengan Pemisahan Pengelolaan Fungsi Regulasi dan Keuangan

Model kedua adalah dengan memberikan fungsi regulasi program kepada Dinas 
Kesehatan dan fungsi keuangan kepada Sekretariat Daerah. Model ini diterapkan 
oleh Kabupaten Kendal dan Kulonprogo. Perbedaan antara model ini dengan 
model sebelumnya adalah pada fungsi regulasi, yang dilaksanakan oleh Dinas 
Kesehatan. Melalui pembagian peran ini, program menjadi lebih adaptif dalam 
menghadapi permasalahan pembiayaan kesehatan.  Hal ini memungkinkan 
pemerintah daerah untuk segera menyesuaikan peraturan yang ada untuk 
merespon situasi yang berkembang terkait dengan masalah kesehatan yang dapat 
mempengaruhi pembiayaan program. Dinas Kesehatan lebih banyak mengetahui 
tentang perubahan tren penyakit, sistem verifikasi untuk pembayaran klaim, dan 
sistem keanggotaan program jaminan kesehatan, dan lebih kompeten dalam 
menentukan paket bantuan yang sesuai dan lebih mampu mengelola kerjasama 
dengan penyedia layanan kesehatan. Keuntungan ini dapat dimanfaatkan untuk 
mengontrol kualitas dan biaya pelayanan kesehatan secara  efektif. Meski demikian, 
model ini masih menghadapi masalah terkait keterlambatan pencairan pembayaran 
klaim.

Yang menarik, pemerintah Kendal dan Kulonprogo telah menetapkan suatu unit 
organisasi khusus pada Dinas Kesehatan, yaitu Pra-BAPEL di Kendal dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah/ UPTD8 di Kulonprogo, yang bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan program. Pra-BAPEL merupakan unit organisasi sementara yang 
akan diubah menjadi Badan Pelaksana penuh atau UPTD dan telah memiliki tugas-
tugas khusus dimana para personilnya dapat secara fokus mengelola program. 

Meski telah memiliki tugas dan personil khusus, Pra-BAPEL belum dianggap 
sebagai unit organisasi yang sah dalam struktur pemerintahan. Status ini dapat 
menghambat Pra-BAPEL dalam mengambil tindakan yang lebih progresif dalam 
pencapaian program. Sedangkan di Kulonprogo, meski telah berbentuk UPTD, 
mereka masih menghadapi masalah dalam berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. 
Masalah di Kulonprogo ini mungkin berakar pada kenyataan bahwa organisasi ini 
dibentuk hanya sebagai upaya menjalankan mandat Perda yang diberikan kepada 
dinas kesehatan. Permasalahan ini mungkin tidak akan terjadi bila pembentukan 
organisasi tersebut dilakukan dari dasar sebagai sebuah proses pengembangan 
program. 

Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Utama dalam Penyelenggaraan Program

Model ketiga pengaturan kelembagaan adalah dimana Dinas Kesehatan ditugaskan 
sebagai organisasi kunci dalam menyelenggarakan program. Kota Balikpapan 
merupakan salah satu kabupaten yang dinilai telah menerapkan model ini. Dalam 
model ini, fungsi regulasi dan fungsi pembiayaan ditugaskan kepada Dinas 
Kesehatan. Fungsi operasional juga ditugaskan kepada Dinas Kesehatan dengan 

8 UPTD, meskipun instansi teknis yang tugasnya dipisahkan dari dinas kesehatan setempat, masih tetap terikat 
pada dinas kesehatan setempat, terutama dalam hal peraturan dan anggaran untuk membiayai biaya operasional 
mereka.
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membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD. Dalam pengaturan kelembagaan 
ini, Dinas Kesehatan dapat menangani sejumlah masalah umum terkait administrasi 
program seperti panjangnya prosedur pencairan anggaran, tidak efisiennya 
penggunaan anggaran, rendahnya kualitas pelayanan, koordinasi yang tidak 
fleksibel dengan penyedia layanan kesehatan dan dengan program lain, serta 
hambatan dalam pengembangan paket manfaat yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.

Dalam penyelenggaraan program, keberadaan UPTD memungkinkan pengelolaan 
yang lebih baik karena mereka dapat fokus pada tugas-tugas tertentu untuk 
memberikan pelayanan yang efektif. Yang menarik, UPTD di Kota Balikpapan tidak 
hanya bertanggung jawab untuk mengelola verifikasi klaim, tetapi juga memainkan 
peran penting dalam pengembangan program, memastikan kemudahan akses 
dalam pelayanan program dengan mendirikan loket khusus untuk mengelola dan 
menangani klaim dan pengaduan dari penerima manfaat program, memperluas 
cakupan penyedia layanan kesehatan, pemantauan kualitas layanan kesehatan yang 
diterima, mendorong masyarakat untuk mendukung program, dan mengevaluasi 
pelaksanaan program.

Skema Daerah sebagai Subordinasi Program Provinsi

Model terakhir adalah model yang diterapkan oleh Kota Makassar dan Palembang. 
Di kedua kota ini, program daerah merupakan perpanjangan dari program jaminan 
kesehatan propinsi, dimana pemerintah daerah diberi tugas untuk mengontrol 
pelaksanaan program di daerah masing-masing. Pemerintah daerah ditugaskan 
membentuk Tim Pengendali untuk melaksanakan fungsi regulasi dan operasional, 
dimana fungsi regulasi dikoordinasikan oleh Bappeda dan fungsi operasional 
dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan. Fungsi lainnya, keuangan, dikoordinasikan 
oleh Sekretariat Daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Kelebihan utama dari skema ini adalah pada aspek portabilitas program. Penerima 
manfaat program dapat mengakses layanan di semua rumah sakit umum terlepas 
dari kabupaten/kota yang ia kunjungi selama mereka berada di provinsi yang sama. 
Namun, meskipun banyak keuntungan dari model ini, program ini juga masih 
menghadapi masalah dalam hal keterlambatan pembayaran klaim. Hal ini karena 
pembiayaan program dialokasikan dari pos anggaran bantuan sosial. Penggunaan 
anggaran juga tidak efisien, khususnya di Makassar, karena tidak adanya prosedur 
verifikasi pembayaran klaim.

Di tingkat provinsi, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan telah mengeluarkan 
Peraturan Daerah untuk mengatur koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota 
dalam penyelenggaraan program. Peraturan Daerah ini memberi mandat kepada 
provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk tim koordinasi tingkat propinsi dan 
tingkat kabupaten/kota. Tugas dari tim koordinasi provinsi meliputi pembinaan, 
pengendalian, sinkronisasi pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi program. 
Namun dalam pelaksanaannya, karena kerangka desentralisasi di Indonesia 
memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah, koordinasi yang efektif 
menjadi sulit untuk dilaksanakan. Hal ini terlihat khususnya di provinsi Jawa Tengah, 
dimana beberapa kabupaten/kota di provinsi ini tidak bersedia berpartisipasi ke 
dalam program.
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Table 6b. 

Pengaturan Kelembagaan Program Jaminan Kesehatan Daerah

No. Kabupaten/
Kota/Provinsi

Fungsi Kelembagaan

Regulation Financing Operational Service Providers

1. Kab. Lebak Bappeda- Dinas 
Kesehatan 
Daerah

Sekretariat 
Daerah

Dinas Keseha-
tan Daerah

Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) 
dengan mekanisme 
pembayaran Fee 
for Services (FFS); 
Puskesmas dengan 
pembayaran kapitasi.

2. Kota Tasika-
malaya

Bappeda-Dinas 
Kesehatan 
Daerah

Sekretariat 
Daerah

Dinas Keseha-
tan Daerah

Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) 
dengan Fee for 
Services (FFS); 
Puskesmas dengan 
pembayaran kapitasi.

3. Kab. Kutai 
Timur

Bappeda- Dinas 
Kesehatan 
Daerah

Sekretariat 
Daerah

Dinas Kes-
ehatan Daerah 
(Satgas)

Local Public Hosptal 
(RSUD)  dengan FFS;

4. Kota Balikpa-
pan

Dinas Keseha-
tan Daerah

Dinas Kes-
ehatan Daerah 
(JPK-Gakin, 
Jamkesda 
Informal), Dinas 
Kesehatan 
Provinsi (JPK-
Gakin)

UPTD (dalam 
transisi menjadi 
LTD)

Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) 
dengan Fee for 
Services (FFS); 
Puskesmas  dengan 
kapitasi; Bidan, Klinik 
Swasta dengan FFS.

5. Kab. Kendal Dinas Keseha-
tan Daerah

Sekretariat 
Daerah

Dinas Kes-
ehatan Daerah 
(Pra-Bapel)

Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Biaya 
Jasa Pembayaran 
(FFS); Puskesmas  
dengan  kapitasi.

6. Kab. Kulon-
progo

Dinas Keseha-
tan Daerah

Sekretariat 
Daerah

UPTD Rumah Sakit 
Umum Daerah 
(RSUD) dengan FFS; 
Puskesmas  dengan 
kapitasi.

7. Kota Makas-
sar

Tim koordinasi 
pengendali: 
Bappeda, setda, 
bawasda, DPRD, 
Direktur Rumah 
Sakit Lokal.

Sekretariat 
Daerah

Tim pelaksana 
pengendali: 
Kepala Urusan 
Administrasi 
Dinas Keseha-
tan Daerah. 

Rumah Sakit 
Umum Daerah 
(RSUD) dengan FFS; 
Puskesmas  dengan 
kapitasi.

8. Kota Palem-
bang

Bappeda Sekretariat 
Daerah

Dinas Keseha-
tan Daerah

Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD), 
Puskesmas

9. Prov. Jawa 
Tengah

Dinas Keseha-
tan Daerah

Dinas Keseha-
tan Daerah

Dinas 
Kesehatan 
Daerah (melalui 
implementasi 
Bapel)

Dinas Kesehatan 
Provinsi

10. Prov. Sumat-
era Selatan

Dinas Keseha-
tan Daerah

Dinas Keseha-
tan Daerah

Dinas Keseha-
tan Daerah

Dinas Kesehatan 
Provinsi



65

Bab 6 Pengaturan Kelembagaan Skema Jaminan Kesehatan Daerah

sumber foto: http://images.google.co.id/



66

JAMKESMAS dan Program Jaminan Kesehatan Daerah

Bab 7
Perspektif Penerima 
Manfaat terhadap 
Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kesehatan Daerah

Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang persepsi publik terhadap 
pelayanan kesehatan yang mereka terima, baik dari penyedia swasta maupun 
publik. Selain itu, persepsi penerima manfaat dalam menggunakan kartu jaminan 
kesehatan mereka untuk mengklaim pelayanan kesehatan juga dibahas. Gambaran 
ini berdasarkan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilakukan di daerah yang 
dinilai.

Perilaku Penerima Manfaat Program dalam Mencari 
Pengobatan

Perilaku Penerima Manfaat Program dalam Mencari Pengobatan. Peserta FGD 
dari seluruh wilayah memiliki pandangan yang sama dalam melihat puskesmas 
sebagai tujuan utama mereka ketika mencari perawatan medis. Pilihan lain dalam 
mencari layanan kesehatan adalah bidan desa, klinik kesehatan swasta, dan rumah 
sakit umum.

Bidan desa terkadang dikunjungi oleh masyarakat pedesaan dalam mencari 
perawatan kesehatan umum, meski tanggung jawab bidan adalah membantu 
proses kelahiran dan memberi saran yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan 
anak. Bidan oleh masyarakat pedesaan karena terkait dengan aksesibilitas, dimana 
mereka bisa menerima layanan kesehatan kapanpun dan dapat dicapai dengan 
mudah. Namun, secara umum, masyarakat pedesaan lebih memilih mengunjungi 
PUSKESMAS, karena PUSKESMAS menawarkan peralatan dan layanan yang lebih 
baik dengan biaya yang lebih rendah. Para peserta FGD dari Dusun Tempuran, Desa 
Banyuringin, Kabupaten Kendal berbagi pengalaman bahwa:

“Sebenarnya, ada fasilitas perawatan medis terdekat, yaitu Balai Kesehatan 
Desa yang ditangani oleh bidan desa. Sayangnya, jika kita ingin diperiksa 
oleh bidan tersebut, kami harus membayar lebih. Jadi, kami memutuskan 
untuk pergi ke Puskesmas. Meskipun Puskesmas berada cukup jauh dari 
sini, kualitas layanan di Puskesmas jauh lebih baik. Puskesmas memiliki 
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dokter dan peralatan yang lebih baik, dan gratis” (peserta FGD dari Dusun 
Tempuran, Desa Banyurangin, Kabupaten Kendal).

Di daerah perkotaan, pilihan fasilitas kesehatan yang tersedia lebih banyak, dan 
klinik kesehatan swasta juga sering dikunjungi oleh orang miskin. Fasilitas kesehatan 
swasta ini mayoritas dikelola oleh organisasi keagamaan dengan prinsip non-profit. 
Mereka membebankan pasien untuk pengobatan dan obat-obatan dengan harga 
yang terjangkau. Para peserta FGD dari Kelurahan Maccini Sombala, Kota Makasar 
mengatakan, alasan mengapa mereka mengunjungi Klinik Swasta Alifia adalah 
karena dekat dari rumah mereka, pelayanan yang lebih baik, dan mereka hanya 
diwajibkan membayar Rp. 5.000 -untuk pelayanan dan obat yang mereka terima. 
Respon yang sama diberikan oleh peserta FGD dari Kelurahan Pattingalloan, Kota 
Makassar, dimana mereka diharuskan membayar Rp 10.000 - untuk pelayanan yang 
baik dan obat-obatan berkualitas baik.

Meskipun klinik kesehatan swasta menawarkan layanan lebih baik dari Puskesmas, 
hampir seluruh peserta FGD berpendapat bahwa Puskesmas memiliki kelebihan 
dibandingkan klinik kesehatan swasta. Biaya layanan di Puskesmas dianggap lebih 
terjangkau dan dapat mengeluarkan surat rujukan bagi mereka yang mencari 
perawatan rujukan ke rumah sakit. Dalam banyak kasus, surat rujukan sangat 
diperlukan selain Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi mereka yang 
ingin mendapatkan fasilitas umum kesehatan daerah dengan pembebasan biaya 
perawatan rumah sakit.

Dalam mencari perawatan medis, Puskesmas dipilih oleh masyarakat sebagai 
tujuan utama, dan rumah sakit umum dipilih jika Puskesmas tidak dapat 
menganani penyakit mereka. Rumah sakit umum (yang disediakan baik oleh 
kabupaten/kota atau provinsi), seringkali menjadi tujuan kedua dalam mencari 
perawatan kesehatan dalam situasi dimana Puskesmas tidak bisa menangani 
pengobatan untuk penyakit mereka, atau ketika mereka merasa bahwa penyakit 
mereka sudah dalam tahap kronis sehingga harus dirawat di rumah sakit. Di beberapa 
wilayah, seperti Balikpapan, mereka memiliki aturan untuk mendorong masyarakat 
memilih Puskesmas terlebih dahulu sebelum datang ke rumah sakit. Dengan sistem 
ini, rumah sakit tidak dapat memberikan layanan sebelum menerima surat rujukan 
dari puskesmas, kecuali orang-orang yang membutuhkan pengobatan segera. 

Pada beberapa kasus, pasien juga dirujuk oleh dokter dari Puskesmas ke rumah 
sakit swasta. Rumah Sakit Umum Daerah mungkin tidak memberikan perawatan 
medis yang khusus untuk penyakit tertentu. Dalam hal ini, dokter di Puskesmas 
dapat merujuk pasien ke rumah sakit swasta. Situasi ini dialami peserta FGD di Desa 
Kedungboto, Kabupaten Kendal. Hal ini menunjukkan bahwa meski fasilitas Rumah 
Sakit Umum Daerah merupakan penyedia layanan utama untuk orang miskin, tetapi 
terkadang tidak menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh pasien. Hal ini tidak 
akan menjadi masalah bagi mereka yang mampu membayar biaya pengobatan 
di rumah sakit swasta. Namun, orang miskin tidak bisa mengunjungi rumah sakit 
swasta karena mahalnya biaya yang dibabankan. Selain itu, program Jamkesda 
hanya mencakup layanan kesehatan di tempat perawatan kesehatan masyarakat. 

B
a

b
 7
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Hambatan dalam Mengakses Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

Faktor keuangan dan jarak adalah hambatan paling signifikan yang dialami 
masyarakat miskin dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan di daerah 
pedesaan terpencil. Hal tersebut merupakan permasalahan yang diungkapkan 
oleh mayoritas peserta FGD dari desa-desa yang berada di daerah yang relatif 
terpencil, diantaranya adalah Desa Cimenteng Jaya-Kabupaten Lebak, Desa 
Kedungboto-Kabupaten Kendal, dan Desa Martadinata-Kabupaten Kutai Timur. 
Untuk peserta dari Desa Cimenteng Jaya-Kabupaten Lebak, faktor keuangan lebih 
utama dibanding faktor lain seperti birokrasi pelayanan, jarak, kualitas layanan, dll. 
Sedangkan untuk peserta dari Dusun Jengkol-Desa Kedungboto-Kabupaten Kendal, 
jarak dan akses ke fasilitas kesehatan merupakan faktor yang paling menentukan. 
Dalam FGD, peserta mengatakan bahwa:

 “Jarak antara Dusun Jengkol dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Biting 
sekitar 3 km. Jalan ke Pustu Biting rusak berat di tengah jalan. Di sejumlah 
tempat, bahkan sepeda motor-pun tidak bisa melewati. Jadi jika ada orang 
yang mencari perawatan kesehatan di Pustu, ia memerlukan tandu untuk 
perjalanan sekitar 2.5km”

Untuk peserta FGD dari Desa Martadinata - Kabupaten Kutai Timur, daerah publik 
rumah sakit, RSUD Sangatta, sangat jauh dari desa mereka. Waktu perjalanan dari 
desa mereka ke rumah sakit adalah sekitar 1,5-2 jam dengan menggunakan mobil. 
Hal ini juga dipersulit oleh jalan yang rusak dan biaya transportasi yang mahal.

Di daerah perkotaan, jarak dan kompleksitas birokrasi dapat menghambat 
masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan di Puskesmas. Masalah 
dikeluhkan peserta FGD dari Kota Makassar, khususnya dari Kelurahan Maccini 
Sombala Kota Makassar yang terletak di pinggiran Kecamatan Tamalate. Lokasi 
Puskesmas berada di pusat kecamatan, yang cukup jauh dari rumah mereka. 
Terdapat Puskesmas di kecamatan tetangga yang jauh lebih dekat dari Puskesmas 
yang berada di kecamatan dimana mereka berada. Namun, mereka tidak bisa 
mengakses layanan kesehatan di Puskesmas tersebut karena mereka bukan 
penduduk kecamatan tersebut. Di Kelurahan Pattingalloan-Kota Makassar, peserta 
FGD merasa bahwa PUSKESMAS lebih memperhatikan persyaratan administrasi 
dibanding menyediakan layanan berkualitas kepada pasien. Mereka yang berada di 
kecamatan dimana puskesmas tersebut didirikan akan mendapatkan surat rujukan 
perawatan rumah sakit lebih mudah dibanding mereka yang bukan penduduk asli 
dari kecamatan.

Kualitas pelayanan kesehatan yang kurang baik di Puskesmas adalah faktor 
penting yang mendorong masyarakat di daerah perkotaan memilih perawatan 
kesehatan di tempat lain. Hal ini diungkapkan oleh peserta FGD yang tinggal 
di daerah perkotaan dimana akses ke fasilitas pelayanan kesehatan relatif mudah. 
Sejumlah peserta FGD juga mengeluh tentang waktu operasional Puskesmas. 
Misalnya, di Puskesmas Kecamatan Ujung Tanah, dokter kadang tidak ada, bahkan 
pada hari kerja formal, dari Senin sampai Sabtu. Pada hari Sabtu, hanya bidan 
dan perawat yang memberikan pelayanan. Para peserta dari Desa Kedungboto, 
Kabupaten Kendal berbagi pengalaman mereka ketika mengunjungi Puskesmas 
Kecamatan Limbangan:
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Di beberapa kesempatan ketika kami mengunjungi Puskesmas di pagi 
hari, kami melihat perawat masih membersihkan lantai meskipun saat 
itu sudah memasuki waktu kerja Puskesmas. Jadi kami harus menunggu 
cukup lama. 

Kualitas pelayanan kesehatan yang baik juga merupakan faktor penting yang 
dapat menimbulkan keengganan masyarakat mencari pengobatan medis 
di rumah sakit umum daerah. Rumah sakit umum daerah dianggap terlalu 
birokratis dengan memberi beban lebih kepada orang miskin karena mereka 
harus menyediakan persyaratan administrasi untuk menerima perawatan medis. 
Untuk pasien yang ingin menggunakan Jamkesda atau program Jamkesmas, 
mereka diwajibkan membawa dokumen lengkap yang meliputi surat rujukan 
dari Puskesmas, bukti domisili, dan kartu keanggotaan. Bagi mereka yang ingin 
mendapatkan pembebasan penuh biaya rumah sakit perawatan, mereka wajib 
menyediakan SKTM. 

Beberapa peserta FGD dari Kelurahan Patingaloan - Kota Makassar berbagi 
pengalaman mereka ketika mereka ingin menggunakan layanan kesehatan rumah 
sakit. Bagi mereka yang dalam situasi darurat, pemberian surat rujukan dari 
Puskesmas di kecamatan tempat tinggal mereka mengakibatkan keterlambatan 
dalam pelayanan kesehatan. Pandangan serupa terkait masalah ini juga diungkapkan 
oleh peserta FGD dari Balikpapan, yang merasa bahwa prosedur administrasi di 
rumah sakit umum daerah lebih rumit dibandingkan dengan rumah sakit swasta.

Masalah lain yang harus kita hadapi adalah prosedur administrasi dan 
birokrasi yang rumit dalam memperoleh perawatan medis di rumah sakit 
umum darah. Setiap kali kita ingin menggunakan layanan rumah sakit, kita 
dituntut untuk menyalin dokumen yang banyak. Dalam melakukannya, kita 
perlu mempersiapkan transportasi sendiri karena tidak tersedia layanan 
foto kopi di dekat ke rumah sakit. Kita harus menghabiskan setidaknya 
Rp 10.000,- setiap kali kita harus mempersiapkan dokumen persyaratan. 
Kami juga harus melewati garis antrian panjang untuk hampir semua 
bagian seperti mendapatkan obat resep dan transfer pembayaran melalui 
bank yang ditentukan.

Diskriminasi sering dialami oleh pasien dari keluarga miskin yang ingin 
menggunakan perawatan medis di rumah sakit umum daerah. Para peserta FGD 
dari Kelurahan Lima Ulu Kota Palembang menyebutkan bahwa pasien yang ingin 
menggunakan Jamkesmas / Jamkesda untuk mendapatkan perawatan kesehatan di 
rumah sakit merasa bahwa mereka sering diabaikan atau mereka diberikan prioritas 
terendah untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit. Mereka sering diminta untuk 
menunggu dalam waktu yang cukup lama sampai mereka bisa dilayani. 

Para peserta dari Desa Kenten Laut - Kabupaten Banyuasin dan Desa Kedungboto-
Kabupaten Kendal juga berbagi pengalaman serupa. Mereka menjelaskan 
bagaimana para petugas rumah sakit membedakan pasien yang menggunakan 
Jamkesmas dan Jamkesda. Mereka merasa bahwa para petugas rumah sakit sering 
kurang ramah terhadap pasien Jamkesmas/Jamkesda dibandingkan dengan pasien 
yang membayar penuh. Secara khusus, pasien Jamkesda yang tidak dilengkapi 
dengan kartu seperti pemegang JAMKEMAS, mereka harus mengikuti prosedur 
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administratif yang panjang dan rumit. Ini mempersulit pasien karena mereka harus 
menyelesaikan semua dokumentasi dari setiap tingkat pemerintah di mana mereka 
berada. 

Persepsi Penerima Manfaat Terhadap Pelayanan 
Kesehatan yang Diterima

Keuntungan utama dari fasilitas kesehatan umum dibandingkan dengan 
fasilitas kesehatan swasta adalah keterjangkauan layanan. Layanan tersebut 
terjangkau atas dua alasan utama, yaitu biaya layanan dan jarak ke fasilitas. Peserta 
FGD di semua daerah setuju bahwa biaya layanan kesehatan yang dibebankan oleh 
fasilitas kesehatan umum lebih murah daripada layanan kesehatan yang disediakan 
oleh fasilitas swasta. Di puskesmas, beberapa daerah memberikan pelayanan 
kesehatan tanpa biaya, dan bahkan di daerah yang memungut biaya-pun, biaya 
yang dibebankan jumlahnya lebih rendah daripada yang dibebankan oleh swasta. 
Di rumah sakit umum daerah, meskipun terdapat biaya yang dibebankan kepada 
masyarakat, namun jumlahnya lebih terjangkau dibanding dengan biaya yang 
dikenakan oleh rumah sakit swasta. 

Pada fasilitas kesehatan swasta, kelebihan yang diterima adalah pada kualitas 
pelayanan yang diberikan. Layanan yang diberikan oleh para penyedia swasta 
memiliki kualitas yang lebih tinggi dalam hal kemudahan prosedur administrasi, 
sanitasi yang baik, fasilitas kesehatan dan peralatan yang lengkap dan modern, 
respon lebih cepat dalam merawat pasien, ketersediaan, paramedis yang berkualitas, 
dan obat-obatan yang berkualitas. Ini berbeda dengan layanan yang diberikan 
oleh penyedia layanan publik di sebagian daerah yang dinilai, dimana prosedur 
administrasi dianggap terlalu rumit, sanitasi yang buruk, petugas kesehatan tidak 
cepat tanggap dalam merawat pasien, dokter tidak hadir dan penolakan tidak 
tersedianya tempat tidur, dan fasilitas tidak memadai.

Namun, kelebihan pelayanan kesehatan swasta dibandingkan layanan kesehatan 
umum dari segi kualitas tidak berlaku di kota Solo. Peserta FGD menyatakan 
bahwa mereka menerima layanan yang lebih baik dari rumah sakit umum daerah 
dibandingkan dengan rumah sakit swasta, termasuk prosedur administrasi, fasilitas 
yang berkualitas dan memadai, dan kualitas pelayanan yang diberikan rumah 
sakit. Dalam pelayanan kesehatan yang disediakan oleh swasta, seorang peserta 
mengeluh bahwa ia telah diacuhkan karena menggunakan kartu Jamkesmas.

Persepsi Penerima manfaat Terhadap Program 
JAMKESMAS

Sosialisasi Program

Program Jamkesmas belum disosialisasikan secara memadai kepada penerima 
manfaat program. Hal ini dapat menghambat mereka yang memenuhi syarat untuk 
menggunakan layanan, khususnya di daerah terpencil pedesaan. Tanggapan umum 
diungkapkan oleh sebagian besar peserta FGD adalah bahwa program Jamkesmas 
tidak cukup disosialisasikan kepada masyarakat dan ini membuat mereka tidak 
memahami program ini, siapa sasaran penerima manfaat, dan bagaimana prosedur 
untuk mengaksesnya. Di Desa Limbangan - Kabupaten Kendal, peserta berbagi 
pengalaman mereka bahwa mereka tidak mengetahui tentang program ini sampai 
mereka diberitahu oleh petugas puskesmas ketika mereka mengunjungi puskesmas 
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untuk mendapatkan pengobatan medis. Mereka diberi tahu bahwa mereka harus 
menggunakan kartu Jamkesmas yang telah didistribusikan ke setiap kepala desa. 
Pengalaman serupa juga dialami oleh seorang peserta dari Desa Ulak Segelung-
Kabupaten Ogan Ilir yang berbagi kisahnya ketika ia mengunjungi bidan desa dan 
tidak membawa kartu Jamkesmas. Dia diberitahu tentang program dan disarankan 
untuk menanyakan kartu dengan kepala desanya.

Di Desa Cimenteng Jaya - Kabupaten Lebak, peserta juga tidak mengetahui 
tentang program Jamkesmas sampai tiba-tiba kartu Jamkesmas diberikan oleh staf 
desa. Di Kecamatan Lebak, para peserta tidak pernah diberitahu oleh desa atau 
pemerintah kecamatan tentang program, meski ada survei yang dilakukan RW 
untuk mengidentifikasi penerima manfaat potensial Jamkesmas. Peserta dari Dusun 
Tempuran - Kabupaten Kendal, dan Desa Martadinata - Kutai Timur menyatakan 
bahwa mereka tidak pernah menerima program tentang sosialisasi. Peserta dari 
Kelurahan 5 Ulu dan Gelora - Kota Palembang cenderung lebih akrab dengan label 
“Layanan kesehatan gratis” ataupun  Askeskin dibandingkan JAMKESMAS.

Berbeda dengan pedesaan, di daerah perrkotaan, mereka mendapatkan 
sosialisasi tentang program Jamkesmas. Di Desa Kedungboto Kabupaten 
Kendal dan Kelurahan Laweyan - Kota Solo, sosialisasi program Jamkesmas 
melibatkan berbagai tingkat pemerintah di bawah koordinasi kecamatan. Camat 
mengundang semua kepala desa dan menginformasikan program ini. Setiap 
kepala desa kemudian memberitahu kepada semua pejabat lingkungan satuan 
tugasnya dan mengkoordinasikan pelaksanaan survei penerima Jamkesmas. 
Program ini disosialisasikan melalui pertemuan rutin. Di kelurahan Laweyan, para 
peserta mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi formal program Jamkesmas. Survei 
penerima Jamkesmas dilakukan oleh pejabat lingkungan (Rukun Warga/Rukun 
Tetangga) bersama-sama dengan penyelenggaraan survei untuk Bantuan Langsung 
Tunai. Peserta FGD di Maccini Sombala -Kota Makassar, peserta FGD mengatakan 
bahwa informasi mengenai program Jamkesmas diperoleh dari pejabat Puskesmas 
yang melakukan pelayanan kesehatan masyarakat rutin di POSYANDU di lingkungan 
mereka. Namun, informasi yang diberikan tersebut hanya sebatas pada distribusi 
kartu Jamkesmas, dan tidak membahas tentang program Jamkesmas itu sendiri. Di 
Kelurahan Pattingalloan Kota Makassar, peserta FGD diberitahu oleh para pejabat 
PUSKESMAS bahwa kartu Askeskin tidak dapat digunakan lagi karena digantikan 
oleh kartu Jamkesmas.

Penetapan Sasaran Program JAMKESMAS

Mekanisme penentuan sasaran Jamkesmas tidak secara akurat ditujukan 
pada mereka yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan. Sebagian besar 
peserta menyatakan bahwa Jamkesmas belum efektif menjangkau mereka yang 
benar-benar membutuhkan jaminan kesehatan. Para peserta dari Dusun Tempuran, 
Desa Banyuringin - Kabupaten Kendal dan Desa Cimenteng Jaya - Kabupaten Lebak 
mengatakan bahwa masih banyak orang miskin yang seharusnya dicakup namun 
tidak terdaftar sebagai penerima Jamkesmas. Selain itu, di Desa Cimenteng Jaya - 
Kabupaten Lebak dan Desa Limbangan Kabupaten Kendal, para peserta mengatakan 
bahwa banyak penduduk yang mendapatkan Jamkesmas di desa mereka adalah 
yang relatif kaya. Hanya sebagian kecil orang miskin benar-benar terdaftar sebagai 
penerima Jamkesmas.

Para peserta dari Desa Martadinata - Kabupaten Kutai Timur juga mengungkapkan 
pandangan yang sama seperti peserta lain:
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Kita tidak tahu bagaimana menilai apakah Jamkesmas didistribusikan 
secara efektif kepada mereka yang benar-benar membutuhkan program 
tersebut atau tidak. Namun pada kenyataannya, ada banyak orang 
di Teluk Pandan yang sangat membutuhkan Jamkesmas, tetapi tidak 
menerima program sama sekali. Sebagian besar orang di Teluk Pandan 
bekerja di daerah hutan, yang membuat mereka rentan terhadap malaria 
dan demam berdarah. Lebih buruk lagi, ada masalah dalam distribusi 
kartu karena penduduk banyak yang mendapat kartu Jamkesmas dari 
kota Bontang. Hanya ada beberapa orang di Teluk Pandan yang benar-
benar mendapatkan kartu.

Namun, peserta dari Kelurahan 5 Ulu - Kota Palembang memiliki pendapat yang 
berbeda. Bagi mereka, Jamkesmas telah berhasil ditargetkan kepada orang yang 
tepat terutama di Kelurahan 5 Ulu. Mayoritas penduduk di kelurahan ini dianggap 
miskin. 

Sistem database dan identifikasi yang kurang baik dapat menjadi salah satu 
faktor yang mempengaruhi efektivitas sasaran Jamkesmas. Hal ini adalah 
pendapat yang sering dikemukakan oleh peserta FGD dari Kelurahan Pajang - Kota 
Surakarta, Kelurahan Maccini Sombala dan Kelurahan Pattingalloan - Kota Makassar. 
Sebagian besar peserta FGD bertanya mengenai keabsahan database kemiskinan 
yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan penerima Jamkesmas. Mereka 
berpendapat bahwa survey yang dilakukan oleh relawan tidak cakap untuk 
mengidentifikasi mereka yang benar-benar membutuhkan program. Oleh karena 
itu, mereka berpendapat bahwa pemerintah harus memperbaiki metodologi 
penilaian kemiskinan yang digunakan.

Kelebihan Program

Pemegang kartu Jamkesmas menerima manfaat yang komprehensif dan 
benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Pernyataan ini adalah respon 
dominan dari semua peserta FGD. Peserta FGD mengemukakan bahwa mereka 
dapat menggunakan Jamkesmas terutama untuk penyakit kronis agar bebas dari 
biaya. Kartu Jamkesmas dapat juga digunakan di rumah sakit umum dan di sejumlah 
rumah sakit swasta. Para peserta telah menggunakan Jamkesmas untuk sejumlah 
perawatan medis dari pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pengobatan 
medis di rumah sakit, yang meliputi: rawat inap, operasi jantung, transfusi darah, 
operasi caesar, dan perawatan kesehatan yang kompleks. Layanan ini bebas biaya. 
Salah seorang peserta FGD dari Desa Limbangan - Kabupaten Kendal berbagi 
pengalaman menggunakan kartu JAMKESMAS:

Saya mengalami keguguran saat kehamilan pertama saya dan dokter 
di Puskesmas mendiagnosa bahwa saya harus dirawat di rumah sakit. 
Jadi saya dirujuk ke Rumah Sakit Permata Medika di Semarang. Saya 
takut biayanya akan sangat mahal bila dirawat di rumah sakit swasta. 
Untungnya, rumah sakit menerima pasien yang dibiayai oleh JAMKESMAS. 
Jadi saya tidak perlu membayar untuk perawatan medis yang saya terima, 
dan layanan rumah sakit itu sangat bagus.

Kelemahan Program

Meskipun Jamkesmas mencakup biaya pengobatan pasien, pasien masih 
harus menanggung biaya tambahan untuk mendapatkan perawatan medis 
yang dibutuhkan di fasilitas kesehatan. Sebagian besar peserta berpendapat 
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bahwa meskipun Jamkesmas telah menaggung biaya perwatan kesehatan, itu tidak 
berarti bahwa semuanya gratis. Para peserta dari Desa Limbangan - Kabupaten 
Kendal menegaskan bahwa Program Jamkesmas pada dasarnya baik, namun karena 
tiap rumah sakit memiliki perbedaan kualitas sumber daya manusia, budaya, dan 
prosedur operasional standar layanan, dapat mempengaruhi kualitas layanan yang 
diterima. Selanjutnya, meskipun Jamkesmas menanggung hampir semua biaya, 
tetapi transportasi pasien ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans tidak 
tercakup. Jadi, mereka diwajibkan untuk menanggung biaya transportasi. Seorang 
peserta dari Kelurahan Pattingaloan - Kota Makassar berbagi pengalamannya 
ketika ia menjalani operasi caesar di rumah sakit dimana dia tetap dikenakan biaya 
tambahan untuk benang dan obat bius.

Seorang peserta dari Kelurahan 5 Ulu - Kota Palembang juga berbagi pengalaman 
tentang kerabatnya yang menggunakan kartu Jamkesmas untuk mendapatkan 
pengobatan kanker serviks-nya. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit Mohammad Husni 
milik pemerintah provinsi, dimana  pasien tersebut telah menerima pengobatan 
selama satu tahun. Menurut pasien tersebut, Jamkesmas tidak mencakup semuanya. 
Setiap kali ia mengunjungi rumah sakit tersebut untuk mendapatkan perawatan 
medis ia diminta untuk membayar sekitar Rp. 500.000,- untuk obat-obatan yang 
diresepkan, dan tambahan peralatan medis untuk pengobatan. 

Saya berencana melahirkan di Rumah Sakit Siti Khodijah. Sayangnya, 
ada masalah dengan kehamilan saya. Jadi, saya dirujuk ke Rumah 
Sakit Hussein Muhammad. Ketika saya menjalani pengobatan untuk 
menyelamatkan bayi saya, suami saya diminta untuk membeli beberapa 
obat yang diperlukan untuk pengobatan karena obat yang diminta tidak 
tersedia di rumah sakit. Setelah melahirkan, suami saya kembali diminta 
untuk membeli obat tambahan untuk bayi.

Persepsi Penerima Manfaat Terhadap JAMKESDA

Diseminasi Program

Hampir sama dengan program JAMKESMAS, program Jamkesda di sebagian 
besar daerah kurang dipublikasikan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa 
mayoritas pemerintah daerah tidak menyosialisasikan program dengan baik. Ini 
terlihat dari jawaban yang diberikan oleh mayoritas peserta FGD. Para peserta dari 
Dusun Tempuran dan Desa Limbangan - Kabupaten Kendal, Kelurahan 5 Ulu dan 
Kel Gelora - Kota Palembang, Desa Ulak Segelung - Kabupaten Musi Banyuasin 
menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima informasi dari pejabat Dinas 
Kesehatan Daerah tentang program ini. Beberapa dari mereka bahkan tidak 
menyadari bahwa mereka sebenarnya penerima manfaat program, yang diceritakan 
oleh peserta dari Kelurahan 5 Ulu - Kota Palembang sebagai berikut:

Saya tidak menyadari bahwa saya sebenarnya adalah salah satu 
penerima manfaat JAMKESOS sampai saya akan membawa bayi saya di 
rumah sakit. Saya diberitahu bahwa biaya perawatan sudah ditanggung 
oleh JAMKESOS. Sejauh yang saya tahu saya bukan anggota program 
itu karena saya tidak memiliki kartu anggota JAMKESOS, tapi saya bisa 
mendaatkan manfaatnya.

Peserta lain berbagi pengalaman yang serupa bahwa mereka menyadari program ini 
ketika mereka akan mendapatkan pengobatan medis di rumah sakit umum. Peserta 
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dari Kelurahan Pattingalloan - Kota Makassar mengklaim bahwa mereka menyadari 
program ketika mereka mengunjungi Puskesmas untuk mencari pengobatan medis. 
Seorang peserta dari Kelurahan Gelora - Kota Palembang berbagi pengalamannya 
ketika ia akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, ia 
ditanya oleh petugas Puskesmas apakah ia membawa kartu JAMKESOS. Saat itu, dia 
tidak memiliki kartu dan tidak mengetahui program ini. Dia kemudian diberitahu 
oleh petugas Puskesmas untuk mempersiapkan semua dokumen identitas dan 
SKTM dari kelurahan dan diminta untuk melapor ke Dinas Kesehatan Daerah di 
Palembang.

Meskipun sosialisasi program Jamkesda ini masih belum baik, masyarakat dapat 
mengetahui program ini karena beberapa hal. Kurangnya sosialisasi program 
Jamkesda tidak selalu berarti bahwa tidak ada upaya untuk menyebarkan informasi 
tentang program kepada masyarakat. Beberapa peserta berbagi pengalaman 
mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan puskesmas serta 
petugas rumah sakit mengenai penyebaran informasi tentang program ini. Maccini 
Sombala di Kelurahan - Kota Makassar, pejabat Puskesmas memublikasikan program 
ini dengan membagikan brosur program kepada kader kesehatan Posyandu. Brosur 
ini hanya menjelaskan prosedur survei penerima dalam mengidentifikasi penerima 
manfaat yang memenuhi syarat program Jamkesda. Para kader diharapkan dapat 
meneruskan informasi kepada masyarakat. Peserta dari Kelurahan Pattingalloan - 
Kota Makassar mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang program ini dari 
program televisi, dimana pada saat itu, Walikota melakukan kampanye mengenai 
program kesehatan sebagai salah satu prioritasnya. Sedangkan peserta dari 
Kelurahan Pajang - Kota Surakarta menyatakan bahwa mereka menerima informasi 
dari pertemuan lokal biasa. Dalam pertemuan ini, informasi mengenai prosedur 
pendaftaran dan rincian layanan kesehatan yang tercakup dalam program Jamkesda 
disebarkan ke semua warga. 
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Bab 8
Kesimpulan

Assessment program Jaminan Kesehatan Daerah telah mengidentifikasi beberapa 
isu kunci yang penting untuk diperhatikan dalam merealisasi pelaksanaan Jaminan 
kesehatan Semesta di Indonesia. Isu-isu tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga 
tema besar sebagai berikut. 

Prospek Cakupan Universal Jaminan Kesehatan di 
Indonesia

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan, mengungkap bahwa terdapat 
berbagai variasi pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan Jaminan 
kesehatan. Keragaman ini mengindikasikan adanya kemungkinan untuk memperluas 
cakupan jaminan kesehatan untuk mecakup keseluruhan penduduk Indonesia. 
Skema nasional dalam bentuk Jamkesmas terbukti tidak dapat mecakup kebutuhan 
jaminan kesehatan penduduk yang paling membutuhkan, sehingga mendorong 
berkembangnya skema jaminan kesehatan yang bersifat lokal. 

Jamkesmas dapat dianggap gagal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin 
terhadap jaminan kesehatan karena beberapa faktor. Pertama, kuota Jamkesmas 
yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya di tingkat daerah 
(kabupaten/kota). Sebagaimana yang telah didiskusikan pada bab 2, beberapa 
faktor yang mengakibatkan situasi ini terkait dengan dinamisnya situasi kemiskinan 
di tingkat daerah yang tidak dapat di cakup secara akurat dalam proses identifikasi 
penerima manfaat jaminan kesehatan. jumlah penerima Jamkesmas berdasarkan 
data statistik kemiskinan yang dipublikasikan oleh BPS berdasarkan survey tahunan 
sosial ekonomi nasional (SUSENAS). Adanya perbedaan waktu antara pelaksanaan 
survey dengan publikasi data mengakibatkan adanya perbedaan antara data 
statistik tersebut dengan angka kemiskinan riil saat program tersebut dilaksanakan.

Faktor kedua terkait dengan indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS 
dan indikator kemiskinan yang digunakan oleh daerah. BPS menggunakan 16 
indikator kemiskinan yang diacu dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial  
tahun 2008/PPLS 2008, untuk mengidentifikasi penerima mandaat Jamkesmas 
berdasar nama dan alamat. Perbedaan dalam konteks geografis di Indonesia juga 
dapat menciptakan perbedaan dalam mendefinisikan kondisi kemiskinan daerah. 
Beberapa daerah mungkin dibatasi dalam konteks kultural dalam lokalitas masing-
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masing. Sebagai contoh, salah satu indikator kemiskinan yang digunakan PPLS 2008 
mengenai “rumah yang masih beralaskan/ lantai tanah/bambu/kayu.” Di beberapa 
daerah di Indonesia, mereka masih menggunakan bambu atau kayu, terlepas dari 
status sosial-ekonomi mereka. arsitektur rumah daerah adalah bagian dari konteks 
budaya untuk merespon situasi geografis yang dapat dikategorikan sebgai rawa 
atau tanah berlumpur. Definisi kemiskinan yang berbeda dapat menghasilkan 
perbedaan dalam penentuan jumlah penerima manfaat program.

Faktor ketiga, terkait dengan skema pelaksanaan program. Ketidakefektifan 
penyebaran program, dan ketidaksiapan institusi-institusi daerah terkait dalam 
mendukung Jamkesmas merupakan beberapa faktor yang dapat mempertajam 
permasalahan penjangkauan sasaran program.

Berbagai permasalahan tersebut telah memotivasi pemerintah daerah untuk 
mengembangkan skema tersendiri untuk melengkapi skema nasional. 
Perkembangan skema daerah dapat mengindkasikan beberapa kemungkinan 
dalam merealisasikan Jaminan kesehatan semesta di Indonesia, terutama dengan 
mengembangkan upaya terkoordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah.  
Dalam perspektif ini, pemerintah pusat dapat dipandang sebagai “tulang punggung” 
skema nasional dalam menyediakan cakupan dasar dan esensial, khususnya bagi 
kelompok masyarakat miskin. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diperlukan 
untuk mengambil peran dalam memberikan dukungan dalam memastikan program 
sampai kepada penerima manfaat yang tepat. Meski demikian, sistem ini memiliki 
beberapa tantangan yang harus dihadapi, dan akan didiskusikan pada tema yang 
akan datang.

Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagai Pelengkap 
Program Nasional dalam Mencapai Cakupan Jaminan 
Kesehatan Universal

Apabila pemerintah di Indonesia dihadapkan pada sistem jaminan kesehatan yang 
lebih terfragmentasi, dimana terjadi distribusi tanggung jawab diantara pemerintah 
pusat, provinsi dan daerah, ada beberapa isu yang penting untuk dibahas.

Isu pertama terkait dengan bagaimana skema daerah yang telah ada mampu 
mecakup seluruh penduduk yang membutuhkan Jaminan kesehatan. asumsi 
dasar dari berkembangan skema Jaminan kesehatan daerahadalah skema daerah 
dapat menjadi pelengkap skema nasional untuk melindungi penduduk yang tidak 
tercakup oleh Jamkesmas. Meski demikian, hasil assessment menunjukkan bahwa 
meski daerah telah memiliki skema jaminan kesehatan khusus, banyak masyarakat 
miskin yang tidak tercakup. Hal ini ditemukan di hampir seluruh daerah yang diteliti, 
dimana diantaranya adalah daerah yang berkategori kaya.

Isu selanjutnya adalah terkait dengan keberlanjutan program dalam jangka panjang. 
Hasil assessment juga mengidentifikasi perbedaan jumlah penduduk yang tercakup 
dan anggaran yang dialokasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa skema daerah 
belum begitu solid dan tidak berkelanjutan. Keragaman ini dapat disebabkan oleh 
beberapa faktor. Faktor pertama adalah adanya ketidakakuratan jumlah penduduk 
yang memenuhi syarat karena lemahnya upaya pengidentifikasian penerima 
manfaat baik secara metodologis maupun teknis. Masalah tersebut juga timbul 
akibat dinamika politik di level daerah. Semenjak pemberlakuan desentralisasi dan 
pemilu daerah langsung, situasi daerah menjadi sangat dinamis. Proses kebijakan 
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dan anggaran di tingkat daerah lebih terpolitisasi dibandingkan sebelumnya. 
Pemilihan langsung di tingkat daerah telah menciptakan ladang subur bagi skema 
daerah dalam menjadikan program jaminan kesehatan daerah dilihat sebagai 
kebijakan populer.

Hasil assessment juga menunjukkan bahwa banyak daerah belum mampu menutupi 
biaya jaminan kesehatan secara memadai kecuali ada dukungan anggaran dari 
pemerintha pusat. Hal ini terkait perbedaan kapasitas fiskal daerah. Untuk daerah 
yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi, biaya jaminan kesehatan dapat ditutupi dari 
penerimaan daerah meski tidak dapat menanggung sepenuhnya dari kemungkinan 
peningkatan biaya jaminan kesehatan pada masa mendatang. Daerah yang lebih 
miskin tidak akan mampu untuk menyediakan jaminan kesehatan untuk seluruh 
warganya. Oleh karena itu, mereka juga memungut biaya layanan kepada penduduk 
mampu sehingga pemerintah daerah mendapatkan pemasukan tambahan yang 
dapat digunakan untuk mensubsidi penduduk miskin. Meski demikian, meski ada 
banyak penduduk kaya yang menggunakan fasilitas publik, dimana masih jauh 
lebih banya masyarakat golongan kaya yang menggunakan fasilitas kesehatan 
swasta, menjadikan pemerintah daerah tidak dapat mengumpulkan sumberdaya 
yang cukup untuk menutupi biaya jaminan kesehatan. lebih dari itu, biaya layanan/
retribusi kesehatan juga bertolakbelakang dengan ide jaminan kesehatan.

Isu lainnya terkait dengan portabilitas dan kemampuan untuk mengakses program. 
sistem yang terfragmentasi dimana terdapat perbedaan skema di tiap-tiap daerah 
dapat membatasi mobilitas dan ‘pilihan’ penduduk untuk tinggal di daerah lain karena 
mereka tidak dapat menggunakannya di luar tempat mereka tinggal. Sebagaimana 
negara berkembang pada umumnya dimana fenomena urbanisasi merupakan salah 
karakteristik utama, sistem yang terfragmentasi ini dapat menghambat masyarakat 
miskin untuk mendapatkan hak mereka. Masyarakat miskin telah umum diketahui 
banyak yang memilih bermigrasi ke daerah perkotaan untuk mencaki penghidupan 
yang layak. Di kota, mereka tidak dapat mengakses Jaminan kesehatan karena tidak 
memenuhi syarat karena status kependudukan mereka.

Sistem yang terfragmentasi juga menghasilkan kesulitan dalam pelaksanaan 
sosialisasi program yang efektif. Hal ini karena tiap-tiap daerah memiliki skema yang 
berbeda dan membutuhkan program sosialisasi yang berbeda yang sesuai dengan 
kebutuhan program. Hasil assessmen juga memperlihatkan, sosialisasi program 
menjadi salah satu permasalahan yang menghambat efektifitas program dalam 
menjangkau penerima manfaat. Hasilnya, masyarakat miskin tidak memahami hak 
dan kewajiban mereka terkait program.

Agenda Penelitian dan Avokasi Organisasi Masyarakat 
Sipil di Indonesia 

Organisasi masyarakat sipil di Indonesia memiliki ide yang sama untuk merealisasikan 
cakupan semesta jaminan kesehatan di Indonesia. Hal ini terbukti dari tingkat 
keterlibatan mereka dalam penelitian dan advokasi kebijakan dalam ranah 
pembiayaan kesehatan. Upaya OMS dalam penelitian dan advokasi pada ranah 
proses anggaran bertujuan untuk meningkatkan alokasi sektor kesehatan secara 
umum untuk mengimplementasikan ide universalisasi akses jaminan kesehatan. 
Kebanyakan dari mereka bekerja pada level kabupaten/kota, dan hanya beberapa 
yang bekerja pada level nasional seperti Perkumpulan Prakarsa dan GAPRI. Salah 
satu alasannya adalah terkait dengan konteks di Indonesia, yang mengalihkan 
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sebagian besar fungsi pemerintah dan tanggung jawab kepada pemerintah 
provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, kebutuhan untuk proses reformasi 
di tingkat ini dalam rangka memastikan pelayanan publik yang lebih baik telah di 
lakukan oleh OMS sebagai strategi kunci dalam proses advokasi.

Hasil assessment juga menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, dalam 
rangka merealisasikan cakupan universal jaminan kesehatan, ada kebutuhan 
untuk menegakkan tanggung jawab pemerintah pusat sebagai aktor utama dalam 
menyelenggarakan jaminan kesehatan. Hal tersebut dapat memastikan manfaat 
dari program tersebut dapat diases oleh seluruh penduduk atau kelompok sasaran 
program tanpa membedakan status dan tempat tinggal. Selain itu, dengan sistem 
ini, pemerintah pusat dapat memobilisasi sumberdaya dinansial secara lebih baik 
dari sumber yang berbeda-beda dan mengumpulkannya di dalam satu sistem yang 
dapat digunakan untuk peningkatan paket manfaat dan layanan. Namun, dengan 
membebankan seluruh kewajiban kepada pemerintah pusat untuk membiayai 
program juga merupakan hal yang tidak adil. Sejak pemberlakuan desentralisasi, 
sumber daya juga dialokasikan langsung kepada pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam rangka memastikan sistem ini didanai 
secara memadai, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga harus mengambil 
tanggungjawab pendanaan tersebut. Model pengaturan ini membutuhkan adanya 
penelitian mengenai bagaimana membagi tanggung jawab pembiayaan diantara 
berbagai tingkat pemerintahan berdasarkan fungsi dan tanggung jawab yang 
diberikan berdasarkan kerangka desentralisasi yang ada. 

Apabila sistem jaminan kesehatan berskala nasional telah diadopsi dan pemerintah 
provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan tanggung jawab mereka masing-
masing, ada beberapa agenda advokasi yang penting untuk dilakukan oleh 
OMS tingkat kabupaten/kota. Upaya advokasi harus ditujukan untuk mendorong 
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung sistem tersebut. Hal ini 
dapat dilakukan dengan analisis anggaran dan advokasi yang memfokus pada upaya 
mendorong pemerintah mengalokasikan sumberdaya finansial yang memadai 
yang dapat digunakan untuk mendukung atau melengkapi program nasional 
(untuk mencakup mereka yang belum tercakup) untuk menyediakan paket manfaat 
tambahan, untuk mendanai program pendukung program nasional, termasuk 
institusi, personil, dan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk memastikan benefit 
skema nasional dapat menjangkau pemerima manfaat yang disasar.

Hasil assessment juga memperlihatkan adanya kelemahan teknis pada program 
nasional yang mengaburkan aspek positif dari program. Metodologi identifikasi 
penerima manfaat dan implementasinya adalah salah satu dari beberapa isu tersebut. 
Penelitian yang ditujukan untuk memperbaiki aspek metodologis pengidentifikasian 
penerima manfaat diperlukan khususnya untuk mengatasi perbedaan antara level 
pemerintahan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Ketidaksepakatan tentang 
indikator kemiskinan telah menyebabkan perselisihan tentang jumlah riil penerima 
manfaat yang memenuhi syarat dan status mereka yang sebenarnya.

Kemudian, hasil assessment juga mengungkap buruknya mekanisme pemutakhiran 
data penerima manfaat sebagai masalah yang dialami oleh seluruh skema jaminan 
kesehatan daerah. Prosedur pemutakhiran data konvensional memakan waktu yang 
lama dan mahal. Skema pemutakhiran data di tingkat nasional dilakukan oleh BPS 
melalui PSE-2005, PPLS-2008 dan PPLS 2010. Situasi ini memerlukan adanya agenda 
penelitian baru dalam mengidentifikasi database penerima manfaat alternatif yang 
lebih efisien, efektif dan dapat diandalkan.
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Mekanisme akuntabilitas dari pemberian layanan juga merupakan agenda lain yang 
penting untuk diteliti. Berdasarkan pandangan penerima manfaat, akuntabilitas 
program yang buruk di tiap tingkat pemerintahan telah menjadi perhatian utama 
diantara pengguna layanan. mekanisme akuntabilitas diperlukan untuk memastikan 
bahwa manfaat diberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. 
Agenda penelitian dan advokasi dalam membangun mekanisme akuntabilitas yang 
memanfaatkan perkembangan terkini dari model monitoring berbasis komunitas 
dan audit yang dapat digunakan sebagai agenda kunci OMS kedepan.
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