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Abstrak 

 
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan 
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diselenggarakan oleh Pemerintah terutama masih adanya 
kesenjangan dalam hal kepesertaan dan akses serta mekanisme pelayanan kepada penduduk miskin yang menjadi 
target kebijakan tersebut. Demikian halnya, masalah klaim pendanaan dengan mutu pelayanan yang cenderung 
kurang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk : untuk menganalisis implementasi program jaminan kesehatan 
masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian 
adalah kepesertaan, akses, mekanisme dan pendanaan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara (in 
depth interview), dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Bone belum optimal, terutama dalam hal 
kepesertaan, akses, mekanisme pelayanan, pendanaan dan mutu pelayanan.  Dalam hal kepesertaan, masih 
terjadi kesenjangan jumlah KK peserta Jamkesmas dari kalangan warga miskin di setiap kecamatan, database 
yang overlapping di puskesmas-puskesmas, rumah sakit, Dinas Kesehatan dan pemerintah setempat. Dalam hal 
akses pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesmas baik secara kuantitas maupun kualitas pada wilayah 38 
puskesmas dan 27 kecamatan di Kabupaten Bone belum sesuai target dalam pedoman pelaksanaan Jamkesmas. 
Dalam hal mekanisme pelayanan, belum sepenuhnya didasarkan pada aspek keterjangkauan dan pertimbangan 
biaya serta proporsionalitas bahkan masih menimbulkan konflik kepentingan dan kesenjangan, overbirokratis 
yang terkadang menghambat peserta Jamkesmas. Sosialisasi dan pembinaan masih relatif kurang. Dalam hal 
pendanaan, masih terjadi kelambatan penyaluran dana yang menghambat pihak puskesmas maupun rumah sakit 
memberikan pelayanan serta masih adanya kekurangsesuaian antara klaim INA-DRG dengan realitas pelayanan 
yang diberikan. Pelaksanaan kebijakan Jamkesmas di Kabupaten Bone dipengaruhi oleh empat faktor yaitu 
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.  

Kata kunci : Kebijakan, kepesertaan, akses, mekanisme, pendanaan 
 

Abstract 
 

This study based on the a thinking that a policy implementation of The People Health Assurance (called 
Jamkesmas) established by Government is still seriously problem or gap in the application and acces and 
service mechanism to poorment people have been goal of the policy it. Then funding claim not be suitable with 
quality of health service implement them. This research aimed to analyzes a policy implementation of The People 
Health Assurance (called Jamkesmas) in the Bone Regency. A qualitative descriptive used as kind of study. This 
research focused at the application to get a health assurance in service, access, mechanism of health service and 
funding system. An observation, in depth interview and documentation are used to collecting any data need it. A 
qualitative approach to analyzes it.  The result of this research indicated that not be optimum a policy of The 
People Health Assurance (called Jamkesmas) impment at the Bone Regency both application to get a health 
assurance in service, access, mechanism of health service and funding system. For all, it is a gap amount 
household of poormen family involved to policy of the People Health Assurance each district, overlapping to 
registration of database in the many public health center (called Puskesmas), hospital, The Health Office in 
Service, and local government. For acces, both quantity and quality not be suitable goal implementing a policy 
with the People Health Assurance Guide at 36 public health center in the 27 district. For mechanism of health 
service, not be optimum base on the acces and using cost and not be proportionality yet, so they are a conflict of 
interest and gap in service performance, overbureauratic which they block up many more people to get a health 
service, and then less socialization and supervising done to people. For funding, late distribution or allocation 
are still happen which block up management of public health center and hospital to establish optimally health 
service, then not be suitable between INA-DRG claim and health service in reality accepted or expected by many 
people. There are four determinant influent a policy implementation of The People Health Assurance are 
communication, resources, disposition and bureauraction structure them.  

Keywords: Policy, application, acces, mechanism, funding  
 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

Kebijakan terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin masih menjadi salah 

satu persoalan mendasar terutama di Indonesia. Masalah kemiskinan yang merupakan 

masalah yang selalu ada pada setiap negara, meskipun zaman telah memasuki era globalisasi 

namun tidak dapat dipungkiri masalah kemiskinan selalu menjadi penghambat kemajuan tiap-

tiap negara. Permasalahan kemiskinan tidak hanya terdapat di negara-negara berkembang saja 

bahkan di negara maju juga mempunyai masalah dengan kemiskinan.  

Pasal 28H UUD 1945 dan Undang-undang (UU) No. 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan 

terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup 

sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. 

Permasalahannya bahwa, derajat kesehatan masyarakat miskin berdasarkan indikator angka 

kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu 

AKB sebesar 26,9% per kelahiran hidup, dan AKI sebesar 24,8% per 100.000 kelahiran hidup 

sehat umur harapan hidup 70,5%.  

Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena 

sulitnya askes dalam pelayanan kesehatan. Kesulitan askes pelayanan ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan 

memang mahal. Terdapat beberapa contoh program pengentasan kemiskinan yang dilakukan 

oleh pemerintah salah satunya adalah bertujuan untuk memberi perlindungan sosial 

masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan.  

Sehubungan dengan hal itu, maka untuk menjamin askes penduduk miskin terhadap 

pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, maka sejak tahun 2005 

Pemerintah telah membuat kebijakan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melalui 

pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. 

Program tersebut diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada PT. 

Askes (persero) berdasarkan SK Nomor 1241/ Menkes/SK/XI/2004 tentang penugasaan 

kesehatan bagi masyarakat miskin.  

Program tersebut terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui perubahan-perubahan 

setiap tahun. Perubahan mekanisme yang paling mendasar adalah adanya pemisahan peran 

pembayar dengan verifikator melalui penyaluran dana langsung ke pemberi pelayanan 

kesehatan (PPK) dari kas negara, penggunaan tarif paket jaminan kesehatan masyarakat di 

rumah sakit, penempatan pelaksana verifikasi di setiap rumah sakit, pembentukan tim 



 
 

pengelola dan tim koordinasi tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/ kota, serta penugasan 

PT. Askes (persero) dalam manajemen kepesertaan.  

Sasaran Jamkesmas di seluruh Indonesia saat ini sebesar 76,4 juta jiwa keluarga 

miskin, sedangkan kuota Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012 ini sebesar 4,6 juta jiwa. 

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ini mulai diberlakukan per tanggal 1 Juli 2008. 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ini diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. (Pedoman 

Pelaksanaan Jamkesmas, 2010). 

Penelitian ICW tersebut berfokus pada Jamkesmas yang dilakukan di empat kota, 

yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah 

kuantitatif dan kualitatif dengan responden sebanyak 868 orang yang diambil secara acak dari 

579.192 peserta Jamkesmas yang terdaftar di PT Askes. Atas hasil penelitian ini, ICW 

menuntut adanya perbaikan oleh Departemen Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat miskin.  Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, rumah 

sakit, dan puskesmas hendaknya juga ditingkatkan. (Kompas, 3 Maret 2009). Berdasarkan 

uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:  

bagaimana kebijakan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Bone ?. 

tujuan penelitian ini adalah : untuk menganalisis implementasi program jaminan kesehatan 

masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Bone. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 

yaitu untuk mendeskripsikan dan mengkaji data yang diperoleh. Penelitian kualitatif sebagai 

“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat dicermati” (Bogdan dkk, 1992).  

Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap dan 

memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui atau fenomena yang baru sedikit 

diketahui. Selain itu metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang 

fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.  

Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah kebijakan Jamkesmas di Kabupaten Bone yang mencakup : 

(1) Kepesertaan, (2) Akses, (3) Mekanisme pelayanan, dan (4) Pendanaan.  

 



 
 

Unit Analisis  

Unit analisis dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan jamkesmas dengan 

menggunakan indikator berdasarkan model Edwads III (Subarsono, 2005) yang terdiri atas 4 

aspek, yaitu:  komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Sumber Data 

Sumber data adalah data primer (diperoleh langsung di lapangan setelah melakukan 

wawancara langsung dan mendalam dengan sejumlah informan/ narasumber, antara lain : 

pegawai/aparatur, pejabat) dan data sekunder (diperoleh dari sumber-sumber yang ada atau 

instansi terkait, dokumen, dan data lainnya yang relevan dengan kebutuhan data dalam 

penelitian ini).   

Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain: 

Observasi, yaitu melalui pengamatan langsung di lapangan atau obyek yang diteliti atas 

kondisi ril yang terjadi; Interview, yaitu melalui wawancara langsung, berstruktur dan 

mendalam dengan informan atau narasumber; Dokumentasi, yaitu melalui kajian literatur/ 

kepustakaan, dokumen peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang ada 

kaitannya dengan kebutuhan data dan informasi dalam penelitian ini. 

Informan Penelitian 

Penentuan subyek atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive, 

yaitu teknik yang didasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti. Adapun informan dalam 

penelitian ini antara lain  : Dinas Kesehatan, pengelola Rumah Sakit Umum Daerah, 

pengelola Puskesmas, dan masyarakat peserta Jamkesmas. 

Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data 

yang terkumpul, baik data kuantitatif dan kualitatif maupun data primer dan sekunder, diolah 

dan kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan analisis kualitatif. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Miles dkk (1992), yakni 

analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Rangkaian prosesnya mencakup reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

  

HASIL PENELITIAN  

Kepesertaan 

Di Kabupaten Bone, dari 688.080 jiwa penduduk (atau 146.354 KK), terdapat 119.963 

jiwa penduduk menjadi peserta Jamkesmas. Dengan kata lain, 17,4% penduduk menjadi 



 
 

peserta Jamkesmas. Sejumlah penduduk yang tersebar pada 27 kecamatan dan 369 desa/ 

kelurahan, sekitar 119.963 orang (atau 17,4% dari total jumlah penduduk) terdaftar sebagai 

peserta Jamkesmas, atau dengan kata lain, menjadi peserta program Jamkesmas.  

Jumlah peserta Jamkesmas bervariasi pada dua puluh tujuh kecamatan dan 369 desa/ 

kelurahan yang ada di Kabupaten Bone. Variasi tersebut mengindikasikan suatu fenomena 

kepesertaan penduduk (dalam jumlah jiwa dan KK) terhadap Jamkesmas. Variasi jumlah 

peserta Jamkesmas tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan jumlah penduduk di masing-

masing kecamatan. 

Dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, terdapat 19 kecamatan yang 

mempunyai jumlah peserta Jamkesmas rata-rata di atas seribu rumah tangga atau keluarga, 

sedangkan 8 kecamatan lainnya (yakni Kecamatan Tonra, Bengo, Lappariaja, Lamuru, Tellu 

Limpoe, Ajangale dan Dua Boccoe) rata-rata kurang dari seribu rumah tangga atau keluarga. 

Jumlah penduduk baik jiwa maupun KK yang menjadi peserta Jamkesmas bervariasi di setiap 

kecamatan. Jumlah penduduk (baik jiwa maupun KK) sebagai peserta Jamkesmas terbanyak 

terdapat di Kecamatan Bonto Cani, Tellu Siattenge dan Awangpone. Sedangkan jumlah 

terendah terdapat di Kecamatan Tonra, Bengo, Mare, Tellu Boccoe, dan Dua Boccoe.  

Fenomena yang menarik dicermati bahwa, rata-rata persentase jumlah KK (dari total 

jumlah penduduk) lebih besar dari persentase jumlah jiwa penduduk sebagai peserta 

Jamkesmas, kecuali di Kecamatan Tellu Siattenge yang mempunyai persentase jumlah jiwa 

penduduk peserta Jamkesmas lebih besar dari persentase jumlah KK peserta Jamkesmas.  

Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa, KK lebih dominan menjadi target dalam 

penetapan kepersertaan Jemkesmas di Kabupaten Bone. Dengan demikian, hampir seluruh 

anggota keluarga dalam satu rumah tangga (KK) memiliki status dalam kepesertaan 

Jamkesmas. Hal ini juga berarti bahwa, setiap satu kartu Jamkesmas yang dimiliki oleh satu 

rumah tangga atau keluarga, dapat dipergunakan oleh anggota keluarganya seperti anak, 

suami, isteri bahkan cucu dan menantu. Permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya 

partisipasi penduduk dalam penggunaan fasilitas pelayanan Jamkesmas tersebut. Dari 688.080 

jiwa atau 146.354 KK penduduk yang tersebar pada 27 kecamatan dan 396 desa/ kelurahan, 

rata-rata hanya 18,1% jiwa atau 21,8% KK penduduk yang terdaftar sebagai peserta 

Jamkesmas. Hal tersebut berarti bahwa, masih banyak penduduk atau KK yang belum 

terdaftar sebagai peserta Jamkesmas tersebut.  

Ditinjau dari segi jumlah penduduk, ada sejumlah kecamatan yang memiliki jumlah 

penduduk peserta Jamkesmas kurang dari 10% dari total jumlah penduduknya. Dari 27 



 
 

kecamatan, hanya beberapa kecamatan yang memiliki jumlah peserta Jamkesmas di atas 30% 

dari total jumlah penduduknya. 

Peserta Jamkesmas terbanyak pada jumlah persentase 11 – 15% dari total jumlah 

penduduk, kemudian peserta Jamkesmas dengan jumlah persentase 16 – 20% dan 21 - 25% 

dari total jumlah penduduk. Sebaliknya, peserta Jamkesmas dengan jumlah persentase 0 –10% 

(dari total jumlah penduduk) lebih kecil jumlahnya. Demikian halnya peserta Jamkesmas 

dengan jumlah persentase 26 – >45% (dari total jumlah penduduk) paling kecil jumlahnya. 

Realitas tersebut dengan jelas mengindikasikan belum adanya standar yang baku mengenai 

plafond jumlah persentase peserta Jamkesmas untuk masing-masing kecamatan atau desa/ 

kelurahan di Kabupaten Bone. Hal ini akan berimplikasi pada kurang akuratnya pelaksanaan 

pendaftaran peserta Jamkesmas menurut syarat-syarat yang sudah ditetapkan.      

Persentase jumlah KK miskin yang menjadi peserta Jamkesmas berdasarkan jumlah 

penduduk berbeda-beda atau bervariasi di setiap kecamatan. Persentase paling tinggi terdapat 

di Kecamatan Cina, Sibulue dan Salomekko yakni secara berturut-turut 97,8%, 87,1% dan 

72,7%. Sedangkan persentase paling rendah terdapat di Kecamatan Tonra, Bengo dan Dua 

Boccoe yakni secara berturut-turut 6,5%, 6,9% dan 12,4%.    

Secara keseluruhan dari uraian tersebut mengindikasikan bahwa, dari dua puluh tujuh 

kecamatan di Kabupaten Bone, 25 (atau 93%) kecamatan mempunyai jumlah KK peserta 

Jamkesmas tergolong tidak atau kurang optimal, kecuali 2 (atau 17%) kecamatan mempunyai 

jumlah KK peserta Jamkesmas tergolong optimal. Oleh karena itu, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa kepesertaan KK penduduk miskin dalam Jamkesmas kurang optimal.  

Akses 

Dari 75.367 KK penduduk miskin pada 36 wilayah Puskesmas pada 27 kecamatan di 

Kabupaten Bone, sebanyak 29.988 KK (atau rata-rata 43,5%) yang telah mengakses 

pelayanan Jamkesmas, sedangkan 45.379 (atau rata-rata 56,5%) KK belum mengakses 

mengakses pelayanan Jamkesmas. Kesenjangan yang terjadi pada beberapa kecamatan (yakni 

Bontocani, Kahu, Kajuara, Patimpeng, Libureng, Ponre, Palakka, Tellu Siattange, Cenrana, 

Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang) tersebut, walaupun tidak sebesar yang 

dikemukakan sebelumnya, namun  persentase jumlah KK penduduk miskin yang tidak atau 

belum mengakses pelayanan Jamkesmas masih cukup besar dan perlu upaya 

meminimalisirnya. 

Dari 36 unit Puskesmas yang ada di Kabupaten Bone, telah memberikan pelayanan 

Jamkesmas kepada penduduk miskin di masing-masing wilayahnya. Namun secara kuantitas, 

dari dari 27 kecamatan yang ada, 5 (atau 18,5%)  kecamatan dikategorikan optimal dalam 



 
 

memberikan akses pelayanan, 12 (atau 44,4%) kecamatan yang dikategorikan kurang optimal 

dan 10 (atau 37,1%) kecamatan yang dikategorikan tidak optimal. Secara kuantitas 

(pendaftaraan – pendataan), pelaksanaan Jamkesmas di Kabupaten Bone belum optimal 

memberikan akses kepada sejumlah KK penduduk miskin yang tersebar pada 27 kecamatan 

dan wilayah 36 puskesmas.  Sedangkan masalah dalam aspek kualitas terutama menyangkut 

adanya berbagai keluhan peserta Jamkesmas yang ternyata masih mengalami kesulitan dalam 

penggunaan kartu Jamkesmasnya. 

Antara peserta (pemegang kartu) Jamkesmas dengan Puskesmas terdekat di 

wilayahnya, memiliki hubungan dan akses pelayanan. Fenomena yang terjadi di pihak peserta 

Jamkesmas bahwa, kartu Jamkesmas yang dimiliki dipergunakan juga oleh anggota keluarga 

seperti anak, menantu, bahkan cucu.  Permasalahan yang terjadi di pihak Puskesmas bahwa, 

karakteristik pelayanan yang diberikan kepada peserta Jamkesmas masih lebih dominan 

dicirikan oleh pelayanan antrian dan lambat, pasien pemegang kartu Jamkesmas dibiarkan 

lama menunggu dan sering kecewa/ kurang puas, pasien pemegang kartu Jamkesmas tidak 

selalu dilayani, kadang ditolak tanpa alasan yang jelas, pasien pemegang kartu Jamkesmas 

masih sering dibebani pungutan biaya administrasi dan biaya obat, petugas kesehatan kurang 

menunjukkan empati dan kurang responsif serta motivasi pelayanan masih kurang.  

Mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2010 diterangkan bahwa, 

untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, sejak Tahun 2008 

Pemerintah telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), 

dengan sasaran program Jamkesmas berjumlah 76,4 juta jiwa masyarakat yang terdiri dari 

masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Dengan Jamkesmas diharapkan 

keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu 

dapat diatasi. Hal tersebut berarti, target nasional adalah 19.100.000 KK penduduk miskin 

yang dijamin aksesnya terhadap pelayanan kesehatan melalui Jamkesmas. Bila di Kabupaten 

Bone terdapat 75.367 KK penduduk miskin, berarti 0,004% penduduk miskin yang menjadi 

target bagi akses pelayanan Jamkesmas nasional ada di Kabupaten Bone.  

Permasalahannya bahwa, penyelenggaraan Jamkesmas di Kabupaten Bone, belum 

sepenuhnya memberikan akses yang bermutu kepada 29.988 KK (atau 43,5% dari 75.367 KK 

penduduk miskin di Kabupaten Bone)  penduduk miskin. Selain itu, masih terdapat 45.379 

KK (atau 56,5%) penduduk miskin yang tidak atau belum memperoleh akses menjadi peserta 

Jamkesmas.  

Secara keseluruhan dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, akses pelayanan 

kesehatan kepada peserta Jamkesmas baik secara kuantitas maupun kualitas pada wilayah 396 



 
 

puskesmas dan 27 kecamatan di Kabupaten Bone, belum sesuai target dalam pedoman 

pelaksanaan jamkesmas serta belum optimal.  

Mekanisme pelayanan  

Berdasarkan mekanisme pelayanan Jamkesmas, diidentifikasi beberapa permasalahan 

antara lain : Kekurang jelasan pengaturan menjadi peserta Jamkesmas, kepesertaan yang 

dipaksakan, sikap penolakan terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan, 

pelayanan yang setengah hati dan manipulatif, sikap pelayanan rujukan yang kurang 

maksimal, konflik kepentingan, mekanisme pelayanan yang kaku dan birokratis, terbatasnya 

Bakelmas dan spesialistik, diskriminasi pelayanan, masalah pelayanan obat-obatan dan 

rujukan specimen, masalah pelayanan penyakit kronis yang setengah hati, masalah 

administrasi dan database pelayanan lintas daerah, masalah rujukan antar Rumah Sakit, 

masalah penundaan pelayanan bagi pasien gawat darurat, masalah tanggungjawab dalam 

pemenuhan kebutuhan obat dan bahan habis pakai, masalah penggunaan INA-DRG, masalah 

minimnya tanggung jawab rumah sakit, masalah minimnya tanggung jawab rumah sakit, 

masalah minimnya penegakan diagnose yang tepat, masalah minimnya penegakan diagnose 

yang tepat, penggunaan kode INA-DRG yang overlapping, inkonsistensi pelayanan tariff. 

Secara keseluruhan, mekanisme pelayanan Jamkesmas di Kabupaten Bone baik pada 

pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan lanjutan tersebut, belum maksimal 

diimplementasikan. Selain itu, Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2010 masih memiliki 

beberapa kelemahan dalam pengaturannya yang cenderung mempengaruhi implementasi 

kebijakan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).   

Pendanaan 

Pada Tahun 2010, Pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp. 1.579.250.000,- 

(satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu) (atau rata-rata Rp. 

43.868.055,-) kepada 36 Puskesmas dan 137.214 jiwa pasien peserta Jamkesmas di 

Kabupaten Bone. Fenomena secara umum bahwa, ada Puskesmas yang menerima dana 

Jamkesmas yang tergolong besar namun jumlah peserta Jamkesmas yang dilayani relative 

lebih kecil dengan beberapa Puskesmas lainnya. Sebaliknya, ada Puskesmas dengan jumlah 

peserta Jamkesmas agak besar namun jumlah dana Jamkesmas yang diterima relatif lebih 

kecil dari puskesmas lainnya. Demikian pula bahwa, ada Puskemas yang besaran jumlah dana 

Jamkesmasnya sama dengan urutan jumlah peserta Jamkesmasnya yang dilayani. 

Dari 36 puskesmas di Kabupaten Bone, 27 (atau 75,0%) unit puskesmas mempunyai 

sifat proporsionalitas antara jumlah dana Jamkesmas yang diterima dengan jumlah 



 
 

masyarakat miskin sebagai peserta Jamkesmas yang dilayani. Sedangkan 9 (atau 25,0%) unit 

puskesmas masih mempunyai sifat kurang proporsional.  

Dari 36 unit Puskesmas yang ada di Kabupaten Bone, sebanyak 32 (atau 86,5%) unit 

puskesmas secara yata mengalami penurunan (berkurang) jumlah penerimaan dan realisasi 

dana Jamkesmas Tahun 2011, kecuali hanya 5 (atau 13,5%) unit puskesmas yang mengalami 

pertambahan/ kenaikan (bertambah). Besarnya penurunan jumlah penerimaan dan realisasi 

dana Jamkesmas Tahun 2011, berimplikasi pada kurang efektiknya pelayanan Jamkesmas    

Permasalahan mendasar lainnya yang patut dicermati dari penyaluran, penurunan dan 

pertambahan jumlah penerimaan dan realisasi dana Jamkesmas tersebut, adalah minimnya 

kontribusi pemanfaatan dana Jamkesmas terhadap hak-hak (baik individu, keluarga maupun 

kelompok) warga masyarakat. 

Secara keseluruhan, penerimaan dan realisasi dana Jamkesmas pada 36 puskesmas di 

Kabupaten Bone belum optimal, baik dalam hal pemanfaatan maupun dalam hal pemberian 

kontribusi per pasien per pelayanan ataupun nilai kontribusi bagi pendapatan puskesmas. 

Rendahnya nilai nominal kontribusi atas penerimaan dan realisasi dana Jamkesmas 

mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan dasar di puskesmas-puskesmas kepada sejumlah 

pasien masih terbatas pada pemeriksaan kesehatan, belum sepenuhnya menyentuh aspek 

kebutuhan pengobatan penyakit pasien peserta Jamkesmas.     

Fenomena permasalahan lainnya adalah variasi atau perbedaan jumlah klaim dan 

realisasi dana Jamkesmas Tahun 2010, 2011 dan 2012 oleh RSUD Tenriwaru Kabupaten 

Bone atas pelayanan kesehatan lanjutan, berimplikasi pada perbedaan jumlah atau nilai 

kontribusi dari 2.385 jiwa pasien peserta Jamkesmas. Perbandingan jumlah pasien peserta 

Jamkesmas yang dilayani oleh Puskesmas dan RSUD adalah 98,3% : 1,7%, namun komposisi 

dana Jamkesmas yang diklaim dan direalisasikan pada Tahun 2010 oleh Puskesmas dan 

RSUD tidak jauh berbeda persentasenya (yakni dengan perbandingan 54,9% : 45,1%), 

sehingga terkesan kurang proporsional.  

Alokasi atau penyaluran dana Jamkesmas kepada PPK lanjutan (RSUD) cenderung 

meningkat atau tetap setiap tahun (khususnya Tahun 2010, 2011 dan 2012), sementara 

penyaluran dana Jamkesmas kepada 36 Puskesmas cenderung menurun setiap tahun. Hal ini 

berarti bahwa, pada satu sisi penyaluran dana di RSUD meningkat namun disisi lain justeru 

terjadi penurunan jumlah alokasi dana Jamkesmas di puskesmas-puskesmas. Namun 

pendapatan RSUD jauh lebih besar dibanding dengan puskesmas dalam pelayanan 

Jamkesmas, dengan perbandingan 98,3% : 1,7%. 



 
 

Secara keseluruhan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pendapatan yang 

diterima oleh puskesmas dan RSUD dari penerimaan dan realisasi dana Jamkesmas dalam 

pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone belum optimal. Di pihak puskesmas, kurang 

optimlanya pendapatan disebabkan kurang intensifnya pelayanan terhadap pasien peserta 

Jamkesmas. Di pihak RSUD, kurang optimalnya pendapatan disebabkan masih kurangnya 

koordinasi dan kerjasama dengan puskesmas dalam pelayanan kesehatan lanjutan.  

Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Bone masih 

menimbulkan berbagai permasalahan baik dalam hal isi kebijakannya maupun 

pelaksanaannya. Kebijakan Jamkesmas masih mengandung sejumlah kelemahan, diantaranya 

database yang overlapping baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit serta Dinas 

Kesehatan. Demikian halnya kebijakan pendataan (Kepesertaan) cenderung masih terjadi 

konflik kepentingan antara pemerintah setempat (tingkat desa, kelurahan dan kecamatan), 

pengelola puskesmas, pengelola rumah sakit maupun instansi terkait (Dinas kesehatan).   

Kebijakan akses pelayanan Jamkesmas belum sepenuhnya didasarkan pada aspek 

keterjangkauan dan pertimbangan biaya serta proporsionalitas bahkan masih menimbulkan 

konflik kepentingan dan kesenjangan. Mekanisme pelayanan masih terkesan overbirokratis 

yang terkadang menghambat peserta Jamkesmas. Sosialisasi dan pembinaan masih relatif 

kurang yang menyebabkan masih banyak warga miskin belum memperoleh informasi yang 

transparan yang menjadi hak-haknya. Dalam hal pendanaan, masih cenderung terjadi 

kelambatan penyaluran dana yang menghambat pihak puskesmas maupun rumah sakit 

memberikan pelayanan serta masih adanya kekurangsesuaian antara klaim INA-DRG dengan 

realitas pelayanan yang diberikan. Pemanfaatan fasilitas juga belum maksimal dalam 

pelayanan Jamkesmas serta masih rendahnya mutu pelayanan atau masih terjadi kesenjangan 

antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang diterima.  

 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, ada empat aspek yang tercakup dalam 

implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat/ Jamkesmas, yaitu : kepesertaan, 

akses, mekanisme pelayanan, dan pendanaan. Namun keempat aspek tersebut belum optimal 

dilaksanakan baik di Puskesmas-Puskesmas, Rumah Sakit maupun Dinas Kesehatan di 

Kabupaten Bone.  

Tidak optimalnya implementasi kebijakan Jamkesmas di Kabupaten Bone tersebut  

dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berhubungan satu sama lain, yakni: komunikasi, 

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Persyaratan pertama bagi implementasi 



 
 

kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui 

apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus 

diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah itu dapat 

diikuti. Permasalahannya, antara pihak rumah sakit, puskesmas, Dinas Kesehatan dan 

pemerintah setempat masih cenderung terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan 

Jamkesmas.Masing-masing pihak cenderung bertindak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang 

maksimal, sehingga tidak jarang terjadi perbedaan penafsiran terhadap suatu keputusan atau 

petunjuk pelaksanaan kegiatan Jamkesmas.  

Aspek transmisi menekankan bahwa, sebelum pejabat dapat mengimplementasikan 

suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah 

untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung 

sebagaimana tampaknya. Permasalahannya, sejumlah ketentuan yang diatur dalam beberapa 

kebijakan dan pedoman pelaksanaan Jamkesmas belum sepenuhnya mampu dilaksanakan 

dengan baik dan optimal. Dalam hal kepesertaan misalnya, masih ada warga mayasrakat yang 

memenuhi kriteria dan berhak mendapatkan pelayanan Jamkesmas namun belum tersentuh 

sama sekali pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Sebaliknya, tidak jarang ada warga 

mayasrakat yang tidak memenuhi kriteria dan tidak berhak mendapatkan pelayanan 

Jamkesmas namun justeru tetap dilayani oleh rumah sakit dan puskesmas dengan 

menggunakan fasilitas Jamkesmas (Edwards III dalam Subarsono, 2005). 

Komunikasi tentang validitas dan akuntablitas database yang diajukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (khususnya pihak rumah sakit, puskesmas, Dinas 

Kesehatan maupun pemerintah setempat kepada Menteri Kesehatan, masih diragukan sebab 

masih banyak terjadi overlapping data dan double pencatatan – pendataan – pendaftaran 

peserta Jamkesmas.  

Aspek kejelasan menekankan bahwa, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan 

sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima 

oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. 

Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak 

menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan 

komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong 

terjadinya interprestasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.  

Aspek kejelasan tersebut sejalan dengan temuan hasil penelitian dalam kebijakan 

Jamkesmas di Kabupaten Bone, terutama bahwa, seharusnya kebijakan Jamkesmas 

disosialisasikan secara intensif dan disebarluaskan pedoman petunjuk teknis (Juknis) 



 
 

pelaksanaannya, namun kenyataannya kebijakan Jamkesmas dan Juknisnya cenderung belum 

sepenuhnya dipedomani ataukah masih menimbulkan multiinterpretasi di kalangan pengelola 

puskesmas, rumah sakit, Dinas Kesehatan serta pemerintah setempat di Kabupaten Bone 

akibat belum optimalnya komunikasi di antara para pihak tersebut..  

Aspek kosnsitensi menekankan bahwa, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung 

efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-

perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, 

tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para 

pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Permasalahannya, masih ada 

inkonsistensi dalam pelaksanaan Jamkesmas, baik dalam hal kepesertaan, akses, mekanisme 

pelayanan, pembiayaan, maupun mutu pelayanan. Dalam hal kepesertaan, pendataan peserta 

Jamkesmas masih cenderung naik turun atau berfluktuasi, database yang overlapping di 

puskesmas, rumah sakit, Dinas Kesehatan maupun kantor pemerintah setempat. Demikian 

halnya dalam penetapan jumlah peserta Jamkesmas belum jelas kriteri dan kurang 

proporsional.  

Dikemukakan Edward III bahwa, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan 

secara konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, 

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya 

manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial serta fasilitas-fasilitas. 

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa 

sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas dan menjadi dokumen saja.  

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Jamkesmas di Kabupaten Bone bahwa, 

sumber daya terutama staf yang ada di setiap puskesmas, rumah sakit, Dinas Kesehatan dan 

pemerintah setempat belum didukung staf yang secara khusus dapat melaksanakan kebijakan 

Jamkesmas. Petugas yang melaksanakan pendataan, penyusunan database, verifikasi dan 

pelayanan Jamkesmas ditangani oleh petugas atau aparat yang belum sepenuhnya didukung 

pengetahuan, pengalaman dan keahlian.  

Dikemukakan Edward III (Subarsono, 2005) bahwa, disposisi sebagai watak dan 

karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. 

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan 

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor 

memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.  



 
 

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, berbagai permasalahan terkait disposisi 

tersebut masih cenderung terjadi dalam penyelenggaraan kebijakan Jamkesmas di Kabupaten 

Bone. Komitmen pengelola puskesmas, rumah sakit maupun Dinas Kesehatan masih 

cenderung kurang. Hal ini tercermin dari overlapping database, pemberian dan penggunaan 

kartu Jamkesmas yang kurang atau tidak tepat sasaran,  pelayanan yang masih setengah hati 

terhadap pemegang kartu Jamkesmas yang menyebabkan tidak sedikit pasien peserta 

Jamkesmas merasa kecewa.  

Dikemukakan Edward III (Subarsono, 2005) bahwa ada dua karakteristik utama dari 

birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai 

standard operating procedures (SOP) dan fragmentasi. Pertama, Standars Operating 

Procedures (SOP) menekankan bahwa, struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan 

kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Kedua, fragmentasi menekankan 

bahwa tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa 

organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal 

guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan. 

Pedoman Juknis Jamkesmas sebagai prosedur-prosedur kerja ukuran dasar (Standard 

Operating Procedures/ SOP) dalam pelaksanaan kebijakan Jamkesmas cenderung 

diinterpretasikan secara berbeda di kalangan pengelola puskesmas, pengelola rumah sakit, dan 

Dinas Kesehatan serta pemerintah setempat sehingga berimplikasi pada terjadinya 

overlapping database, kurang optimalnya pelayanan dan akses, mekanisme pelayanan yang 

kaku dan berbelit, mutu pelayanan yang kurang menggembirakan.     

Secara keseluruhan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan 

kebijakan Jamkesmas di Kabupaten Bone belum maksimal, baik dalam hal kepesertaan, 

akses, mekanisme pelayanan dan mutu pelayanan. Hal tersebut dipengaruhi oleh empat faktor 

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa,  kebijakan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Bone belum optimal, terutama 

dalam hal kepesertaan, akses, mekanisme pelayanan, pendanaan dan mutu pelayanan.  

Pelaksanaan kebijakan Jamkesmas di Kabupaten Bone dipengaruhi oleh empat faktor yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diharapkan kepada 

Pemerintah khususnya Departemen Kesehatan mengevaluasi kebijakan Jamkesmas terutama 

Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jamkesmas dan dalam hal kepesertaan, akses, 



 
 

mekanisme pelayanan, pendanaan dan mutu pelayanan. Pemerintah Daerah / Dinas Kesehatan 

perlu membuat Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan Jamkesmas yang mengatur secara 

terintegratif dan komprehensif tentang kepesertaan, akses, mekanisme pelayanan, pendanaan 

dan mutu pelayanan. Selain itu, perlu membentuk satu unit pelayanan Jamkesmas terpadu. 

Selain itu, perlu membuat kebijakan dan program pengembangan SDM di bidang pelayanan 

Jamkesmas melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan manajemen pelayanan, kursus, 

seminar, lokakarya, meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta pelibatan tokoh 

masyarakat, tokoh agama dan organisasi sosial dalam pelaksanaan Jamkesmas. 
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