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RINGKASAN

Perlindungan sosial sangat penting dalam menanggulangi masalah
kemiskinan. Jaminan sosial bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk dan
strategi perlindungan sosial dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia dimulai sejak 1 Januari 2014
yang secara bertahap dilaksanakan untuk mencapai Universal Health Coverage
pada tahun 2019. Kota Bandung adalah daerah yang dijadikan lokasi penelitian.
Pemilihan lokasi penelitian dilandasi karena Kota Bandung adalah sebagai salah
satu daerah percontohan pelaksanaan program JKN di Provinsi Jawa Barat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan dan menganalisis
langkah-langkah strategik persiapan penerapan jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin, (2) mendeskripsikan dan menganalisis respon pasien terhadap
penerapan jaminan kesehatan bagi masyarakat miksin, dan (3) mendeskripsikan
dan menganalisis prinsip-prinsip universalitas dalam jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin.
Secara akademis, manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat
menambah perspektif baru pengembangan perlindungan sosial bidang kesehatan
bagi masyarakat miskin. Selain itu, secara praktis penelitian ini dapat menjadi
acuan bagi pembuat kebijakan (policy makers) Pemerintah Kota Bandung
khsususnya dan Pemerintah Kota/Kabupaten lain umumnya untuk keperluan
menetapkan kebijakan perlindungan sosial bidang kesehatan bagi masyarakat
miskin.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif,
sementara metode penelitian yang digunakan adalah metode fenomenologi.
Sedangkan teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive
sampling. Purposive sampling adalah sampel yang memfokuskan pada informaninforman terpilih untuk studi yang bersifat mendalam. Menurut Creswell
(1988:118) untuk studi fenomenologi, kriteria informan yang baik adalah “all
individuals studied represent people who have experienced the phenomenon”.
Penelitian ini dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi kesimpulan,
sebagai berikut:
1. Penerapan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Bandung
diwarnai sikap normatif para aparat. Hal ini ditandai dengan kuatnya aparat
yang berpegang teguh pada peraturan, yang terkait dengan pengambilan
keputusan. Di samping itu, aparat juga memiliki sikap yang imperatif yang
bersifat instruktif/perintah, yakni dalam hal sosialisasi program JKN dan
proses pembayaran iuran bagi PBI. Sikap normatif dan imperatif aparat dapat
mempengaruhi pada able people dan agile processes. Sesungguhnya aparat
dalam sisi tertentu memiliki orientasi able people yang baik, yakni dalam
komitmen terhadap jaminan kesehatan. Namun di sisi lain, terdapat juga
beberapa faktor yang menunjukkan sebaliknya, unable people. Unable
people, misalnya ditunjukkan dalam transformasi kepesertaan bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu. Terdapat langkah yang tidak secara
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langsung dapat mengakomodasi eks peserta Jamkesmas/Jamkesda menjadi
peserta BPJS Kesehatan peserta PBI.
Able people dan agile processes dapat mempengaruhi thinking ahead,
thinking again, dan thinking across aparat. Thinking ahead terlihat pada road
map persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan, persepsi tentang keberhasilan
JKN, dan perencanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Sementara,
thinking again ditunjukkan oleh pemahaman aparat pada pemahaman
masalah dan metode pemecahan masalah, serta pemetaan dan penataan sistem
rujukan. Sedangkan, thinking across ditandai dengan adanya koordinasi
penanggulangan kemiskinan, proses transformasi kelembagaan, dan terdapat
inovasi pelayanan kesehatan.
Kebijakan adaptif (adaptive policies) yang terus diupayakan dalam konteks
persiapan jaminan kesehatan di Kota Bandung terdiri dari: (1) kecukupan
anggaran, (2) kesiapan data, (3) kesiapan birokrasi, (4) pengembangan SDM,
dan (5) pengembangan fasilitas kesehatan. Anggaran yang telah dialokasikan
melalui APBD Kota Bandung tahun anggaran 2014 dalam kode rekening
belanja bantuan sosial untuk PBI Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kota
Bandung sebesar Rp 81.900.000.000 (delapan puluh satu milyar sembilan
ratus juta rupiah), untuk sejumlah 340.059 (tiga ratus empat puluh ribu lima
puluh sembilan) jiwa dengan besaran iuran perorang Rp 19.225,- (sembilan
belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Pengolahan data masyarakat
miskin dan tidak mampu yang seharusnya mendapatkan status kepesertaan
PBI diverifikasi dan divalidasi oleh TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskian) Kota Bandung. Kesiapan birokrasi terkait dengan kesiapan
administrasi perjanjian kerjasama dan penetapan masyarakat miskin.
Pengembangan SDM dilakukan dengan rekrutmen pegawai PNS dan pegawai
kontrak, serta dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Pengembangan fasilitas
kesehatan dengan membangun Puskesmas-puskesmas untuk meningkatkan
dan memperkuat pelayanan kesehatan primer.
Kinerja aparat masih diwarnai kultur, seperti (1) pragmatis berkaitan dengan
kepentingan Pemerintah, (2) birokratis dalam mekanisme pengajuan
kepesertaan PBI, (3) rigiditas dalam interaksi tugas pokok pekerjaan, (4) nonpartisipatif dalam proses kepesertaan PBI, dan (5) short-term orientation
dalam pencapaian target kepesertaan.
Respon pasien terhadap penerapan JKN kian beragam, tetapi memiliki
persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Persamaannya adalah
mereka dapat merasakan manfaat program jaminan kesehatan, berobat ke
Rumah Sakit maupun ke Puskemas dengan tidak membayar (gratis), seperti
pemeriksaan dokter, pemeriksaan laboratorium, perawatan fisioterapi, dan
obat-obatan.
Sementara itu, walaupun mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi mereka
harus bersabar jika mendaftar untuk berobat jalan di Rumah Sakit, baik di
Rumah Sakit Al-Islam maupun di Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Bandung. Mereka harus mengalami antrean panjang untuk mendapat nomor
pendaftaran, lama menunggu pemeriksaan dokter, menjalani pemeriksaan

laboratorium harus beberapa hari, jika ada beberapa item/jenis pemeriksaan
laboratorium, dan lama menunggu pengambilan obat.
Hal ini berbeda dengan pasien umum yang tidak harus antri lama. Jadi, dalam
hal pendaftaran untuk berobat jalan, ada perbedaan antara pasien BPJS
Kesehatan (peserta PBI dan non PBI) dengan pasien umum. Jika berobat
jalan, mereka merasakan tidak nyaman, karena mereka harus seharian berobat
di Rumah sakit. Mereka harus menerima dengan terpaksa terhadap kondisi ini
dan ada yang menerima dengan apa adanya atau kondisi yang terjadi.
6. Masih ditemui beberapa persoalan yang belum sesuai prinsip-prinsip
universalitas, yaitu prinsip keadilan prosedural, prinsip keadilan sosial, dan
prinsip keadilan politik. Artinya, masih terdapat ketidakadilan prosedural,
misalnya data masyarakat miskin yang belum valid dan akurat, yang
menyebabkan masyarakat miskin yang juga memiliki hak yang sama tidak
mendapatkan hak jaminan kesehatan. Ketidakadilan prosedural dalam bentuk
lain, adalah substansi kerjasama yang tidak diatur secara detail, yang
mengakibatkan pasien yang harus menanggung penderitaannya. Kemudian,
ketidakadilan prosedural lainnya, adalah soal pendaftaran dan pembayaran
bagi peserta perseorangan (mandiri) yang dinilai memberatkan warga miskin
(di luar peserta PBI).
Terjadi juga ketidakadilan sosial dalam bentuk project bias dan person bias,
sehingga persamaan hak dan keadilan sosial masih belum banyak
diwujudkan. Secara eksplisit, dapat diketahui bahwa penerapan sistem
jaminan sosial diantaranya masih dalam bentuk pilot project. Hal tersebut
belum mencerminkan social justice atau prinsip universalitas pada umumnya.
Sedangkan, ketidakadilan politik juga terjadi, yaitu karena keterbatasan dana
dalam setiap tahun anggarannya, maka cakupan kepesertaan yang dapat
ditanggung oleh biaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu juga
jumlahnya terbatas. Sementara, masyarakat miskin yang kebutuhan pelayanan
kesehatan yang mendesak menempuh jalan pintas, dengan melakukan
pendekatan kepada elit kekuasaan, agar mereka segera dapat terlayani
program jaminan kesehatan.
Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan
sebagai berikut:
1. Pola kerja aparat daerah masih memiliki sikap normatif yang berorientasi pada
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan JKN. Terkait dengan hal ini,
beberapa tahun ke depan (2018) Indonesia sudah harus beralih dari birokrasi
yang mengedepankan peraturan (rule based) ke birokrasi berbasis kinerja
(performance based). Pada tahap berikutnya (2025), Indonesia harus bisa
mencapai birokrasi yang dinamis. Untuk mencapai kedua tahapan tersebut,
berbagai rencana dan kebijakan telah ditetapkan, yaitu dengan membangun
able people, agile processes, positive culture, dan adaptive policies.
Sementara, pola kerja aparat dengan cara yang imperatif juga secara bertahap
harus sudah bertransformasi ke cara kerja dengan pendekatan yang dialogis,
yang senantiasa dapat menghimpun ide-ide dasar serta merespon keluhan dan
harapan masyarakat, khususnya masyarakat miskin peserta BPJS Kesehatan
PBI.
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Untuk membangun able people perlu perbaikan rekrutmen dan pola karier
pegawai dalam memenuhi dan meningkatkan kualitas SDM Kesehatan, dengan
melakukan pengisian pegawai dalam birokrasi oleh para lulusan terbaik
Perguruan Tinggi dengan menggunakan seleksi yang transparan, objektif, dan
konsisten, serta melakukan upgrading yang berkelanjutan (continual
upgrading). Sementara, untuk membangun agile processes, selain SDM yang
capable, juga perubahan tata laksana administrasi Pemerintah Daerah,
pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Konunikasi) untuk mempermudah
dan mempercepat pelayanan, serta inovasi-inovasi yang kreatif (creative
innovations). Inovasi yang kreatif dalam pengembangan jaminan kesehatan
diperlukan bukan hanya sebatas ide, tetapi harus diimplementasikan.
Membangun data base kepesertaan PBI dengan menggunakan metodologi
mapping yang tepat. Data kemiskinan semestinya dapat mencerminkan jumlah
yang lebih pasti, siapa yang miskin, di mana mereka, dan mengapa mereka
miskin. Apabila data kemiskinan yang berbasis pada kriteria spesisfik daerah
dapat diperoleh, maka strategi dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah
kemiskinan akan menjadi jelas. Oleh karena itu, basis data kemiskinan adalah
hal yang penting untuk disusun secara lengkap, akurat, dan akuntabel yang
dapat dijadikan acuan dasar kebijakan sosial bagi masyarakat miskin.
Perlu membangun positive culture birokrasi yang memiliki kesadaran kolektif
untuk melakukan perubahan dan menjunjung tinggi integritas serta mampu
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Memperhatikan dan
memperdulikan kepentingan masyarakat secara umum di atas kepentingan
pribadi merupakan pengungkit positive culture dalam tubuh birokrasi.
Perlu meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan primer dengan menambah
tenaga kesehatan, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan alat-alat
kedokteran yang diperlukan, serta melengkapi obat-obatan. Hal ini perlu
dilakukan, selain untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan primer, juga
untuk mengurangi jumlah pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit.
Kendali mutu perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi teknis, akses
terhadap pelayanan kesehatan, efektivitas, hubungann antarmanusia, efisiensi,
kelangsungan pelayanan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.
Perlu publikasi paket manfaat yang spesifik dan jenis pelayanan kesehatan apa
saja yang ditanggung, disertakan daftar (cheqklist) pelayanan apa saja yang
tersedia di masing-masing penyedia pelayanan kesehatan di tiap level
(Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit) dan memastikan ada petugas kesehatan
yang dapat memberikan pelayanan. Para penerima manfaat perlu memahami
apa saja yang terdapat dalam paket manfaat dan perlu ada mekanisme kontrol
atau pengaduan (hotline). Di samping itu, bukan hanya sekadar
mempublikasikan paket manfaat pelayanan kesehatan yang spesifik dan jelas,
tetapi harus konsisten melaksanakan paket manfaat pelayanan kesehatan
tersebut.

PRAKATA
Setinggi puji sedalam syukur sesungguhnya kita panjatkan ke hadirat
Allah SWT. Berkat rahmat dan berkah-Nya, laporan kemajuan penelitian hibah
bersaing 2015 ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa kita
hadiahkan untuk Rosul-Nya, pembawa petunjuk (huda) kebenaran bagi manusia.
Alhamdulillah, laporan akhir penelitian hibah bersaing ini sudah dapat
peneliti selesaikan. Jadi, penelitian ini adalah akhir dari sebuah proses penelitian
yang dilakukan pada tahun kedua.
Demikian, laporan akhir penelitian hibah bersaing 2016 ini saya
sampaikan. Melalui kesempatan ini, dengan senang hati, saya menerima saran dan
masukan untuk penyempurnaan laporan penelitian hibah bersaing ini.

Bandung, November 2016
Ketua Peneliti,

Dr. Abu Huraerah, M.Si.
NIDN: 0404026201
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian
Saat ini, kita hidup dalam suatu abad yang dikenal sebagai zaman
pembangunan (the age of development). Zaman di saat suatu gagasan mampu
mendominasi dan mempengaruhi pemikiran bangsa-bangsa secara global,
menyangkut gagasan pembebasan masalah kemiskinan dan keterbelakangan bagi
rakyat di dunia ketiga (Fakih, 1996:40-41). Indonesia adalah negara yang
sebagian penduduknya masih dihadapkan pada masalah kemiskinan. Kemiskinan
di Indonesia masih menjadi masalah serius yang hingga kini masih belum bisa
diatasi secara memadai.
Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang menjadi perhatian
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Salah satu aspek penting
guna mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data
kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat
menjadi instrumen penting bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan
perhatian terhadap kondisi kehidupan orang miskin. Data kemiskinan yang akurat
dapat

digunakan

permasalahan

untuk

kemiskinan,

mengevaluasi

kebijakan

membandingkan

Pemerintah

kemiskinan

terhadap

antarwaktu

dan

antardaerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk
meningkatkan taraf hidup mereka.
Meskipun penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan, tetapi
angka kemiskinan masih tetap tinggi. BPS (Badan Pusat Statistik) melaporkan
jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September tahun 2012 mencapai
28.594.640 (11,66%), bulan Maret tahun 2013 sebesar 28.066.550 (11,37%), dan
bulan

September

2013

sejumlah

28.553.930

(11,47%)

(BPS,

2014).

Selengkapnya, jumlah penduduk dan penduduk miskin di Indonesia, Jawa Barat
dan Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini.
1

2

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin di Indonesia,
Jawa Barat dan Kota Bandung Tahun 2013
Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Miskin

Indonesia

248.818.100

28.553.930

Jawa Barat

45.340.799

4.382.650

2.483.977

689.406

Kota Bandung

Sumber: BPS, BPS Jawa Barat, dan BPS Kota Bandung 2014

Persebaran penduduk miskin di Kota Bandung dapat diamati melalui peta
tematik di bawah ini.

Peta 1.1
Persebaran Penduduk Miskin di Kota Bandung Tahun 2013

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013
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Persebaran penduduk miskin di Kota Bandung tidak merata seperti tampak
pada gambar tersebut. Lima Kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbesar
adalah di Kecamatan Bojong Loa Kaler, Babakan Ciparay, Bandung Kulon,
Batununggal, dan Kiaracondong. Kecamatan dengan persentase penduduk miskin
tertinggi (perbandingan penduduk miskin dengan jumlah penduduk) berada di
Kecamatan Bojong Loa Kaler dengan persentase 45,43 % kemudian Kecamatan
Batununggal dengan persentase 40,24 %. Kecamatan dengan persentase penduduk
miskin terendah adalah Kecamatan Rancasari dengan persentase 9,67 % (Dinas
Kesehatan Kota Bandung, 2013).
Data kemiskinan semestinya dapat mencerminkan jumlah yang lebih pasti,
siapa yang miskin, di mana mereka, dan mengapa mereka miskin. Apabila data
kemiskinan yang berbasis pada kriteria spesisfik daerah dapat diperoleh, maka
strategi dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan akan menjadi
jelas. Oleh karena itu, basis data (data base) kemiskinan adalah hal yang penting
untuk disusun secara lengkap dan akurat, yang dapat dijadikan acuan dasar untuk
program kebijakan sosial bagi masyarakat miskin.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) harus lebih
meningkatkan peran dan tanggungjawabnya untuk memimpin di depan dalam
penanggulangan kemiskinan. Peran Pemda dalam penanggulangan kemiskinan
menjadi semakin penting sejak pelaksanaan otonomi daerah. Sejumlah kebijakan
pelayanan publik yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat
sejak itu diserahkan ke tangan Pemda. Tuntutan keterlibatan aktif Pemda dalam
penanggulangan kemiskinan semakin jelas dengan diluncurkannya Strategi
Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) oleh Pemerintah Pusat pada 2005,
yang

menyatakan

perlunya

kontribusi

semua

pemangku

kepentingan

(stakeholders), termasuk Pemda dalam upaya bersama untuk mengatasi
kemiskinan.
Sedikitnya, ada empat aspek yang dapat dijadikan alasan upaya
penanggulangan kemiskinan oleh daerah (Wiranto, 2002:10), yaitu:
1. Aspek Kemanusiaan: menjalankan misi kemanusiaan sesuai dengan hak
asasi yang dimilikinya.
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2. Aspek Ekonomi, antara lain: (a) mengubah orang miskin dari hanya
sebagai beban masyarakat menjadi sumber daya manusia yang dapat
memberi kontribusi positif bagi pembangunan daerah, (b)
memberdayakan penduduk dalam memanfaatkan sumber daya manusia
ekonomi di daerah, (c) meningkatkan pendapatan penduduk,
memperluas permintaan pasar, dan mengembangkan transaksi ekonomi
di berbagai pelosok di daerah, dan (d) menciptakan pemerataan
kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan kesempatan memperoleh
hasil pembangunan.
3. Aspek Sosial-Politik, antara lain: (a) mengurangi kecemburuan sosial di
tengah masyarakat yang sifatnya sangat majemuk, (b) menciptakan
kondisi di mana pemerintah daerah akan menjadi lebih mudah
merumuskan kebijakan karena adanya partisipasi aktif dari masyarakat,
dan (c) menghapuskan kebodohan dan meningkatkan kehidupan yang
lebih demokratis, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politis.
4. Aspek Keamanan, meliputi: (a) menciptakan kondisi sosial yang stabil
dan damai, jauh dari konflik sosial dan politik yang meresahkan
penduduk, dan (b) meningkatkan stabilitas keamanan dan menurunkan
tingkat kriminalitas.
Berdasarkan hal di atas, penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh
daerah sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga
dapat bersentuhan dengan dimensi kemanusiaan, sosial-politik, dan keamanan.
Oleh karena itu, peran Pemda dalam penanggulangan kemiskinan baik dalam
perspektif ekonomi, kemanusiaan, sosial-politik, maupun keamanan demikian
penting, terlebih dalam era desentralisasi sekarang ini.
Masalah kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial.
Sejarah munculnya kebijakan sosial tidak dapat dipisahkan dari hadirnya
persoalan kemiskinan di masyarakat. Kebijakan sosial pada hakikatnya
merupakan respons terhadap masalah sosial yang dilakukan melalui pemberian
berbagai program pelayanan sosial. Kebijakan sosial adalah salah satu kebijakan
publik yang mengatur urusan kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial merupakan
ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik,
yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan
sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan
multidimensional. Dalam arti luas, perlindungan sosial adalah seperangkat
kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan (poverty),
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kerentanan

(vulnerability),

ketidakmerataan

(inequality).

Jadi,

program

perlindungan sosial dapat mencegah individu-individu tergelincir kepada
kemiskinan, memberikan kesempatan-kesempatan, ketika terjadi perubahan di
komunitas dan masyarakat melalui investasi modal manusia dan kesehatan. Hal
ini mencakup asuransi sosial (social insurance), bantuan sosial (social
assistance), pelayanan sosial (social servises), dan kebijakan pasar kerja (labour
market policies) (ESCAP, United Natios, 7).
Perlindungan sosial sangat penting dalam menanggulangi problema
kemiskinan. Jaminan sosial bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk dan
strategi perlindungan sosial dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia.
Kualitas manusia Indonesia masih rendah dan masih merupakan ancaman yang
menghambat

pencapaian

MDGs.

Dibandingkan

dengan

negara-negara

tetangganya di kawasan di kawasan ASEAN, kualitas kesehatan di Indonesia
masih dan terus tertinggal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya akses
terhadap perawatan kesehatan disebabkan mahalnya biaya kesehatan. Situasi ini
terjadi terutama di kalangan orang miskin yang tidak memiliki jaminan sosial di
bidang kesehatan (Suharto, 2009:98).
Berkaitan dengan jaminan sosial kesehatan, Indonesia telah mencatat
sejarah baru dalam SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), yaitu dengan telah
beroperasinya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sejak
tanggal 1 Januari 2014. Pembentukan Undang-undang tentang BPJS ini
merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN,
setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUUIII/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk
melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia. Pada pasal 1 ayat 1
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa BPJS
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan
sosial. Menurut Thabrany (2014:vi), harus dipahami bahwa Undang-undang SJSN
sudah disusun sebaik mungkin, mendekati ideal, sebagai arah pembangunan
kesejahteraan sosial di Indonesia. Salah satu unsur kesejahteraan sosial adalah
jaminan kesehatan.
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Undang-undang SJSN merupakan suatu reformasi sistem jaminan sosial,
termasuk

jaminan

atau

asuransi

kesehatan

sosial.

Selanjutnya,

dalam

perkembangannya setiap daerah di Indonesia berhak mengembangkan suatu
sistem jaminan sosial. Kewenangan ini sesuai dengan keputusan MK (Mahkamah
Konstitusi) tentang judicial review pasal 5 Undang-undang Nomor 40/2004
tentang SJSN dan merupakan bentuk implementasi UU Pemerintahan Daerah
terutama pasal 22h yang mewajibkan daerah untuk mengembangkan sistem
jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan (Mukti, 2007).
Kota Bandung adalah sebagai daerah uji coba pelaksanaan SJSN. Untuk
itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung sejak bulan Juli 2013 telah melakukan
persiapan pelaksanaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dengan menyusun peta
jalan (roadmap) persiapan pelaksanaan JKN di Kota Bandung. Persiapan
pelaksanaan JKN adalah terutama yang terkait dengan aspek data base
kepesertaan, regulasi, pemetaan (mapping) fasilitas kesehatan, dan pembiayaan.
Namun demikian, implementasi kebijakan sosial bidang kesehatan,
khususnya pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di daerah, khususnya di Kota
Bandung) adalah penting dievaluasi. Mengenai pentingnya evaluasi program
kebijakan sosial dijelaskan oleh Žiberna, Jakob & Kobal (2008), yaitu bahwa
evaluasi di bidang kebijakan sosial memainkan peran penting dalam budaya
politik dan organisasi, serta pengembangan pelayanan publik. Informasi yang
dikumpulkan diperoleh dengan evaluasi dapat merupakan data base yang sangat
berguna untuk beberapa sektor kehidupan politik, yang bisa menggabungkan
mereka dan menggunakannya untuk mengatur ulang dan meningkatkan kerja
organisasi pekerjaan sosial.
Sementara itu, untuk membangun program perlindungan sosial yang lebih
baik di masa depan perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat dan menentukan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Barrientos dan Hulme (2008) bahwa masa depan
program perlindungan sosial, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah,
sebagian besar akan ditentukan oleh tiga faktor. Pertama, yang menyatukan
kemitraan yang luas di mana aktor eksternal mendukung strategi perlindungan
sosial nasional yang dipimpin dan dikelola oleh instansi pemerintah nasional.
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Kedua, keberhasilan dalam menemukan cara-cara inovatif untuk mengurangi
kendala pembiayaan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Ini melibatkan
pendapatan memperkuat mobilisasi di negara berkembang. Ketiga, memperkuat
permintaan untuk perlindungan sosial.
Kebijakan perlindungan sosial perlu dilandasi oleh nilai-nilai hak asasi
manusia dan keadilan sosial, serta perlu dukungan politik. Berkaitan dengan hal
ini, Gaia, et. al. (2011) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa kebijakan
perlindungan sosial harus didasarkan pada nilai-nilai hak asasi manusia dan
keadilan sosial, yang menyerukan komitmen negara yang kuat untuk program
universal. Jangka panjang kebijakan sosial perlu dukungan politik dan didasarkan
pada mekanisme pendanaan berkelanjutan yang harus dilembagakan.
Perlunya pendekatan berbasis hak juga ditegaskan oleh Berliani. Hasil
penelitian Berliani (2007:34), menyimpulkan bahwa peran organisasi masyarakat
sipil (seperti LSM) menjadi penting dalam mengkritisi kebijakan dan mendukung
pengembangan Strategi Penggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) melalui
proses yang lebih transparan, multipihak, dan partisipatoris. Melalui kerja sama

dengan pihak pemerintah daerah (Pemda), kalangan LSM bisa “mengawal”
prinsip, nilai-nilai, pendekatan, dan proses pengembangan SPKD yang
menjunjung pendekatan berbasis hak (rights-based approach).
Terkait dengan pelayanan kesehatan, terdapat perbedaan antara pelayanan
kesehatan yang pendanaannya didominasi oleh pemerintah dan swasta.
Pendanaan untuk pelayanan kesehatan yang didominasi oleh pemerintah
menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan
kesehatan yang didominasi oleh swasta. Hal ini seperti ditegaskan oleh Abdelhak
dan Sulaiman (2012) mengungkapkan bahwa pemerintah memainkan peran
penting dalam meningkatkan pelayanan sektor kesehatan. Analisis menunjukkan
bahwa negara-negara di mana sektor kesehatan didominasi oleh pemerintah
dalam hal penyediaan dan pembiayaan (seperti Thailand), ditemukan
berperforma lebih baik dibandingkan negara-negara di mana sektor kesehatan
didominasi oleh sektor swasta (yakni Indonesia dan Filipina). Lebih lanjut,
Abdelhak dan Sulaiman (2012) mengungkapkan bahwa beberapa faktor kunci
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dalam sektor kesehatan di Indonesia dan Filipina adalah (1) tingginya populasi di
kedua negara mempengaruhi efisiensi sektor kesehatan, sebagai sebagian besar
penduduk tinggal di daerah terpencil di mana banyak penduduk asli tinggal.
Populasi tinggi menyebabkan meningkatnya jumlah orang yang menghadapi
masalah kesehatan, (2) pergeseran ke sistem desentralisasi di sektor kesehatan
menghasilkan beban besar karena kurangnya koordinasi dan kesesuaian dalam
struktur pemerintah dan badan, keterampilan yang tidak memadai staf tingkat
kabupaten dan tidak cukup perencanaan dikhususkan untuk proses. (3) tingginya
proporsi belanja kesehatan dibiayai oleh swasta di Vietnam dan Filipina
memperburuk kehidupan miskin, khususnya mereka yang tidak memiliki akses
ke layanan kesehatan publik.
Pemerintah Vietnam seperti diungkapkan Abdelhak dan Sulaiman (2012)
telah melaksanakan asuransi kesehatan sosial pada tahun 1989. Program ini
menimbulkan dampak yang signifikan pada upaya pemberantasan kemiskinan di
Vietnam. Namun, Indonesia dan Filipina gagal untuk merancang sebuah
kesehatan sosial skema asuransi. Sistem jaminan sosial di Indonesia dan Filipina
ditemukan menjadi tidak berkelanjutan dan merugikan masyarakat miskin yang
benar-benar membutuhkan akses ke program-program tersebut. Analisis
diklasifikasikan beberapa alasan yang menyebabkan kegagalan merancang
program asuransi sosial di kedua negara. Tinggi biaya administrasi, beban
cakupan dan manajemen yang tidak efisien yang ditemukan untuk menjadi salah
satu faktor utama yang mengikat skema jaminan sosial di Indonesia dan Filipina.
Penelitian yang dihasilkan oleh Abdelhak dan Sulaiman (2012) adalah
hasil penelitian yang diperoleh sebelum program SJSN diberlakukan. Kini, era
jaminan kesehatan di Indonesia sudah berubah. SJSN sudah dijalankan dan
sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat peserta BPJS Kesehatan. Berikut
ini dijelaskan beberapa hasil penelitian yang dilakukan setelah SJSN
diberlakukan. Misalnya, Purnamasari, Ayuningtyas & Kusumawardani (2014),
hasil penelitiannya menyatakan bahwa desentralisasi meningkatkan decision
space dan akuntabilitas pada proses pengambilan keputusan kebijakan kesehatan.
Peningkatan kapasitas institusi terutama kapasitas sumber daya manusia dan
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perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dan aktor di luar pemerintah sangat
dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan kebijakan yang lebih responsif.
Komitmen kepala daerah menjadi bagian penting karena peran serta kepala
daerah

dalam

mengarahkan,

mengontrol

dan

mengevaluasi

termasuk

memberikan dukungan anggaran yang memadai merupakan salah satu kunci
tercapainya efektifitas desentralisasi.
Lebih lanjut, dari hasil penelitian Purnamasari, Ayuningtyas &
Kusumawardani (2014) juga dijelaskan bahawa desentralisasi telah memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah derah untuk mengatur kebijakan
kesehatan yang sesuai dengan permasalahan di daerahnya. Berbagai keterbatasan
yang dihadapi seperti rendahnya kapasitas fiskal dapat disiasati dengan
meningkatkan kapasitas SDM yang ada, melakukan kemitraan dengan perguruan
tinggi, melibatkan public private partenership dan meningkatkan peran serta
masyarakat. Untuk itu, dinas kesehatan seharusnya terlebih dahulu membenahi
manajemen pelayanan dan tata kelola administrasi.
Di sisi yang lain, hasil penelitian Kusumawardani (2014) menyimpulkan
bahwa gambaran proses penetapan prioritas program pelayanan kesehatan dasar
pada puskesmas dengan menggunakan pendekatan policy making, adalah: 1)
identifikasi masalah dan isu program pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas
tergantung pada permasalahan di wilayah kerja puskesmas masing-masing dan
tidak bertentangan dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku, baik berasal
dari pusat, provinsi maupun kota. Selanjutnya, dinas kesehatan yang akan
menetapkan, 2) proses penetapan prioritas program pelayanan kesehatan dasar
pada puskesmas di Kota Bogor menggunakan lebih banyak metode top down,
dan 3) dinas kesehatan memiliki porsi lebih besar dalam menetapkan prioritas
Program

Puskesmas.

Walaupun

Puskesmas

diberi

kewenangan

dalam

menetapkan program puskesmas, namun tetap dalam pengambilan keputusan
dinaslah yang menetapkan. Selanjutnya, dinas pula yang melakukan koordinasi
dan sosialisasi pada level penyelenggara pemerintahan yang lebih tinggi. Output
penetapan prioritas program pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas berbedabeda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah
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kerjanya dan diprioritaskan basic six primary health care.
Sementara, Yandrizal, Hendarini & Suryani (2014) dalam penelitiannya
memfokuskan pada masalah tenaga dan pembiayaan kesehatan di fasilitas
kesehatan tingkat pertama. Hasil penelitian Yandrizal, Hendarini & Suryani
(2014) menyimpulkan bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jumlah
tenaga di Puskesmas dengan tenaga yang memenuhi standar dan dokter spesialis
di rumah sakit masih sangat kurang, berdampak kecilnya kapitasi untuk
Puskesmas dan klaim Rumah Sakit Umum Daerah sangat terbatas pada tindakan
kecil serta penyakit katagori ringan. Kemudian, Yandrizal, Hendarini & Suryani
(2014) menyampaikan saran, yaitu: (1) mereview Peraturan Menteri Kesehatan
RI Nomor 69/2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan perlu
memperhatikan geografis dimana Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah;
(2) mereview Peraturan Presiden No. 32/2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 19/2014
tentang Penggunaan Data Kapitasi, agar penetapan untuk biaya operasional
seperti untuk membeli obatobatan dan bahan habis pakai dengan angka obsolut
sesuai dengan harga di lokasi bukan persentase; dan (3) mereview kebijakan
penetapan kapitasi sehingga setiap puskesmas mendapatkan kapitasi yang
maksimal. Melakukan koordinasi kepada BPJS terhadap peserta/masyarakat
yang jauh dari fsilitas pelayanan kesehatan dan harus mengeluarkan biaya
transport yang besar. Menyusun strategi bersama apabila skenario universal
coverange tidak dapat tercapai pada tahun 2019.
Sedangkan hasil penelitian Santosa (2015) berfokus pada kebutuhan
tenaga kesehatan, yang menyimpulkan pada satu sisi, kebutuhan penambahan
tenaga kesehatan sebagai konsekuensi kebijakan aspek keadilan, pemenuhan, dan
pemerataan itu diperlukan, tetapi di sisi lain dukungan anggaran dari daerah
ternyata belum mencukupi. Oleh karena itu, pendayagunaan tenaga kesehatan
yang ada dengan penambahan insentif yang cukup lebih efisien jika
dibandingkan rekrutmen tenaga baru. Walaupun secara bertahap harus dilakukan
penambahan

setiap

tahunnya.

Dengan

demikian,

perencanaan

secara

komprehensif dan bertahap perlu dilakukan baik melalui program pelatihan,
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rekruitmen dan penempatan maupun sistem insentif dengan tetap memperhatikan
aspek kebutuhan prioritas.
1.2. Permasalahan Penelitian
Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan program perlindungan sosial
bidang kesehatan bagi masyarakat miskin masih menghadapi beberapa
permasalahan, seperti:
Pertama, kepesertaan masyarakat miskin. Data kepesertaan masyarakat
miskin belum jelas dan valid. Banyak orang miskin dan tidak mampu yang tidak
terdata dengan baik yang seharusnya terdaftar dan memiliki hak untuk
mendapatkan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Data masyarakat
miskin itu adalah dinamis, kerapkali mengalami perubahan. Orang yang tadinya
hampir miskin (near poor) bisa jatuh menjadi miskin (poor) atau sebaliknya, yang
tadinya miskin menjadi tidak miskin. Hal tersebut apabila pemetaan (mapping)
terhadap mereka tidak dilakukan secara baik, maka mereka tidak ter-update secara
jelas dan valid.
Kedua, administrasi. Masih ditemukan di lapangan yang terkait dengan
masalah administrasi. Orang miskin dan tidak mampu, sering kali masuk dulu ke
Rumah Sakit untuk rawat inap. Setelah masuk rumah sakit atau ketika mau pulang
dari rumah sakit kemudian memperlihatkan sebagai kartu BPJS Kesehatan atau
Kartu SKM (Surat Keterangan Miskin). Hal tersebut dilakukan, karena apabila
mereka di awal mengajukan dengan BPJS Kesehatan mandiri atau dari BPJS
Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) kadang-kadang mengalami penolakan
dari pihak rumah sakit.
Ketiga, pelayanan kesehatan. Aksesibilitas masyarakat miskin terhadap
pelayanan kesehatan masih terbatas. Banyak orang miskin dan tidak mampu
sebagai pemegang Kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran/PBI (penerima
manfaat dari orang miskin dan tidak mampu) dan juga pemegang Kartu BPJS
Kesehatan yang lain (BPJS Kesehatan Mandiri) yang tidak terlayani dengan baik.
Misalnya, kalau mendaftar untuk berobat harus mengalami antrian panjang, harus
lama menunggu giliran untuk pemeriksaan dokter, pelayanan pemeriksaan
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laboratorium klinik yang harus beberapa hari untuk beberapa item/jenis
pemeriksaan laboratorium klinik, dan pengabilan obat juga harus menunggu lama.
Selain itu, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang kurang
memadai serta belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, dan penyebaran tenaga
kesehatan, terutama di tingkat pelayanan kesehatan primer (Puskesmas).
Keempat, pembiayaan. Pembiayaan APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah) Kota Bandung yang masih terbatas dalam konteks pembiayaan
jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Padahal pembiayaan jaminan
kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu harus sudah ditanggung oleh
Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD. Eks
Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan eks Jamkesda (Jaminan
Kesehatan Daerah) Kota Bandung seharusnya sudah beralih ke BPJS Kesehatan
peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang preminya dibayar oleh Pemerintah,
baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Bandung.
Kelima, tidak maksimalnya sosialisasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)
di tingkat bawah (grass root) menyebabkan masyarakat penerima manfaat,
khususnya masyarakat miskin peserta penerima bantuan iuran (PBI) kurang
memahami manfaat program JKN.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian
sebagai berikut:
Berdasarkan

latar

belakang

di

atas,

maka

dapat

dirumuskan

permasalahan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana langkah-langkah strategik persiapan penerapan jaminan kesehatan
bagi masyarakat miskin?
2. Bagaimana respon pasien terhadap penerapan jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin?
3. Bagaimana prinsip-prinsip universalitas dalam jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin?

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Pembangunan
Kesejahteraan sosial
2.1.1. Konsep Negara Kesejahteraan
Secara garis besar, negara kesejahteraan (welfare state) menunjuk pada
sebuah

model

ideal

pembangunan

yang

difokuskan

pada

peningkatan

kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam
memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada
warganya. Spiker (1995:82), misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan

”... stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by
the state to the best possible standards.” Sementara, Husodo (Triwibowo dan
Bahagijo, 2006:vii) mengatakan bahwa negara kesejahteraan (welfare state)
adalah suatu negara di mana Pemerintahan negara dianggap bertanggungjawab
menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warganya.
Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan
sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya
dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan
sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara
dan

meningkatkan

kesejahteraan

(well-being)

negara

secara

adil

dan

berkelanjutan.
Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social
policy) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan
sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan
sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets).
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2.1.2. Model Negara Kesejahteraan
Konsep negara kesejahteraan sebagaimana dalam pemikiran Keynes
sendiri masih mendapatkan perlawanan tajam dari sebuah pemikiran Friedman
sebagaimana dalam pemikiran Mazhab Chicago, namun setidaknya hingga kini
dapat dipetakan model-model negara kesejahteraan yang ada di dunia ini. Negara
kesejahteraan (welfare state) sendiri pertama kali dipraktikkan di Eropa dan
Amerika Serikat pada abad 19 yang ditujukkan untuk mengubah kapitalisme
menjadi lebih manusiawi (compassionate capitalism). Globalisasi dengan
cenderung tidak memiliki kekuatan (powerless state). Karena itulah diperlukan
upaya untuk mengembalikan tugas-tugas negara melindungi kaum lemah. Dengan
sistem negara kesejahteraan ini, negara bertugas melindungi golongan lemah
dalam masyarakat dari gilasan mesin kapitalisme (Suharto,2002). Dengan kata
lain, menempatkan state sebagai jarring pengaman terhadap berbagai bentuk
kegagalan mekanisme pasar bebas dan perlindungan terhadap korban persaingan
pasar.
Perkembangan globalisasi yang demikian pesat di mana terjadi tarikmenarik antara kepentingan negara, pasar dan masyarakat, sampai kini, negara
kesejahteraan masih dianut oleh negara maju dan terutama negara berkembang.
Apabila negara kesejahteraan dapat diukur dari besarnya anggaran negara untuk
jaminan sosial, maka sistem ini dapat diurutkan ke dalam empat model (Suharto,
2002), yakni:
1. Model Universal. Negara Kesejahteraan Model universal dianut oleh negaranegara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Dalam
model ini, pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara
secara melembaga dan merata. Anggaran negara untuk program sosial
mencapai lebih dari 60% dari total belanja negara.
2. Model Institusional. Negara Kesejahteraan Model Institusional ini dapat dilihat
dari sistem yang dianut oleh Jerman dan Austria. Seperti model pertama,
jaminan sosial dilaksanakan secara melembaga dan luas. Namun kontribusi
terhadap berbagai skim jaminan sosial berasal dari tiga pihak (payroll
contributions), yakni pemerintah, dunia usaha, dan pekerja (buruh).
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3. Model Residual. Negara Kesejahteraan dalam Model Residual ini dapat dilihat
dari sistem kenegaraan yang dipraktikan oleh AS, Inggris, Australia, dan
Selandia Baru. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada
kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan pengganggur. Pemerintah
menyerahkan sebagian perannya kepada organisasi sosial dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) melalui pemberian subsidi bagi pelayanan sosial
dan rehabilitasi sosial “swasta”.
4. Model Minimal. Negara Kesejahteraan Model Minimal dianut oleh gugus
negara-negara latin (Prancis, Spanyol, Yunani, Portugis, Italia, Chili, Brazil)
dan Asia (Korea Selatan, Filipina, Srilanka). Anggaran negara untuk program
sosial sangat kecil, di bawah 10 persen dari total pengeluaran negara. Jaminan
sosial dari pemerintah diberikan secara sporadis, temporer dan minimal yang
umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri dan swasta.
Berkaitan dengan kebijakan perlindungan sosial, konsep ‘kesejahteraan’
yang melekat dalam pengertian ’negara kesejahteraan’ sangat sesuai dijadikan
acuan dan pertimbangan untuk melihat sejaumana Pemerintah Indonesia,
termasuk Pemerintah Daerah (Kota Bandung) melindungi dan memberikan
peluang kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Walaupun Indonesia sebagai
negara bukanlah secara praksis menganut ideologi ‘negara kesejahteraan’, tetapi
nilai-nilai yang terkandung dalam konsep tersebut dapat diterapkan sesuai dengan
kondisi pemerintahan.
2.1.3. Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Pemecahan masalah kesejahteraan sosial, dalam negara kesejahteraan,
seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan ketelantaran tidak dilakukan
melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek. Melainkan diatasi
secara terpadu oleh program-program jaminan sosial (social security), seperti
pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan,
kesehatan, hari tua, dan pengangguran.
Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu
pada konsep negara kesejahteraan. Dasar Negara Indonesia (sila kelima Pancasila)
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menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya (pasal 27
dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggungjawab pemerintah dalam
pembangunan kesejahteraan sosial. Namun demikian, amanat konstitusi tersebut
belum dipraktekan secara konsekuen, baik pada masa Orde Baru maupun era
reformasi saat ini, pembangunan kesejahteraan sosial baru sebatas jargon dan
belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi.
Apabila Indonesia dewasa ini hendak melakukan liberalisasi dan
privatisasi ekonomi yang berporos pada ideologi kapitalisme, Indonesia bisa
menimba pengalaman dari negara-negara maju ketika mereka memanusiawikan
kapitalisme. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ditanggulangi oleh berbagai skim
jaminan sosial yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata
terutama oleh masyarakat kelas bawah.
Pengalaman di dunia Barat memberi pelajaran bahwa jika negara
menerapkan sistem demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis, maka itu tidak berarti

pemerintah harus “cuci tangan” dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Karena,
sistem ekonomi kapitalis adalah strategi mencari uang, sedangkan pembangunan
kesejahteraan sosial adalah strategi mendistribusikan uang secara adil dan merata.
Diibaratkan sebuah keluarga, mata pencaharian orang tua boleh saja
bersifat kapitalis, tetapi perhatian terhadap anggota keluarga tidak boleh melemah,
terutama terhadap anggota yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak
balita, anak cacat atau orang lanjut usia. Jika anggota keluarga yang normal atau
sudah dewasa, barulah orang tua dapat melepaskan sebagian tanggungjawabnya
secara bertahap agar mereka menjadi manusia mandiri dalam masyarakat.
2.2. Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin
2.2.1. Kebijakan Sosial
2.2.1.1. Pengertian dan Fungsi Kebijakan Sosial
Capaian kesejahteraan, seperti halnya di Indonesia, tidak bisa dilepaskan
dari keberadaan dan kinerja kebijakan sosial (social policy) yang dikembangkan
oleh Negara. Kebijakan sosial, menurut Midgley (2000) adalah instrumen
kebijakan yang secara khusus dirancang dan diterapkan untuk meningkatkan
kesejahteraan warga negara. Lindenthal (2004) menambahkan bahwa kebijakan

17

sosial secara luas akan melayani empat tujuan utama, yaitu: (1) pengurangan
kemiskinan; (2) peningkatan standar hidup; (3) pengurangan kerentanan sosial
(social vulnerability); serta (4) penciptaan kesempatan kerja. Kebijakan
perlindungan sosial (social protection) adalah instrumen utama bagi pencapaian
tujuan pengurangan kerentanan sosial.
Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut
aspek sosial dalam pengertian sempit, yakni yang menyangkut bidang
kesejahteraan sosial. Dimensi sosial di sini menyangkut sektor kesejahteraan
sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau
kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan
manusia, terutama mereka yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak
beruntung (disadvantaged group) dan kelompok rentan (vulnerable group).
Dengan demikian, kebijakan sosial adalah strategi-strategi, tindakan-tindakan,
atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan
sosial (Huttman, 1981).
Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk
merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau
memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan

Smith (2006:4): “In short, social policy refers to what governments do when they
attempt to improve the quality of people’s lives by providing a range of income
support, community services and support programs.” Sementara, Spicker (1995)
mendefinisikan kebijakan sosial sebagai studi tentang pelayanan-pelayanan sosial
dan negara kesejahteraan (the study of the social services and the welfare state).
Bidang studi ini telah berkembang dan meluas, tetapi inti kajiannya tetap pada
pelayanan-pelayanan sosial. Pelayanan-pelayanan sosial dimaksud meliputi
jaminan sosial, perumahan, kesehatan, pekerjaan sosial, dan pendidikan (lima
besar). Kadang-kadang dimasukkan juga unsur keenam yaitu pelayanan
pekerjaan. Spicker (1995) juga menambahkan pelayanan lain yang menyerupai
pelayanan sosial, yaitu pelayanan pekerjaan seperti telah dikemukakan yang
menyerupai unsur keenam, lembaga pemasyarakatan, pelayanan hukum, dan
bahkan saluran pembuangan air (drains).
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Setelah menelaah definisi kebijakan sosial dan mengidentifikasi wilayah
kebijakan sosial, Gil (1973) lebih lanjut menegaskan bahwa kebijakan sosial
sebagai

prinsip-prinsip

atau

arah-arah

tindakan

yang

dirancang

untuk

mempengaruhi (1) keseluruhan kualitas kehidupan dalam masyarakat, (2) keadaan
kehidupan individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat itu, dan
(3) hakikat hubungan dalam masyarakat antara individu-individu, kelompokkelompok, dan masyarakat secara keseluruhan.
Apa yang dikemukakan Gil tersebut adalah terpusat pada apa dan
bagaimana kebijakannya itu sendiri, sedangkan Spicker lebih menekankan pada
apa yang dipelajari dalam kebijakan sosial, yang berarti melihat keseluruhan
cakupannya secara luas. Tentu saja Gil tidak bermaksud mengabaikan kebijakan
sosial sebagai suatu bidang studi karena dalam penentuan prinsip atau arah
tindakan, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, demikian juga apa akibat
dari kebijakan itu sendiri sudah dipertimbangkan pula sebelumnya. Selain itu,
wilayah kebijakan sosial yang dikemukakannya juga mencakup pelayananpelayanan sosial pada umumnya. Juga, karena pelayanan-pelayanan sosial

diberikan oleh negara yang disebut “negara kesejahteraan”, secara tersirat Gil juga
mempelajari negara kesejahteraan tersebut.
Secara garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni
perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan (Midgley,
2000). Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundangundangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan
sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun, tidak semua kebijakan sosial
berbentuk perundang-undangan. Kebijakan sosial seringkali melibatkan programprogram bantuan yang sulit diraba atau dilihat secara kasat mata (intangible aids).
Karenanya, masyarakat luas kadang-kadang sulit mengenali kebijakan sosial dan
membedakannya dengan kebijakan publik lainnya. Secara umum, kebijakan
publik lebih luas daripada kebijakan sosial. Kebijakan transportasi, jalan raya, air
bersih, pertahanan dan keamanan merupakan beberapa contoh kebijakan publik.
Sedangkan kebijakan mengenai jaminan sosial, seperti bantuan sosial dan asuransi
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sosial yang umumnya diberikan bagi kelompok miskin atau rentan, adalah contoh
kebijakan sosial.
Sementara, Gilbert, Specht, dan Terrel (1993) mengatakan bahwa
kebijakan sosial meliputi proses dan produk. Sebagai proses, kebijakan sosial
adalah serangkaian tahapan yang diikuti oleh pemecahan masalah. Sedangkan
sebagai produk, kebijakan sosial adalah hukum, program, maupun keputusan
pengadilan. Berkaitan dengan ini, Dubois dan Miley (2005:252) menegaskan
bahwa pekerja sosial harus melakukan evaluasi antara keduanya agar kebijakan
sosial berjalan efektif. Sementara, menurut Midgley, et.al. (2009:5) kebijakan
mencakup dua aspek: (1) merujuk pada kebijakan-kebijakan aktual dan programprogram pemerintah, kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan
masyarakat (it refers to the actual policies and programs of governments, policies

that affect people’s welfare), dan (2) aspek wilayah akademik yang fokus kepada
deskripsi, penjelasan, dan evaluasi kebijakan (academic field of inquiry concerned
with the description, explanation, and evaluation of these policies). Jadi, kajian
mengenai kebijakan sosial pada dasarnya mencakup dua bidang kajian di atas.
Berdasarkan sasarannya, fungsi kebijakan sosial dapat dibedakan menjadi
dua golongan, yaitu fungsi-fungsi yang terutama berkaitan dengan individu,
misalnya kegiatan kemanusiaan secara umum, perlindungan pada golongan yang
rentan, dan pengembangan kapasitas individu. Fungsi-fungsi lain adalah berkaitan
dengan masyarakat secara keseluruhan, misalnya usaha untuk menciptakan
struktur

sosial

baru,

melaksanakan

kontrol

sosial,

atau

meningkatkan

pembangunan ekonomi (Spicker, 2008).
Sedangkan, berdasarkan kondisi yang diinginkan, (Spicker: 2008) lebih
lanjut menjelaskan bahwa fungsi kebijakan dapat dibedakan menjadi fungsi untuk
mempertahankan status quo, untuk mengubah keadan orang, dan untuk
mengurangi kesejahteraan beberapa orang tertentu. Jika kedua dimensi ini
digabungkan akan terlihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.1
Fungsi Kebijakan Sosial
Fungsi
Mempertahankan
status quo
Memperbaiki keadaan
Memulihkan
kerugian
Mengubah
perilaku
Mengembangkan
potensi
Mereduksi
kesejahteraan

Individu

Masyarakat

Perlindungan

Integrasi sosial, reproduksi

Memenuhi kebutuhan,
memungkinkan

Pembangunan ekonomi

Kompensasi; penyembuhan

Kesetaraan; keadilan sosial

Penghargaan; insentif;
Perlakuan
Mengembangkan kapasitas
Individu
Hukuman

Kontrol sosial
Modal sosial; solidaritas
integrasi
Pembagian sosial

Sumber: Spicker (2008:90)

2.2.1.2. Bidang Kebijakan Sosial
Ada dua pendekatan untuk memahami bidang kebijakan sosial (Nugroho,
2014:46), yaitu.
1. Pendekatan sektoral, yang mengarahkan pada pembagain “pembangunan

sosial” sebagai strategi untuk mengakhiri keterbelakangan, dan “keadilan
sosial” yang bertujuan untuk memecahkan permasalahn sosial. Pembangunan
terdiri dari empat bidang yang sangat penting, yaitu pendidikan, kesehatan,
keamanan sosial, dan perumahan. Keadilan sosial terdiri dari empat bidang:
konflik, kompetensi yang rendah, ketertinggalan, dan tragedi.
2. Pendekatan pentargetan kebijakan atau penerima manfaat, seperti kaum
perempuan (isu yang terkait gender), anak-anak, kaum muda, dan para lansia.
Dua target yang baru muncul adalah kaum laki-laki dan kelompok transseksual.
Pendekatan pertama dan kedua saling berkaitan. Pendekatan sektor
digunakan untuk mendeskripsikan target. Sebagai contoh, isu sosial seperti
kesetaraan dalam pendidikan menempatkan anak perempuan dan laki-laki sebagai
target; konflik gender atau kemiskinan menempatkan kaum perempuan,
khususnya keluarga tanpa adanya ayah dan hanya ibu sebagai target.
Pemahaman biner tentang kebijakan sosial, yaitu sektor dan target dapat
dilihat pada gambar berikut ini.
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Sektor

Perumahan

Keamanan
Sosial

Kesehatan

Pendidikan

Konflik

Kompetensi
yang rendah

Ketertinggalan

Perempuan

Anak-anak

Kaum muda

Lansia

(Laaki-laki)

(Transeksual)

(Gender)

Target atau
keuntungan
Gambar 2.1
Kebijakan Sosial Berdasarkan Pendekatan Sektor dan Target
Sumber: Nugroho (2014:47)

Sektor pembangunan mangacu pada pembangunan ekonomi yang
bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan memperkuat aspek-aspek: (1)
pendidikan, yaitu pendidikan bagi semua, pelatihan bagi para pekerja, dan anakanak, (2) kesehatan, yaitu pelayanan dan asuransi, (3) keamanan sosial, yaitu
pensiun pekerja, dan sebagainya, dan (4) perumahan, yaitu, pendapatan yang
rendah, pelayanan publik, program khusus. Matriks sektor versus target dapat
dilihat pada tabel berikut ini.

Tragedi
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Tabel 2.2
Matriks Sektor Versus Target

Sektor

Target/Manfaat
Perempuan

Anak-anak

Kaum muda

Lansia

Pria

Transeksual

Pendidikan
Pemba-

Kesehatan

ngunan

Keamanan sosial
Perumahan
Konflik

Keadilan

Kompetensi
rendah
Ketertinggalan
Tragedi

Sumber: Nugroho (2014:48)

Sektor keadilan atau keadilan sosial mengacu pada berlebihnya
pembangunan dengan tujuan untuk memecahkan masalah: (1) konflik, yaitu ras,
gender, perdagangan manusia, kekerasan pada anak, (2) kompetensi yang rendah,
yaitu kaum miskin, pengangguran, dan kaum difabel, (3) ketertinggalan, yaitu
kelompok-kelompok marginal dan suku terasing, dan (4) tragedi, yaitu korban
bencana dan korban kecelakaan (Nugroho, 2014:48).
Berdasarkan hal tersebut, kebijakan sosial berdasarkan pembangunan
sosial (social development) dan keadilan sosial (social justice). Pembangunan
sosial, antara lain meliputi: perumahan, keamanan sosial, kesehatan, dan
pendidikan. Sementara, keadilan sosial, antara lain melingkupi konflik,
kompetensi rendah, ketertinggalan, dan tragedi. Berikut ini adalah gambar
kebijakan sosial, yang terdiri dari pembangunan sosial dan keadilan sosial dengan
berbagai aspeknya.

23

KEBIJAKAN SOSIAL

“Pembangunan”
(Pembangunan Sosial)
Perumahan
(Pendapatan
rendah, layanan publik,
program
khusus

Keamanan
Sosial
(Pensiunan,
pekerja dll.)

Kesehatan
(pelayanan,
asuransi.)

“Kerugian pembangunan”
(keadilan sosial)
Pendidikan
(pendidikan
bagi semua,
pelatihan
pekerja,
anak-anak)

Konflik
(ras,gendert
rafficking,
pelecehan
anak)

Kompetensi
rendah
(miskin,
penggaguran, dan
difabel)

Ketertinggalan
(kelompok
marginal,
suku
terasing)

Gambar 2.2
Kebijakan Sosial Berdasarkan Pembangunan Sosial dan Keadilan Sosial

Sumber: Nugroho (2014:48)

2.2.1.3. Level Kebijakan Sosial
Proses kebijakan sosial menurut Jamrozik (2001:53) mencakup tiga level:
(1) level I: ruang politik (formulasi kebijakan) dan instrumennya adalah dana
legislasi, serta aktor yang terlibat adalah kelompok kepentingan (lobi), partai
politik, politisi, dan menteri; (b) level II: ruang administratif (interpretasi
kebijakan) dan instrumennya adalah instruksi regulasi, serta aktor yang terlibat
adalah birokrasi pemerintah, badan statutori, dan LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat) atau NGO (Non-Government Organisations); dan (c) level III: ruang
operasional (aplikasi kebijakan) dan instrumennya adalah personal/material
pelayanan individual, serta aktor yang terlibat adalah pelaksana pelayanan,
profesional, akademisi, guru, dokter, pekerja sosial, dan birokrasi level paling
bawah, seperti yang ditunjukkan oleh Jamrozik (2001:53) pada gambar berikut
ini.

Tragedi
(bencana
kecelakaan)
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Sphere of activity

Direction of
Policy flow

Level I:
Political sphere
(policy formulation)

Means/instruments
LEGISLATION FUNDS

Level II:
Administrative sphere
(policy interpretation)

REGULATIONS
INSTRUCTIONS

Level III:
Operational sphere (policy
application)

INDIVIDUAL SERVICES
PERSONAL/
MATERIAL

Public served

RECEIVING END

Actors involved
Interest (lobby) groups,
political parties,
politicians, ministers

Govt
bureaucracy,
statutory bodies, nongovernment organisations

Service providers:
professionals, academics,
teachers, doctors, social
workers, etc., lower-level
bureaucracy

Public at large

Gambar 2.3
Kebijakan dalam Operasi: Ruang Aktivitas dan Aktor yang Terlibat
Sumber: Jamrozik (2001:53)

2.2.1.4. Arah Baru Kebijakan Sosial
Kebijakan sosial yang efektif membutuhkan aktifnya peran negara
(Gough, 2000). Merujuk pada pengalaman negara-negara demokrasi lanjut
(mature democracy), Gough (2000) menandaskan bahwa peran aktif tersebut tidak
berarti negara menempatkan dirinya sebagai satu-satunya sumber pemasok
kesejahteraan bagi warga negara. Negara harus mampu menggunakan kebijakan
sosial untuk mengatur bauran kesejahteraan (welfare mix) dengan menjaga
keseimbangan peran mekanisme pasar dan keluarga sebagai sumber pasok,
sehingga warga negara tidak menjadi terlalu bergantung pada pasar tenaga kerja
(de-commodification) maupun uluran keluarga mereka (de-familiarisason) untuk
mendapatkan pasokan kesejahteraan (Gough, 2000).
Nampaknya, hal inilah yang belum bisa dilakukan dengan baik oleh entitas
negara di Indonesia. Kajian Bank Dunia (2007) menunjukkan masih rendahnya
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tingkat belanja publik di sektor kesehatan dibandingkan dengan negara-negara
lain di kawasan Asia. Demikian juga dalam cakupan kebijakan perlindungan
sosial. Lindenthal (2004) menyatakan bahwa hanya 7% dari penduduk Indonesia
yang tercakup oleh skema tunjangan hari tua, serta hanya 15% yang dilindungi
jaminan pertanggungan kesehatan. Dikembangkannya jaminan kesehatan bagi
kelompok miskin (ASKESKIN) memang bisa memperluas cakupan tersebut dari
15% menjadi 43,2% dari populasi, tetapi proporsi tersebut juga belum mampu
mencakup separuh dari jumlah penduduk Indonesia (Triwibowo: 2008:2). Gough
(2000) mengkategorikan sistem perlindungan sosial di Indonesia sebagai "less
instutionally developed and differentiated”, atau dengan kata lain sangat tidak
tertata dan terlembagakan dengan baik.
Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kebijakan
sosial di suatu negara. Gough (2000), sebagai contoh, menjelaskan bahwa faktor
budaya, faktor ekonomi, dan pola pembangunan yang berlangsung di negaranegara Asia berbeda dengan negara-negara Eropa, sehingga akan menghasilkan
pola kebijakan sosial serta bauran kesejahteraan yang berbeda pula. Holiday
(Gough, 2000) berpendapat bahwa negara-negara Asia mensubordinasikan
kebijakan sosial di bawah kebijakan ekonomi. Negara-negara Asia Timur, seperti
halnya Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang, mengembangkan sistem kebijakan
sosial yang bersifat residual, memusatkan belanja sosial pada sektor-sektor
produktif (khususnya pendidikan) serta menempatkan peningkatan kesejahteraan
sebagai turunan dari pertumbuhan ekonomi.
Menurut Holiday (Gough, 2000), pola yang berkembang di Asia Timur
juga tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di Asia Tenggara, kecuali
Singapura. Sebagian dari keterbelakangan (backwardness) perkembangan
kebijakan sosial di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari karakteristik dasar yang
ada di negara-negara dalam kawasan tersebut. Gough (2000) menjelaskan
beberapa faktor yang menyebabkan capaian kesejahteraan di negara-negara Asia
Tenggara (khususnya Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia) lebih rendah
dibandingkan Negara-negara Asia Timur, diantaranya: (1) lebih kuatnya pengaruh
dinamika global lerhadap perekonomian domestik di Asia Tenggara, di mana
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kekuatan pasar mampu lebih leluasa menekan negara; (2) masih belum matangnya
sistem demokrasi dan masih lemahnya posisi tawar masyarakat sipil terhadap
negara; (3) rapuhnya kekuatan serikat pekerja; (4) masih dominannya sektor
pertanian dan jejaring pengaman sosial yang disediakannya bagi kesejahteraan
warga; serta (5) tradisi yang berkembang untuk menempatkan kebijakan sosial
sebagai alat kontrol negara terhadap warga Negara (bonapartist instrument).
Dalam koriteks ini, kebijakan sosial, menurut Baldwin (Gough, 2000) tidak lebih
merupakan sebuah instrumen yang digunakan oleh elit untuk mempertahankan
status quo, meredam tuntutan bagi reforma yang menyeluruh dengan memberikan
konsesi-konsesi yang terbatas pada kelompok-kelompok warga Negara yang
terpecah belah.
Namun,

persamaan-persamaan

ini

tidak

dengan

sendirinya

menyeragamkan dinamika perkembangan serta taraf capaian kesejahteraan di
negara-negaia Asia Tenggara (Triwibowo dan Bahagijo, 2006; Pierson, 2004).
Secara umum, capaian yang diraih Indonesia berada di bawah Thailand dan
Malaysia. Sebagai contoh, persentase belanja sosial Indonesia terhadap PDB
sebelum krisis hanya mencapai 1,7%, di bawah Malaysia (2,9%) serta Thailand
(1,9%). Setelah krisis, sementara cakupan perlindungan sosial di Thiland
berkembang pesat dengan menyertakan tunjangan pengangguran dan keluarga,
Indonesia tidak mengalami perkembangan yang berarti (Pierson, 2oo4).
Secara umum, Lindenthal (2004) mengilustrasikan terbatasnya peran
negara dalam mengoptimalkan kebijakan sosial di Indonesia sebagai berikut:
1. Sifal sistem jaminan sosial (social insurance) yang contributory, di mana
pendanaan bertumpu pada kontribusi pekerja dan pemberi kerja, sementara
negara hanya berperan minimal dengan mengkhususkan intervensinya pada
kebijakan pengurangan kemiskinan.
2. Terbatasnya cakupan sistem jaminan sosial, sebagai bagian dari perlindungan
sosial, yang hanya melayani minoritas populasi.
3. Tingginya ketergantungan pada keluarga (baik keluarga inti maupun keluarga
luas) untuk memberikan perlindungan sosial inormal terhadap hilangnya
pendapatan atau gangguan kesehatan
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4. Terbatas dan terfragmentasinya bantuan sosial (social assistance) pada
kelompok-kelompok miskin
5. Sistem kesehatan publik yang tidak didanai dengan memadai dan tidak mampu
memberikan pelayanan yang mumpuni terhadap seluruh warga.
Kini, Indonesia telah berupaya memperluas cakupan perlindungan sosial
bagi seluruh penduduk. Sejak diamendemen pada 2002, Undang-undang Dasar
1945 mengakui hak seluruh penduduk untuk mendapatkan jaminan sosial dan
pengembangan jaminan sosial menjadi tanggung jawab negara. Meskipun
berbagai program perlindungan sosial yang ada saat ini masih terpisah-pisah dan
tidak terintegrasi, banyak kemajuan yang telah dicapai yang mengarah kepada
sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
Salah satu pencapaian yang sangat penting adalah pelaksanaan UU Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional secara bertahap. Undangundang ini mengamanatkan perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial
terhadap seluruh penduduk berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Pendekatan yang digunakan bersifat
progresif, mencakup skema bantuan pemerintah bagi penduduk miskin, skema
iuran bagi pekerja di luar hubungan kerja dan iuran (persentasi upah) bagi pekerja
formal. Jaminan kesehatan universal, di bawah Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang telah beroperasi sejak tanggal 1 Januari
2014 dan jaminan sosial pekerja, di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan mulai beroperasi pada tahun 2015.
Selain jaminan sosial, program-program bantuan sosial juga terus dikembangkan
untuk dapat mencakup seluruh warga yang paling miskin dan rentan, serta
meningkatkan koordinasi antarprogram.
Ada beberapa hal terkait dengan arah kebijakan sosial baru yang
diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kebijakan sosial baru di Indonesia
(Budiantoro, dkk, 2012:324-325), sebagai berikut:
Pertama, kesejahteraan umum (bonum commune) haruslah dijadikan
mainstream setiap kebijakan pembangunan. Karena itu, sistem kebijakan
sosial harus disusun dengan cermat, terlembaga, dan dikelola secara
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profesional. Sistem yang baik dan cermat berarti tidak tumpang tindih,
saling menegasi, dan tidak membentur program-program lain.
Kedua, kebijakan sosial sama penting dengan kebijakan ekonomi. Karena
itu, alokasi anggaran di bidang kesejahteraan sosial harus memadai dan
berkelanjutan. Angka 2 (dua) persen PDB adalah alokasi minimal untuk
mendukung kebijakan sosial di Indonesia agar lebih bermakna bagi
kesejahteraan dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, merintis kebijakan sosial bersifat universal. Kostarika dan Amerika
Serikat bisa dijadikan contoh. Kostarika kini tercatat sebagai salah satu
negara di dunia yang memiliki IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tinggi
karena menerapkan kebijakan sosial universal. Tren berbagai negara di
dunia juga menunjukkan bahwa cakupan pelayanan sosial terbatas akan
menimbulkan persoalan besar. Pelayanan targeting memiliki banyak
persoalan dengan pencapaian sasaran. Di Amerika Serikat sendiri mulai
menyadari bahwa pelayanan dan perlindungan kesehatan adalah hak asasi
setiap warga negara. Negara yang mengabaikan perlindungan kesehatan
warga negaranya akan membuat biaya kesehatan (layanan rumah sakit dan
asuransi) semakin mahal dan tak terjangkau.
Keempat, kebijakan sosial harus mempertimbakan prinsip subsidiaritas.
Artinya, apa yang sudah bisa dikerjakan oleh masyarakat jangan kemudian
diambil alih dan dimatikan pemerintah. Pemerintah justru harus
mendukung insiatif masyarakat agar terus berkembang. Keuangan mikro
di Bangladesh, misalnya, dapat tumbuh berkembang karena inisiatif
masyarakat didukung dan dilindungi sepenuhnya oleh aturan hukum dan
pelbagi institusi.
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kebijakan sosial Indonesia harus
menempuh arah baru dan memiliki tempat lebih bermatabat seperti halnya
kebijakan strategis lainnya. Kebijakan sosial bukan sekadar menanggulangi
kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan secara sistematis,
terlembaga, berkesinambungan, bersifat universal dan didukung alokasi dana yang
memadai. Paradigam reformasi kesejahteraan sosial baru akan membawa negeri
ini ke masa depan lebih cerah karena didukung oleh sebagian besar masyarakat
yang sehat, berdaya, unggul, dan produktif sebagai penompang pembangunan
berkelanjutan.
Arah baru kebijakan sosial di Indonesia dapat diperjelas seperti terlihat
pada tabel road-map kebijakan sosial di Indonesia berikut ini.

29

Tabel 2.3
Roadmap Kebijakan Sosial Indonesia
Dimensi

Selektif
(Indonesia masa kini)

Universal
(Indonesia masa depan)

Kecil

Besar

Tingkat/besaran manfaat

Minimal

Memadai

Jenis dan jumlah tunjangan dan pelayanan

Terbatas

Ekstensif

Proporsi penduduk yang dicakup dalam
tunjangan dan layanan

Minoritas

Mayoritas

Bersyarat
(means-tested)

Tidak bersyarat/
Universal

Peran program dalam mencegah
kemiskinan/bantuan darurat

Tidak ada

Kritis

Pendanaan

Iuran/fee

Pajak

Peranan dan arahan negara

Minimal

Optimal

Proporsi GNP untuk belanja sosial

Tipe program dominan

Sumber: Dimodifikasi dari Rothstein oleh Budiantoro, Bahagijo, Prasetyantoko (2012:443)

2.2.2. Perlindungan Sosial
2.2.2.1. Pengertian dan Komponen Perlindungan Sosial
Hingga saat ini terdapat berbagai macam definisi perlindungan sosial.
Keragaman ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.
Berikut adalah beberapa dari sekian banyak definisi yang digunakan oleh berbagai
institusi dan negara. Perlindungan sosial didefinisikan oleh Asian Development

Bank’s (ADB’s, 2001) sebagai “the set of policies and programs designed to
reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labor markets,

diminishing people’s exposure to risks, and enhancing their capacity to protect
themselves against hazards and the interruption loss of incomeʾ (perangkat
kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan
kerentanan dengan mempromosikan secara pasar tenaga kerja, mengurangi
terhadap risiko masyarakat, dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melindungi
diri terhadap bahaya dan hilangnya gangguan pendapatan). ADB membagi
perlindungan sosial ke dalam 5 (lima) elemen, yaitu: (1) pasar tenaga kerja (labor
markets); (2) asuransi sosial (social insurance); (3) bantuan sosial (social
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assitance); (4) skema mikro dan area-based (micro and area based schemes)
untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan (5) perlindungan anak (child
protection).
Namun, menurut Bank Dunia dalam “World Bank Social Protection
Strategy”, konsep yang digunakan oleh ADB dalam membagi perlindungan sosial
tersebut masih tradisional. Bank Dunia mendefinisikan perlindungan sosial
sebagai: (1) jejaring pengaman dan ‘spring board’; (2) investasi pada sumberdaya
manusia; (3) upaya menanggulangi pemisahan sosial; (4) berfokus pada penyebab,
bukan pada gejala; dan (5) mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya.
Menanggapi konsep ADB dan Bank Dunia, menyejajarkan perlindungan sosial
dengan jejaring pengaman bisa berarti menyempitkan makna perlindungan sosial
itu sendiri.
Sementara, menurut ILO (2002) dalam “Social Security and Coverage for
All”, perlindungan sosial merupakan konsep yang luas yang juga mencerminkan
perubahan-perubahan ekonomi dan sosial pada tingkat internasional. Konsep ini
termasuk jaminan sosial (social security) dan skema-skema swasta. Lebih jauh,
dijelaskan bahwa sistem perlindungan sosial bisa dibedakan dalam 3 (tiga) lapis.
Lapis Pertama, merupakan jejaring pengaman sosial yang didanai penuh oleh
pemerintah; Lapis Kedua, merupakan skema asuransi sosial yang didanai dari
kontribusi pemberi kerja (employer) dan pekerja; dan Lapis Ketiga, merupakan
provisi suplementari yang dikelola penuh oleh swasta. Dengan demikian bisa
disimpulkan bahwa definisi tersebut berdasarkan kontributor dana dalam tiap
skema. Sedangkan, Conway, de Haan dan Norton (Barrientos dan Hulme,
2008:5). Perlindungan sosial terutama dipahami sebagai kerangka kebijakan yang
menjelaskan "tindakan publik yang diambil sebagai tanggapan terhadap tingkat
kerentanan, risiko, dan kekurangan yang dianggap tidak dapat diterima secara
sosial dalam pemerintahan atau masyarakat"
Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan
sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan
multidimensional. Dalam arti luas, perlindungan sosial adalah seperangkat
kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan (poverty),
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kerentanan

(vulnerability),

ketidakmerataan

(inequality).

Jadi,

program

perlindungan sosial dapat mencegah individu-individu tergelincir kepada
kemiskinan, memberikan kesempatan-kesempatan, ketika terjadi perubahan di
komunitas dan masyarakat melalui investasi modal manusia dan kesehatan. Hal
ini mencakup asuransi sosial (social insurance), bantuan sosial (social
assistance), pelayanan sosial (social servises), dan kebijakan pasar kerja (labour
market policies) (ESCAP, United Natios, 7).
Conway, Haan dan Norton (Barrientos dan

Santibanez, 2009:2)

mendefinisikan perlindungan sosial sebagai ‘public actions taken in response to
levels of vulnerability, risk and deprivation, which are deemed socially
unacceptable within a given polity and society ’. Selanjutnya, Conway, Haan dan
Norton (Barrientos dan

Santibanez, 2009:2) menjelaskan perlindungan sosial

memiliki tiga komponen utama: social insurance, social assistance, and labour
market regulation. Social insurance refers to programmes providing protection
against life course and employment hazards, financed out of contributions from
employers, workers and governments. Social assistance includes programmes
supporting those in poverty, and is largely financed from government revenues.
Labour market regulation includes protection against unfair dismissal, and the
right to voice and representation of workers
Dukungan negara atas perlindungan sosial, termasuk penyediaan
pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat Indonesia semakin kuat. Hal tersebut
Thabrany (Triwibowo dan Subono, 2009:103) menegaskan bahwa untuk pertama
kalinya kata-kata “kesehatan” masuk dalam pasal 28H UUD 1945 hasil

amandemen tahun 2000, “... setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan”.
Pencantuman hak terhadap pelayanan kesehatan bertujuan untuk menjamin hakhak kesehatan yang fundamental sesuai dengan deklarasi Hak Asasi Manusia oleh
PBB pada tahun 1947. Penjaminan hak tersebut diperkuat dengan amandemen

UUD 1945 tanggal 11 Agustus 2002 pasal 34 ayat 2 “Negara mengembangkan
jaminan sosial bagi seluruh rakyat ...” dan ayat 3 “Negara bertanggungjawab atas
penyediaan fasilitas kesehatan.

32

Dengan

amademen

beberapa

pasal

tersebut,

menurut

Thabrany

(Triwibowo dan Subono, 2009:103-104) bahwa tugas pemerintah harus makin
jelas, yaitu secara eksplisit menempatkan kesehatan sebagai bagian utama dari
pembangunan rakyat yang harus tersedia secara merata bagi seluruh rakyat.
Dengan kata lain, prinsip ekuitas telah ditanamkan dalam UUD 1945 sehingga
pemerintah pusat dan daerah kini tidak bisa lagi menghindar dari penyediaan
anggaran yang lebih besar bagi sektor kesehatan atau mengembangkan sebuah
sistem jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat.
2.2.2.2. Evolusi Perlindungan Sosial
Perlindungan sosial mengalami evolusi, dari yang sifatnya bantuan
(assistance), asuransi (insurance), hingga kepada pengembangan potensial
(potential development), seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4
Evolusi Perlindungan Sosial
Sumber: Garcia dan Gruat (2003:21)

Bantuan sosial adalah jaminan sosial yang umumnya diberikan kepada
kelompok lemah dalam masyarakat meskipun tidak membayar premi tetapi
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mendapat tunjangan pendapatan atau pelayanan sosial. Sedangkan, asuransi sosial
adalah jaminan sosial yang diberikan kepada para peserta asuransi berdasarkan
premi yang dibayarkannya (Damayanti, 2014: 16). Bentuk asuransi sosial maupun
bantuan sosial dilaksanakan melalui strategi 1) universal dan selekvifas, bersifat
universal berarti jaminan sosial diberikan kepada seluruh warga Negara,
sedangkan selektif hanya diberikan kepada kepada kelompok tertentu saja seperti
kelompok masyarakat miskin 2) in-cash dan in-kind, In-cash berarti jaminan
sosial dalam bentuk uang tunai sedangkan In-kind dalam bentuk barang atau
pelayanan sosial 3) publik dan swasta, jaminan sosial dapat diselenggarakan oleh
negara (publik) atau oleh lembaga-lembaga swasta berbentuk Perseroan Terbatas
(Damayanti, 2014: 16).
2.2.3. Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Masalah kemiskinan pada dasarnya bukan saja berurusan dengan persoalan
ekonomi, tetapi bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya juga
berurusan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik).
Ellis (Moeljarto, 1994:201) mengungkapkan dimensi-dimensi kemiskinan (the
dimensions of poverty) sebagai berikut:
Pertama, yang paling jelas adalah bahwa kemiskinan berdimensi ekonomi
atau material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia
yang sifatnya material, yaitu seperti pangan, sandang, dan perumahan. Dimensi ini
dapat diukur dalam rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap
tahunnya tergantung dari tingkat inflasi rupiah itu sendiri.
Kedua, kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Ukuran kuantitatif
kurang dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini, sehingga ukurannya
sangat bersifat kualitatif. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk
kantong-kantong

kebudayaan

yang

disebut

budaya

kemiskinan

demi

kelangsungan hidup mereka. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan
terlembaganya nilai-nilai, seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan
lain-lain. Untuk itu, serangan terhadap kemiskinan sama artinya pula dengan
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pengikisan budaya ini. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, maka kemiskinan
ekonomi juga sulit untuk ditanggulangi.
Ketiga, kemiskinan berdimensi struktural atau politik, artinya orang yang
mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan
struktural atau politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak
memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan
politik, sehingga menduduki struktural sosial paling bawah. Ada asumsi yang
menegaskan bahwa orang yang miskin secara struktural dan politis akan miskin
dalam bidang material (ekonomi). Untuk itu, langkah pengentasan kemiskinan
yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural
dan politis.
Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut pada hakekatnya merupakan refleksi
bahwa kebutuhan manusia tidak hanya bersifat ekonomi. Untuk itu, program
pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan ekonomi
tetapi memperhatikan dimensi yang lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan
pokok memang perlu mendapat prioritas, tetapi setelah itu tercapai seharusnya
juga mengejar target mengatasi kemiskinan non-ekonomi. Hal ini sejalan dengan
pergeseran strategi pembangunan nasional, bahwa yang dikejar bukan sematamata pertumbuhan ekonomi tetapi juga pembangunan kualitas manusia seutuhnya.
Sumber kemiskinan di banyak negara sedang berkembang berakar di
dalam kebijakan pembangunan yang bias kota, misalnya Lipton (Nasikun,
2002:11) melihat kebijakan redistribusi kota-desa`(urban-rural redistribution)
sebagai kebijakan yang paling penting dari empat pilihan kebijakan yang mungkin
diambil oleh pemerintah negara-negara sedang berkembang bagi perbaikan
kondisi kehidupan penduduk miskin. Keempat pilihan kebijakan yang dimaksud
adalah: (1) kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi plus mekanisme “tetesan

ke bawah” (trickle-down); (2) kebijakan redistribusi di lingkungan perdesaan
(intra-rural redistribution); (3) kebijakan pertumbuhan khusus untuk penduduk
miskin di daerah perdesaan (forms of specific growth to the rural poor); dan (4)
kebijakan redistribution kota-desa (urban-rural redistribution). Tiga pilihan
kebijakan yang pertama, kedua, dan ketiga, menurut Lipton, hanya akan efektif
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apabila semua itu dilakukan untuk mendukung atau sebagai elemen dari pilihan
kebijakan yang keempat.
Disamping itu, tuntutan mengenai perlunya proses pembangunan

“manusiawi” terus menggema. Salah satu tokoh aliran pembangunan berwajah
manusiawi, Goulet (Pramono, 2011) berpendapat bahwa pembangunan memiliki
tiga komponen utama, yaitu kelangsungan hidup (life sustenance), jati diri (self
esteem), dan kebebasan (freedom). Khususnya dalam konsep kelangsungan hidup
(life sustenance), pembangunan harus berusaha memenuhi kebutuhan sebanyak
mungkin orang akan kebutuhan-kebutuhan pangan, sandang, perumahan,
kesehatan, dan keamanan. Hal itu karena kebutuhan-kebutuhan tersebut
diperlukan sebagai prasyarat untuk dapat hidup layak sebagai manusia.
Adam, Hauff, dan John (2002:17) dengan tegas menyatakan bahwa aktor
utama yang harus menjalankan perlindungan sosial adalah negara, khususnya
menyangkut skema jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial) dan

kebijakan pasar kerja. Menurutnya, ‘... the critical task of establishing and
designing a system of social security is the responsibility of the state. This system
has to protect the population against social risks and to ensure an adquate
standars of living” (Adam, Hauff, dan John, 2002:17).
Banyak orang memberikan penilaian bahwa perlindungan sosial yang
dilakukan negara bersifat mahal, boros dan karenanya kontradiktif dengan
pembangunan ekonomi. Buku berbasis riset yang ditulis Adam, Hauff, dan John

(2002:17) itu menunjukkan hal yang sebaliknya, “... it is often forgotten in this
context that social security can also make a positive contribution to the economic
development of an industrialized or developing nation ... Social security should
therefore always be a central component of economic development policy”.
Dengan demikian, pernyataan bahwa perlindungan sosial yang berbasis
negara tidak bermanfaat bagi pembangunan ekonomi adalah asumsi yang keliru,
karena tidak didasari landasan teori dan penelitian empiris. Kebijakan jaminan
sosial negara yang diterapkan dari negara maju dan berkembang telah:
1. Memberi kontribusi penting bagi pencapaian tujuan ideal bangsa,
seperti keadilan sosial dan kebebasan individu, dan karenanya
mendukung kedamaian dan keamanan sosial;
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2. Mencegah atau memberi konvensasi terhadap dampak-dampak negatif
yang timbul dari sistem produksi ekonomi swasta, seperti perusahaan
bisnis dan asuransi swasta;
3. Menciptakan modal manusia (human capital) dan pra-kondisi bagi
penguatan produktivitas ekonomi mikro dan makro, dan karenanya
memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi jangka berkelanjutan
(Adam, Hauff, dan John, 2002:18).
Senada dengan temuan di atas, Lampert dan Althammer (2001:436) juga
menyatakan banyak kritik telah salah menilai dan mengesampingkan bukti-bukti
sejarah yang menunjukkan betapa jaminan sosial negara telah membangun dan
merealisasikan masyarakat yang humanis dan tingkat kesejahteraan sosial yang
tinggi. Abramovitz (1981:2), memberi bukti yang jelas lagi, ketika mengatakan
bahwa perluasan peran ekonomi pemerintah, termasuk dukungannya terhadap
pencapaian pendapatan minimal, perawatan kesehatan, asuransi sosial, dan
elemen-elemen lain dari sistem negara kesejahteraan, telah sampai pada satu
kesimpulan bahwa jaminan sosial negara adalah bagian dari proses produksi itu
sendiri.
Berkaitan dengan hal di atas, maka kebijakan perlindungan sosial
khususnya bagi masyarakat miskin adalah dibutuhkan. Kebijakan perlindungan
sosial (social protection policy), menurut Wiranto (2002) adalah berkaitan dengan
upaya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin,
utamanya kelompok masyarakat yang paling miskin (fakir miskin, orang jompo,
anak terlantar, cacat) kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana
alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial. Yang diarahkan melalui
mekanisme tabungan kelompok (pood funds).
Kebijakan tersebut meliputi: (1) Meningkatkan penanganan jaminan sosial
anak terlantar dan fakir miskin; (2) Penanganan masyarakat miskin pada kawasan
terisolir dan terbelakang; (3) Peningkatan kemampuan jaringan lembaga
perlindungan sosial masyarakat pemerintah daerah dalam pengelolaan jaminan
sosial khususnya pendidikan, dan kesehatan; dan (4) Mengembangkan sistem
jaminan sosial terutama pada tingkat daerah yang mampu melindungi masyarakat
dalam menangani fakir miskin, anak-anak terlantar, orang jompo, masa pensiun,
bencana alam, krisis ekonomi, dan konflik sosial (Wiranto, 2002).
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Agar efektif dan berkelanjutan, menurut Suharto (2009:55-56) kebijakan
perlindungan sosial bagi masyarakat miskin perlu mempertimbangkan beberapa
prinsip sebagai berikut:
1. Skema-skema yang dibangun mampu memberikan perlindungan yang
memadai bagi penerima pelayanan;
2. Terhindar dari penciptaan budaya ketergantungan di antara penerima
pelayanan;
3. Mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan,
implementasi, dan pengawasan program;
4. Sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial makro, khususnya
yang menyangkut kemampuan anggaran, kebijakan fiskal, dan strategi nasional
investasi sosial;
5. Diselenggarakan oleh lembaga yang tepat dan kredibel, serta ditunjang oleh
teknologi dan sumberdaya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi
tinggi;
6. Perumusan kebijakan dan program sebaiknya dilakukan pada saat situasi sosial
dan ekonomi sedang baik (normal) dan bukan saat kritis, sehingga mampu
mencegah dan mengatasi situasi yang memburuk.
2.3. Perspektif Dynamic Governance System dalam Kebijakan Perlindungan
Sosial Bidang Kesehatan
2.3.1. Konsep dan Pentingnya Dynamic Governance System
Istilah governance menunjuk pada “the relationship between goverments
and citizens that enable public policies and programs to be formulated,

implemented and evaluatedʾ (hubungan antara pemerintah dan warganya yang
memungkinkan

kebijakan-kebijakan

publik

dan

program-program

dapat

dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi (Neo dan Chen, 2007:51). Dalam
konteks yang lebih luas, Bhatta seperti dikutip Neo dan Chen (2007:51),
menyebutkan bahwa governance menunjuk pada “rules, institutions, and

networks that determine how a country or an organization functionsʾ (peraturanperaturan, institusi-institusi, dan jaringan-jaringan yang menentukan bagaimana
fungsi-fungsi suatu negara atau organisasi.

38

Oleh karena menyangkut penentuan cara pemerintah mengupayakan
kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan jangka panjang dari suatu
bangsa, maka pada negara demokratis cara yang ditempuh adalah dengan
melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders), yaitu pemerintah,
swasta, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, penetapan institusi, dan
pola hubungan antar pemangku kepentingan. Terkait dengan pemahaman tersebut,
Neo dan Chen (2007:52) memaknai governance sebagai “ the choosen path,
policies, institutions and the resultant structures that collectively provide the
incentives and constraints to facilitate or impede interactions that lead to

economic progress and social wellbeingʾ (penentuan berbagai kebijakan, institusi
dan struktur yang dipilih, yang secara bersama mendorong untuk memudahkan
interaksi ke arah kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial lebih baik).
Selanjutnya, dari makna tersebut, Neo dan Chen (2007:52 ) merumuskan
dynamic governance sebagai “to how these choosen paths, policies, institutions,
and structures adapt to an uncertain and fast changing envinronment so that they
remain relevant and effective in achieving the long-term desired outcomes of a

societyʾ (bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang
telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan
lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap
relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat).
Bertitik tolak pemahaman tersebut di atas, maka konsep operasional dari
Governance (kepemerintahan) adalah ”cara yang ditempuh pemerintah suatu
negara dalam menjalankan roda pemerintahan bagi pencapaian tujuan negara”.
Dalam kaitannya dengan cara menjalankan roda pemerintahan, di samping kita
mengenal adanya azas-azas penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dalam
good governance (disebut good governance karena pemerintah melibatkan
masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan), Bank Dunia
(Neo dan Chen, 2007:51) merekomendasikan perlunya memperhatikan enam
dimensi dari governance yaitu:
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1.

Kebebasan dan akuntabilitas – perluasan peranserta masyarakat dalam
memilih penyelenggara pemerintahan, kebebasan berekspresi, kebebasan
berorganisasi, dan kebebasan media;

2.

Stabilitas politik dan tidak ada lagi kekerasan – tidak ada lagi pergantian
pemerintahan melalui cara yang tidak konstitusional atau kekerasan, termasuk
kekerasan politik dan terorisme;

3.

Pemerintahan yang efektif – kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan
sipil dan tingkat kebebasan dari tekanan-tekanan politik, kualitas formulasi
dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap
kebijakan;

4.

Kualitas Perundang-undangan – kemampuan pemerintah untuk membuat dan
mengimplementasikan kebijakan (perundang-undangan) yang mendorong
peran swasta dalam pembangunan;

5.

Peraturan hukum – meyakinkan berbagai pihak bahwa aturan hukum akan
dipatuhi, terutama keberlangsungan kontrak-kontrak yang telah disepakati,
demikian juga polisi dan jaksa dapat menegakkan hukum;

6.

Pengendalian Korupsi – perluasan kekuatan publik dalam mengendalikan
kepentingan pribadi, termasuk korupsi.
Neo dan Chen (2007:3) menandaskan bahwa institusi yang dinamis

dicirikan dengan adanya ide baru, persepsi yang segar, up-grading yang
berkelanjutan, aksi-aksi yang cepat, adaptasi yang fleksibel dan inovasi yang
kreatif. Institusi yang semacam ini akan melahirkan institusi yang selalu belajar,
kebijakan yang cepat dan efektif dan perubahan yang tiada akhir.
2.3.2. Elemen dan Sistem Dynamic Governance
Kemudian, Neo dan Chen (2007:3), mengkonseptualisasikan dan
mendiskusikan kapabilitas pemerintahan yang kritis, yaitu: (1) thinking ahead,
berpikir ke depan - kemampuan untuk melihat sinyal awal perkembangan masa
depan yang dapat mempengaruhi suatu bangsa agar tetap relevan dengan dunia
(the ability to perceive early signals of future developments that may affect a
nation in order to remain relevant to the world); (2) thinking again, berpikir
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kembali - kemampuan dan kemauan untuk memikirkan kembali dan membuat
kembali kebijakan dapat berfungsi saat ini, sehingga mereka dapat melakukan
yang lebih baik (the ability and willingness to rethink and remake currently
functioning policies so that they perform better); dan (3) thinking across, berpikir
melintas - kemampuan dan keterbukaan untuk menyeberang batas-batas untuk
belajar dari pengalaman orang lain, sehingga ide-ide dan konsep baru dapat
diperkenalkan ke suatu institusi (the ability and openness to cross boundaries to
learn from the experience of others so that new ideas and concepts may be
introduced into an institution).
Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan pengembangan perlindungan
sosial bidang kesehatan di Kota Bandung sejatinya dilandasi oleh kerangka
berpikir dynamic governance, yaitu: thinking ahead, thinking again, dan thinking
across. Thinking ahead, berkaitan dengan berpikir ke masa depan, yaitu
kemampuan untuk melihat sinyal awal perkembangan masa depan kebijakan
perlindungan sosial bidang kesehatan bagi masyarakat miskin. Thinking again,
berkenaan dengan kemampuan dan kemauan untuk memikirkan kembali dan
membuat kembali kebijakan perlindungan sosial bidang kesehatan bagi
masyarakat miskin. Thinking across, berhubungan dengan berpikir melintas, yaitu
kemampuan dan keterbukaan untuk menyeberang batas-batas untuk belajar dari
pengalaman orang lain, sehingga ide-ide dan konsep baru dapat diperkenalkan ke
suatu institusi.
Terkait dengan perubahan sebagai esensi dasar dynamic governance, maka
dua elemen dari dynamic governance menurut Neo dan Chen (2007:12-46) adalah
(1) budaya organisasi pemerintah meliputi; integritas (integrity), tidak dapat
disuap/tidak korupsi (incorruptibility), berdasarkan bakat dan kemampuan/prestasi
(meritocracy),

orientasi

pasar

yang

berkeadilan

(market),

mudah

menyesuaikan/lebih berorientasi pada pencapaian tujuan negara daripada berkutat
soal idiologi (pragmatism), berbagai etnik dan kepercayaan (multi-racialism),
termasuk juga dalam budaya adalah aktivitas negara (state activism), rencana dan
tujuan jangka panjang (long-term), kebijakan yang sesuai dengan kehendak
masyarakat (relevance), pertumbuhan (growth), stabilitas (stability), bijaksana
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(prudence), dan kemandirian (self-reliance); (2)

kemampuan yang dinamis

meliputi: berpikir ke depan (thinking ahead), mengkaji ulang (thinking again),
dan berpikir melintas/belajar dari pengalaman negara atau organisasi lain
(thinking across). Ketiga elemen pokok tersebut ditopang oleh orang yang
berkemampuan (able people) dan dilakukan dengan proses yang baik (agile
processes), serta dipengaruhi oleh ketidakpastian masa mendatang (future
uncertainties) dan praktek kebiasaan negara atau organisasi lain (external
practises).
Gambar berikut ini adalah gambar kerangka kerja sistem pemerintahan
yang dinamis (framework for dynamic governance system) yang dikemukakan
Neo dan Chen (2007:13). Tujuan yang dicapai adalah pemerintahan yang dinamis,
seperti ditampilkan di ujung paling kanan dalam gambar tersebut, setelah melalui
kebijakan adaptif yang dilaksanakan. Pondasi pemerintahan yang dinamis adalah
budaya kelembagaan suatu negara, ditampilkan di bagian bawah gambar tersebut.
Tiga kemampuan dinamis, yaitu: berpikir ke depan (thinking ahead), berpikir
kembali (thinking again), dan berpikir melintas (thinking across) diperlihatkan di
bagian tengah. Ada dua tugas utama untuk mengembangkan kapabilitas
pemerintahan yang dinamis. Orang yang berkemampuan (able people) dan
dilakukan dengan proses yang baik/cerdas (agile processes) ditampilkan di
sebelah kiri. Lingkungan eksternal mempengaruhi sistem pemerintahan melalui
ketidakpastian masa depan dan praktik eksternal yang ditampilkan di sebelah kiri.
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Gambar 2.5
Kerangka Kerja Sistem Dynamic Governance
Sumber: Neo dan Chen (2007:19)

2.3.3. Kapabilitas dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
2.3.3.1. Thinking Ahead dalam JKN
Thinking

Ahead

merupakan

kemampuan

mengidentifikasi

faktor

lingkungan yang berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang,
memahami dampaknya terhadap sosio-ekonomi masyarakat, mengidentifikasi
pilihan-pilihan

investasi

yang

memungkinkan

masyarakat

memanfaatkan

kesempatan baru dan menghindari potensi ancaman yang dapat menghambat
kemajuan masyarakat. Berfikir ke depan ini akan mendorong institusi pemerintah
untuk menilai dan meninjau kembali kebijakan dan strategi yang sedang berjalan,
memperbarui target dan tujuan, dan menyusun konsep baru kebijakan yang
disiapkan menyongsong masa depan (Neo dan Chen, 2007:32).
Heijden (Neo dan Chen, 2007:32) menegaskan bahwa berpikir ke depan
bukan sekedar meramalkan masa depan yang penuh ketidakpastian dan sekedar
membuat perencanaan formal, tetapi lebih dari itu adalah mengajak orang untuk
berfikir strategis, sehingga mereka dapat melihat kegiatan pembangunan masa
depan yang lebih masuk akal, berbeda dengan apa yang mereka asumsikan. Oleh
karena meninjau masa depan merupakan latihan berfikir untuk menggali sinyal-
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sinyal yang akan menghampiri, sehingga menjadikan kita peka terhadap
kemungkinan hambatan yang akan kita lalui di masa depan.
Menurut Neo dan Chen (2007:33) proses berpikir masa depan ini meliputi:
1. Menggali

berbagai

kemungkinan

dan

antisipasi

terhadap

berbagai

kecenderungan masa depan yang memiliki dampak signifikan terhadap tujuan
kebijakan;
2. Merasakan dampak pembangunan terhadap pencapaian tujuan pembangunan
sedang berjalan, dan menguji efektivitas kebijakan, strategi, dan program
sedang berjalan;
3. Menentukan

pilihan-pilihan

yang

akan

digunakan

sebagai

persiapan

menghadapi timbulnya ancaman terhadap peluang yang baru; dan
4. Mempengaruhi para pembuat kebijakan kunci dan para pemangku kepentingan
untuk memperhatikan isu-isu yang muncul secara serius dan mengajak mereka
untuk membicarakan kemungkinan tanggapan yang akan diambil.
Berkenaan konteks jaminan kesehatan nasional di Kota Bandung, maka
upaya yang harus dilakukan adalah adanya ide-ide dan inovasi baru guna
mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dan melakukan langkahlangkah strategik dalam rangka mempercepat persiapan pelaksanaan jaminan
kesehatan nasional tersebut.
2.3.3.2. Thinking Again dalam JKN
Thinking Again merupakan kemampuan meninjau kembali berbagai
kebijakan, strategi, dan program yang sedang berjalan. Apakah hasil yang dicapai
oleh kebijakan, strategi, dan program telah memenuhi harapan banyak pihak atau
perlu dirancang ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik.
Kerangka waktu melakukan kaji ulang mulai dari kondisi yang sekarang dihadapi
sampai masa waktu berlakunya kebijakan, strategi, dan program, dengan
membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang diinginkan. Kaji ulang
dilakukan terhadap hal-hal yang sudah terjadi mencakup pemanfaatan data,
informasi-informasi baru, standar yg telah ditentukan, warisan masalah dari suatu
kebijakan atau program, dan umpan balik yang diterima.
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Kaji ulang dimaksudkan untuk melihat kelayakan dan kecocokan
kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan dengan kondisi sedang dihadapi
dan masa mendatang akibat perubahan lingkungan global yang cepat. Proses
memikirkan kembali/kaji ulang (Neo dan Chen, 2007:34) meliputi:
1. Meninjau dan menganalisis data kinerja terakhir dan pemahaman umpan balik
masyarakat;
2. Mencari penyebab berdasarkan fakta, informasi, dan perilaku yang diobservasi
tercapai atau tidak tercapainya sebuah target;
3. Meninjau kembali kebijakan, strategi, dan program untuk mengidentifikasi
faktor-faktor menonjol penyebab keberhasilan dan kegagalan;
4. Mendesain kembali kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya sehingga
kinerja dapat diperbaiki dan tujuan tercapai secara lebih baik; dan
5. Menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga masyarakat dan pelanggan
menikmati pelayanan dan outcome yang lebih baik.
Berkaitan dengan tersebut, program jaminan kesehatan nasional yang telah
dilaksanakan di Kota Bandung perlu dikaji permasalahan-permasalahan yang
terjadi di lapangan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat dari respon
masyarakat penerima manfaat, khususnya masyarakat penerima bantuan iuran
(PBI).
2.3.3.3. Thinking Across dalam JKN
Thinking Across merupakan kemampuan untuk mengadopsi pikiran,
pendapat, ide-ide lain di luar kerangka berpikir (mindset) yang secara tradisional
telah melekat dan menjadi dasar melakukan sesuatu. Dengan belajar dari
pengalaman dan pemikiran orang lain dalam mengelola sebuah negara atau
pemerintahan akan didapat ide-ide dan pemikiran segar dalam melakukan inovasi
bagi perbaikan kebijakan, strategi, dan program bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Falsafah dasar dalam thinking across ini adalah present-outside,
future-inside yang dapat dimaknai saat ini pikiran-pikiran brilian, kebijakan,
strategi dan program yang baik-baik masih menjadi milik negara atau organisasi
lain tetapi ke depan akan menjadi milik kita. Belajar dari pihak lain bukan sekedar
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teknis operasional, tetapi lebih penting dari itu adalah menyangkut mengapa pihak
lain dapat menyelesaikan masalah yang sama dengan cara berbeda, bagaimana
mereka mendesain suatu kebijakan atau program sesuai dengan karakteristik
kemajuan masyarakat setempat, dan lain-lain yang bersifat inovatif dan kreatif.
Proses thinking across ini meliputi:
1. Mencari dan menemukan praktek-praktek implementasi suatu kegiatan/
program yang kurang lebih sama/ memiliki kemiripan;
2. Refleksikan atau gambarkan tentang apa yang mereka lakukan, mengapa dan
bagaimana mereka melakukan, mengambil pelajaran dari pengalaman yang
mereka lakukan;
3. Evaluasi apa yang dapat diterapkan pada kontek lokal (tempat kerja,
masyarakat setempat/lokal), pertimbangkan hal-hal dan kondisi unik yang
mungkin dapat diterima masyarakat lokal;
4. Ungkapkan hubungan antara ide-ide baru atau kombinasikan ide-ide berbeda
yang dapat menciptakan pendekatan yang inovatif terhadap isu-isu yang
muncul; dan
5. Sesuaikan kebijakan dan program dengan kebutuhan setempat/lokal.
Proses berpikir ke depan, berpikir ulang, dan berpikir ke luar dari mindset
yang sudah terbentuk merupakan proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh
pemerintah karena: Pertama, untuk memahami pengaruh dari masa`depan
terhadap perkembangan dalam negeri, sehingga dapat dipersiapkan suatu
kebijakan yang memungkinkan warganya mengatasi masalah yang akan dihadapi.
Kedua, kerusakan lingkungan fisik dan non fisik akan berdampak pada mandulnya
kebijakan meskipun telah dibuat sebaik dan seteliti mungkin. Oleh karena itu,
proses peninjauan ulang (thinking again) perlu dilakukan untuk menilai apakah
kebijakan tersebut masih relevan dengan agenda nasional atau tujuan jangka
panjang. Ketiga, dalam pemikiran baru tentang ekonomi, untuk tetap bertahan
memerlukan pembelajaran dan inovasi untuk menghadapi tantangan baru
sehingga tercipta berbagai kesempatan dan peluang. Untuk itu, pemerintah perlu
melihat perkembangan negara lain agar dapat diterapkan di dalam negeri.
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Gambar tersebut menunjukkan bahwa kemampuan untuk melakukan
thinking ahead, thinking again, dan thinking across harus didukung oleh orang
yang memiliki kemampuan (able people) dan harus dilakukan dengan proses yang
baik/benar (agile processes). Orang yang berkemampuan artinya adalah orangorang yang dapat atau mampu membaca masa depan yang akan menghampiri
berdasarkan fakta, gejala dan perkembangan masa kini ditambah proyeksi akibat
perubahan global yang cepat. Orang berkemampuan juga bermakna orang yang
memiliki kewenangan, karena banyak orang memiliki kemampuan seperti disebut
di atas tetapi tidak memiliki kesempatan dan kewenangan (kewenangan
formal/kewenangan

akademik).

Kewenangan

formal

terkait

dengan

jabatan/posissi seseorang secara struktural, dan kewengan akademik terkait
dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki. Agile processes berkaitan dengan cara,
mekanisme atau prosedur yang benar dalam melakukan thinking ahead, thinking
again, dan thinking across, cara yang benar dimaksud adalah berdasarkan prinsipprinsip ilmiah tidak tercampur dengan kehendak pribadi atau terkontaminasi
keinginan politik kelompok tertentu atau sekedar formalitas untuk menghabiskan
anggaran.
Thinking ahead dipengaruhi secara tidak langsung oleh masa depan yang
tidak menentu (future uncertainties) yang dapat terjadi karena instabilitas socioekonomi, politik maupun karena terorisme dan bencana alam. Ketidakmenentuan
masa depan ini akan memberi wawasan (insight) bagi pencarian kebijakan yang
cocok (fit) untuk membangun sebuah konsep (conceptualize) baru dalam
mengadopsi suatu kebijakan yang adaptif (adaptive policies). Demikian juga
dengan thinking across secara tidak langsung dipengaruhi oleh praktek-praktek
penyelenggaraan pemerintahan (external practices) negara lain, dan akan
melahirkan ide-ide/pemikiran (ideas) baru yang didapat melalui pertukaran
pengalaman (trade-offs) dan pada gilirannya thinking across akan membudaya
pada setiap pembuatan kebijakan yang adaptif.
Hal lain-lain memiliki pengaruh mendasar dalam dynamic governance
adalah budaya, yang meliputi prinsip, semangat tidak korup, orientasi pasar,
pragmatis, multi-etnik dan kepercayaan, berorientasi jangka panjang, keterkaitan
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dengan kebutuhan masyarakat, pertumbuhan (ekonomi), stabilitas, Kebijaksanaan
dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa, serta kemandirian, yang semuanya
mempengaruhi

dan

melahirkan

tiga

kemungkinan

yaitu:

menghambat

(constraints), bertentangan (confronts), dan menghubungkan (catalyzes). Dalam
praktek pada banyak negara terdapat sebagian atau seluruh budaya meghambat,
bertentangan atau penghubung proses dynamic governance. Kebijakan yang
diputuskan untuk diadopsi sebagai hasil proses thinking ahead, thinking again,
dan

thinking

across

selanjutnya

diimplementasikan

sebagai

semangat

kepemerintahan yang dinamis (dynamic governance).
Oleh karena esensi dasar dari dynamic governance adalah perlunya
melakukan perubahan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat dan kadang
tidak terantisipasi, maka konsep dynamic governance dapat diterapkan pada
organisasi publik maupun privat. Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah
misalnya, kegiatan thinking ahead dilakukan dengan menganalisis dan
memproyeksi apa yang akan dihadapi dalam 10, 15 atau 20 tahun ke depan
berdasarkan arah kecenderungan perubahan (nasional, regional, dan global),
konstalasi politik, dan sosio-ekonomi masyarakat. Sederetan asumsi dan proyeksi
serta pertanyaan dapat diajukan sebagai langkah awal melakukan analisis seperti:
proyeksi laju pertumbuhan penduduk, derajat kesehatan masyarakat, tingkat
konsumsi atau daya beli dan pendidikan masyarakat, ketersediaan lapangan kerja,
pertumbuhan angkatan kerja, kebutuhan ketersediaan infrastruktur pertanian
(lahan

perkebunan,

persawahan,

perkebunan,

dan

jaringan

infrastruktur

pendukung lainnya) bagi daerah yang memiliki potensi agraris, kebutuhan
ketersediaan infrastruktur ekonomi (perbankan, lembaga keuangan, pasar
modern/tradisional), infrastruktur sosial, pendidikan, dan kesehatan (jalan, tempat
ibadah, tempat rekreasi, gedung sekolah, rumah sakit, pusat-pusat kesehatan
masyarakat, dan lain-lain), proyeksi peluang pasar bagi hasil pertanian dan
industri, proyeksi kebutuhan tingkat kualitas dan jenis keterampilan serta jumlah
aparat pemerintah yang dibutuhkan pada masing-masing satuan kerja pemerintah
daerah, kreteria pimpinan pimpinan daerah masa depan, dan lain-lain.
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Thinking across dapat dilakukan dengan belajar dari pengalaman negara
lain atau institusi sejenis baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mendatangkan
orang yang dianggap ahli pada bidang tertentu yang dibutuhkan atau mengirimkan
pejabat/pegawai pada institusi tertentu ke daerah atau negara lain agar
memperoleh pengetahuan baru sesuai bidang masing-masing. Tujuannya adalah
menambah kemampuan, baik konseptual, managerial, teknis, maupun kemampuan
sosial. Banyak daerah yang memiliki karakteristik budaya, geografi, dan sumber
daya yang relatif sama dan berhasil dalam pembangunan dapat dijadikan pelajaran
untuk membangun daerah lain. Tukar menukar pengalaman dan informasi untuk
kebaikan bersama antar organisasi pemerintah daerah diyakini akan bermanfaat
bagi pelaksanaan pembangunan daerah saat ini dan masa akan datang.
Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan program jaminan
kesehatan nasional perlu belajar dari pengalaman institusi lain yang dianggap
berhasil dalam menjalankan program yang serupa, yang kemudian dapat
diadaptasi dan ditransformasikan ke dalam program jaminan kesehatan nasional di
Kota Bandung.
2.4. Prinsip-prinsip Universalitas dalam JKN
2.4.1. Hak Warga Negara
Marshall (1950 ) mendefinisikan kewarganegaraan sebagai " keanggotaan
penuh dari masyarakat ". Menurutnya, kewarganegaraan didasari oleh tiga unsur :
sipil, politik, dan sosial, seperti yang terlihat pada tabel berikut di bawah ini.
Tabel 2.4
Hak Warga Negara
Citizenship
Eelements
Civil rights

Political rights

Social rights

Definition
Rights necessary for individual freedom-liberty of the
person, freedom of speech, thought and faith, the right to
own proverty and to conclude valid contracts, and the right
to justice.
Right to participate in the exercise of political power, as a
member of a body invested with political authority or as an
elector of the members of such a body.
The right to a modicum of economic welfare and security.

Sumber: Marshall (2005)

Institutions more
closely associated
Courts of justice

Parliament and councils of
local government.
Educational system and
social services.

49

Menurut Marshall, hak sivil adalah hak yang diperlukan bagi kebebasan
setiap orang, kebebasan berbicara, pemikiran dan keyakinan, hak untuk
membebaskan diri dari kemiskinan dan hak untuk mendapatkan keadilan; hak
politik adalah hak untuk berpartisipasi dalam kekuasaan politik, sebagai anggota
dari suatu badan yang diinvestasikan dengan otoritas politik atau sebagai pemilih
dari anggota-anggota badan-badan tersebut, dan hak sosial adalah hak untuk
mencapai kesejahteraan ekonomi dan keamanan.
2.4.2. Teori Keadilan
Etika, khususnya etika sosial, dalam 30 tahun terakhir cukup ditentukan
oleh pemikiran dua aliran, oleh John Rawls dengan theory of justice-nya dan oleh
etika diskursus yang dikembangkan oleh JṺrgen Habermas dan Karl-Otto Apel.
Dalam tradisi Immanuel Kant, mereka mencari prinsip-prinsip moral dasar
kehidupan masyarakat, dan karena prinsip moral dasar adalah keadilan, maka
mereka mencari pendasaran suatu prinsip keadilan universal (Suseno, 2005:198).
John Rawls adalah seorang filofof politik yang juga pemerhati keadilan.
Bagi Rawls (Jamasy, 2004:10), peran keadilan sangatlah penting karena keadilan
adalah sebuah kebajikan yang akan mampu mengakomodasi sebuah kerjasama
sosial yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang
tertib dan teratur (tertib dan teratur ini identik dengan masyarakat yang aman dan
sejahtera). Rawls (Jamasy, 2004:11) juga menekankan pentingnya melihat
keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus
menjadi semangat dasar dari pelbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat.
Rawls (Jamasy: 2004:11) menegaskan bahwa manusia yang bermoral yang
secara mendasar ditandai oleh dua kemampuan moral, pertama, kemampuan
untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu juga
didorong untuk mengusahakan suatu kerjasama sosial; kedua, kemampuan untuk
membentuk, merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep
yang baik, yang mendorong semua orang untuk mengusahakan terpenuhinya nilainilai dan manfaat-manfaat primer bagi dirinya.
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Kedua

kemampuan

tersebut,

menurut

Rawls

(2004:11)

sebagai

kemampuan untuk memiliki a sense of justice dan a sense of the good. Kedua
kemampuan moral itu memungkinkan setiap person untuk bertindak bukan hanya
sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, melainkan juga secara rasional dan
otonom menetapkan cara-cara dan tujuan-tujuan yang tepat bagi dirinya.
Mencermati penjelasan tersebut, perlu ditegaskan bahwa inti gagasangagasan dasar Rawls adalah, pertama, keadilan sosial berkenaan dengan masalah
distribusi primary social goods; kedua, pendistribusian nikmat-nikmat primer
sosial itu harus berdasarkan prinsip kesamaan (equality), ketiga, ketidaksamaan
(inequalities) yang dibolehkan sejauh hal itu menguntungkan semua pihak,
khususnya bagi mereka yang paling tertinggal yang selama ini kurang beruntung
standar hidupnya.
2.4.3. Tiga “Generasi” Hak Asasi Manusia
Vasak (Smith, 2008), seorang ahli hukum Perancis, membantu kita
memahami mengenai perkembangan substansi hak-hak asasi manusia dengan
membagi hak asasi manusia ke dalam tiga generasi. Generasi pertama menunjuk
hak sipil dan politik. Termasuk di dalamnya hak hidup, keutuhan jasmani, hak
kebebasan, hak bergerak, hak suaka, dan sebagainya. Generasi kedua menunjuk
kepada hak ekonomi, sosial, budaya. Termasuk di dalamnya hak atas jaminan
sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan sebagainya. Generasi ketiga
adalah hak-hak prosedural, maksudnya adalah aturan dan prosedur untuk
mendapatkan manfaat jaminan sosial haruslah diatur sedemikian rupa sehingga
adil dan masuk akal. Misalnya saja, seseorang yang sedang berada dalam keadaan
darurat seharusnya memperoleh akses untuk mendapat pelayanan cepat dan efektif
. Hak atas jaminan sosial seringkali dianggap bagian dari HAM generasi kedua,
sehingga menuntut tindakan positif atau aktif dari negara. Konsekuensinya adalah
negara harus aktif dalam menyediakan kebutuhan dasar tersebut. Peran aktif
negara diwujudkan melalui program tepat guna dan tepat sasaran dengan
memperhatikan kapabilitas dan sumber daya negara. Dalam lingkup hak asasi
manusia, kewajiban untuk memastikan terjaminnya kehidupan yang layak
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diletakkan pada pundak Negara. Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif
untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan
kebebasan-kebebasan.
2.4.4. Prinsip-prinsip Universalitas dalam JKN
Penerapan jaminan kesehatan nasional (JKN) dalam penelitian ini
berkaitan dengan prinsip-prinsip universalitas, terutama prinsip keadilan sosial,
keadilan politik, dan keadilan prosedural. Penerapan prinsip keadilan dalam JKN
tersebut perlu diketahui dan menjadi perhatian sebagai bahan perbaikan ke depan,
agar penerapan JKN tersebut dapat memenuhi prinsip keadilan. Dengan kata lain,
bahwa program JKN harus dapat menjamin rasa keadilan masyarakat, terutama
masyarakat miskin.
2.5. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Masyarakat Miskin
2.5.1. Fungsi dan Tujuan Sistem Kesehatan
Menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), kesehatan adalah
keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Laporan WHO (2000) mendefinisikan sistem kesehatan (health system) adalah “to
include all the activities whose primary purpose is to promote, restore or
maintain health (sistem kesehatan adalah seluruh kegiatan yang tujuan utamanya
adalah untuk meningkatkan, memulihkan atau memelihara kesehatan). Secara
universal fungsi sistem kesehatan menurut WHO, 2000 (Sunjaya, 2010:7) adalah:
(1) stewardship; (2) pelayanan kesehatan; (3) pembiayaan kesehatan; dan (4)
sumberdaya. Stewardship merupakan konsep baru yang memperluas pemahaman
lama, yaitu regulasi – menetapkan aturan – melalui dua komponen tambahan,
yakni memastikan adanya kesetaraan untuk memandu pengambilan keputusan
dalam sistem kesehatan dan memberikan arah yang strategis pada sistem
kesehatan secara menyeluruh.
Berdasarkan uraian di atas, pemerintah berfungsi sebagai regulator dalam
suatu sistem kesehatan. Fungsi regulasi dan penentuan arah/kebijakan kesehatan
dikenal sebagai fungsi stewardship (pengaturan, pengarahan, dan pengawasan).
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Fungsi stewardship pada pemerintahan yang terdesentralisasi seperti halnya di
Indonesia, tentu saja berada di daerah, jadi merupakan kewenangan pemerintah
daerah. Sejalan dengan PP 8/2003 dan PP 38/2007, Dinas Kesehatan mempunyai
peran dalam perijinan, sehingga merupakan institusi yang berfungsi sebagai
regulator dalam bidang kesehatan (Sunjaya, 2010:7).
Boffin (Sunjaya, 2010:7), menyebutkan konsep kinerja dari sistem
kesehatan terpusat pada tiga tujuan utama, yaitu: (1) meningkatkan kesehatan; (2)
meningkatkan responsiveness terhadap harapan masyarakat; dan (3) menjamin
keadilan

dalam

kontribusi

pembiayaan.

Kemudian

Sunjaya

(2010:7-8)

menjelaskan bahwa responsiveness dapat tercapai dengan mengembangkan fungsi
stewardship yang merupakan pengertian lebih luas dari fungsi regulasi. Berbagai
keluhan/ketidakpuasan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan hendaknya
dilihat sebagai kegagalan fungsi ini. Artinya, bisa terjadi kelemahan dalam
kebijakan ataupun regulasi kesehatan. Termasuk di dalam konteks responsiveness
adalah tanggap terhadap harapan masyarakat (non medical), jaminan atas
community and patient safety. Fungsi yang lemah tersebut bisa jadi berkaitan
dengan kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan
kesehatan. Mungkin pula kebijakan/regulasi tersebut tidak mampu menyediakan
sumberdaya yang diharapkan atau tidak mampu mempengaruhi fungsi
pembiayaan kesehatan. Fungsi dan tujuan sistem kesehatan tersebut dapat dilihat
pada gambar berikut ini.

Gambar 2.6
Hubungan antara Fungsi dan Tujuan Sistem Kesehatan
Sumber: World Health Report, WHO, 2000
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2.5.2. Jaminan Kesehatan dan Model Jaminan Kesehatan
Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan, pasal 1 ayat 1, jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
Peserta jaminan kesehatan meliputi: (a) PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan
kesehatan dan (b) bukan PBI jaminan kesehatan.
Jaminan kesehatan merupakan salah satu komponen dari sub sistem
pendanaan kesehatan. Sub sistem pendanaan kesehatan merupakan bagian dari
Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Dengan demikian pengembangan jaminan
kesehatan tidak bisa dilepaskan dari sistem kesehatan secara keseluruhan yang
tujuan akhirnya adalah tercapainya derajat kesehatan penduduk Indonesia yang
memungkinkan penduduk produktif dan kompetitif dengan penduduk negaranegara tetangga.
Sistem Kesehatan Nasional pada prinsipnya dari dua bagian besar, yaitu
sistem pendanaan dan sistem layanan kesehatan. Subsistem pendanaan kesehatan
menggambarkan dan mengatur sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk
terpenuhinya kebutuhan kesehatan penduduk. Pendanaan kesehatan dapat
bersumber dari (1) pendanaan langsung dari masyarakat (disebut out of pocket)
yang dibayaran dari perorangan/rumah tangga kepada fasilitas kesehatan; (2)
pendanaan dari Pemerintah dan atau pemda; (3) pembayaran iuran asuransi sosial
yang wajib sebagai di atur dalam UU SJSN; (4) Pendanaan oleh pihak ketiga, baik
oleh pemberi kerja atau oleh peserta asuransi; dan (5) bantuan pendanaan dari
berbagai sumber baik dalam maupun luar negri. Berdasarkan UU Nomor 40/2004
tentang SJSN dan UU Nomor 36/2009 tentang kesehatan, pendapatan layanan
kesehatan perorangan akan bertumpu dari iuran wajib yang akan dikelola oleh
BPJS

Kesehatan.

Sementara

pendanaan

bersumber

dari

kantong

peorangan/keluarga, pemberi kerja baik langsung atau melalui asuransi kesehatan
swasta akan menjadi sumber dana tambahan (top-up) layanan kesehatan
perorangan. Sedangkan sumber dana dari Pemerintah/Pemda tetap diperlukan
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untuk menandai bantuan iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu serta
pendanaan program kesehatan masyarakat masyarakat yang tidak ditunjukan
untuk layanan orang per orang.
Berdasarkan sisi pelayanan kesehatan, UU 29/2004 tentang praktik
Kedokteran dan UU 44/2004 tentang Rumah Sakit mengatur layanan kesehatan
perorangan yang dapat disediakan oleh fasilitas kesehatan publik (milik
Pemerintah/Pemda) dan oleh fasilitas kesehatan swasta. Dalam konnteks jaminan
kesehatan Nasional untuk layanan kesehatan perorangan, BPJS Kesehatan akan
membeli layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan publik dan swasta dengan
harga yang dinegosiasikan pada tingkat wilayah. Ketentuan cara pembayaran dan
besaran

tarif

negosiasi

antara

BPJS

dan

asosiasi

fasilitas

kesehatan

menggambarkan sistem kesehatan yang dipilih Indonesia berbasis pendanaan
publik dan layanan oleh swasta (Publicly funded, privately). Model ini merupakan
model yang paling banyak diterapkan di dunia yang menjamin terwujudnya
keadilan sosial (ekuitas) dengan tingkat efesiensi yang tinggi. Peran Pemda,
sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 pasal 22 adalah penyediaan fasilitas
kesehatan, baik tingkat primer (dokter praktik umum) maupun sekunder-tersier
oleh dokter spesialis di rumah sakit. Pemda wajib menyediakan fasilitas kesehatan
karena pasar dan kondisi lingkungan yang tidak memadai. Sebagaimana diatur
oleh UUD 1945 pasal 34 ayat 3, Negara (telah didelegir kepada pemda
berdasarkan UU 32/2004) bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan, maka tidak tertutup kemungkinan pihak swasta diberikan ijin
mengadakan fasilitas kesehatan. Dengan adanya BPJS Kesehatan, yang akan
menjadi pembeli tunggal layanan kesehatan, maka di suatu saat pihak swasta akan
bersedia mengadakan fasilitas kesehatan di daerah-daerah. Dengan demikian,
pemerataan akses terhadap layanan kesehatan akan terwujud setelah BPJS
Kesehatan berperan optimal.
Untuk menunjang terwujudnya jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk
(universal coverage) dan terwujudnya lingkungan dan prilaku yang sehat, maka
Pemerintah dan pemda tetap wajib menandai dan berperan dalam programprogram kesehatan masyarakat yang dapat dinikmati (beneficiares) oleh
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masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan bahwa swasta juga berperan, namun
karena sifat eksternalitas yang tinggi dalam program kesehatan masyarakat, pada
umumnya peran swasta akan menjadi komplemter dan atau suplementer. Untuk
menunjang keberhasilan seluruh Sistem Kesehatan Nasional (SKN), maka
diperlukan pengaturan (PP/Perpres/Permendagri/Perda), sumber daya manusia
dalam berbagai disiplin, sistem informasi, sistem administrasi, dan lain-lain yang
menunjang keberhasilan sebuah SKN.
Satu tantangan bagi Indonesia adalah merumuskan kembali model jaminan
kesehatan dengan strategi pembiayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Artinya, dengan konvensi internasional dan amanat konstitusi Indonesia, model
jaminan kesehatan di Tanah Air perlu menganut prinsip-prinsip jaminan sosial
universal, yakni pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh warga negara
dengan kualitas yang layak dan terakreditasi (Suharto, 2009:99).
Berkaitan dengan hal tersebut, Reid (Suharto, 2009:81) menjelaskan
bahwa dari sekitar 200 negara yang ada di planet ini, setiap negara memiliki
sistem dan mekanisme perawatan kesehatan yang relatif berbeda satu dengan yang
lain. Namun, kesemuanya mengarah pada pencapaian tiga tujuan dasar sistem
perawatan kesehatan yang relatif sama, yakni: menjaga agar orang tetap sehat,
merawat orang yang sakit, dan melindungi keluarga-keluarga dari kebangkrutan
finansial akibat tagihan medis. Karenanya, meskipun terdapat variasi, sistem
jaminan dan perawatan kesehatan cenderung memiliki pola-pola umum yang
dapat dikelompokkan menjadi empat model seperti diringkas dalam tabel berikut.
Tabel 2.5
Model-Model Jaminan Kesehatan
TIPE

Model
Beveridge

KARAKTERISTIK UTAMA
 Skema jaminan kesehatan berbaris pajak
 Kepesertaan bersifat wajib, premi dibayar pemerintah
 Fasilitas, tenaga, dan perawatan kesehatan disediakan
dan dibiayai pemerintah
 Negara sebagai sole payer menentukan jenis dan harga
pelayanan kesehatan

NEGARA
PENGANUT
Inggris, Spayol,
sebagaian besar negara
Skandinavia, Hongkong,
Kuba
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Model Bismarck

Model Asuransi
Kesehatan
Nasional

Model Biaya
Sendiri

 Skema jaminan kesehatan berbasis konstribusi
 Kepesertaan bersifat wajib, namun hanya premi
orang miskin yang ditanggung pemerintah
 Fasilitas, tenaga, dan perawatan kesehatan sebagian
besar disediakan dan dikelola swasta
 Tidak menggunakan sistem pembayar tunggal
 Gabungan Model Beveridge dan Bismarck
 Kepersetaan bersifat wajib
 Penyedian pelayanan adalah pihak swasta,
namun permbayaran klaim didanai pemerintah
melalui program asuransi nasional
 Menggunakan sistem pembayaran tunggal
 Skema jaminan kesehatan berbasis konstribusi
 Kepesertaan secara normatif bersifat wajib,
namun kenyataan tidak jelas dan fragmented
 Fasilitas dan pelayanan kesehatan
disediakan oleh pemerintah dan swasta, namun
sistem pembiayaan didominasi mekanisme
pembayaran tunai (fee for service)
 Manajemen sumber dana dan pembayaran
kurang terkordinasi

Jerman, Perancis, Belgia,
Belanda, Jepang, Swiss,
dan dalam tingkat
tertentu AS dan Amerika
Latin

Kanada, Taiwan, Korea
Selatan

India, Cina,
sebagaian besar
negara di Afrika,
dan Amerika
Selatan. Dalam
praktiknya, jaminan
kesehatan di Indonesia
cenderung seperti
model ini

Sumber: dikembangkan dari Reid (Suharto, 2009: 81)

2.5.3. JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Kebijakan sosial di Indonesia memasuki era baru setelah disahkannya
undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem
Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). UU SJSN memberikan landasan hukum
terhadap kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Jaminan sosial yang dimaksud di dalam UU SJSN adalah salah bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial sebagaimana diatur dalam
UU SJSN memberikan perlindungan finansial dan sosial yang diakibatkan oleh
penyakit, kecelakaan, kematian, usia tua, dan berkurangnya penghasilan karena
usia pensiun atau kecacatan total.
Berdasarkan definisi jaminan sosial yang dimaksud dalam UU SJSN,
sistem jaminan sosial nasional Indonesia memiliki tiga peran. Pertama, sistem
dibangun untuk berhadapan langsung dengan faktor-faktor yang dapat
menyebabkan masyarakat jatuh miskin dan tidak berdaya yang diakibatkan oleh
penyakit, kecelakaan, kematian, usia tua, dan berkurangnya penghasilan karena
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usia pensiun atau kecacatan total. Kedua, sistem menjamin terpenuhinya
kebutuhan hidup dasar. Namun, pasal-pasal UU SJSN belum sepenuhnya
menjangkau masyarakat yang kehilangan penghasilan karena kehilangan
pekerjaan dan kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Ketiga, sistem mempromosikan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
Dengan kata lain, sistem jaminan sosial memberikan perlindungan dari berbagai
risiko finansial dan sosial melalui sistem sosial (Putri & Manicki, 2006:99).
Sementara,

Purwoko

(Soekamto,

Thabrany,

Purwoko,

2006:34)

mengungkapkan bahwa pengertian jaminan sosial sangat beragam. Dilihat dari
pendekatan asuransi sosial, maka berarti jaminan sosial sebagai teknik atau
metode penanganan risiko hubungan industrial yang berbasis pada hukum
bilangan besar (low of large numbers). Dari sisi bantuan sosial, maka jaminan
sosial berarti sebagai dukungan pendapatan bagi komunitas kurang beruntung
untuk keperluan konsumsi. Karena itu, maka jaminan sosial berarti sebagai:
a. Salah satu faktor ekonomi seperti konsumsi, tabungan dan subsidi atau
konsesi untuk redistribusi pendapatan;
b. Instrumen negara untuk redistribusi risiko sosial-ekonomi melalui tes
kebutuhan (means-test application), yaitu tes apa yang telah dimiliki
peserta, baik berupa rekening tabungan maupun kekayaan ril;
c. Program pengentasan kemiskinan yang ditindaklanjuti dengan
pemberdayaan komunitas;
d. Sistem perlindungan dasar untuk penanggulangan hilangnya sebagian
pendapatan pekerja sebagai konsekuensi risiko hubungan industrial.
Keterkaitan program jaminan sosial menurut Soekamto, Thabrany,
Purwoko (2006:38) adalah: (1) program yang terkait dengan pemberian
kompensasi finansial, (2) program yang terkait dengan rehabilitasi dan pemberian
alat bantu, (3) program yang dikaitkan dengan akun tabungan wajib, (4) program
yang terkait dengan dukungan pendapatan, dan (5) program yang terkait dengan
pelayanan umum/kesehatan.
Secara umum, Thabrany (2005) berpendapat bahwa konsep jaminan sosial
di Indonesia harus dibangun di atas tiga pilar, yaitu:
1. Pilar bantuan sosial (social assistance) bagi mereka yang miskin dan tidak
mampu atau tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai untuk memenuhi
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kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam prakteknya, bantuan sosial ini
diwujudkan dalam bantuan iuran oleh pemerintah.
2. Pilar asuransi sosial (social insurance) yang merupakan sistem asuransi yang
wajib diikuti bagi semua penduduk yang mempunyai penghasilan (meskipun
kecil) dengan membayar iuran yang proporsional terhadap penghasilannya.
3. Pilar tambahan (suplement) bagi mereka yang menginginkan jaminan yang
lebih besar dari kebutuhan standar hidup yang layak dan mampu menyediakan
jaminan

tersebut

dengan

membeli

asuransi

komersial/pilar

jaminan

privat/swasta. Pada pilar kesejahteraan ini akan memenuhi keinginan dan
permintaan (wants and demand).
Sementara itu, menurut Wisnu (2012:35) tiga pilar jaminan sosial meliputi:
(1) jaminan wajib yang dikelola pemerintah (statutory programs), (2) jaminan
sukarela yang dikeloala dan dibiayai swasta (voluntary sponsored programs), dan
(3) bantuan sosial bagi kasus-kasus khusus di mana pemerintah mengalokasikan
tunjangan tunai atau langsung atau bekerja sama dengan unsur masyarakat untuk
membagikan bantuan bagi yang dianggap sangat memerlukan di masa itu (social
assistance).
2.5.4 Tiga Unsur Utama Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Guy & Chris (Normand dan Weber: 2009) menggambarkan pengelolaan
jaminan kesehatan yang mencakup tiga unsur pentlng yaitu pengumpulan dana,
kegotong royongan, dan efisiensi dalam belanja kesehatan. Lebih lanjut, Guy &
Chris (Normand dan Weber: 2009) mengungkapkan isu utama dalam pengelolaan
jaminan kesehatan, yaitu pengumpulan dana (revenue collection). Pengumpulan
dana adalah proses dimana dana harus bisa dikumpulkan (iuran dari peserta atau
pajak dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien dari rumah tangga, pemberi
kerja, pemerintah dan/atau organisasi lain). Dana yang terkumpul harus
mencukupi untuk membayar layanan kesehatan dan berkelanjutan. Hanya ada dua
cara pendanaan yang memungkinkan untuk cakupan universal, yaitu asuransi
sosial dan pajak. Luasnya cakupan penduduk menentukan kecukupan dana yang
harus dikumpulkan. Keberadaan sistem ekonomi-keuangan, keberadaan hubungan
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kerja formal (pekerja penerima upah), sistem perpajakan yang handal, manfaat
yang

memadai

dan

kesadaran

penduduk

menentukan

kesinambungan

pengumpulan dana.
Dalam konteks SJSN, Indonesia telah memilih mekanisme asuransi sosial
dengan mewajibkan setiap penduduk yang menerima upah membayar iuran,
sementara yang belum mampu (miskin atau tidak mampu) mendapat bantuan
iuran dari Pemerintah. Kelak, ketika ia bekerja dan mempunyai upah, maka ia
akan wajib mengiur. Mekanisme asuransi sosial lebih menjamin kecukupan dana
untuk layanan kesehatan daripada mekanisme pajak dimana dana untuk layanan
kesehatan harus diperebutkan tiap tahun di DPR dalam bentuk UU APBN.
Kegotongroyongan (risk pooling). Kegotongroyongan adalah upaya
bersama agar semua penduduk berkontribusi (membayar iuran/ pajak) agar
terkumpul (pool) dana untuk membiayai pengobatan siapa saja yang saikit. Di
sinilah fungsi kegotong-royongan formal diwujudkan (karena setiap orang
diwajibkan mengiur/membayar pajak yang jumlahnya ditentukan). Dalam
kegotong-royongan informal yang telah lama berakar, kolega atau kerabat
membantu biaya pengobatan dengan menyumbang seikhlasnya (sukarela).
Mekanisme sukarela ini tidak menjamin kecukupan dana untuk biaya pengobatan.
Dengan mekanisme formal yang disebut risk-pooling, sumbangan berupa iuran
wajib atau pajak diperhitungkan agar mencukupi biaya berobat, siapapun yang
sakit. Tergantung dari sistem kegotong-royongan yang akan diterapkan, beberapa
negara menerapkan kegotong-royongan di antara penduduk di suatu daerah, di
sektor pekerja yag sama (PNS, pegawai swasta, petani, dan lain lain).
Indonesia selama ini memiliki sistem yang terpecah (terfragmentasi)
seperti itu. Namun, UU SJSN dan U U BPJS telah menetapkan bahwa Indonesia
akan menuju satu kegotong-royongan Nasional dimana iuran dari seluruh
penduduk akan dikumpulkan (pool) dalam satu Dana Amanat yang akan dikelola
oleh BPJS Kesehatan. Dengan satu Dana Amanat ini, biaya pengobatan semua
penduduk yang sakit (setelah cakupan universal tercapai) akan diambil dari satu
sumber, tanpa harus memperhatikan besaran iuran atau besaran upah masingmasing pengiur dan tanpa memperhatikan tempat tinggal pengiur. Yang menjadi
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pertimbangan penjaminan hanyalah kondisi medis penduduk. Dengan demikian,
akan terjadi keadilan sosial dan memungkinkan tenaga kesehatan melayani
penduduk tanpa diskriminasi status sosial ekonomi.
Dana yang terkumpul dari iuran merupakan Dana Amanat yang hanya
dibelanjakan/dibelikan layanan kesehatan untuk peserta (sementara) yang
membayar

iuran.

Pembelian

layanan

ini

sangat

dipengaruhi

luasnya

manfaat/layanan kesehatan yang dijamin, cara pembayaran ke fasilitas kesehatan
yang memproduksi/menjual layanan, dan kemudahan sistem administrasi. Kelak,
semua penduduk akan menjadi peserta. Belanja layanan kesehatan (purchasing of
services) harus dilakukan secermat dan sehemat mungkin agar Dana Amanat
mencukupi dan tidak terjadi pemborosan (optimal resources). Semakin luas
(komprehensif) manfaat jaminan kesehatan semakin banyak dana yang
dibutuhkan.

Untuk

efisiensi

belanja

layanan

kesehatan,

cara-cara

pembayaran/pembelian layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan publik maupun
swasta harus diatur agar tidak terjadi pemborosan atau belanja layanan yang tidak
perlu (moral hazard atau fraud). Dalam konteks ini, UU SJSN telah merumuskan
cara-cara pembayaran yang efisien (prospektif seperti kapitasi, budget dan
berbasis diagnosis) yang bervariasi di berbagai wilayah untuk menggambarkan
perbedaan biaya hidup atau harga barang-barang dan tenaga kesehatan.
Dengan memperhatikan konsep cakupan universal sebagaimana diuraikan
di atas, maka pengelolaan jaminan kesehatan dalam SJSN adalah sebagal berlkut:
1.

Pengelolaannya tidak lagi terpisah-pisah menurut tempat tinggal (provinsi
atau kota/ kabupaten atau tempat bekerja) melainkan terintegrasi dalam BPJS
Kesehatan secara nasional

2.

Pendanaan berbasis asuransi sosial dimana semua penduduk wajib iur.
Namun, penduduk yang miskin dan tidak mampu akan mendapat bantuan
iuran (mekanisme bantuan sosial) dari Pemerintah. Ketika penduduk tersebut
tidak lagi miskin, maka ia wajib membayar iuran.

3.

Layanan kesehatan perorangan yang dijamin adalah semua layanan atas
indikasi medis (sesuai kebutuhan medis) mencakup upaya promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat layanan orang per orang.
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4.

Fasilitas kesehatan yang memproduksi layanan yang akan dibeli oleh BPJS
adalah faskes milik pemerintah dan/atau swasta. Dengan demikian, semua
sumber daya kesehatan akan digunakan untuk menjamin seluruh penduduk
memiliki akses terhadap layanan kesehatan

5.

Cara belanja (metode pembayaran) yang efisien agar Dana Amanat digunakan
secara optimal adalah cara pembayaran prospektif seperti pembayaran
kapitasi untuk rawat jalan primer dan pembayaran DRG (Diagnosis Related
Group) yang di Indonesia telah dlkenal dengan INA-CBG untuk rawat jalan
sekuder (rujukan) dan rawat inap.

6.

Dengan pengelolaan oleh satu BPJS, maka sistem administrasi pengumpulan
dana, pembelanjaan, klaim, pelaporan dan lain-lain akan menjadi lebih efisien
dan memudahkan difahami oleh seluruh peserta dan seluruh pengelola
fasilitas kesehatan.

Gambar 2.7
Isu Utama dalam Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Sumber: Guy & Chris (Normand dan Weber: 2009)
2.5.5 JKN bagi Masyarakat Miskin
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional dibentuk dengan pertimbangan utama untuk memberikan jaminan sosial
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yang menyeluruh bagi seluruh rakyat. Undang-undang menentukan 5 (lima) jenis
program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk.
Kepesertaan program jaminan sosial tersebut baru mencakup sebagian kecil
masyarakat, sedangkan sebagian besar masyarakat belum memperoleh jaminan
sosial yang memadai.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional menentukan program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa badan
penyelenggara secara bertahap dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas, serta
memberikan manfaat yang lebih baik bagi setiap peserta. Melalui pelaksanaan
program jaminan sosial yang semakin luas, diharapkan seluruh penduduk dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk mereka yang tergolong Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional menentukan bahwa, “Pemerintah secara bertahap
mendaftarkan

penerima

bantuan

iuran

sebagai

peserta

kepada

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial”.
Kemudian dalam Pasal 17 ayat (4) ditentukan bahwa, “Iuran program jaminan
sosial bagi Fakir Miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah”.
Pada ayat (5) ditentukan bahwa, “Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan”.
Selanjutnya pada ayat (6) ditentukan bahwa, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

2.6. Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)
2.6.1. Konsep UHC
Pelaksanaan asuransi kesehatan sosial di berbagai negara terbukti mampu
meningkatkan kepesertaan menyeluruh (universal coverage). Pengalaman di
beberapa negara menunjukkan bahwa diperlukan bahwa diperlukan waktu
puluhan tahun dari saat pertama kali asuransi kesehatan sosial dilaksanakan
sampai cakupan pesertanya meliputi seluruh penduduk. Sebagai contoh, Jerman
memerlukan waktu 127 tahun, Belgia 118 tahun, Austria 79 tahun, Luxemburg 72
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tahun, Jepang 36 tahun dan Korea Selatan 26 tahun (Carrin & James, 2004).
Percepatan pencapaian universal coverage ditentukan oleh beberapa faktor lain
adalah:
1. Tingkat pendapatan penduduknya, jika banyak penduduk miskin, diperlukan
waktu yang lebih lama untuk mencapai kepesertaan menyeluruh.
2. Stuktur ekonomi penduduk, jika sebagian besar merupakan pekerja formal
yang gaji karyawannya dibayar oleh institusi, peningkatan peserta asuransi
kesehatan sosial akan lebih cepat. Sebaliknya jka sebagian besar pekerja
informal, diperlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai kepesertaan
menyeluruh.
3. Distribusi penduduk, jika sebagaian besar populasi tinggal di daerah perkotaan
akan lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan penduduk yang menyebar
dipelosok atau di negara kepulauan.
4. Kemampuan negara untuk mengelola asuransi kesehatan sosial, karena
diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam jumlah yang cukup.
5. Tingkat solidaritas penduduknya, karena diperlukan subsidi silang contoh
asuransi kesehatan sosial di Jerman dimulai dari berbagai bentuk asuransi
kesehatan berbasis masyarakat, yang setelah muncul di banyak tempat,
kemudian diintehrasikan ke dalam asuransi kesehatan sosial.
6. Kemampuan pemerintahan dalam mengarahkan dan membina asuransi
kesehatan Sosial. Komitmen yang kuat dan konsisten dari pemerintahan amat
diperlukan agar asuransi kesehatan sosial ini mencapai kepesertaan yang
menyeluruh.
Universal coverage dapat diartikan sebagai cakupan menyeluruh. Istilah
universal coverage berasal dari WHO (World Health Organisation), lebih
tepatnya universal health coverage. Istilah tersebut sebenarnya kelanjutan dari
jargon sebelumnya yaitu health for all. Belakangan istilah universal coverage
lebih banyak dipakai dalam jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan.
Jika dilihat dari perspektif jaminan kesehatan, istilah universal coverage
memiliki beberapa dimensi. Pertama, dimensi cakupan kepesertaan. Dari dimensi
ini universal coverage dapat diartikan sebagai “kepesertaan menyeluruh”, dalam
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arti semua penduduk dicakup menjadi peserta jaminan kesehatan. Dengan menjadi
peserta jaminan kesehatan diharapkan mereka memiliki akses terhadap pelayanan
kesehatan. Namun tidak semua penduduk yang telah menjadi peserta jaminan
kesehatan dapat serta merta mengakses pelayanan kesehatan. Jika di daerah
tempat penduduk tinggal tidak ada fasilitas kesehatan, penduduk akan tetap sulit
menjangkau pelayanan kesehatan. Oleh karena itu dimensi kedua dari universal
health coverage adalah akses yang merata bagi semua penduduk dalam
memperoleh pelayanan kesehatan.
Secara implisit pengertian ini mengandung implikasi perlu tersedianya
fasilitas dan tenaga kesehatan agar penduduk yang menjadi peserta jaminan
kesehatan benar-benar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Ketiga, universal
coverage juga berarti bahwa proporsi biaya yang dikeluarkan secara langsung
oleh masyarakat (out of pocket payment) makin kecil sehingga tidak mengganggu
keuangan peserta (financial catastrophic) yang menyebabkan peserta menjadi
miskin.
2.6.2. Indikator UHC
WHO (2010) merumuskan tiga indikator dalam pencapaian universal
coverage yaitu (1) seberapa besar prosentase penduduk yang dijamin; (2) seberapa
lengkap pelayanan yang dijamin, serta (3) seberapa besar proporsi biaya langsung
yang masih ditanggung oleh penduduk. Indikator pertama, adalah jumlah
penduduk yang dijamin; indikator kedua, adalah layanan kesehatan yang dijamin,
misalnya apakah hanya layanan di rumah sakit atau termasuk juga layanan rawat
jalan; dan indikator ketiga, adalah proporsi biaya kesehatan yang dijamin.
Indonesia berupaya mencapai universal coverage dalam tiga dimensi
tersebut secara bertahap. Prioritas pertama dalam pencapaian universal coverage
adalah perluasan penduduk yang dijamin, yaitu agar semua penduduk terjamin
sehingga setiap penduduk yang sakit tidak menjadi miskin karena beban biaya
berobat yang tinggi. Langkah berikutnya, adalah memperluas layanan kesehatan
yang dijamin agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan medis (yang berarti
pula makin komprehensif paket manfaatnya). Dan terakhir, adalah peningkatan
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biaya medis yang dijamin sehingga makin kecil proporsi biaya langsung yang
ditanggung penduduk. Sesuai dengan pengalaman masa lalu dan pengalaman
penyediaan jaminan kesehatan untuk pegawai negeri, Indonesia menghendaki
jaminan kesehatan untuk semua penduduk (indikator I), menjamin semua penyakit
(indikator II) dan proporsi biaya yang menjadi tanggungan penduduk (peserta)
sekecil mungkin (indikator III).

Gambar 2.8
Indikator Universal Coverage
Sumber: WHO (2010)

2.6.3. Penyiapan dan Strategi Pencapaian UHC
Secara umum dapat dirinci lebih lanjut lima aspek spesifik terkait UCJK
(Universal Coverage Jaminan Kesehatan), yaitu: (1) aspek kepesertaan, (2) aspek
manfaat, (3) aspek pembiayaan, (4) aspek fasilitas kesehatan, dan (5) aspek
kelembagaan (Situmorang, 2013:185). Sementara, Indonesia bersama Negaranegara anggota Organisasi Kesehatan Dunia Wilayah Asia Tenggara (WHOSEARO) lainnya telah menyepakati strategi pencapaian jaminan kesehatan primer
sebagai pusat jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) yang
mencakup langkah: (1) menempatkan pelayanan kesehatan primer sebagai pusat
jaminan kesehatan semesta, (2) meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan
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melalui perlindungan sosial, (3) meningkatkan efisiensi pemberian pelayanan
kesehatan, dan (4) memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan untuk mencapai
jaminan kesehatan semesta (Mboi, 2012).
2.7. Desentralisasi dan Perubahan Paradigma Pembangunan Kesehatan
2.7.1. Konsep Desentralisasi
Sejak runtuhnya Orde Baru, gelombang reformasi telah mengubah format
politik dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kewenangan pemerintahan yang
tadinya sangat terpusat di Jakarta, kini semakin terdistribusi ke pemerintahan di
daerah-daerah melalui proses desentralisasi. Desentralisasi sesungguhnya
membawa angin segar bagi tumbuhnya demokrasi dan partisipasi warga dalam
segenap aktivitas pembangunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan
kesetaraan antargolongan, memperluas keadilan sosial dan memperbaiki kualitas
kehidupan rakyat banyak. Di Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah telah
berjalan sejak 1999.
Pengalaman desentralisasi selama tujuh tahun terakhir memperlihatkan
dua peta diametral. Peta pertama, menunjukkan bahwa sebagian besar daerah
(kabupaten/kota) tidak melakukan atau gagal meningkatkan kesejahteraan
warganya. Peta kedua, menunjukkan beberapa daerah yang melakukan terobosan
melalui penerapan kebijakan publik yang bernuansa perlindungan sosial (Eko,
2006). Dalam konteks kabupaten/kota, rute peningkatan kesejahteraan masyarakat
dilakukan melalui berbagai pendekatan yang sangat beragam (Eko, 2006:5-8),
yaitu:
1. Kebijakan atau program yang mengarah pada pengurangan kemiskinan
secara langsung, seperti program P2KP.
2. Pengembangan atau pemberdayaan ekonomi lokal, seperti
pengembangan dana bergulir, koperasi, industri kecil, pasar tradisional,
pertanian organik, agrowisata.
3. Kebijakan atau program jaminan sosial melalui perbaikan pelayanan
publik, seperti pemberian pelayanan gratis di bidang pendidikan,
kesehatan, perumahan, dan administrasi.
4. Kebijakan atau program alokasi dana desa (ADD) yang secara umum
berorientasi pada penguatan ekonomi desa.
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Berikut ini memperlihatkan kabupaten yang telah menerapkan skema
perlindungan sosial sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan
warganya. Kabupaten Jembrana di Bali misalnya, adalah kabupaten yang
menerapkan jaminan sosial kategori unggul dengan menyelenggarakan pendidikan
dan kesehatan cuma-cuma bagi warganya. Selain semua uang sekolah dihapuskan,
untuk membantu kelompok yang lebih miskin, direncanakan beasiswa bagi murid
berprestasi. Penyediaan pelayanan kesehatan gratis disalurkan melalui sistem
asuransi yang dimiliki kabupaten, sejauh ini kepesertaannya telah mencakup 80%
penduduk. Puskesmas dan dokter swasta diberi uang pengganti biaya pengobatan
terhadap pasien-pasien perorangan. Hasil yang terlihat antara lain adalah
pelayanan publik yang rendah mutunya menjadi tidak populer dan akan menerima
pendapatan yang semakin berkurang (Eko, 2006:6).

Tabel 2.6
Peta Kasar Daerah-daerah yang Mempromosikan Perlindungan Sosial
No.

Daerah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kota Yogyakarta
Bantul
Gunungkidul
Kebumen
Sragen
Kota Blitar
Musi Banyuasin
Tanah Datar
Sumedang
Solok
Kutai Kertanegara
Jembrana
Sidoarjo
Kota Balikpapan
Sinjai

PK

PE

*
*

**
*

Kesehatan
**

*
*

*
*

*
**
*

Pendidikan
*
*
*
*

Perumahan
*

**
*
*
*

*
*
*
***
*
*
*

ADD

*
*

*
**
***
***
*
**
**
***
**
*
*

Adm.

**

**
**
**
**
**
**
**
**

*
**
**
*
*

Keterangan:
PK: Pengurangan Kemiskinan, PE: Pengembangan Ekonomi, Adm: Pelayanan Adminsitrasi, ADD: Alokasi
Dana Desa.
*
: Moderat
**
: Menonjol
*** : Unggul

Sumber: Eko (2006:7)

Di Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin melancarkan program
unggulan dalam bentuk pendidikan gratis. Sejak 2004, biaya SPP di semua
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sekolah negeri dihapuskan. Khusus sekolah swasta dan madrasah di daerah
penghasil minyak bumi dan gas terbesar di Sumatera Selatan ini, pembebasan SPP
baru diberikann tahun 2006. Hasil yang tampak adalah adanya peningkatan angka
partisipasi sekolah yang cukup signifikan: minat siswa yang melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi meningkat sebesar 25%. Selain itu, mutu
pendidikan semakin meningkat, ditandai oleh banyaknya siswa dari kabupaten ini
yang mampu berprestasi di tingkat provinsi (Eko, 2006:7).
Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat juga menerapkan kebijakan
pendidikan gratis sebagai program unggulannya. Dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), sekitar 54% (Rp 251 miliar) dianggarkan bagi
pembangunan pendidikan, 57% diantaranya untuk gaji guru. Daerah ini juga
menganggarkan 600 juta rupiah untuk beasiswa anak cerdas dari keluarga tidak
mampu. Selain kualitas pendidikan meningkat, tercatat ada sekitar 9.000 anak dari
keluarga tidak mampu yang dibebaskan dari membayar SPP (Eko, 2006:8).
Menurut Eko (2006:9-10) sedikitnya ada tiga faktor kunci yang
mendorong sebuah daerah mempromosikan perlindungan sosial sebagai salah satu
jalan atau rute peningkatan kesejahteraan warganya:
1. Komitmen elite (pemerintah, DPRD) yang kuat, reformis dan pro
kesejahteraan. Penelitian Leisher & Nachuk yang dikutip Eko (2006)
menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal merupakan faktor kunci bagi
reformasi pelayanan publik. Kegigihan bupati dan walikota di Solok,
Tanah Datar, Musi Banyuasin, Jembrana adalah kunci keberhasilan
sistem “Kesejahteraan Kabupaten” (district welfare) di wilayahnya.
2. Good governance: reformasi birokrasi dan anggaran daerah. Solok dan
Tanah Datar selama periode 2000-2005 telah menciptakan birokrasi
yang lebih efisien, intensif yang lebih memadai, struktur birokrasi yang
ramping, transparansi dan akuntabilitas. Reformasi ini berhasil
memotong high cost bureaucracy, sehingga anggaran bisa direlokasi
untuk keperluan yang lebih produktif, termasuk membiayai pelayanan
publik untuk rakyat.
3. Partisipasi masyarakat memberi kontribusi penting bagi upaya-upaya
promosi kebijakan kesejahteraan: desakan, keterlibatan dalam
perencanaan kebijakan, dukungan atas kebijakan, aksi-aksi sukarela
dalam implementasi di lapangan. Temuan IRDA dan the Asia
foundation memperlihatkan bahwa partisipasi komisi-komisi ekstra
negara mampu memberi desakan kepada pemerintah untuk
memperbaiki kepekaan kebijakan Pemda terhadap kesehatan ibu dan
anak.
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2.7.2. Pembangunan Kesehatan
Pembangunan kesehatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari
pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya. Kesehatan memiliki peran ganda dalam
pembangunan nasional, oleh karena di satu sisi kesehatan merupakan tujuan dari
pembangunan, sedang disisi yang lain kesehatan merupakan modal dasar dalam
pembangunan nasional (Depkes, 2006).
Pengertian sehat seperti yang tercantum dalam UU No 36 tahun 2009
adalah keadaan sehat yang meliputi fisik, mental, spiritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Definisi sehat menurut UU No 36/2009 itu mirip dengan definisi sehat menurut
WHO, yaitu kondisi sempurna baik fisik, mental dan sosial, tidak hanya bebas
dari penyakit atau kelemahan.
2.7.3. Perubahan Paradigma Pembangunan Kesehatan di Era Desentralisasi
Menurut Burns, Hambleton, Hoggett (Ida, 2002:97), ada dua definisi
desentralisasi,

pertama,

desentralisasi

menggambarkan

pengalihan

tugas

operasional ke pemerintah lokal. Kedua, desentralisasi menggambarkan
pendelegasian

atau

devolusi

kewenangan

pembuatan

keputusan

kepada

pemerintah yang tingkatannya lebih rendah. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, mengartikan desentralisasi adalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Oleh karena itu, pada dasarnya desentralisasi merupakan wahana dalam
rangka memampukan masyarakat daerah/lokal. Selain sebagai wahana untuk
memampukan masyarakat lokal, desentralisasi jika dilihat dari latar-belakang
sejarah kemunculannya, bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ide desentralisasi muncul sebagai dampak dari adanya tuntutan akan perlunya
percepatan pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.
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Untuk menjawab tuntutan ini, maka selain menyerahkan pemberian layanan
kepada lembaga yang terdekat dengan masyarakat, yang secara hirarkis adalah
penyerahan peran pemberian layanan publik kepada lembaga pemerintah di
bawahnya, juga pengalihan peran pemberian layanan publik dari pemerintah
kepada swasta. Dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah membawa perubahan bagi dunia pemerintahan di Indonesia dari
sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi, maka salah satu
sektor yang menjadi perhatian adalah sistem kesehatan di daerah di mana
pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengaturnya.
Desentralisasi dalam kerangka pembangunan kesehatan dimaksudkan
untuk lebih mengoptimalkan pembangunan bidang kesehatan dengan cara lebih
mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan memperpendek jalur
birokrasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Di samping itu, sistem
desentralistik juga memberikan kewenangan bagi daerah untuk menentukan
sendiri program serta pengalokasian dana pembangunan kesehatan di daerahnya.
Dalam konteks ini, Depkes (2001) menyebutkan bahwa sistem desentralisasi
kesehatan ini juga sesuai dengan paradigma sehat yang ditetapkan sebagai model
pembangunan kesehatan di Indonesia, yaitu pembangunan kesehatan yang
mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif
dan rehabilitatif.
Paradigma Lama







Program dan kebijakan yang top-down
Mentalitas nrimo
Meninabobokan potensi lokal
Pembangunan kesehatan berbasis Pemerintah
Sistem purnabayar pelayanan kesehatan
Pembangunan kesehatan sektoral

Paradigma Baru







Program dan kebijakan yang bottom-up
Mentalitas proaktif
Pemberdayaan sumber daya lokal
Pembangunan kesehatan berbasis
Masyarakat
Sistem prabayar pelayanan kesehatan

Gambar 2.9
Perubahan Paradigma Pembangunan Kesehatan
Sumber: Siagian (2002)

Gaspersz (1997) mengemukakan bahwa terdapat beberapa dimensi yang
harus diperhatikan dalam pelayanan, yaitu:
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1. Ketapatan waktu pelayanan, misalnya waktu tunggu pasein, waktu
pelaksanaan (proses) pelayanan.
2. Akurasi pelayanan, berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas dari
kesalahan.
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.
4. Tanggung jawab, berkaitan dengan penanganan keluhan dari pasien
(pelanggan).
5. Kelengkapan, menyangkut dengan ketersediaan sarana pendukung pelayanan.
6. Kemudahan mendapat pelayanan, berkaitan dengan petugas dan tersedianya
fasilitas pendukung.
7. Variasi model pelayanan, berhubungan dengan inovasi untuk memberikan
pola baru dalam pelayanan.
8. Pelayanan Pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas petugas.
9. Kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang
kemudahan menjangkau, tempat parkir kendaraan, ketersediaan informasi, dan
sebagainya.
10. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti lingkungan, fasilitas AC, dan
sebagainya.
Dari berbagai dimensi atau cara pandang yang dikemukan oleh para ahli
di atas, dapat dikemukakan bahwa meskipun rumusannya tidak sama, namun
pengertian pokok yang terkandung di dalamnnya tidaklah terlalu berbeda, karena
sesungguhnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan

yang bermutu dan

memuaskan pelanggan tidak semudah yang diperkirakan. Semakin banyak cara
pandang atau sisi yang kita perhatikan dalam memberikan pelayanan yang
diberikan dan semakin puas pelanggan yang menerima pelayanan.
2.7.4. Inovasi Daerah dalam Pembangunan Kesehatan
Inovasi merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan
suatu bangsa. Tidak ada satu pun bangsa maju di dunia ini yang mencapai
kesuksesannya tanpa memanfaatkan inovasi. Inovasi tidaklah harus selalu
berkaitan dengan penciptaan suatu produk yang canggih, namun lebih kepada
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bagaimana membuat suatu pekerjaan itu menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan
lebih murah (Putera, dkk, 2014: 53).
Kebijakan inovasi secara konseptual merupakan langkah atau tindakan
untuk memberikan nilai ekonomis terhadap sumber daya yang dimiliki oleh suatu
bangsa. Langkah itu dilakukan karena peran inovasi antara lain membentuk dan
meningkatkan

keunggulan

daya

saing,

meningkatkan

produktivitas

dan

mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan sosial secara
signifikan serta meningkatkan standar hidup. Oleh karena itu, inovasi adalah
kunci penting keberhasilan pembangunan suatu bangsa (Putera, dkk, 2014: 53).
Buruknya fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat biasanya
tercermin atas tiga hal. Pertama, infrastruktur dan sarana penunjang yang tidak
memadai, sebaliknya justru kumuh dan tak terawat. Kedua, pelayanan kesehatan
oleh tenaga medis dan ketersediaan obat-obatan. Ketiga, biaya pelayanan
kesehatan yang mahal. Untuk itu, perlu inovasi daerah dalam pelayanan kesehatan
pada khsususnya dan pembangunan kesehatan pada umumnya. Inovasi daerah
dalam pembangunan kesehatan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan
pelayanan kesehatan yang sifatnya kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga promotif
dan preventif.

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian
Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Mendeskripsikan dan menganalisis langkah-langkah strategik persiapan
penerapan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis respon pasien terhadap penerapan jaminan
kesehatan bagi masyarakat miskin.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis prinsip-prinsip universalitas dalam jaminan
kesehatan bagi masyarakat miskin.

3.2. Manfaat Penelitian
Guna memperkuat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang
kesehatan dalam rangka mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health
Coverage), maka penelitian yang mengkhususkan pada perlindungan sosial
bidang kesehatan bagi masyarakat miskin adalah memiliki nilai kegunaan yang
tinggi. Untuk itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik
secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:
3.2.1

Kegunaan Akademis
Dari hasil kajian literatur dan temuan penelitian yang diperoleh di

lapangan, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah
perspektif baru perlindungan sosial bidang kesehatan bagi masyarakat miskin dan
menghasilkan suatu model existing perlindungan sosial bidang kesehatan bagi
masyarakat miskin.
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3.2.2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan berpikir bagi
pihak pembuat kebijakan (policy makers), khususnya Pemerintah Kota Bandung
untuk keperluan menetapkan program perlindungan sosial bidang kesehatan bagi
masyarakat miskin di wilayah tugasnya. Secara praktis juga diharapkan agar
Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah lainnya dapat mempelajari
program perlindungan sosial bidang kesehatan bagi masyarakat miskin.

BAB IV
METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Creswell (1998:14) mengatakan bahwa “qualitative research in a natural setting
where the researcher is an instrument of data collection” (penelitian kualitatif
adalah penelitian yang dilakukan pada latar alamiah di mana penelitinya sebagai
instrumen pengumpulan data). Creswell (1998:15) lebih lanjut mengungkapkan
beberapa asumsi dalam pendekatan kualitatif, yaitu: (1) peneliti lebih
memperhatikan proses daripada hasil, (2) peneliti kualitatif lebih memperhatikan
interpretasi, (3) peneliti kualitatif merupakan alat utama dalam mengumpulkan
data dan analisis data serta peneliti kualitatif harus terjun ke lapangan, melakukan
observasi partisipasi di lapangan, (4) penelitian kualitatif menggambarkan bahwa
peneliti terlibat dalam proses penelitian, interpretasi data dan pencapaian
pemahaman melalui kata atau gambar, dan (5) proses penelitian kualitatif bersifat
induktif di mana peneliti membuat konsep, hipotesis, dan teori berdasarkan data
lapangan yang diperoleh serta terus mengembangkannya di lapangan dalam proses

“jatuh-bangun”.
Sementara, Neuman (Dariyatno, 2011:xix) menegaskan bahwa metode
kualitatif lebih memberikan ruang bagi penelitinya untuk menempuh langkah
non-linear dan siklikal, kadang-kadang melakukan upaya “kembali” pada
langkah-langkah penelitian yang sudah ditempuhnya dalam menjalani proses
penelitian. Hal ini menurut Qudsy (2011:xix) tidak berarti kualitas riset menjadi
rendah, namun lebih pada cara untuk dapat menjalankan orientasi dalam
mengkonstruksikan makna.
Berikut dapat dijelaskan langkah-langkah atau prosedur utama dalam
penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan Bryman (2008:370) yaitu sebagai
berikut:
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1. General research question

2. Selection of relevan site (s) and subjects
3. Collection of relevant data

5.b. Collection of further data
4. Interpretation of data
5. Conceptual and theoritical
5.a. Tighter specification of the research question (s)
6. Writing up findings/conclusions

Gambar 4.1
Tahapan Utama Penelitian Kualitatif
Sumber: Bryman (2008:370)

Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi. Studi fenomenologi
menurut Creswell (1998:51) adalah “where as a biography reports the life of a
single individual, a phenomenological study describes the meaning of the life

experiences for several individuals about concept or the phenomenonʾ. Dengan
demikian, studi fenomenologi berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman
hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala, termasuk di dalamnya
konsep diri atau pandangan hidup mereka sendiri.
Sementara, Moustakas (Creswell, 2009) mengungkapkan fenomenologi
merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti mengindentifikasi
hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Memahami
pengalaman-pengalaman hidup manusia menjadikan filsafat fenomenologi
sebagai suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnya mengharuskan
peneliti untuk mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung dan
relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola dan relasi-relasi
makna.
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Menurut Moustakas (Mudjiyanto dan Kenda, 2010:76), pada prinsipnya
kegiatan penelitian dalam sebuah penelitian fenomenologi adalah sebagai berikut:
(1) Merumuskan topik dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, yang berakar pada
makna-makna biografis dan nilai-nilai. Pertanyaan yang dirumuskan juga harus
menyertakan makna-makna sosial yang berarti. Karena jangan sampai pertanyaan
penelitian yang sudah dibuat tidak dimengerti oleh orang lain; (2) Melakukan
peninjauan yang komprehensif literatur-literatur (telaah dokumen) secara
profesional; (3) Membuat seperangkat kriteria untuk menentukan lokasi dan peran
yang sesuai bagi para peneliti; (4) Pembekalan serangkaian instruksi mengenai
sifat alamiah dan tujuan dari penelitian. Membuat kesepakatan untuk memperoleh
informasi,

izin

penelitian,

menjamin

kerahasiaan

hasil

penelitian,

bertanggungjawab, dan konsisten dengan etika dan prinsip-prinsip penelitian; (5)
Mengembangkan serangkaian pertanyaan dan topik, sebagai panduan dalam
proses wawancara (formal dan informal); (6) Merekam proses wawancara
perorangan, terutama terkait dengan tujuan penelitian, serta menentukan perlu
tidaknya wawancara tambahan; dan (7) Mengorganisasikan dan menganalisis
data, memfasilitasi pengembangan deskripsi tekstural masing-masing informal,
dan mengsintesiskan makna/esensi dari rangkuman deskripsi tekstural maupun
struktual.
Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti bermaksud mengkaji hakikat
pengalaman pembuat kebijakan perlindungan sosial bidang kesehatan bagi
masyarakat miskin, khususnya dalam melakukan langkah-langkah strategik untuk
mempercepat persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
yang bersifat universal. Selain itu, hakikat pengalaman pasien masyarakat dalam
memanfaatkan program jaminan kesehatan nasional (JKN). Kemudian, pencarian
hakikat penerapan prinsip-prinsip universalitas dalam jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin. Selanjutnya, dari penerapan prinsip-prinsip universalitas
dalam jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin tersebut, diharapkan dapat
dipahami prospek penerapan prinsip-prinsip universalitas dalam jaminan
kesehatan bagi masyarakat miskin, terkait dengan prinsip keadilan prosedural,
keadilan sosial, dan keadilan politik.
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Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme.
Denzin & Guba (Salim, 2001:41). Secara ontologis, paradigma ini menyatakan
bahwa realitas itu ada dalam bentuk konstruksi mental, berdasarkan pengalaman
sosial, bersifat lokal, dan spesifik serta tergantung pada orang yang
melakukannya. Terkait dengan ini, peneliti mencoba untuk membuat konstruksi
model kebijakan perlindungan sosial bidang kesehatan bagi masyarakat miskin.
4.2. Lokasi Penelitian
Creswell (1998:111-113) menyebutkan bahwa “in phenomenological
study, the participants may be located a single site, although they need not be.
Most important, they must be individuals who have experienced the phenomenon
being explored and articulate their conscious experiencesʾ. Jadi, yang
menentukan siapa informan penelitian bergantung pada kapabilitas orang yang
akan diwawancarai untuk dapat mengartikulasikan pengalaman hidupnya. Di sisi
lain, dalam studi fenomenologis, lokasi penelitian bisa satu tempat atau tersebar,
dengan memperhatikan individu yang akan dijadikan informan, baik seseorang
atau mereka yang dapat memberikan penjelasan dengan baik.
Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Kota
Bandung. Pemilihan lokasi penelitian ini dilandasi oleh karena Kota Bandung
adalah termasuk salah satu daerah percontohan pelaksanaan program JKN di
Provinsi Jawa Barat.
4.3. Teknik Pemilihan Informan
Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling.
Seperti dikatakan Bryman (2008: 415), bahwa purposive sampling is a nonprobality form of sampling. Penentuan subjek dalam penelitian ini adalah
menggunakan non-probability sampling, dengan cara purposif. Dalam hal ini,

Bryman (2008: 414) mengatakan “most sampling in qualitative research entails
purposive sampling of some kind”.
Sampel purposif adalah sampel yang memfokuskan pada informaninforman terpilih untuk studi yang bersifat mendalam. Dalam konteks penelitian
ini, informan yang dipilih adalah informan yang memiliki informasi dan
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kemampuan untuk memberikan informasi dan data secara jelas dan komprehensif
tentang substansi penelitian. Untuk sebuah studi fenomenologis, kriteria informan
yang baik adalah “all individuals studied represent people who have experienced
the phenomenonʾ (Creswell, 1988:118). Jadi, lebih tepat memilih informan yang
benar-benar

memiliki

kapabilitas

karena

pengalamannya

dan

mampu

mengartikulasikan pengalaman dan pandangannya tentang sesuatu yang
dipertanyakan.
Berikut adalah sejumlah informasi yang dibutuhkan, kriteria menjadi
informan, dan informan penelitian.
Tabel 4.1
Informasi yang Dibutuhkan, Kriteria Menjadi Informan, dan Informan Penelitian
Informasi yang Dibutuhkan
1. Langkah-langkah strategik
persiapan penerapan jaminan
kesehatan bagi masyarakat
miskin

Kriteria Menjadi Informan
- Terlibat dalam pengambilan
kebijakan JKN di Kota Bandung
- Terlibat dalam mempersiapkan
pelaksanaan JKN, khususnya bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu
sebagai peserta penerima bantuan
iuran (PBI)

2. Respon Pasien terhadap
penerapan jaminan kesehatan
bagi masyarakat miskin

- Sebagai peserta BPJS Kesehatan
penerima bantuan iuran (PBI)
- Pernah mengalami rawat inap
dan/atau rawat jalan di rumah sakit
dan/atau Puskesmas

3. Penerapan prinsip-prinsip
universalitas dalam jaminan
kesehatan bagi masyarakat
miskin

- Akademisi/peneliti di bidang
perlindungan sosial bidang kesehatan

Informan
- Dinas Kesehatan Kota
Bandung
- Badan Kesatuan
Bangsa dan
Pemberdayaan
Masyarakat (BKBPM)
Kota Bandung
- BPJS Kesehatan Kota
Bandung
- Pasien peserta
penerima bantuan
iuran (PBI)

- Akademisi/peneliti

4.4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu
sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi dilakukan secara nonpartisipan, artinya peneliti tidak terlibat
dalam kegiatan yang dilakukan oleh informan, melainkan hanya menemani
informan melakukan aktivitasnya. Disamping itu, peneliti melakukan observasi
dalam jarak jauh, agar keberadaan peneliti tidak diketahui oleh informan dengan
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maksud untuk mengamati perilaku mereka tanpa harus terganggu kehadiran
peneliti. Melalui observasi nonpartisipan ini, peneliti mengamati, merekam, dan
mencatat segala peristiwa yang terjadi dalam realitas yang sebenarnya.
Patton (Mudjiyanto dan Kenda, 2010:70) menegaskan observasi
merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi
penelitian menggunakan metodologi kualitataif. Tujuan observasi adalah
mendeskripsikan setting yang dipelajari, pengalaman dalam melakukan aktivitas,
dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian
yang diamati tersebut. Deskripsi harus akurat, faktual sekaligus teliti tanpa harus
dipenuhi berbagai macam yang tidak relevan. Berkaitan dengan penelitian ini,
peneliti mengamati secara sistematis, merekam, dan mencatat fenomena sosial
yang terjadi di lapangan, yakni pengalaman mereka dalam melakukan
aktivitasnya.
2. Wawancara Mendalam
Wawancara dilakukan secara terbuka dan menggunakan pedoman
wawancara, dokumentasi hasil wawancara melalui alat perekam audio dan
kamera. Berkenaan dengan hal ini, Creswell (1998:122) mengatakan: for a
phenomenological study, the process of collecting, information involves primarily
in-depth interviewers (see, e.g. the discussion about the long interview in
McCraken, 1988).
Wawancara

mendalam

digunakan

untuk

memperoleh

keleluasaan

informasi dan memudahkan dalam melakukan interpretasi terhadap dokumendokumen dan laporan yang ada. Selain itu, hal terpenting dalam pengumpulan
data kepada informan adalah menjelaskan makna dari sejumlah kecil orang yang
mengalami fenomena seperti yang dimaksudkan dalam penelitian. Pencatatan
wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan alat perekam, yang
ditempatkan secara terbuka dan diketahui informan, baik dengan dipegang tangan
atau disimpan di sebelah tempat informan duduk, jika wawancara dilakukan
dengan duduk. Sementara itu, untuk merekam aktivitas informan dilakukan
dengan kamera.
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3. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi digunakan untuk menggali data sekunder yang
diperlukan untuk menunjang penelitian ini. Dokumen pada umumnya diperoleh
dari dokumentasi milik Dinas Kesehatan Kota Bandung dan dokumen dari
instansi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Langkahlangkah studi dokumentasi adalah: (1) menginventarisasi data dan informasi yang
akan dicari, (2) mengelompokkan dan mengkategorisasi data dan informasi, (3)
menelaah dan menganalisis data dan informasi, dan (4) menyajikan data dan
informasi serta menarasikan dengan kalimat-kalimat yang lugas dan jelas.
4.5. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa dokumen/arsip, catatan hasil
observasi (field notes), foto, dan rekaman hasil wawancara. Hasil penelitian ini
kemudian dianalisis, dengan menggunakan model alur analisis data Miles dan
Huberman. Menurut Miles dan Haberman (1994:10) “we analysis as consisting of
three concurrent flows of activity: data reduction, data display, and conclusion
drawing and verification.

Pengumpulan Data

Penyajian
Data

Reduksi
Data
Kesimpulan-kesimpulan:
Penarikan dan Verifikasi

Gambar 4.2
Komponen Analisis Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari
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catatan-catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif disederhanakan dan
diransformasikan dengan aneka macam cara, antara lain seleksi yang ketat,
ringkasan atau uraian singkat, penggolongan dalam suatu pola yang lebih luas.
Sementara, penyajian data adalah susunan sekumpulan informasi yang
memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti
berupaya menggunakan matriks teks, grafik, jaringan dan bagan, di samping teks
naratif. Sedangkan analisis data kualitatif mulai dengan mencari arti benda-benda,
mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang
mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Peneliti menarik kesimpulankesimpulan secara longgar, tetap terbuka dan skeptis namun kemudian meningkat
menjadi lebih rinci dan mengakar dengan tokoh. Kesimpulan tersebut diverifikasi
selama proses penelitian. Verifikasi tersebut berupa tinjauan atau pemikiran
kembali pada catatan lapangan, yang mungkin berlangsung sekilas atau malah
dilakukan secara seksama dan memakan waktu lama, serta bertukar pikiran
dengan informan untuk mengembangkan intersubjektif. Makna-makna yang
muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya,
sehingga membentuk validitasnya (Miles dan Huberman, 1994:10-11).
Namun demikian, karena studi tentang kebijakan perlindungan sosial
bidang kesehatan bagi masyarakat miskin termasuk kategori studi fenomenologis,
maka alur analisis data penelitian ini mengikuti pendekatan fenomenologis
sebagaimana dikemukakan Creswell (1998:147-150) sebagai berikut:
1. Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh
pengalamannya.
2. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang
bagaimana orang-orang memahami topik, rincian pernyataan-pernyataan
tersebut (horisonalisasi data) dan perlakuan setiap pernyataan memiliki
nilai yang setara, serta mengembangkan rincian tersebut dengan tidak
melakukan pengulangan atau tumpang tindih.
3. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam unitunit bermakna (meaning unit). Peneliti merinci unit-unit tersebut dan
menuliskan sebuah penjelasan teks (textural description) tentang
pengalamannya, termasuk contoh-contohnya secara seksama.
4. Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dan menggunakan variasi
imajinatif (imaginative variation) atau deksripsi struktural (structural
description), mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan
melalui perspektif divergen (divergent perspectives), mempertimbangkan
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kerangka rujukan atas segala (phenomenon), dan mengkonstruksikan
bagaimana gejala tersebut dialami.
5. Peneliti kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasannya tentang
makna dan esensi (essence) pengalamannya.
6. Proses tersebut merupakan langkah awal peneliti mengungkapkan
pengalamannya, dan kemudian diikuti pengalaman seluruh partisipan.
Setelah semua itu dilakukan, kemudian tulislah deskripsi gabungannya
(composite description).
4.6. Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian ini dimulai saat peneliti memulai melakukan
pengumpulan data lapangan sampai presentasi hasil penelitian dan revisi, seperti
terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Jadwal Penelitian
Kegiatan

Bulan
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Koleksi dan pengkajian referensi
2. Pengumpulan data
 Kajian dokumen
 Wawancara
 Observasi

3. Analisis data
4. Penyusunan dan presentasi laporan kemajuan penelitian
5. Presentasi laporan akhir penelitian
6. Revisi laporan penelitian
7. Penyerahan laporan penelitian

4.7. Proses Pendekatan terhadap Informan
Proses wawancara kepada informan dengan menggunakan pedoman
wawancara. Proses pendekatan wawancara tehadap informan dengan model
pendekatan struktural dan pendekatan personal. Pendekatan struktural adalah
pendekatan awal yang dilakukan peneliti dengan menggunakan mekanisme dan
prosedur formal. Pendekatan ini dimulai peneliti dengan membawa surat
pengantar dan izin penelitian kepada informan.
Sementara, pendekatan personal yang dimaksud di sini adalah upaya
peneliti untuk membangun hubungan-hubungan baik yang bersifat pribadi dalam
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hubungannya dengan subjek penelitian (informan). Hubungan dengan subjek
penelitian adalah sangat penting dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti
berupaya membangun hubungan sebaik mungkin hingga hubungan antara peneliti
dengan informan berlangsung secara alami.
4.8. Teknik Peningkatan Kualitas Penelitian
Data dalam penelitian ilmiah adalah data yang objektif, valid, dan reliabel.
Dengan adanya data yang objektif berarti semua orang akan memberikan
penafsiran yang sama; valid berarti adanya ketepatan antara data yang terkumpul
dengan data yang terjadi pada objek yang sesungguhnya; dan reliabel berarti
adanya konsistensi data yang diperoleh dari waktu ke waktu.
Standar untuk melihat derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian, ada
beberapa langkah. Sebagai keterpercayaan (trustworthiness) dalam penelitian
kualitatif diperlukan untuk memeriksa sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian
ini ada empat kriteria yang digunakan, yakni kepercayaan (credibility), keteralihan
(tranferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability),
sebagaimana dikemukakan Guba (Krefting, 1990:215-217). Berikut dijelaskan
beberapa teknik untuk mencapai kriteria tersebut.
Teknik untuk meningkatkan kepercayaan (credibility), ketergantungan
(dependability), dan kepastian (confirmability) dapat digunakan dengan cara
triangulasi, baik melalui metode pengumpulan data maupun sumber data
(Krefting, 1991). Triangulasi pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
lebih dari satu pengumpulan data. Misalnya, hasil penggunaan metode observasi
dicek kesahihannya melalui metode wawancara (interview). Sementara,
Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil wawancara
(interview) satu informan terhadap informan yang lain tanpa harus mengkonfrontir
satu dengan yang lainnya. Sementara itu, upaya yang dilakukan agar hasil
penelitian dapat dipercaya, antara lain peneliti melakukan pengamatan yang terusmenerus. Dengan pengamatan nyang terus-menerus, peneliti dapat memperhatikan
sesuatu secara lebih cermat khususnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.
Kemudian, untuk menjaga derajat kepastian, peneliti juga melakukan pemeriksaan
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apakah hasil penelitian ini benar atau salah, dan mendiskusikannya dengan para
promotor dan ko-promotor mengenai konsep-konsep yang dihasilkan di lapangan.
Dari sini dapat dipastikan bahwa penarikan kesimpulan dilakukan secara logis.
Disamping teknik triangulasi, teknik lainnya adalah validasi responden
atau anggota (respondent/member validation) sebagai salah satu teknik untuk
meningkatkan derajat kepercayaan (credibility). Teknik ini digunakan melalui
proses cek dan recek antara temuan lapangan dengan perspektif atau pengalaman
partisipan yang menjadi subjek penelitian (Bryman, 2008:377). Tujuan teknik
validasi responden/anggota dengan teknik triangulasi adalah sama, untuk
memperoleh data yang dapat dipercaya atau sahih.
Selain itu, teknik lain untuk meningkatkan derajat kepercayaan
(credibility) adalah dengan melakukan interaksi dengan subjek penelitian yang
lama (prolonged and varied field experience) dan dalam beberapa kali dan
konteks yang berbeda-beda (time sampling). Teknik time sampling juga termasuk
strategi dalam keteralihan (tranferability) (Krefting, 1991). Dua teknik ini
dilakukan dalam rangka meningkatkan hubungan baik (rapport) dengan subjek
penelitian. Metode wawancara dan observasi dilakukan beberapa kali ketika
hubungan baik (rapport) telah terjalin.
Selanjutnya, adalah reflexity, dilakukan ketika wawancara dan observasi.
Teknik ini digunakan untuk mencapai kepercayaan (credibility) dan kepastian
(confirmability) (Krefting, 1991). Respon yang disampaikan informan ketika
wawancara atau hasil observasi di lapangan dapat mempengaruhi peneliti,
sehingga dipertimbangkan untuk tindakan penelitian selanjutnya. Kesadaran
seperti ini digunakan dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan atau asumsi
peneliti yang terbentuk sebelum atau selama di lapangan, dan itu dikonfirmasi
langsung ke informan/partisipan penelitian melalui serangkaian wawancara dan
observasi secara berulang-ulang.
Kemudian, teknik lain dalam strategi ketergantungan (dependability)
menurut Bryman (2008) adalah dengan menggunakan pendekatan auditing. Proses
penelitian dari tahap awal sampai analisis data sedapat mungkin dapat diakses
atau menurut istilah Bryman disebut “accessible mannerʾ sejauh tidak menyalahi
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etika penelitian. Proses penelitian yang dimaksud yaitu sejak perumusan masalah,
kriteria dan pemilihan informan, pengumpulan data, teknik analisis data, hingga
hasil penelitian yang diperoleh.
Teknik terakhir adalah deskripsi padat (dense description) akan digunakan
dalam rangka strategi keteralihan (tranferability). Teknik ini dilakukan dengan
cara menyajikan narasi pemahaman kebijakan perlindungan sosial bidang
kesehatan bagi masyarakat miskin. Deskripsi padat ini diperoleh dari hasil
wawancara dengan informan atau subjek penelitian tentang apa yang mereka
alami dan lakukan sendiri.
4.9.

Etika dan Keterbatasan Penelitian
Peneliti perlu memegang teguh sikap ilmiah (scientific attitude) dan

menggunakan prinsip-prinsip etika dalam proses penelitian ini. Meskipun
intervensi yang dilakukan dalam penelitian ini tidak memiliki risiko yang dapat
merugikan atau membahayakan subjek penelitian, tetapi perlu mempertimbangkan
aspek sosioetika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
Terdapat empat prinsip etika penelitian yang perlu diperhatian (Yurisa,
2008), yaitu:
1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for person)
Sebelum

melakukan

kegiatan

wawancara

mendalam,

peneliti

perlu

memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, prosedur penelitian, risiko
ketidaknyamanan, manfaat, kerasahasiaan data, kesukarelaan, subjek dapat
mengundurkan diri dari penelitian, penyulit serta menjelaskan contact person
yang bisa dihubungi sewaktu-waktu. Peneliti menjalin hubungan baik dengan
informan yang lengkap dan objektif.
Terkait dengan hal tersebut, peneliti berupaya untuk merahasiakan data yang
diungkapkan informan dan menghormati informan dengan kesukarelaannya
bersedia menjadi informan.
2. Memenuhi persyaratan ilmiah, bermanfaat dan tidak merugikan (beneficence
and nonmaleficence)
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Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara tentang berbagai aspek yang
diteliti secara mendalam berkaitan dengan tema dan permasalahan penelitian.
Penelitian ini juga bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan program
jaminan kesehatan nasional dan bersifat tidak merugikan bagi pihak-pihak
yang berkepentingan dengan kegiatan penelitian ini.
Berkenaan dengan ini, peneliti berusaha untuk bersikap tidak merugikan pihakpihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.
3. Keadilan dan inklusivitas (respect for justice and inclusiveness)
Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi
prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional,
berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor psikologis serta perasaan
subjek penelitian. Persamaan perlakuan terhadap setiap subjek penelitian, baik
sebelum, saat, dan sesudah penelitian berlangsung. Aplikasi prinsip dalam
penelitian ini dilakukan dengan menyampaikan kejelasan prosedur, waktu, dan
proses pelaksanaan penelitian.
Berkaitan dengan hal ini, peneliti bersikap jujur terhadap informan mengenai
kegiatan penelitian ini dan berupaya untuk memahami perasaan dan
pengalaman informan.
4. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (respect for privacy
and confidentialy)
Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan
kebebasan individu. Peneliti berusaha menjelaskan kepada informan bahwa
informasi yang diteliti adalah data publik, dan apabila terdapat informasi yang
bersifat pribadi serta informan mengingkinkan dirahasiakan, maka peneliti
dapat menjamin kerahasiaannya. Dengan demikian, peneliti berupaya untuk
menjaga kerahasiaan informan.
Sementara, yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah:
1. Karena keterbatasan waktu, peneliti tidak bisa melakukan observasi berperan
serta (participant observation). Hal ini peneliti tidak terlibat langsung dalam
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh informan. Menyadari akan keterbatasan
penelitian ini, maka untuk dapat menjangkau data dan informasi yang terkait
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dengan

permasalahan

penelitian

ini,

peneliti

dapat

memaksimalkan

penggunaan wawancara mendalam (dept-interview) dengan para informan dan
studi dokumentasi.
2. Hasil penelitian dalam penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasi seperti
yang terdapat dalam penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, berarti hasil
penelitian hanya berlaku untuk wilayah Kota Bandung dan tidak bisa
digeneralisasi untuk daerah (kota/kabupaten) lain. Namun demikian, bukan
berarti hasil penelitian ini tidak bisa diterapkan untuk daerah lain. Dengan kata
lain, konsep keteralihan (tranferability) dalam penelitian ini dapat digunakan
untuk keperluan menetapkan kebijakan perlindungan sosial bidang kesehatan
bagi masyarakat miskin di wilayah tugasnya masing-masing.

BAB V
HASIL YANG DICAPAI

5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
5.1.1. Kondisi Kota Bandung
5.1.1.1. Kondisi Geografi
Kota Bandung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat memiliki

posisi strategis terletak pada koordinat 107 ͦ 36’ Bujur Timur dan 6 ͦ 55’ Lintang
Selatan menjadi kota Bandung jalan utama di Pulau Jawa. Dengan demikian,
secara geografis Kota Bandung menjadi lalu lintas perekonomian di Pulau Jawa
yang melahirkan beberapa implikasi positif dan negatif bagi tumbuh kembangnya
Kota Bandung menujun Kota Juara. Kota Bandung terletak pada pertemuan poros
jalan utama di pulau Jawa, yaitu :
1. Sebelah Barat dan Timur, pada posisi ini Kota Bandung menjadi poros
tengah yang menghubungkan antara Provinsi Banten dan Jawa Tengah.
2. Sebelah Utara dan Selatan, selainmenjadi penghubung utama ibu kota
negara dengan wilayah selatan, juga menjadi lokasi titik temu antara
daerah perkebunan, peternakan dan perikanan.
Luas wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah
Tingkat II Bandung adalah 16,729,65 Ha.
Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah
Kabupaten/Kota lainnya, yaitu:
1. Sebelas Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten
Bandung Barat;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota
Cimahi;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung ; dan
4. Sebelah Selatan berrbatasan dengan Kabupaten Bandung.
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Secara morfologi regional Kota Bandung terletak di bagian tengah

“Cekungan Bandung“ dengan dimensi luas 233.000 Ha. Secara administratif,
cekungan ini terletak di lima daerah administrasi Kabupaten/Kota, yaitu Kota
Bandung, Kota Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi ,
dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dimana Kota Bandung ditetapakan
dalam sistem perkotaan nasional sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Selain itu, Kota Bandung juga
ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Cekungan Bandung, yaitu kawasan yang
memiliki nilai strategis nasional.
5.1.1.2. Kondisi Demografi
Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu
wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi
struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek
pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang
ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki

posisi strategis dalam

penentuan kebijakan.
Kota Bandung selama periode tahun 2012-2013 mengalami peningkatan
jumlah penduduk yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 jumlah pendudk kota
Bandung berjumlah 2.483.977 jiwa,atau mengalami peningkatan 1,16% dari
jumlah penduduk tahun 2012 yang berjumlah 2.455.517 jiwa. Pertumbuhan
penduduk ini selain akibat pertumbuhan penduduk secara alami ( fertilitas ) yang
cukup tinggi, juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana
terdapat migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar. Besaran jumlah penduduk
tersebut mendiami wilayah seluas 167,30 km², sehingga kepadatan penduduk pada
tahun 2013 adalah 14.847 jiwa per km², atau meningkat sekitaar 1,17% selama
periode 2013.
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Tabel 5.1
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2011-2013

No

1
2
3
4

Uraian

Jumlah Penduduk (jiwa)
Rata-rata Kepadatan Penduduk
(jiwa/km2)
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Komposisi Penduduk, menurut:
a. Jenis Kelamin
a. Pria (orang)
b.Perempuan (orang)
b. Angkatan Kerja
 Jumlah yang Bekerja (orang)
 Jumlah Pengangguran (orang)
 Tingkat Pengangguran (%)
c. Pendidikan (penduduk usia > 10
th
dan Ijazah tertinggi)
1.Tidak/belum pernah
sekolah/tidak/belum tamat SD
2.SD/MI/sederajat
3.SMP/MTs/sederajat
4.SLTA/sederajat
5.Perguruan Tinggi

Sumber: BPS Kota Bandung Tahun
2013

Peningkatan/
Penurunan
2011
2012
2013
Periode
2012-2013
(%)
2.424.957 2.455.517 2.483.977
1,16
14,494
1.26

14,676
1.26

14,847
1.16

1,17
-0,10

1.230.615
1.194.342
1.129.744
1.012,946
116.798
10,34

1.246.122
1.209.395
1.171.551
1.064.167
107.384
9,17

1.260.565
1.223.412
1.176.377
1.047.235
129.142
10,98

1,16
1,16
0,41
-1.59
20,26
19,74

174.292
502.426
393.689
655.857
282.591

191,141
482.763
409.741
661.857
292.142

224.078
501.285
411.969
743.328
257.978

17,23
3,84
0,54
12,31
-11,69
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Grafik 5.1
Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung
Tahun 2011 - 2013

Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2013
Berdasarkan distribusi penduduk per Kecamatan diperoleh informasi
bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Babakan Ciparay dengan
jumlah penduduk sebanyak 147.096 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling
sedikit berada di Kecamatan Bandung Wetan dengan jumlah penduduk sebanyak
31.806 jiwa. Namun demikian, apabiala dibandingkan dengan luas wilayah
masing-masing Kecamatan, maka wilayah yang paling padat adalah Kecamatan
Bojongloa Kaler dengan kepadatan penduduk 39.737 jiwa.km², sedangkan
kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Cibeunying Kidul dengan
kepadatan penduduk 2.054 jiwa /km²
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Tabel 5.2
Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2012-2013
Laki-laki
No
.
1

Perempuan

Kecamatan
2012

2013*

2012

2013*

71.041 71.864

69.739

70.547

74.754 75.620

70.657

71.476

61.252 61.962

57.773

58.443

43.809 44.317

40.877

5

Bandung
Kulon
Babakan
Ciparay
Bojongloa
Kaler
Bojongloa
Kidul
Astanaanyar

34.180 34.576

6

Regol

7
8

Jumlah
Penduduk
2012 2013*

41.351

140.78
0
145.41
1
119.02
5
84.686

142.41
1
147.09
6
120.40
5
85.668

33.862

34.254

68.041

68.830

40.333 40.800

40.201

40.667

80.535

81.467

Lengkong

34.939 35.344

35.432

35.843

70.371

71.187

29.251 29.590

29.031

29.367

58.281

58.957

9

Bandung
Kidul
Buahbatu

47.288 47.836

46.730

47.272

94.017

95.108

10

Rancasari

38.165 38.607

37.849

38.288

76.014

76.895

11

Gedebage

18.321 18.533

18.336

18.549

36.656

37.082

12

Cibiru

36.295 36.716

34.896

35.300

71.192

72.016

13

Panyileukan

20.122 20.355

19.665

19.893

39.787

40.248

14

38.641 39.089

37.380

37.813

76.022

76.902

15

Ujung
Berung
Cinambo

12.777 12.925

12.165

12.306

24.942

25.231

16

Arcamanik

34.795 35.198

33.724

34.115

68.519

69.313

17

Antapani

37.020 37.449

36.588

37.012

73.609

74.461

18

Mandalajati

31.986 32.357

30.863

31.221

62.850

63.578

19

Kiaracondon
g

65.623 66.384

64.837

65.588

130.46
0

131.97
2

2
3
4

Kepadatan
(Jiwa/Km2)
2012 2013
*
21.7 22.0
93
45
19.5 19.7
18
44
39.2 39.7
82
37
13.5 13.6
28
85
23.5 23.8
44
17
18.7 18.9
29
46
11.9 12.0
27
65
9.61 9.72
7
9
11.8 11.9
56
94
10.3 10.4
70
90
3.82 3.87
6
0
11.2 11.3
65
95
7.80 7.89
1
1
11.8 12.0
78
15
6.77 6.85
8
7
11.6 11.8
73
08
19.4 19.6
22
47
9.42 9.53
3
2
21.3 21.5
17
64

94

20

Batununggal

61.058 61.766

58.483

59.161
12.122

119.54
1
36.161

120.92
7
36.579

21

18.246 18.457

17.914

22

Sumur
Bandung
Andir

49.059 49.628

47.376

47.925

96.434

97.553

23

Cicendo

49.686 50.262

48.923

49.490

98.608

99.752

24

15.246 15.423

15.521

15.701

30.767

31.124

54.031 54.657

52.540

53.149

35.970 36.687

34.141

34.537

106.57
0
70.111

107.80
6
70.924

27

Bandung
Wetan
Cibeunying
Kidul
Cibeunying
Kaler
Coblong

68.324 69.116

61.699

62.414

28

Sukajadi

53.828 54.452

53.305

53.923

29

Sukasari

40.478 40.947

40.493

40.961

130.02
4
107.13
4
80.971

131.53
0
108.37
5
81.908

30

Cidadap

29.604 29.948

28.395

28.724

57.999

58.672

1.246.
122

1.209.
395

1.223.
412

2.455.
517

2.483.
977

25
26

Jumlah Total

1.260.
565

23.7
66
10.6
36
25.9
93
14.3
74
9.07
6
2.03
0
15.5
80
17.6
90
24.9
15
12.9
14
9.49
2
14.4
67

Sumber: BPS Kota Bandung, 2013* Angka Sementara
Komposisi penduduk Kota Bandung menurut jenis kelamin relatif
seimbang selama periode tahu 2012-2013, dimana persentase penduduk pria
sebesar 50.75% dan penduduk perempuan sebesar 49,25% dengan peningkatan
penduduk pria dan perempuan sebasar 1,16%

24.0
42
10.7
59
26.2
95
14.5
41
9.18
1
2.05
4
15.7
61
17.8
95
25.2
04
13.0
63
9.60
2
14.8
47
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Grafik 5.2
Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2011 -2013

Sumber : BPS Kota Bandung Tahun 2013
Jumlah angkatan kerja Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar
0,41% selama periode tahun 2012-2013. Pada tahun 2012, angkatan kerja yang
berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.171.551

orang dan meningkat

menjadi 1.176.377 orang di tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka di Kota
Bandung dari tahun 2011-2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan,
tetapi mengalami lonjakan lagi pada tahun 2013 sebesar 10,98%.
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Grafik 5.3
Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung
Periode 2011-2013

Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2013

Jumlah penduduk dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan, secara
umum selama periode 2012-2013 menunjukkan perubahan yang relatif beragam.
Penduduk usia di atas 10 yang tidak mempunyai ijazah SD dan belum tamat SD
sebanyak 224.078 orang pada tahun 2013, mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini perlu menjadi perhatian utama dan
memerlukan penanganan segera agar pemerataan kesempatan dalam memperoleh
pendidikan yang layak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Upayaupaya untuk mempersempit ketidaksetaraan pendidikan sangat penting dan dapat
menjadi dasar bagi pembangunan yang lebih inklusif.
Di sisi lain, selama periode 2012-2013 jumlah penduduk usia di atas 10
tahun yang memiliki ijazah tertinggi SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, dan
SLTA/sederajat juga mengalami kenaikan. Sedangkan untuk penduduk usia di
atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi memgalami penurunan. Jumlah
penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SLTA/sederajat
mengalami kenaikan dari 661.857 orang pada tahun 2012 menjadi 743.328 orang
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pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 12,31%. Hingga saat ini, Pemerintah
Kota Bandung berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai cara,
terutama dalam hal pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan yang
bertujuan agar warga Kota Bandung memiliki kecakapan hidup (life skills)
sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya.
Perkembangan persentase penduduk (usia di atas 10 tahun) Kota
Bandung berdasarkan tingkatan pendidikan selama periode 2011-2013 dapat
dilihat dalam grafik berikut ini.
Grafik 5.4
Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung (Usia Di atas 10 Tahun
Berdasarkan Tingkatkan Pendiddikan Periode 2011-2013

Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2013

5.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung selama 5 (lima) tahun
terakhir (tahun 2008-2012) menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Jika
pada tahun 2008 LPE Kota Bandung mencapai 8,17%, pada tahun 2012
mengalami kenaikanyang cukup tinggi menjadi 8,89%. Lokomotif utama
pertumbuhan ekonomi Kota Bandung terutama ditopang oleh pertumbuhan sektor

98

tersier. Tingkat LPE Kota Bandung ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan
kinerja LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Grafik 5.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2008-2012 dan
Perbandinganya dengan Jawa Barat dan Nasional (%)

Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2013
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif
lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Jawa
Barat dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung setiap tahunnya
menunjukkan kecenderungan (trend) kenaikaan dan relatif stabil terhadap
ganguan/ eksternal. Ini terlihat pada perieode 2009 dimana pertumbuhan nasional
dan Jawa Barat relatif kecil akibat pengaruh krisis global. Sedangkan LPE Kota
Bandung tetap menunjukkan kenaikan jika dibandingakan dengan tahun
sebelumnya. Relatif stabilnya iklim perekonomian Kota Bandung selama ini harus
tetap dijaga dan dipelihara oleh semua pemangku kepentingan agar dapat
mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi.
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5.1.3. Tingkat Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin dan hampir miskin di Kota Bandung, yang
bersu9mber dari kepemilikan Jamkesmas dan Jamkesda (Bawaku Sehat) pada
tahun 2012 adalah berjumlah 669.300 jiwa dengan rincian 349.230 jiwa
Jamkesmas dan 323.070 jiwa peserta Jamkesda. Jumlah ini sebesar 27, 26 % dari
jumlah penduduk Kota Bandung. Wilayah dengan persentase penduduk miskin
(perbandingan penduduk miskin dengan jumlah penduduk) tertinggi berada di
Kecamatan Bojongloa Kaler dengan persentase 42,96 % dan Kecamatan
Batununggal dengan persentase 41,42 %. Wilayah dengan persentase penduduk
miskin terendah berada di Kecamatan Rancasari dengan persentase 8,35 %.
Kemiskinan secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap
kesehatan, terutama berkaitan dengan asupan gizi makanan, kualitas lingkungan
tempat tinggal, akses pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Untuk itu, data
kemiskinan dalam pembangunan kesehatan sangat diperlukan sebagai bahan
untuk menentukan kebijakan-kebijakan promosi maupun jaminan kesehatan.
5.1.4. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index
(HDI) adalah indikator untuk mengukur kualitas manusia di wilayah setempat.
Indikator ini adalah indikator komposit yang kompleks yang mengikutsertakan
banyak indikator dari berbagai bidang strategis, seperti kesehatan, pendidikan, dan
ekonomi. Badan Pusat Statistik menghitung indikator ini setiap tahunnya untuk
mengukur kualitas manusia di wilayah setempat tersebut sekaligus mengukur
evaluasi kinerja pemerintah. Berikut grafik IPM di Kota Bandung dalam lima
tahun terakhir.
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Grafik 5.6
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Di Kota Bandung Tahun 2008-2012

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012
IPM Kota Bandung Tahun 2012 sebesar 79,32. Melalui IPM ini dapat
menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Bandung dari waktu ke
waktu mengalami peningkatan. Indeks kesehatan mengukur tingkat kesehatan
manusia secara umum di suatu wilayah tertentu. Indeks kesehatan juga merupakan
indiator komposit yang kompleks yang perhitunganya memperhitungkan banyak
indikator lain dalam bidang kesehatan. Indikator Indeks Kesehatan setidaknya
memiliki 2 kelompok penilaian indikator kesehatan. Kelompok yang pertama
adalah indikator yang menghitung jumlah kematian yang terjadi selama periode
tertentu dengan penyebabnya. Kelompok kedua adalah indikator kesehatan
mengukur tingkat kecacatan atau kesakitan yang ada di masyarakat. Peningkatan
Indeks Kesehatan merupakan tanggungjawab seluruh pihak, bukan hanya menjadi
tugas pemerintah.

101

Indeks Kesehatan Kota Bandung tahun 2011 sebesar 81,32 dan pada
tahun 2012 meningkat menjadi 81,35. Di bawah ini grafik yang menggambarkan
perkembangan Indeks Kesehatan di Kota Bandung dalam lima tahun terakhir.
Grafik 5.7
Perkembangan Indeks Kesehatan di Kota Bandung
Tahun 2008-2012

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012
Grafik di atas memperlihatkan bahwa Indeks Kesehatan di Kota
Bandung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam 5 terakhir. Capaian
Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bandung di tahun 2011 sebesar 73,79 tahun.
Angka ini naik sebesar 0,06 tahun jika dibandingkan dengan tahun lalu. AHH
adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak 0 tahun yang akan dicapai oleh
sekelompok penduduk. Peningkatan AHH adalah hasil kumulatif dari berbagai
kegiatan baik yang bersifat preventif, promotif, maupun kuratif di berbagai
tingkatan pelayanan kesehatan. Di bawah ini grafik yang menggambarkan
perkembangan AHH Kesehatan di Kota Bandung dalam 5 tahun terakhir.
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Grafik 5.8
Perkembangan Angka Harapan Hidup
Di Kota Bandung (Dalam Tahun) Tahun 2008-2012

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012
Grafik di atas memperlihatkan bahwa Umur Harapan Hidup di Kota
Bandung meningkat tahun demi tahun dalam lima tahun terakhir. Capaian AHH
Kota Bandung pada tahun 2012 sebesar 73,83 tahun. Ini berarti bayi penduduk
Kota Bandung yang dilahirkan pada tahun 2012 akan memiliki kemungkinan
hidup hingga usia 73,81 tahun.
5.1.5. Akses Pelayanan Kesehatan
5.1.5.1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Pelayanan kesehatan masyarakat miskin merupakan tanggungjawab
Pemerintah, baik

Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah

(Provinsi

dan

Kabupaten/Kota). Gambar peta di bawah ini menjelaskan jumlah peserta
Jamkesmas dan Bawaku Sehat di Kota Bandung Tahun 2012.
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Peta 5.1
Jumlah Masyarakat Miskin di Kota Bandung
Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin di Kota
Bandung pada Tahun 2012 berupa pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap
di saranan kesehatan Pemerintah maupun Swasta. Pembiayaan kesehatan
masyarakat miskin yang ada di Kota bandung bersumber dari Pemerintah Pusat
berupa Jamkesmas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa bantuan Gubernur,
dan Pemerintah Kota bandung berupa Program Bawaku Sehat.
Pelayanan kesehatan rawat jalan bagi masyarakat miskin di Kota
Bandung diberikan di Puskesmas, rumah sakit, baik Pemerintah maupun rumah
sakit sasta yang telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota
Bandung dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Adapun jumlah
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kunjungan masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan di
Puskesmas pada tahun 2012 sebanyak 231.366 kunjungan, dan rawat jalan di
rumah sakit sebanyak 54.763 kunjungan atau 8,18 %.
5.1.5.2. Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap Di Sarana Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat yang berkunjung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,
baik di Puskesmas maupun di rumah sakit terdiri dari kunjungan rawat jalan dan
rawat inap. Pada tahun 2012 kunjungan rawat jalan ke 73 Puskesmas yang ada di
Kota Bandung sebanyak 1.855.491 kunjungan, dengan tingkat rata-rata utilisasi
Puksesmas per hari sebanyak 85 kunjungan.
Grafik 5.9
Perkembangan Jumlah Kunjungan Masyarakat Miskin Rawat Jalan
Di Puskesmas Di Kota Bandung Tahun 2008-2012

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012

Kunjungan rawat inap di Puskesmas perawatan dengan tempat tidur
(DTP) yang ada di Kota Bandung sebanyak 1.579 kunjungan.
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Grafik 5.10
Perkembangan Jumlah Kunjungan Masyarakat MIskin Rawat Inap di Puskesmas
Di Kota Bandung Tahun 2008-2012

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung, Tahun 2012

Berdasarkan data yang ada dari pelaporan rumah sakit di Kota Bandung,

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012

Berdasarkan data yang ada dari pelaporan rumah sakit di Kota Bandung
terdapat 2.106.620 orang yang mendapatkan pelayanan rawat jalan ke rumah
sakit, terbanyak datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan
yang paling sedikit datang ke Rumah Sakit Ibu Anak Tedja. Dilihat dari
masyarakat yang menerima pelayanan rawat inap terdapat 214.532 orang,
terbanyak di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan paling sedikit
dirawat di RSK Ginjal Ainun Habibie.
5.1.6. Kondisi Sumber Daya Kesehatan
Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam
pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan
memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan
suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan
menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan
kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena
penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan
kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.
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Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong
adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting
dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan
lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit
luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan
lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam
bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya
meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan
pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga
dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus
dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep
penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan
kepada penanganan kesehatan balita.
Di samping upaya promotif dan preventif tersebut di atas, upaya penting
lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan
rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk
pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, Puskesmas (Pusat
Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan, dan sumah sakit.
Ketersediaan Puskesmas di Kota Bandung pada periode 2008-2010
tercatat bahwa rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kota Bandung sedikit
mengalami kenaikan sebesar 0,0301. Rasio Puskesmas per satuan penduduk
dalam hal ini adalah jumlah puskesmas per 1.000 penduduk. Pada tahun 2010, di
Kota Bandung satu unit Puskesmas melayani 33.219 orang penduduk. Untuk
cakupan Puskesmas di Kota Bandung selama periode 2008-2010 sudah di atas
100%. Ini berarti bahwa jumlah Puskesmas di suatu kecamatan ada yang lebih
dari satu puskesmas. Cakupan puskesmas di tahun 2010 mencapai 243,3%.
Di sisi lain, jumlah rumah sakit di Kota Bandung selama periode 20082011 mengalami kenaikan cukup signifikan, jika pada tahun 2008 tercatat terdapat
10 rumah sakit, maka pada tahun 2011 telah mencapai 30 rumah sakit. Perbedaan
yang cukup tinggi, diindikasikan bahwa pada tahun 2008 belum semua rumah
sakit tercatat. Kenaikan jumlah rumah sakit ini mengakibatkan rasio rumah sakit
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per satuan penduduk mengalami peningkatan, walaupun secara pararel jumlah
penduduk Kota Bandung juga mengalami pertumbuhan. Rasio rumah sakit per
satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk. Rasio rumah
sakit per satuan penduduk di Kota Bandung pada tahun 2010 mencapai 0,0124.
Pada tahun 2010, satu rumah sakit dapat melayani sebanyak 80.832 penduduk.
Namun perkembangan jumlah rumah sakit yang ada di Kota Bandung tidak serta
merta akan selalu meningkatkan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat
miskin. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung memiliki kewajiban dalam
meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terutama untuk
masalah kegawatdaruratan.
Permasalahan lain yang mengemuka adalah ketidak tercapaian indeks
kesehatan pada RPJPD tahap kedua yang menunjukkan bahwa jumlah kematian
ibu melahirkan melebihi target perkiraan hingga 200 %, hal tersebut menunjukkan
adanya kegawat daruratan yang harus ditangani secara serius oleh Pemerintah
Kota Bandung.
Berdasarkan hasil kajian, direkomendasikan bahwa diperlukan adanya
peningkatan kapasitas Puskesmas bagi masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan
Kota Bandung agar dapat melayani masyarakat untuk 24 jam. Puskesmas yang
direkomendasikan untuk ditingkatkan kapasitasnya baik dari segi peralatan medis,
sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta ketersediaan ruang perawatan
adalah Puskesmas yang berada di Kecamatan Rancasari (Gedebage), Kecamatan
Bandung Kidul, dan Kecamatan Cibiru. Dengan tersedianya layanan puskesmas
24 jam, akan memberikan kemudahan daya jangkau masyarakat, terutama warga
miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan di saat gawat darurat.
5.1.6.1. Ketersediaan Sarana Kesehatan
Fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung bertujuan untuk
meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bandung. Fasilitas
tersebut dapat dipilah menurut jumlah, jenis, maupun kepemilikannya. Jenis
fasilitas dan jumlah pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di Kota
Bandung dapat dilihat dalam tabel berikut.
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Tabel 5.3
Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kota Bandung Tahun 2013
No.

Fasilitas/Tenaga Kesehatan

Jumlah

1

Rumah Sakit

30

2

Puskesmas

73

3

Klinik Pratama

4

Klinik Utama

5

Dokter Umum (yang memiliki SIP)

3.124

6

Dokter Spesialis (Yang memiliki SIP)

2.638

7

Dokter Gigi (Yang memiliki SIP)

1.224

8

Dokter Gigi Spesialis (Yang memiliki SIP)

9

Bidan Swasta (Yang memiliki SIP)

10

Apotek

11

Optik

58

12

Laboratorium

33

13

Toko Obat

97

14

Pengobatan Tradisional

180
27

406
1.583
627
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Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014
Kepemilikan Rumah Sakit di Kota Bandung terdiri dari 3 Rumah Sakit
milik Kementrian Kesehatan, 3 Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Bandung, 3
Rumah Sakit milik TNI/POLRI, 1 Rumah Sakit khusus gigi milik institusi
pendidikan, 20 Rumah Sakit milik swasta. Fasilitas pelayanan kesehatan di Kota
Bandung berdasarkan kepemilikannya banyak dimiliki oleh swasta. Berdasarkan
persebarannya, Kecamatan Coblong dan Bandung Wetan adalah dua kecamatan
dengan jumlah rumah sakit terbanyak di Kota Bandung, yakni masing-masing 4
Rumah Sakit. Tidak terdapat Rumah Sakit di 14 Kecamatan dari 30 Kecamatan
yang ada di Kota Bandung.
Khusus sarana kesehatan di RSUD Kota Bandung (RKPD Kota
Bandung tahun 2015) disebutkan sebagai berikut:
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1. Luas lahan RSUD Kota Bandung terbatas, hanya 10.028 m².
2. Bangunan gedung rawat jalan masih bangunan lama dan kurang
representatif dalam menunjang jumlah kunjungan pasien yang terus
meningkat.
3. Kapasitas ruang rawat inap masih terbatas, hanya menampung 151 TT,
rencana penambahan tempat menjadi 200 TT.
Labolatorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan
pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia
atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi
kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan
masyarakat. Labolatorium kesehatan merupakan salah satu sarana kesehatan yang
memberikan pelayanan, baik terhadap kebutuhan individu maupun masyarakat
dalam peranannya sebagai pendukung maupun penegak sebuah diagnosis atau
kondisi kesehatan untuk meningkatkan kesehatan yang optimal. Fasilitas
pelayanan kesehatan dengan kemampuan labolatorium kesehatan di Kota
Bandung terdapat di 28 Rumah Sakit, yang teridiri 17 Rumah Sakit Umum dan 11
Rumah Sakit Khusus. Sarana pelayanan kesehatan dengan kemampuan 4 spesialis
dasar, yaitu pelayanan spesialis bedah, pelayanan spesialis penyakit dalam,
pelayanan spesialis anak dan pelayanan spesialis kandungan dan kebidanan. Kota
Bandung mempunyai 17 Rumah Sakit umu di mana semuanya telah melayani
spesialis dasar (100,00%).
5.1.6.2. Tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan di Kota
Bandung tersebar di berbagai sarana pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah
maupun swasta. Berikut ini disajikan tabel tenaga kesehatan yang ada di Kota
Bandung pada tahun 2013 menurut jenis tenaga kesehatan yang bersumber dari
UPT Puskesmas, Puskesmas Jejaring, Rumah Sakit, UPT Labolatorium
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Kesehatan, UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas, dan Dinas Kesehatan Kota
Bandung. Dalam perhitungan tabel tersebut, tenaga para medis seperti dokter,
bidan, dan perawat di lingkungan pegawai pemerintahan dihitung juga
berdasarkan status kepegawaiannya, yaitu PNS, CPNS, dan PTT.

Tabel 5.4
Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kota Bandung Tahun 2013
Jenis Tenaga
Tenaga Medis ( dr. Umum, dr. Spesialis, dr. Gigi)
Tenaga Keperawatan (Perawat, Bidan)
Tenaga Kefarmasian
Tenaga Gizi
Tenaga Kesehatan Masyarakat
Tenaga Sanitasi
Tenaga Keteknisan Medis
Fisioterapis

Jumlah
1.871
5.138
797
188
50
111
410
99

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014
Berkaitan dengan tenaga kesehatan di RSUD Kota Bandung, dapat
diketahui bahwa tenaga dokter spesialis masih kurang dan tenaga dokter sub
spesialis belum ada, sehingga pengembangan jenis pelayanan belum optimal dan
peningkatan kelas RSUD Kota Bandung dari kelas C ke kelas B belum terwujud
(RKPD Kota Bandung Tahun 2015).
Jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi yang ada di
Kota Bandung pada tahun 2012 sebanyak 1.871 orang. Jika dibandingkan dengan
jumlah penduduk yang ada, didapat rasio 85/100.000 penduduk yang berarti
100.000 penduduk dilayani oleh 85 orang tenaga medis. Apabila dibandingkan
dengan indikator Indonesia Sehat 2010 rasio ini sudah mencapai target yaitu
40/100.000 penduduk. Jumlah dan rasio tenaga medis dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
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Tabel 5.6
Jumlah dan Rasio Tenaga Medis di Kota Bandung Tahun 2013
Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Puskesmas
Rumah Sakit
UPT Mobilitas Kesehatan
UPT Laboratorium Kesehatan
Total
Rasio per 100.000 Penduduk

Jumlah
26
220
2.101
2
2
2.374
85

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014
Jika diperinci per tenaga medis, dari fasilitas kesehatan di atas dan Dinas
Kesehatan, maka dapat diketahui bahwa Rasio Dokter Umum di Kota Bandung
berkisar 25/100.000 penduduk, yang berarti dalam 100.000 penduduk dilayani
oleh 25 orang dokter. Rasio Dokter Spesialis di Kota Bandung pada tahun 2013
terdapat 57/100.000 penduduk yang berarti terdapat 57 orang Dokter Spesialis
dalam 100.000 penduduk Kota Bandung. Begitu juga rasio Dokter Gigi di Kota
Bandung sebesar 11/100.000 penduduk.
Tabel 5.7
Rasio Tenaga Dokter Umum, Dokter Spesialis,
dan Dokter Gigi di Kota Bandung Tahun 2013
Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Puskesmas
UPT Mobilitas Kesehatan
UPT Labkes
Rumah Sakit
Total
Rasio Per 100.000 Penduduk

Jumlah
dr Umum
24
160
1
1
472
656
57

Jumlah
dr Spesialis
0
3
0
0
1.421
1.424
25

Jumlah
dr Gigi
2
57
0
0
208
267
11

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014
Tenaga keperawatan adalah perawat dan bidan. Jumlah perawat yang ada
di fasilitas kesehatan dan Dinas Kesehatan di Kota Bandung pada Tahun 2013
adalah 5.978 orang dan jumlah bidan sebanyak 960 orang. Jika dibandingkan
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dengan jumlah penduduk terdapat rasio perawat sebesar 240/100.000 penduduk,
yang berarti dalam 100.000 penduduk Kota Bandung terdapat oleh 240 Orang
perawat. Sedangkan rasio tenaga bidan 39/100.000 penduduk yang berarti dalam
100.000 di Kota Bandung terdapat 39 bidan. Apabila dibandingkan dengan rasio
bidan dari target Indonesia Sehat 2010, angka tersebut masih belum mencapai
target yaitu 100/100.000 penduduk.

Tabel 5.8
Jumlah dan Rasio Tenaga Keperawatan di Kota Bandung Tahun 2013
Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Puskesmas
UPT Mobilitas Kesehatan
UPT Laboratorium Kesehatan
Rumah Sakit
Total
Rasio per 100.000 Penduduk

Jumlah Perawat
11
259
3
1
5.750
5.978
240

Jumlah Bidan
2
217
0
0
699
960
39

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014
Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker, sarjana farmasi, D lll Farmasi,
dan asisten apoteker dan lain-lain. Jumlah tenaga kefarmasian yang ada di Kota
Bandung pada Tahun 2013 terdapat 868 orang yang dalam hal ini yang tercatat di
institusi kesehatan DInas Kesehatan, UPT Puskesmas dan jejaring, UPT
Laboratorium Kesehatan, UPT Mobilitas Kesehatan, dan Rumah Sakit di Kota
Bandung. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka
terdapat 35 orang tenaga kefarmasian dalam 100.000 penduduk Kota Bandung
atau 35/100.000 penduduk. Tenaga kefarmasian di Puskesmas terdapat di 38
Puskesmas, 35 Puskesmas lainnya belum memiliki tenaga kefarmasian.
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Tabel 5.9
Jumlah dan Rasio Tenaga Kefarmasian di Kota Bandung Tahun 2013
Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Puskesmas
UPT Mobilitas Kesehatan
UPT Laboratorium Kesehatan
Rumah Sakit
Total
Rasio per 100.000 Penduduk

Jumlah
9
39
0
0
820
868
35/100.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014
Tenaga gizi yang dimaksud adalah sarjana gizi, D IV Gizi, D lll Gizi,
dan D I gizi. Di Kota Bandung pada Tahun 2013 terdapat 206 tenaga gizi yang
tersebar di berbagai institusi. Jika tenaga gizi dibandingkan dengan jumlah
penduduk, maka rasio didapat 8 orang tenaga gizi yang ada dalam 100.000
penduduk atau 8/100.000 penduduk.
Tabel 5.10
Rasio dan Jumlah Tenaga Gizi di Kota Bandung Tahun 2013
Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Puskesmas
UPT Mobilitas Kesehatan
UPT Laboratorium Kesehatan
Rumah Sakit
Total
Rasio per 100.000 Penduduk

Jumlah
3
68
0
0
135
206
8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014
Pada Tahun 2013, di Kota Bandung tenaga kesehatan masyarakat yang
terdiri dari tenaga sanitasi lingkungan dan tenaga kesehatan masyarakat berjumlah
74 orang. Rincian tenaga kesehatan masyarakat di Kota Bandung Tahun 2013
dapat dilihat melalui tabel berikut ini.
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Tabel 5.11
Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat Di Kota Bandung
Tahun 2013
Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Puskesmas
UPT Mobilitas Kesehatan
UPT Laboratorium Kesehatan
Rumah Sakit
Total
Rasio per 100.000 Penduduk

Jumlah
24
19
0
0
50
93
3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014
Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, terdapat 3 orang tenaga
kesehatan masyarakat dalam 100.000 penduduk atau 3/100.000 penduduk.
Namun, apabila dibandingkan dengan jumlah Puskesmas dan jumlah tenaga
kesehatan masyarakat, maka ada 14 Puskesmas yang mempunyai tenaga
kesehatan masyarakat dari 73 Puskesmas di Kota Bandung.
Pada Tahun 2013 terdapat 121 tenaga sanitasi (kesehatan lingkungan) di
Kota Bandung menurut fasilitas kesehatannya, yaitu Rumah Sakit , UPT
Puskesmas dan Puskesmas jejaring, UPT Laboratorium Kesehatan, dan UPT
Mobilitas Kesehatan.
Tabel 5.12
Jumlah dan Rasio Tenaga Sanitasi di Kota Bandung Tahun 2013
Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Puskesmas
UPT Mobilitas Kesehatan
UPT Laboratorium Kesehatan
Rumah Sakit
Total
Rasio per 100.000 Penduduk
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014

Jumlah
8
57
0
0
56
121
5

115

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, terdapat 5 orang tenaga
sanitasi dalam 100.000 penduduk atau 5/100.000 penduduk. Tanggungjawab
pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan oleh petugas kesehatan lingkungan
meliputi pendatan, pengawasan, dan pembinaan SAB, JAGA, TTU/TUMP,
penyuluhan kesehatan lingkungan, mengatur dan mengawasi petugas keberhasilan
UPT Puskesmas dan kordinasi lintas program terkait sesuai dengan prosedur dan
ketentuan undang-undang yang berlaku.
Untuk mendapatkan data tenaga kesehatan dan kegiatan lainnya dari
fasilitas pelayanan kesehatan swasta dari berbagai level, perlu adanya proses
pembinaan dan standarisasi pencatatan dan pelaporannya, dan di kalangan rumah
sakit dikeanal dengan SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit). Rancangan sebuah
sistem informasi kesehatan yang terpadu dan menyeluruh yang didukung oleh
Perwal (Peraturan Walikota) SKKB menjadi kunci untuk mendapatkan data dan
informasi kesehatan yang lengkap, valid, dan tepat waktu.
5.1.6.3. Pembiayaan Kesehatan
Anggaran kesehatan di Kota Bandung berasal dari berbagai sumber,
antara lain berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), APBD Provinsi, APBD Kota
Bandung

serta

pinjaman/hibah

luar

negeri

yang

berjumlah

Rp

384.640.449.109,20. Dari jumlah anggaran kesehatan dengan berbagai sumber
jika dihitung perkapita terdapat Rp 141.982,50/jiwa.
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Grafik 5.11
Perkembangan Anggaran Kesehatan Per Kapita
Di Kota Bandung Tahun 2006-2012

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012
Anggaran kesehatan yang bersumber APBD Kota jika dibandingkan
dengan anggaran keseluruhan APBD Kota Bandung mencapai 9,59 %. Adapun
perkembangan pesentase anggaran kesehatan terhadap APBD dapat diperhatikan
pada grafik berikut.
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Grafik 5.12
Perkembangan Persentase Anggaran Kesehatan
Terhadap APBD Di Kota Bandung Tahun 2006-2012

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012
Berikut ini adalah tabel anggaran kesehatan dengan berbagai sumber
anggaran di Kota Bandung tahun 2012.
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Tabel 5.13
Anggaran Kesehatan Dengan Berbagai Sumber
Di Kota Bandung Tahun 2012
No.
A
1
2
3
4
B
1
2
3
4
C
1
2
3
4
D
1
2
3
4

Sumber Anggaran
APBN
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
Rumah Sakit Khusus Ibu Anak Kota Bandung
Rumah Sakit Gigi dan Mulut
APBD PROVINSI
Dinas Kesehatan Bangub
Rumah Sakit Ujung Berung
Rumah Sakit Ibu Anak Astana Anyar
Rumah Sakit Gigi dan Mulut
APBD KOTA
Dinas Kesehatan
Bawaku Sehat
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
Rumah Sakit Ibu Anak Astana Anyar
Rumah Sakit Gigi dan Mulut
BLN (Bantuan Luar Negeri)
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Ujung Berung
Rumah Sakit Ibu Anak Astana Anyar
Rumah Sakit Gigi dan Mulut

Jumlah (Rp)
21.848.342.000,00
9.529.196.000,00
11.294.374.170
471.250.000,00
125.379.640.986,00
84.677.391.859,00
27.811.134.260,72
15.154.195.572,68
8.919.703.446,00
994.292.814,00
-

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012

Sumber anggaran kesehatan kota Bandung tahun 2012 sebagaimana
terlihat pada tabel di atas adalah berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi
Jawa Barat, APBD kota Bandung, dan dari BLN (Bantuan Luar Negeri).
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Tabel 5.14
Anggaran Kesehatan dengan Berbagai Sumber
Di Kota Bandung Tahun 2013
Sumber Anggaran
APBN
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
Rumah Sakit Khusus Ibu Anak Kota Bandung
Rumah Sakit Gigi dan Mulut
APBD PROVINSI
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Ujungberung
Rumah Sakit Ibu Anak Astana Anyar
Rumah Sakit Gigi dan Mulut
APBD KOTA
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
Rumah Sakit Ibu Anak Astana Anyar
Rumah Sakit Gigi dan Mulut
BLN (BANTUAN LUAR NEGERI)
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Ujung Berung
Rumah Sakit Ibu Anak Astana Anyar
Rumah Sakit Gigi dan Mulut

Jumlah
15.960.845.642,00

1.089.003.929,00
14.860.740.000,00
6.000.000.000,00
14.861.512.297,00
3.267.627.496,00
281.887.265.337,40
83.017.341.316,00
35.416.529.836,58
16.485.923.526,00
201.008.074,00

1.729.228.068,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014
Begitu halnya dengan sumber anggaran kesehatan kota Bandung tahun
2013 sebagaimana terlihat pada tabel di atas adalah juga berasal dari sumber yang
sama dengan sumber anggaran tahun anggaran 2012, yaitu dari APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah) Provinsi Jawa Barat, APBD kota Bandung, dan dari BLN (Bantuan Luar
Negeri).
Selanjutnya, hasil penelitian ini merupakan jawaban atas tiga pertanyaan
penelitian. Ketiga pertanyaan penelitian ini meliputi: (1) langkah-langkah
strategik persiapan penerapan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, (2)
respon pasien terhadap penerapan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan
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(3) penerapan prinsip-prinsip universalitas dalam jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin.
Data yang dihimpun untuk dianalisis tidak hanya dari hasil wawancara,
tetapi juga dari hasil observasi dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan
beberapa tema penting sebagai hasil pengelompokkan dari sejumlah sub-sub tema.
Merujuk ke pertanyaan penelitian pertama, ada sembilan tema yang muncul,
yaitu: (i) normative, (ii) imperative, (iii) able people, (iv) agile process, (v)
thinking ahead, (vi) thinking again, (vii) thinking across, (viii) adaptive policy,
dan (ix) culture.
Sementara pada pertanyaan penelitian kedua, terdapat tujuh tema yang
muncul, yakni: (i) manfaat jaminan kesehatan, (ii) mekanisme pelaksanaan
jaminan kesehatan, (iii) kualitas pelayanan kesehatan, yang terdiri dari: (a)
kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, (b kenyamanan dalam pelayanan
kesehatan, (c) ketepatan waktu pelayanan kesehatan, (d) ketersediaan tenaga
kesehatan, dan (e) penanganan keluhan. Sedangkan pada pertanyaan penelitian
ketiga, terdapat enam tema yang muncul, yaitu: (i) pronsip keadilan prosedural,
(ii), prinsip keadilan sosial, dan (iii) prinsip keadilan politik.
Perjalanan jaminan kesehatan di Kota Bandung dimulai dari program
Bawaku Sehat (Bantuan Walikota Bidang Kesehatan) pada tahun 2007. Bawaku
Sehat adalah sebuah model Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang bertujuan
meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan
kurang mampu untuk berobat melalui program Bantuan Walikota Bidang
Kesehatan atau Bawaku Sehat.
Selanjutnya, lahir Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang
dimulai 1 Januari 2014. JKN adalah sebuah sistem yang diterapkan Pemerintah
dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak bagi seluruh
rakyat Indonesia, baik mampu maupun tidak mampu secara finansial. Salah satu
sasaran utama dari program JKN ini adalah fakir miskin dan masyarakat tidak
mampu. Iuran untuk kelompok masyarakat ini dibayar oleh Pemerintah. Dalam
kepesertaan jaminan kesehatan, kelompok ini disebut dengan Penerima Bantuan
Iuran (PBI). Kemudian, Program Jamkesda ini menyatu dengan dengan JKN
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melalui BPJS Kesehatan. Jadi, Jamkesda mengalami unifikasi, disatukan dengan
sistem nasional BPJS Kesehatan setelah BPJS Kesehatan menjalankan fungsinya.
Dengan demikian, program Bawaku Sehat (model Jamkesda Kota Bandung) telah
melakukan unifikasi dan menjadi Program JKN.
Seiring dengan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan
kepada seluruh rakyat Indonesia, pada Tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang
No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang
mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk diantaranya
adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS). SJSN bidang kesehatan kemudian disebut Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang
implementasinya sudah dimulai 1 Januari 2014, yang secara operasional,
pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan dan Peta Jalan (Roadmap) JKN.
5.2.

Langkah-langkah Strategik Persiapan Penerapan Jaminan Kesehatan
bagi Masyarakat Miskin
5.2.1. Pola Kerja Aparat dalam Penerapan Jaminan Kesehatan
5.2.1.1. Pola Normatif sebagai Dasar Pengambilan Keputusan
Pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Bandung
masih diwarnai sikap normatif para aparat. Hal ini ditandai dengan kuatnya aparat
yang berpegang teguh pada peraturan atau kaidah yang berlaku. Dengan kata lain,
penerapan jaminan kesehatan ini berorientasi pada basis peraturan (rule based).
Misalnya, dalam hal PBI (Penerima Bantuan Iuran), informan RF menyatakan

bahwa “PBI itu mengacu kepada PP 101 Tahun 2012 mengenai PBI” (Interview
02).
Selain PP 101 Tahun 2012 mengenai PBI dapat dijadikan referensi bagi
pelaksanaan jaminan kesehatan, juga mengacu kepada UU Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai salah satu dasar hukum
utama bagi penyelenggaraan jaminan sosial. Misalnya, dalam konteks
transformasi kelembagaan dari semula PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan
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(Badan Hukum Publik). Perubahan atas status pengelolaan jaminan kesehatan

tersebut dinyatakan informan RF yakni “berhubung kami ini awalnya satu
perusahaan, tentu perubahannya juga mengacu kepada UU Nomor 24 tahun 2011

mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” (Interview 02).
Kemudian, landasan hukum lain yang penting adalah juga yang terkait
dengan percepatan pendaftaran PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)
sebagaimana yang direkomendasikan MK (Mahkamah Konstitusi) dari hasil
judicial review seperti yang ditegaskan informan RF, yaitu “dengan adanya
judicial review di MK (Mahkamah Konstitusi) dari UU Nomor 40 tahun 2004
mengenai SJSN. Di sana salah satu amar keputusan MK justru mempercepat

pendaftaran PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)” (Interview 02).
Terkait dengan hal tersebut, di bawah ini dapat ditunjukkan berbagai
regulasi yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan JKN di Kota Bandung
dapat disebutkan sebagai berikut:
Tabel 5.15
Regulasi yang Berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan JKN Di Kota Bandung
Regulasi
Kesepakatan Bersama antara PT
Askes (Persero) dengan Pemerintah
Kota Bandung Nomor
155/KTR/Vol/1213 dan Nomor
440/3138
Perjanjian Kerjasama antara PT
Askes (Persero) Cabang Utama
Bandung dengan Kepala Dinas
Kesehatan Kota Bandung Nomor:
158/KTR/V.01/1213.
Keputusan Walikota Bandung
Nomor 440/Kep.014-Bappeda/2014.

Tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi
Penerima Bantuan Iuran Daerah di Kota
Bandung.

Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kota Bandung Nomor:
445/2089-DINKES.

Kelompok Kerja Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Dinas Kesehatan Kota
Bandung Tahun Anggaran 2014.

Peraturan Walikota Bandung Nomor
532 Tahun 2014.

Belanja Bantuan Sosial bagi Peserta
Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan Kota Bandung Melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
bagi Peserta BPJS Kesehatan.

Penetapan Daftar Masyarakat Miskin Kota
Bandung Tahun 2014.
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Tahun Anggaran 2014.
Perjanjian Kerjasama antara Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Cabang Utama Bandung
dengan Pemerintah Kota Bandung
Nomor 048/KTR/V.01/0514 dan
Nomor 440/1496-DINKES.
Peraturan Walikota Bandung Nomor
810 Tahun 2014.

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bandung Nomor: 445/4972DINKES

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi
Masyarakat Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan Kota Bandung.

Petunjuk Teknis Jaminan Pembiayaan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
di Luar Basis Data Penerima Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung
Tahun 2014.
Tim Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional Kota Bandung Tahun 2014.

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2014
5.2.2.2. Imperatif dalam Sosialisasi Program JKN dan Proses Pembayaran Iuran
bagi PBI
Imperatif adalah memerintahkan langsung atau mengatur orang lain untuk
melakukan sesuatu. Dengan kata lain, imperatif bersifat instruktif, artinya
memberikan perintah atau komando yang seringkali tanpa ada proses dialog
dalam pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sikap

imperatif aparat nampak pada pernyataan seperti “Sosialisasi dilakukan kerjasama
antara Dinkes dengan BPJS Kesehatan. Kalau tugas kami ada di pelayanan.
Sedangkan, kalau BPJS Kesehatan dari sisi marketingnya. Dinkes juga
menugaskan ke Puskesmas-Puskesmas untuk kewilayahan, ke RT, ke RW, ke

kelurahan, kecamatan untuk melakukan sosialisasi” (Interview 01).
Meskipun ada proses kerjasama dan pembagian kerja antara Dinas
Kesehatan dengan BPJS Kesehatan berkaitan dengan sosialisasi program JKN dan
pelayanan kesehatan, yakni Dinas Kesehatan bertanggungjawab atas pelayanan
kesehatan dan BPJS Kesehatan bertugas diantaranya dalam hal sosialisasi
program JKN, tetapi dalam realitasnya Dinas Kesehatan juga melakukan
sosialisasi. Dengan demikian, sosialisasi program JKN adalah menjadi
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tanggungjawab bersama antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Oleh
karena itu, seharusnya tidak terjadi saling lempar tanggungjawab dalam soal
sosialisasi program JKN.
Selain itu, nampak sikap instruktif aparat dalam hal pelaksanaan sosialisasi
program JKN, yaitu dalam bentuk penugasan-penugasan dari Dinas Kesehatan ke
Puskesmas-Puskesmas, tanpa didahului proses dialog antara Dinas Kesehatan
dengan Puskesmas. Ini sesungguhnya menunjukkan sikap imperatif dari atasan
(Dinas Kesehatan) terhadap bawahan (Puskesmas). Hal ini terjadi karena
pendekatan yang diterapkan adalah bersifat dari atas ke bawah (top down).
Pendekatan top down bersifat memaksa dan tidak aspiratif terhadap kebutuhankebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan akan kesehatan. Sejalan dengan era
otonomi daerah, dalam konteks ini pendekatan top down sudah tidak lagi relevan
untuk diterapkan, karena pemikiran dan pemahaman serta aspirasi masyarakat
telah kian berkembang. Pendekatan top down memiliki banyak kelemahan
disebabkan oleh tersentralistiknya keputusan, pembiayaan, dan pengeleloaannya.
Sebaliknya, pendekatan yang seharusnya dilakukan adalah pendekatan dari
bawah ke atas (bottom-up), yakni pendekatan yang bersifat menghimpun ide-ide
dasar dari masyarakat bawah, dalam hal ini masyarakat miskin dan tidak mampu.
Masyarakat miskin dan tidak mampu, hendaknya jangan hanya dipandang sebagai
objek pembangunan (pembangunan kesehatan), tetapi juga sekaligus sebagai
subjek/pelaku pembangunan (pembangunan kesehatan). Dengan demikian, perlu
ada pergeseran pendekatan dari top-down ke bottom-up, sebagai upaya untuk
menghimpun ide-ide dasar masyarakat dalam proses pembangunan, perencanaan
maupun pengelolaannya. Peran masyarakat dalam proses pembangunan
seharusnya dilakukan dengan pendekatan partisipatif.
Tindakan imperatif aparat ditunjukkan dalam hal pembayaran premi bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu, dimana iuran premi bagi mereka dibayar
oleh Pemerintah. Mengenai hal tersebut informan RF mengatakan “jadi, untuk
PBI ini tidak ada pendaftaran perorangan, karena iurannya bukan mereka yang
bayar, tapi Pemerintah yang bayar. Karena iurannya dibayar Pemerintah, maka

jalurnya pun lewat Pemerintah” (interview 02).
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Pernyataan “karena iurannya dibayar Pemerintah, maka jalurnya pun lewat
Pemerintah”, ini sesungguhnya menunjukkan tindakan imperatif Pemerintah.
Pemerintah lah yang berhak mengatur soal pembayaran iuran premi (alokasi
anggaran peserta PBI), penetapan besaran iuran premi, dan mekanisme pengajuan
kepesertaan PBI. Sementara, masyarakat miskin dan tidak mampu harus tunduk
dan mengikuti peraturan dan petunjuk Pemerintah.
Pernyataan tersebut kemudian ditegaskan kembali informan RF yang

mengatakan bahwa “Karena PBI iurannya dibayar oleh Pemerintah, maka
prosesnya juga dilakukan oleh Pemerintah” (Interview 02). Hal ini juga adalah
menunjukkan tindakan imperatif, karena proses pembayaran iuran kepesertaan
PBI diatur sendiri oleh Pemerintah dalam mekanisme pembayaran iuran dan
dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah, tanpa melibatkan masyarakat sebagai
penerima manfaat (peserta PBI). Padahal, aspirasi masyarakat miskin dan tidak
mampu sebagai peserta PBI perlu didengar, dipahami, dan diperhatikan.
5.2.2. Able People dalam Komitmen Aparat terhadap Pelayanan Kesehatan
Faktor penting yang dapat mempengaruhi thinking ahead, thinking again,
dan thinking across adalah able people. Able people adalah faktor penting dalam
konteks pelaksanaan jaminan kesehatan. Untuk itu, sejatinya para aparat memiliki
orientasi pada able people dalam pelaksanaan jaminan kesehatan. Beberapa
pernyataan aparat yang mengindikasikan terdapatnya able people, misalnya

informan RF yang mengatakan bahwa “ yang penting kan esensinya masyarakat
kurang mampu bisa terlayani” (Interview 02).
Pernyataan tersebut mengisyarakatkan sikap kepedulian aparat dalam
melayani masyarakat miskin dan tidak mampu dalam konteks pelayanan
kesehatan. Aparat seharusnya lebih memperhatikan masyarakat miskin dan tidak
mampu untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Selama ini, akses
pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu masih belum
terlayani dengan memadai. Salah satu sebab yang mendasarinya adalah mereka
belum terdata secara valid dan akuntabel. Padahal mereka adalah komponen
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masyarakat golongan bawah yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan
dengan mudah dan cepat.
Namun di sisi lain, terdapat juga beberapa faktor yang menunjukkan
sebaliknya, unable people. Unable people, misalnya ditunjukkan dalam
transformasi kepesertaan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Terdapat
langkah yang tidak secara langsung dapat mengakomodasi eks peserta
Jamkesmas/Jamkesda menjadi peserta BPJS Kesehatan peserta PBI. Dengan kata
lain, eks peserta Jamkesmas/Jamkesda tidak secara otomatis dapat menjadi peserta
BPJS Kesehatan peserta PBI, seperti dinyatakan informan RF berikut ini.
Kalau yang Jamkesda saya kira sebelum jadi BPJS Kesehatan hanya
sedikit Kabupaten/Kota yang mengikutsertakan masyarakatnya ke dalam
penjaminan. Kalau di Bandung karena 2013 tidak ikut penjaminan, ya
2014 mendaftar baru. Jadi, tidak otomatis. Tapi kalau sebelum BPJS
Kesehatan sudah ikut dalam penjaminan seperti KJS yang ada di Jakarta
itu otomatis masuk ke BPJS Kesehatan waktu 2014. Sama juga dengan
yang Jamkesmas yang APBN karena sebelumnya juga sudah masuk data
di dalam pengelolaan kepesertaan. Tentu saja di 2015 masuk menjadi
otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan (Interview 02).
Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandung yang tidak langsung
mengakomodasi peserta Jamkesmas/Jamkesda menjadi peserta BPJS Kesehatan
PBI mengindikasikan sikap yang tidak dapat memenuhi hak sipil masyarakat
miskin dan tidak mampu sepenuhnya dalam program JKN. Sejatinya, dalam
konteks kepesertaan, mereka dapat secara langsung bertransformasi dari eks
peserta Jamkesmas/Jamkesda ke peserta PBI BPJS Kesehatan.
Unable people juga terjadi dalam hal pendaftaran kepesertaan BPJS
Kesehatan dari PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) atau mandiri. Ada
kecenderungan bahwa PBPU/mandiri yang mendaftar menjadi peserta BPJS
Kesehatan adalah yang sakit saja. Sementara masyarakat yang sehat belum banyak
yang mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini dinyatakan RF yakni

“Justru terjadi kecenderungan yang mendaftar yang sakit saja. Hal itu sangat
berpengaruh terhadap sektor penjaminan, karena kalau dari pengumpulan risk
pooling belum merata, maka kecenderungannya dana yang terkumpul dari PPU

akan terpakai untuk PBPU” (Interview 02).
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Masyarakat PBPU/mandiri yang sudah mendaftar menjadi peserta BPJS
Kesehatan tentu saja berharap jika mereka berobat dapat terlayani dan bisa dicover pembiayaannya oleh BPJS Kesehatan dari iuran premi yang mereka bayar
setiap bulannya. Sementara, masyarakat PBPU/mandiri yang hingga sekarang
masih belum mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, karena mereka menilai
bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan bagi peserta BPJS Kesehatan masih
belum memuaskan.
5.2.3. Agile Process dalam Rekrutmen Pegawai dan Mapping Fasilitas
Kesehatan
Agile processes adalah proses atau rangkaian kegiatan yang dapat
dikategorikan sebagai langkah cerdas/tangkas yang dilakukan aparat daerah Kota
Bandung. Beberapa langkah yang dapat dikategorikan sebagai agile process
adalah sebagai berikut:
5.2.3.1. Rekrutmen Pegawai
Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah sebagai komponen kunci
untuk

menggerakkan

pembangunan

kesehatan,

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam hal pencapaian target UHC
(Universal Health Coverage, ketersedian dan kapasitas tenaga kesehatan masih
mengalami permasalahan yang serius. Isu SDM kesehatan menjadi semakin
strategis sejalan dengan berlakunya SJSN dengan tujuan memenuhi kebutuhan
dasar hidup yang layak, termasuk dengan penyediaan jaminan kesehatan bagi
seluruh penduduk di Indonesia. Pelaksanaan JKN membutuhkan ketersediaan
SDM kesehatan dalam jumlah, jenis dan mutu yang memadai dan terdistribusi
dengan baik.
Sebagai salah satu sub sistem terpenting dalam Sistem Kesehatan Nasional
(SKN), SDM kesehatan seharusnya mendapat perhatian serius dalam hal
pengelolaannya. Pengaturan tentang SDM Kesehatan kini juga diperkuat dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU
Nakes) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir masa
jabatannya Oktober 2014. UU yang memayungi seluruh profesi kesehatan ini
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seakan menegaskan pentingnya peran seluruh tenaga kesehatan dalam
pembangunan kesehatan, tidak hanya tenaga medis yang selama ini seolah
diistimewakan, namun kini juga tenaga kesehatan masyarakat bisa terangkat
eksistensinya. Bahkan tenaga kesehatan tradisional juga diakui dengan tegas di
dalamnya.
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melaui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 23
1992). Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan
Kota Bandung secara bertahap merekrut tenaga kesehatan dengan sistem kontrak.

Informan TSS menyatakan “kami merekrut tenaga kesehatan secara bertahap
dengan sistem kontrak untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan”
(Interview 01).
Tenaga

kesehatan

dengan

sistem

kontrak

tentu

masih

belum

berpengalaman dan belum memenuhi kompetensi. Padahal tenaga kesehatan
seharusnya dapat memenuhi standar kompetensi tenaga kesehatan yang baik.
Penerapan standar kompetensi tenaga kesehatan yang baik sangat berperan
penting pada era JKN saat ini. Dengan tenaga kesehatan yang telah memiliki
kompetensi, maka rumah sakit, Puskesmas, dan klinik dapat meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan.
Sementara itu, untuk kebutuhan pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan
Kota Bandung telah dilakukan langkah untuk merekrut pegawai, baik pegawai
tetap maupun pegawai kontrak. Upaya untuk merekrut pegawai tetap dilakukan
melalui Kantor BPJS Kesehatan Pusat.
Saya kira dalam waktu satu setengah tahun ini kita sudah mengadakan dua
kali rekrutmen untuk pegawai tetap dan dikonsentrasikan pada tenaga
medis untuk mencukupi kebutuhan di tingkat penjaminan. Dan, kalaupun
kami tetap menggunakan beberapa orang tenaga kontrak, ya itu tentu
diarahkan lebih ke dalam fungsi kepesertaan. Kantor Pusat sudah
diperhitungkan berapa kebutuhan tenaga kebutuhan tenaga kerja di setiap
daerah (Interview 02).
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Proses merekrut pegawai BPJS Kesehatan dilakukan secara terpusat
melalui pendaftaran on line. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui website
dan proses pendaftarannya bisa dilakukan melalui on line.
Kalau itu menurut saya terpusat. Jadi, pertama biasanya melalui website
atau pendaftaran melalui on line. Walaupun pendaftarannya terpusat, tapi
pendaftarannya bisa di-entry di daerah. Setelah lamaran dan
kelengkapannya masuk, tentu ini ada pemberitahuan. Apakah dari seleksi
lolos administrasi. Kalau lolos administrasi, nanti ada tahap-tahap
selanjutnya. Jadi, semuanya sudah melalui internet. Tidak ada yang ke sini
bawa lamaran kerja (Interview 02).
Berdasarkan hal tersebut, rekrutmen pegawai sudah mulai dilakukan
secara terbuka, terbukti para calon pegawai yang mendaftar melalui internet
dengan cara on line dan bagi calon pegawai yang lolos administratif juga dapat
dilihat di internet. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan sistem rekrutmen
pegawai, dengan proses rekrutmen pegawai yang sudah memulai menggunakan
asas keterbukaan (transparansi).
5.2.3.2. Mapping Fasilitas Kesehatan
Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu semakin
tinggi. Hal ini sejalan dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap
pentingnya fasilitas kesehatan sebagai salah satu sumber daya kesehatan. Fasilitas
kesehatan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat
(pasien). Penyedia jasa pelayanan kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, klinik)
harus mampu memberikan mutu pelayanan kesehatan yang memadai untuk
mencapai kepuasan kepada masyarakat (pasien dan keluarga pasien). Oleh karena
itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan mapping fasilitas kesehatan.
Kami telah melakukan mapping fasilitas kesehatan, hanya memang belum
dibuat laporan dalam bentuk laporan yang lengkap. Mapping fasilitas
kesehatan masih dalam bentuk file dan ada di bidang yang melakukan
tugas dan fungsinya (Interview 01).
Mapping fasilitas kesehatan seharusnya dibuat dalam bentuk laporan yang
lengkap. Bahkan, sejatinya dapat dipublikasan ke masyarakat. Hal ini karena
masyarakat mempunyai peran yang sangat penting serta ikut bertanggung jawab
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terhadap keberlangsungan regulasi dalam pelayanan kesehatan. Melalui Undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka
fasilitas pelayanan kesehatan wajib membuka informasi tentang kinerjanya
kepada masyarakat melalui media massa, sehingga masyarakat mempunyai
pilihan dalam memilih fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kinerja
yang baik, dan menghindari fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai
kinerja buruk. Masyarakat juga dapat melakukan kendali terhadap sarana
pelayanan kesehatan dengan membentuk lembaga independen yang memonitor
kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dan memberikan umpan balik guna
perbaikan mutu dan kinerja dalam pelayanan kesehatan.
5.2.4. Kapabilitas (Capabilities) Aparat dalam Penerapan
Kesehatan
5.2.4.1. Thinking Ahead dalam Penerapan Jaminan Kesehatan
5.2.4.1.1. Road Map Persiapan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Jaminan

Seiring dengan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan
kepada seluruh rakyat Indonesia, pada Tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang
No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang
mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk diantaranya
adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS). SJSN bidang kesehatan kemudian disebut Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang
implementasinya sudah dimulai 1 Januari 2014, yang secara operasional,
pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan dan Peta Jalan (Roadmap) JKN.
Peta jalan (road map) BPJS Kesehatan menargetkan pada tahun 2019 nanti
seluruh masyarakat Indonesia sudah masuk dalam sistem JKN. Target kepesertaan
tersebut sangat optimistis, padahal dibandingkan dengan negara lain, penerapan
JKN di Indonesia sangat singkat, hanya 5 (lima) tahun. Kemudian, dalam
mempersiapkan pelaksanaan JKN, di mana Kota Bandung sebagai daerah
percontohan pelaksanaan program JKN, Dinas Kesehatan Kota Bandung telah
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menyusun peta jalan (roadmap) persiapan pelaksanaan JKN, seperti dinyatakan

informan TSS, yaitu “Kota Bandung telah ditunjuk sebagai kota percontohan
untuk pelaksanaan JKN. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan pelaksanaan JKN
(Jaminan Kesehatan Nasional) kami telah menyusun road map persiapan
pelaksanaan JKN (Informan 01).
Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan telah menyusun peta
jalan (road map) persiapan pelaksanaan JKN. Road map persiapan pelaksanaan
JKN, antara lain menyangkut pembentukan tim pelaksanaan JKN seperti yang

dituturkan informan TSS, yaitu “Kami telah membentuk tim Pelaksanaan JKN
Kota Bandung yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bandung. Dalam Surat Keputusan itu dirinci beberapa tugas pokok yang

harus dikerjakan oleh tim” (Interview 01).
Tim pelaksanaan JKN telah dibentuk sebagaimana tercantum dalam Surat
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor: 445/2089-DINKES
tentang Kelompok Kerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Kesehatan
Kota Bandung Tahun Anggaran 2014. Kelompok Kerja Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 memiliki
tugas pokok sebagai berikut: (1) melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan JKN; (2) bertanggungjawab
dalam pengelolaan manajemen penyelenggaraan JKN secara keseluruhan di
wilayah kerjanya; (3) mengkoordinasikan manajemen kepesertaan, pelayanan,
UPM, dan data serta informasi dalam pelaksanaan JKN; (4) melakukan
pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan JKN di tingkat Kabupaten/Kota; dan (5) menangani penyelesaian
keluhan dari para pihak.
Selain berkaitan dengan pembentukan tim pelaksanaan JKN, road map
persiapan pelaksanaan JKN Dinas Kesehatan Kota Bandung juga berhubungan
dengan data base peserta PBI (eks Bawaku Sehat), penetapan PBI dengan SK
Walikota, kontrak PBI ke PT Askes (Persero), pemetaan (mapping) fasilitas
kesehatan dan penyusunan sistem rujukan, kontrak Puskesmas ke PT Askes
(Persero), dan usulan anggaran untuk peserta PBI tahun 2014.
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5.2.4.1.2. Persepsi tentang Keberhasilan JKN
Keberhasilan pelaksanaan JKN sangat tergantung pada beberapa aspek,
seperti yang dinyatakan informan TSS berikut ini.
Keberhasilan JKN sangat tergantung pada:
1. Penguatan layanan kesehatan primer di bidang preventif dan promotif –
pemberdayaan masyarakat;
2. Sistem rujukan yang tertata, artinya adanya kepatuhan penerima dan
pemberi pelayanan;
3. Partisipasi seluruh komponen dalam sosialisasi pentingnya pemahaman
tentang jaminan kesehatan;
4. Ketersediaan pembiayaan, sesuai amanat UU. Masyarakat miskin dan
tidak mampu dijamin oleh Pemerintah;
5. Kendali mutu dan biaya di setiap strata pelayanan (Interview 02).
Penjelasan tersebut, dapat dimaknai bahwa pelayanan kesehatan,
khususnya pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) tidak hanya berfokus pada
pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga berorientasi pada
pelayanan kesehatan preventif dan promotif. Sebagaimana yang tercantum dalam
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 22
Ayat 1, dijelaskan bahwa manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan
perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai
yang diperlukan.
Dengan demikian, fungsi FKTP tidak hanya sebagai tempat berobat,
namun juga sebagai tempat masyarakat memperoleh edukasi kesehatan sebelum
mereka menderita sakit. Program preventif dan promotif ini penting dilakukan
untuk menjaga peserta tetap sehat dan peserta yang sakit tidak semakin bertambah
parah. Untuk itu, memberdayakan masyarakat dengan memberikan edukasi dan
sosialisasi tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan dan jaminan kesehatan
kepada peserta secara langsung adalah perlu dilakukan secara berkesinambungan.
Kemudian, sistem rujukan juga perlu menjadi perhatian, karena dengan
sistem jaringan fasilitas pelayanan kesehatan memungkinkan terjadinya
penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah yang mungkin
timbul, baik secara vertikal maupun horizontal ke fasilitas pelayanan yang lebih
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kompeten dan terjangkau. Dengan adanya sistem rujukan, pasien bisa
mendapatkan pertolongan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu
dan bermutu dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Selanjutnya, ketersediaan pembiayaan adalah subsistem yang cukup
fundamental dalam sistem JKN. Ketiadaan atau tidak optimalnya pembiayaan
dalam penyelenggaraan JKN, dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan
pembangunan kesehatan pada umumnya dan tujuan universal health coverage
(UHC) pada khususnya. Sebaliknya, pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan
berkesinambungan memegang peranan penting untuk penyelenggaraan JKN,
khususnya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Oleh karena itu, reformasi kebijakan kesehatan di suatu daerah sejatinya
memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk
menjamin terselenggaranya kecukupan, pemerataan, efisiensi dan efektivitas
pelayanan kesehatan. Kebijakan pembiayaan kesehatan yang mengutamakan
pemerataan dan berpihak kepada masyarakat miskin akan mendorong tercapainya
akses pelayanan yang bersifat universal.
Terkait menyelenggarakan JKN, pengembangan sistem kendali mutu dan
kendali biaya pelayanan kesehatan bertujuan untuk menghasilkan pelayanan
kesehatan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan medik peserta.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 36, bahwa
kendali mutu dan kendali biaya pada tingkat Fasilitas Kesehatan dilakukan oleh
Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
5.2.4.1.3. Merencanakan Mutu Pelayanan Kesehatan
Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN,
pemerintah harus menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, Sumber Daya
Manusia (SDM) kesehatan yang cukup dan handal, sarana prasarana pendukung
serta anggaran operasional yang cukup khususnya bagi Puskesmas dan rumah
sakit, khususnya milik pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari
komplain peserta dan mencegah rumah sakit atau Puskesmas menjadi sasaran
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ketidakpuasan pasien. Rencana peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang akan
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah:
Upaya yang harus dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan ke
depan:
1. Menyediakan sarana kesehatan yang lebih baik, alat-alat kesehatan, dan
obat-obatan. Karena ini sudah menjadi kewajiban Dinkes.
2. Pengembangan tenaga kesehatan dengan melakukan pelatihanpelatihan.
3. Memperbaiki dan mengembangkan sarana kesehatan, supaya
masyarakat bisa berobat di lingkungan yang tidak buruk (Interview 01).
Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan JKN perlu bekerja sama untuk meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan yang lebih baik. Hal ini dimulai dari level regulator hingga level mikro
untuk menjamin pelaksanaan program JKN yang lebih baik. Regulator perlu
memperbaiki dan mengembangkan sistem dan melakukan upaya pemerataan
fasilitas pelayanan kesehatan dan SDM kesehatan, memberikan informasi kepada
masyarakat dan media masa mengenai tingkat mutu sarana pelayanan kesehatan,
dan mengembangkan sistem rujukan.
Namun demikian, hal penting lainnya yaitu dari sisi akuntabilitas JKN
adalah perlunya menetapkan indikator mutu untuk setidaknya enam dimensi mutu
pelayanan kesehatan yaitu: efektif, efisien, mudah diakses, aman, tepat waktu, dan
mengutamakan pasien. Kemudian melakukan proses pengukuran mutu pelayanan
kesehatan secara periodik dan analisis serta sosialisasi kepada berbagi pihak
terkait.
Selain hal di atas, Dinas Kesehatan Kota Bandung juga merencanakan
bahwa beberapa aspek penting lainnya adalah sebagai berikut:
Untuk ke depan kami akan melakukan:
1. MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kota
Bandung dengan BPJS Kesehatan Kota Bandung.
2. PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Dinas Kesehatan Kota Bandung
dengan BPJS Kesehatan Kota Bandung.
3. PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara BPJS Kesehatan Kota Bandung
dengan Puskesmas.
4. Persiapan penetapan masyarakat miskin dengan SK Walikota Bandung.
5. Mendorong masyarakat umum untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan
secara mandiri.
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6. Meng-upadate data kepesertaan. Data kepesertaan harus benar-benar
valid dan jelas, supaya tidak lagi masyarakat miskin yang ada di luar
data base (Interview 01).
Melihat penjelasan di atas, langkah Dinas Kesehatan Kota Bandung
selanjutnya masih memfokuskan pada regulasi yang berkaitan dengan upaya
membangun pemahaman dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS
Kesehatan Kota Bandung dan antara BPJS Kesehatan Kota Bandung dengan
pihak Puskesmas. Regulasi lain adalah penetapan masyarakat miskin sebagai
peserta PBI yang setiap tahun mengalami perubahan dan harus ditetapkan melalui
SK Walikota Bandung. Selain itu, hal yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kota
Bandung ke depan adalah juga mendorong masyarakat umum untuk menjadi
anggota BPJS Kesehatan secara mandiri (PBPU/Pekerja Bukan Penerima Upah)
dan melakukan update pendataan masyarakat miskin data kepesertaan PBI benarbenar valid.
5.2.4.2. Thinking Again dalam Memahami Masalah dan Metode Pemecahan
Masalah
5.2.4.2.1. Memahami Masalah
JKN masih belum sejalan dengan dengan paradigma pembangunan
kesehatan di Indonesia, yaitu Paradigma Sehat. JKN masih menitikberatkan
pelayanan kuratif dan rehabilitatif serta kurang memperhatikan pelayanan
promotif dan preventif. Apa yang dikemukakan informan TSS adalah berkaitan
dengan pelayanan kuratif dan rehabilitatif seperti berikut.
Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di Kota
Bandung:
1. Administrasi. Masih banyak ditemukan di lapangan itu seperti masalah
administrasi. Orang miskin masuk dulu ke Rumah Sakit, baru kalau
mau pulang kemudian memperlihatkan sebagai kartu BPJS Kesehatan
atau Kartu SKM (Surat Keterangan Miskin).
2. Pelayanan. Komunikasi dari Direktur Rumah Sakit ke Petugas
Pelayanan terdepan masih belum sama. Kalau komitmen dari Direktur
itu sudah jelas dalam melayani pasien miskin, tetapi dari front officenya menolak. Harus ada SOP yang jelas ditempel di front office.
3. Kepesertaan. Data kepesertaan masyarakat miskin belum jelas dan
valid.
4. Pembiayaan. Kami dari Dinkes sudah komitmen DPRD Kota Bandung
(Interview 01).
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Melihat pernyataan di atas, ada empat masalah yang selama ini dihadapi
dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di Kota Bandung, yakni: (1) administrasi,
(2) pelayanan, (3) kepesertaan, dan (4) pembiayaan. Masalah administrasi,
sesungguhnya bukan hanya menyangkut kekhawatiran adanya penolakan jika di
awal ketika akan masuk rumah sakit menggunakan fasilitas atau kartu BPJS
Kesehatan. Karena khawatir ditolak oleh pihak rumah sakit, pasien atau keluarga
pasien masuk dulu rumah sakit, kemudian ketika akan pulang dari rumah sakit
mereka menunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Selain itu, pengurusan administrasi
kepulangan pasien dari rumah sakit juga memerlukan waktu yang relatif lama,
karena terbatasnya petugas administrasi yang tidak sebanding dengan tingginya
volume pekerjaan administratif.
Pelayanan kesehatan juga menjadi masalah yang serius. Masalah
pelayanan kesehatan bukan hanya terkait dengan miskomunikasi antara Direktur
rumah sakit dengan petugas pelayanan. Namun juga berkaitan dengan lamanya
pasien harus menunggu antrean ketika mendaftar untuk berobat, pemeriksaan dari
dokter rumah sakit, dan menunggu untuk mendapatkan obat. Pasien harus
menunggu berjam-jam pemeriksaan dokter di layanan poliklinik karena dokter
belum hadir. Kalau pasien sudah standby, seharusnya dokter sudah ada. Dokter
sering terlambat melayani pemeriksaan pasien di poliklinik karena beban kerja
dokter demikian berat. Ketika datang, dokter visit dulu ke ruang perawatan, lalu
ke pelayanan di ruang rawat inap.
Selain itu, kepesertaan juga masih menjadi masalah yang serius. Data
masyarakat miskin dan tidak mampu masih belum jelas dan valid. Masih ada
masyarakat miskin yang belum masuk ke dalam data kepesertaan PBI BPJS
Kesehatan, sementara yang sudah tidak miskin lagi mereka masuk kepesertaan
PBI BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, update data kepesertaan adalah menjadi
penting untuk dilakukan secara terus-menerus.
Masalah yang lain dalam pelaksanaan jaminan kesehatan adalah
pembiayaan. Pembiayaan adalah salah satu dari subsistem yang cukup
fundamental dari sistem JKN. Ketiadaan atau tidak optimalnya pembiayaan dalam

137

penyelenggaraan JKN, merupakan salah satu penyebab utama tidak tercapainya
tujuan program JKN yang diinginkan. Betapa tidak, hampir semua aktivitas dalam
pembangunan tak dapat dipungkiri, membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan
kesehatan yang kuat, stabil, dan berkesinambungan memegang peranan yang
sangat vital untuk penyelenggaraan JKN dalam rangka mencapai berbagai tujuan
penting dari pembangunan kesehatan di suatu daerah diantaranya adalah
pemerataan pelayanan kesehatan dan akses dan pelayanan yang berkualitas.
Oleh karena itu, reformasi kebijakan kesehatan di suatu daerah seyogyanya
memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk
menjamin terselenggaranya kecukupan, pemerataan, efisiensi dan efektivitas.
Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai akan
menolong pemerintah daerah untuk dapat memobilisasi sumber-sumber
pembiayaan, mengalokasikannya secara rasional serta menggunakannya secara
efisien dan efektif. Kebijakan pembiayaan kesehatan yang mengutamakan
pemerataan serta berpihak kepada masyarakat miskin akan mendorong
tercapainya akses yang universal. Pada aspek yang lebih luas diyakini bahwa
pembiayaan

dalam

bidang

kesehatan

ini

mempunyai

kontribusi

pada

perkembangan sosial dan ekonomi.
Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan jaminan
kesehatan bagi masyarakat PBI Jaminan Kesehatan Kota Bandung dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran
2014 yang telah dialokasikan dalam kode rekening belanja bantuan sosial untuk
PBI Jaminan Kesehatan Kota Bandung kepada BPJS sebesar Rp 81.900.000.000,(delapan puluh satu milyar Sembilan ratus juta rupiah).
Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan
Kota Bandung mengacu pada ketentuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 A Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebesar Rp 19.225,- (sembilan belas ribu
dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang/bulan. Jumlah iuran peserta per
bulan adalah besaran iuran peserta dikalikan jumlah peserta yang telah dapat
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dimigrasikan kelengkapan data personil dan kependudukannya pada sistem
Aplikasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Bandung. Mekanisme Pembayaran
Iuran BPJS Kesehatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung
Nomor 532 Tahun 2014 tentang Belanja Bantuan Sosial bagi Peserta Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung melalui Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Kesehatan Tahun Anggaran 2014.
5.2.4.2.2. Metode Pemecahan Masalah
Untuk mengatasi permasalahan jaminan kesehatan seperti yang telah
diungkapkan di atas, maka perlu metode untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Metode untuk mengatasi hal tersebut:
1. Melakukan advokasi dengan TKPK dalam hal kepesertaan.
2. Dalam soal anggaran akan melakukan advokasi dengan DPRD Kota
Bandung.
3. Membuat forum komunikasi dengan BPJS Kesehatan.
4. Menyiapkan SDM dengan menambah/merekrut tenaga kesehatan, yaitu
dokter dan bidan kontrak, untuk lebih mengutamakan mutu pelayanan
kesehatan.
5. Melakukan penghitungan pemerataan kapitasi di Puskesmas, agar tidak
terlalu jomplang, terlalu jauh. Sementara ini, ada yang pendapatannya
besar karena kapitasinya juga besar. Yang pendapatannya kecil karena
kapitasinya juga kecil. Padahal jumlah tenaganya relatif sama. Ini
regulasinya ada di BPJS Kesehatan Kota Bandung.
6. Memfungsikan klinik-klinik swasta supaya dapat berperan serta dalam
penyelenggraan pelayanan kesehatan dan dapat meringankan beban
kerja Puskesmas (Interview 01).
Pendanaan yang cukup dan berkesinambungan adalah salah satu kunci
sukses program JKN. Kecukupan dana diukur dengan tersedianya dana setiap saat
untuk membiayai layanan kesehatan yang diklaim ataupun dibayar kepada
fasilitas kesehatan. Keseimbangan jangka panjang antara dana tersedia dan
pembayaran klaim fasilitas kesehatan merupakan kunci keberhasilan program
JKN sekaligus merupakan bagian tersulit manajemen jaminan/asuransi kesehatan.
Dana Jaminan Kesehatan dapat digunakan untuk biaya operasional dan pendanaan
klaim/manfaat layanan yang dijamin.
Selain itu, perlu upaya menjalin forum komunikasi antara Dinas Kesehatan
Kota Bandung dengan BPJS Kesehatan Kota Bandung. Hal ini perlu dilakukan
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untuk menjalin koordinasi dan kesepahaman, terutama upaya-upaya untuk
mencegah dan mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Penanganan
keluhan dari peserta PBI dan peserta non PBI hendaknya perlu ditanggapi dengan
serius dan cepat, baik oleh Dinas Kesehatan maupun oleh BPJS Kesehatan Kota
Bandung.
Kemudian, Pemerintah Kota Bandung perlu menyediakan fasilitas
kesehatan primer dan rujukan serta SDM. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan
ditambah, tetapi kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi,
terutama di pelayanan kesehatan primer. Masalah kurangnya tenaga kesehatan,
baik jumlah, jenis, dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya
akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas. Di samping itu, juga
menimbulkan permasalahan pada sistem rujukan dan penanganan pasien untuk
kasus tertentu.
Pemerataan kapitasi di setiap FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama), seperti di Puskesmas-Puskesmas perlu ditata agar tidak terjadi
ketimpangan. Selama ini yang terjadi, ada ketimpangan antara Puskesmas yang
satu dengan Puskesmas lainnya. Ada Puskesmas yang mendapatkan dana kapitasi
yang tinggi, sementara Puskesmas yang lainnya memperoleh dana kapitasi yang
rendah. Dengan demikian, dana kapitasi perlu dikelola dengan baik.
Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP
dari BPJS Kesehatan (Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden RI No. 32/2014).
Sedangkan dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar di
muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan (Pasal 1
ayat (6) Peraturan Presiden RI No. 32/2014).
Selanjutnya, langkah yang perlu menjadi perhatian juga adalah
memfungsikan klinik-klinik swasta. Untuk itu, kerjasama antara BPJS Kesehatan
dengan klinik-klinik perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
kesehatan masyarakat yang kian terus bertambah jumlah peserta BPJS Kesehatan,
baik peserta PBI maupun peserta non PBI.
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5.2.4.2.3. Sistem Rujukan
Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,
dalam pasal 1 ayat 14, disebutkan bahwa fasilitas kesehatan adalah fasilitas
pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Dalam
konteks fasilitas kesehatan tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota
Bandung Nomor 810 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pembiayaan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan
Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014, melampirkan daftar
jejaring rujukan fasilitas pemberi pelayanan kesehatan masyarakat miskin di luar
basis data PBI Jaminan Kesehatan Kota Tandung 2014.
Sesuai SK Menteri Kesehatan No. 23/1972 pengertian sistem rujukan
adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan
tanggungjawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan
secara vertikal dalam arti dari unit berkemampuan kurang kepada unit yang lebih
mampu, atau secara horizontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat
kemampuannya.
Efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan akan dapat tercapai jika
pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan berjenjang termasuk di dalamnya
rujukan balik. Oleh karena itu, perlu ada upaya penguatan sistem pelayanan
rujukan (berjenjang). Sistem rujukan hanya bisa berjalan dengan baik, jika
fasilitas kesehatan mendapat pembayaran kapitasi yang besarnya layak atau dapat
disepakati oleh asosiasi dokter.
Fasilitas kesehatan tingkat pertama dibagi ke dalam sub wilayah kerja
(SWK), yaitu sebagai berikut:
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Tabel 5.16
Fasilitas Kesehatan Sub Wilayah Kerja (SWK) I
NO
1

KECAMATAN
SUKASARI

2

CIDADAP

3

SUKAJADI

4
5
6

CICENDO
ANDIR
BANDUNG KULON

PUSKESMAS
UPT SUKARASA
LEDENG
KARANG SETRA
SARIJADI
UPT CIUBULEUIT
CIPAKU
UPT SUKAJADI
SUKAWARNA
UPT PASIRKALIKI
UPT GARUDA
UPT CIBUNTU
CIJERAH
CIGONDEWAH

ZONA JEJARING RUJUKAN I
RSU SALAMUN
RSU ADVENT
RSKIA HERMINA PASTEUR
RSKIA MELINDA
RSKIA SUKAJADI
RSU SANTOSA
RSU RAJAWALI
RSU KEBON JATI

KELAS
B
B
B
C
C
B
C
C

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2014

Tabel 5.17
Fasilitas Kesehatan Sub Wilayah Kerja (SWK) II
NO
7
8

KECAMATAN
CIBEUNYING KALER
CIBEUNYING KIDUL

9

KIARA CONDONG

10

BATUNUNGGAL

11

COBLONG

12

BANDUNG WETAN

13

SUMUR BANDUNG

PUSKESMAS
UPT NEGLASARI
UPT PADASUKA
PASIR LAYUNG
UPT BABAKAN SARI
BABAKAN SURABAYA
UPT IBRAHIM ADIIE
GUMURUH
AHMAD YANI
UPT PUTER
DAGO
SEKELOA
CIKUTRA LAMA
UPT SALAM
TAMAN SARI
UPT TAMBLONG
BALANDIA

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2014

ZONA JEJARING RUJUKAN I
RSU SANTO YUSUF
RSU PINDAD
RSU ST BORROMEUS
RSU SARININGSIH
RSU BUNGSU
RSKIA LIMUATI
RSB EMMA POERADIREDIA

KELAS
C
D
B
D
D
C
C
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Tabel 5.18
Fasilitas Kesehatan Sub Wilayah Kerja (SWK) III
NO
14

KECAMATAN
LENGKONG

15

REGOL

16

ASTANAANYAR

17

BOJONGLOA
KIDUL
BOJONGLOA
KALER
BABAKAN
CIPARAY

18
18

PUSKESMAS
UPT TALAG BODAS
SURYALAYA
CUAGRA LAMA
CUAGRA BARU
UPT PASUNDA
MOCH. RAMADHAN
PASIRLUYU
UPT PAGARSIH
ASTANAANYAR
LIO GENTENG
PELINDUNG HEWAN
UPT KOPO

ZONA JEJARING RUJUKAN I
RASU MUHAMMADIYAH
RSU SARTIKA ASIH
RSU IMMANUEL
RSKIA KOTA BANDUNG

KELAS
C
C
B
B

UPT CITARAP
SUKAPAKIR
UPT CARINGIN
CIBOLERANG
SUKAHAJI

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2014
Tabel 5.19
Fasilitas Kesehatan Sub Wilayah Kerja (SWK) IV
NO
20

KECAMATAN
ANTAPANI

PUSKESMAS
UPT GANTA ANTAPANI
ANTAPANI
MAJAWAY

21

MANDALAJATI

22

ARCAMANIK

23
24
26

BUJUNG BERUNG
CIKAMBO
PANYILEUKAN

27

GEDEBAGE

28

RANCASAN

29

BUAH BATU

30

BANDUNG KIDUL

UPT SINDANG JAYA
JATIHANDAP
MANDALA MEKAR
PAMULANG
UPT ARCAMANIK
RUSUNAWA
UPT UBER INDAH
UPT CIKAMBO
UPT CIBIRU
CILENGKRANG
CIPADUNG
UPT RIUNG BANDUNG
CEMPAKA ARUM
UPT CIPAMOKOLAN
DERWATI
UPT MARGAHATU RAYA
SEKEJATI
UPT KUJANG SARE
WENGGER
PASAWAHAN

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2014

ZONA JEJARING RUJUKAN I
RASU MUHAMMADIYAH
RSU SARTIKA ASIH
RSU IMMANUEL
RSKIA KOTA BANDUNG

KELAS
C
C
B
B
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Berkaitan dengan sistem rujukan pelayanan kesehatan, dapat dinyatakan
oleh informan RF yaitu:
Saya kira rujuk-merujuk banyak orang yang mengira hanya berkaitan
dengan kompetensi dokter. Padahal, bisa kita pahami banyak juga yang
terpaksa pasien dirujuk karena tidak lengkapnya alat, prasarana kesehatan,
dan obat. Jadi, kalau dokternya bisa mengatasi, tapi kalau obatnya tidak
ada, dan sarana prasarananya tidak ada, ya terpaksa pasien ini harus
dikirim ke rumah sakit. Nah, itulah dari sisi pelayanan tingkat dasar.
Secara umum, Kementerian Kesehatan tidak hanya menyediakan tenaga
dokternya, tetapi juga mencukupi prasarana dan obat-obatan. Berarti selain
kompetensi dokter, obat sama sarana kesehatan pun harus dipenuhi. Tapi,
ketika orang terkena penyakit sesuatu di Puskesmas gak ada obatnya, ya
tetap harus dirujuk. Malah dokter salah kalau tidak merujuk pasien, karena
dia sudah tahu di Puskesmas tidak ada obatnya. (Interview 02).
Pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem rujukan tidak hanya
berhubungan dengan kompetensi dokter dan tenaga kesehatan lainnya, tetapi
berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta obat-obatan
yang mencukupi. Oleh karena itu, kompetensi dokter dan tenaga kesehatan
lainnya, fasilitas kesehatan dan obat-obatan harus dipenuhi, terutama untuk
pelayanan kesehatan di Puskesmas-puskesmas (fasilitas kesehatan tingkat
pertama).
5.2.4.2.4. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN di Kota Bandung
didasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor:
445/4972-DINKES tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional Kota Bandung Tahun 2014. Tim monev pelaksanaan
JKN terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota/pengelola laporan.
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Tabel 5.20
Uraian Tugas Tim Monev Pelaksanaan JKN
Tim Monev Pelaksanaan JKN
Uraian Tugas
Pengarah
Menentukan arah strategi dan kebijakan serta
pengendalian Monitoring dan Evaluasi
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) di Kota Bandung.
Ketua
Memantau dan mengkoordinasikan semua
pelaksanaan JKN di Kota Bandung.
Sekretaris
Mempersiapkan dan melaksanakan peyusunan
pengelolaan kegiatan JKN di Kota Bandung.
Anggota/Pengelola Laporan
Menyusun dan menyampaikan laporan atas
semua hasil pelaksanaan penyelenggraan JKN di
Kota Bandung, yaitu untuk:
a. Kabupaten/Kota menyampaikan laporan ke
Tim Monev Tingkat Provinsi.
b. Tim Monev Tingkat Provinsi menyampaikan
laporan ke Tim Monev Pusat.
Dinas Kesehatan Kota Bandung bukan hanya membentuk tim Monev dan
menyusun uraian tugas tim Monev pelaksanaan JKN, tetapi juga melaksanakan
Monev pelaksanaan JKN tersebut.
Terkait dengan Monev, Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan:
1. Monitoring terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan
Puskesmas.
2. Penilaian akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas. Standar mutu
pelayanan kesehatan, indikatornya adalah penilaian akreditasi.
(Interview 01).
Kegiatan monitoring pelayanan kesehatan penting dilakukan, karena
berguna bagi pihak penanggungjawab program JKN. Monitoring juga sebagai
salah satu fungsi manajemen dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.
Selain itu, monitoring dapat membantu penentuan langkah-langkah yang berkaitan
dengan kegiatan monitoring dan evaluasi selanjutnya.
Realitasnya, pelayanan kesehatan yang terdapat baik di Rumah Sakit
maupun Puskesmas tampaknya masih belum memenuhi harapan pasien dan
keluarga pasien. Permasalahan seperti fasilitas kesehatan yang belum lengkap dan
sumber daya manusia kesehatan yang belum memadai masih banyak ditemui di
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beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Bandung. Untuk itu, hasil dari
monitoring pelayanan kesehatan tersebut seharusnya ditindaklanjuti untuk
perbaikan mutu pelayanan kesehatan ke depan.
Pemberi pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) harus
memahami status kesehatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang
dilayaninya dan mendidik masyarakat tentang pelayanan kesehatan dasar dan
melibatkan masyarakat dalam menentukan bagaimana cara yang paling efektif
menyelenggarakan pelayanan kesehatan, sehingga diperlukan suatu hubungan
yang saling percaya antara pemberi pelayanan kesehatan (provider) dengan
pasien/masyarakat.
5.2.4.3. Thinking Across dalam Transformasi Kelembagaan dan Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
5.2.4.3.1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung dalam penanggulangan
kemiskinan adalah dengan membentuk TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan), yang tujuan utamanya adalah mengkoordinasikan kebijakan dan
program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Ketua TKPK Kota Bandung
adalah Wakil Walikota Bandung. Salah satu tugas TKPK Kota Bandung adalah
melakukan pengolahan data masyarakat miskin, termasuk data kepesertaan PBI.
Mengenai pengolahan data yang dilakukan TKPK Kota Bandung dinyatakan oleh
informan RF, yakni ““... Kebetulan di Bandung berbentuk TKPK (Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan). Mungkin di daerah lain yang belum ada TKPKnya, pasti ada Dinas tertentu, instansi yang memang diberi kepercayaan untuk

mengolah data tersebut” (Interview 02).
Melihat pernyataan tersebut, tugas TKPK Kota Bandung diantaranya
adalah mengolah data masyarakat miskin agar data tersebut benar-benar valid,
sehingga kesalahan data berangsur-angsur bisa diminimalisir. Pendataan
masyarakat miskin di Kota Bandung masih menjadi permasalahan serius yang
hingga kini dirasakan dan dikeluhkan oleh masyarakat terutama miskin dan tidak
mampu.
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5.2.4.3.2. Transformasi Kelembagaan
Sejak tanggal 1 Januari 2014, PT Askes (Persero) sudah berubah menjadi
BPJS Kesehatan. Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan berarti: (1) Kementerian
Kesehatan RI tidak lagi menyelenggarakan program Jamkesmas, (2) Kemhan,
TNI, dan Polri tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan kecuali
untuk

pelayanan

kesehatan

tertentu

yang

berkaitan

dengan

kegiatan

operasionalnya, (3) PT Jamsostek tidak lagi menyelenggarakan program jaminan
pemeliharaan kesehatan, dan (4) PT Askes dinyatakan bubar tanpa likuidasi.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan tonggak baru
penyelenggaraan jaminan sosial. Dengan adanya jaminan sosial, risiko keuangan
yang dihadapi oleh seseorang, baik karena memasuki usia tidak produktif,
mengalami sakit, mengalami kecelakaan, dan bahkan kematian, diambil alih oleh
lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial.
Di Indonesia, sebelumnya ada empat lembaga yang bergerak di bidang
jaminan sosial. Mereka adalah PT Askes (Persero), yang mengelola program
jaminan kesehatan bagi para pegawai negeri. PT Jamsostek (Persero), yang
mengelola empat program jaminan sosial, yakni program Jaminan Hari Tua
(JHT),

program

Jaminan

Kecelakaan

Kerja

(JKK),

program

Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan (JPK), dan program Jaminan Kematian (JKM), di mana
para pesertanya adalah para pekerja swasta, mulai dari kalangan buruh hingga
profesional. PT Taspen (Persero) menyelenggarakan program pensiun untuk para
pegawai negeri. Dan PT Asabri (Persero) yang menyelenggarakan program
jaminan sosial mirip seperti PT Jamsostek, tetapi pesertanya adalah para anggota
TNI/Polri.
Jadi, mereka yang yang sebelumnya mengikuti program jaminan ataupun
asuransi kesehatan, baik di PT Jamsostek, PT Asabri, maupun lembaga-lembaga
lainnya, berpindah pengelolaannya kepada BPJS Kesehatan. Bahkan, rakyat
miskin pun sudah bisa berobat ke rumah sakit dengan tanggungan BPJS
Kesehatan. Pemerintah yang membayar iuran bagi rakyat miskin tersebut kepada
BPJS Kesehatan.
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Mengenai transformasi kelembagaan dari PT Askes (Persero) ke BPJS
Kesehatan dperjelas oleh informan RF sebagai berikut.
Kita sama-sama bukan satker (satuan kerja) otonomi. BPJS Kesehatan itu
dari dulunya/awalnya Askes berbentuk perusahaan. BUMN waktu itu.
Artinya, dia sifatnya kalau mau disamakan dengan struktur di
Pemerintahan, dia sifatnya satker vertikal. Sama seperti mungkin
Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal pajak dari Pusat sampai ke
Daerah itu satu kesatuan. Kalau mungkin yang perwilayah itu mungkin
otonomi daerah yang punya kewenangan dari masing-masing
kabupaten/Kota. Berhubung kami ini awalnya satu perusahaan, tentu
perubahannya juga mengacu kepada UU Nomor 24 tahun 2011 mengenai
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Artinya, dia terbagi dua. Kalau
secara kelembagaan tidak perlu lagi dipecah per daerah. Begitu instansi
induknya berubah bentuk dari BUMN menjadi Badan Hukum Publik, tentu
sampai ke cabang berubah semua (Interview 02).
Transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan membutuhkan
berbagai persiapan, termasuk perubahan status PT Askes (Persero) yang
berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi BPJS Kesehatan yang
merupakan Badan Hukum Publik (BHP) yang bertanggungjawab langsung kepada
Presiden. BPJS Kesehatan berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan, terutama
terkait dengan kepesertaan. Titik krusialnya adalah penjangkauan peserta yang
termasuk dalam klasifikasi miskin, sehingga dibutuhkan strategi khusus dalam
implementasinya.
5.2.4.3.3. Inovasi Pelayanan Kesehatan
Metode atau cara baru kerapkali dilakukan oleh Walikota Bandung (M.
Ridwan Kamil atau yang dikenal dengan Kang Emil), seperti pernyataan yang

mengindikasikan adanya upaya inovasi, yaitu “Saya mencoba berinovasi setiap
hari, di mana bisa ditemukan metode atau cara baru untuk memperbaiki sistem, ya
saya lakukan (http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus,27 Juli 2014).
Inovasi yang dilakukan M. Ridwan Kamil itu dianggap contoh pemimpin
di tingkat lokal yang mampu berinovasi. Bahkan berbagai langkah inovatifnya
menarik perhatian media, yang ditunjukkan oleh pernyataan “Berbagai
langkahnya ini kemudian menarik perhatian media, sehingga namanya pun
banyak disebut. Pria kelahiran 1971 ini lantas dianggap contoh pemimpin di
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tingkat

lokal

yang

mampu

berinovasi

(http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus, 27 Juli 2014).
Langkah terobosan yang telah dilakukan oleh M. Ridwan Kamil yang ada
kaitannya dengan program JKN adalah dengan menghidupkan kembali tamantaman kota dan memberikan denda kepada perokok di tempat umum seperti
berikut ini.
Semenjak dilantik sebagai Walikota pada 2013 lalu, dia membuat
terobosan dengan menghidupkan kembali taman-taman kota, memberikan
denda kepada perokok di tempat umum, hingga mempercepat pembuatan
akte
kelahiran
bagi
warganya
(http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus, 27 Juli 2014).
Fungsi taman kota dalam ekosistem sangat berperan penting. Taman kota
adalah penyeimbang ekosistem bagi lingkungan yang telah banyak perubahan di
perkotaan. Fungsi dari pepohonan dan tanaman hijau di taman kota diperlukan
untuk menyaring polusi yang dihasilkan oleh knalpot kendaraan bermotor. Udara
yang jernih sangat diperlukan bagi manusia. Apalagi bagi penduduk perkotaan
yang dalam 5 atau 6 hari sebelumnya masyarakat habiskan dengan bekerja keras
dalam lingkungan yang kurang sehat (AC, ruangan pengap, ataupun berdebu).
Ketika menghirup udara segar, secara klinis akan mempengaruhi tingkat
kejernihan darah yang mengalir ke otak. Dengan demikian, kepala akan terasa
ringan dengan udara segar yang mengalir dalam darah.
Mengingat pentingnya fungsi dari taman kota, sangat diperlukan untuk
melestarikan dan ikut menjaga supaya taman ini terawat. Tak merusak tanaman
dan membuang sampah pada tempatnya, baik di taman kota maupun di dalam kota
itu sendiri merupakan salah satu bentuk kepedulian manusia dengan alam,
khususnya akan kebersihan dan kesehatan lingkungan kota.
Taman kota memiliki fungsi ekologis dan fungsi sosial. Fungsi ekologis,
taman kota sebagai penjaga kualitas lingkungan kota. Sementara, fungsi sosial,
taman kota sebagai tempat komunikasi sosial. Taman kota dapat juga sebagai
tempat berolah raga dan rekreasi yang mempunyai nilai sosial, ekonomi, dan
edukatif. Taman kota juga memiliki nilai estetika, sehingga menjadi daya tarik
tersendiri bagi sebuah kota. Taman yang ditata dengan baik dan dirancang dengan
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tepat dapat memberikan kesan asri, tenang, nyaman dan menyejukkan. Hal ini
diperlukan manusia (terutama di kota-kota besar) sebagai kompensasi dari
kesibukan kerja sehari-hari, untuk menggairahkan semangat baru bagi kegiatan
selanjutnya.
Selain menghidupkan taman-taman kota, juga memberikan denda kepada
perokok di tempat umum seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 03 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan,
dan Keindahan dalam Pasal 48 mengenai sanksi administrasi. Salah satu aspek

penting dalam pasal tersebut adalah “merokok di tempat umum, sarana kesehatan,
tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar

mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum” dikenakan
pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta
rupiah).
Jadi, dengan menghidupkan kembali taman-taman kota dan memberikan
denda kepada perokok di tempat umum adalah langkah strategik yang bersifat
preventif dan promotif dalam sistem pelayanan kesehatan. Langkah ini penting
untuk mengimbangi pelayanan kesehatan yang lebih banyak bertumpu pada
program-program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif.
Kerja cepat dan cara inovatif diperlukan untuk membangun kota Bandung.
Langkah Inovatif bukan hanya sebatas ide, tetapi harus diaplikasikan.
Sebagai seorang profesional, M. Ridwan Kamil berprinsip bekerja serba
cepat dan sangat deadline oriented. Dengan cara itu pula ia bertekad
membangun Kota Bandung. Ide-ide kreatif dan inovatif langsung ia
aplikasikan begitu menduduki kursi Walikota. Hasilnya, meski belum
genap setahun ia memimpin, sudah mendapatkan apreasi yang luar biasa.
Tidak hanya dari warga Kota Bandung, tapi juga masyarakat Indonesia
bahkan
lembaga
internasional
(http://www.mensobsession.com,
22/05/2014).
Langkah inovatif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap
warga Bandung juga telah dilakukan oleh M. Ridwan Kamil, yaitu dengan
mengeluarkan kebijakan agar Puskesmas buka 24 jam dan seluruh Rumah Sakit
yang ada di wilayah Kota Bandung membuka antrean pasien melalui SMS,
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sehingga selain pasien bisa memanfaatkan waktunya di rumah juga di sarana
pelayanan kesehatan tidak berjubel.
Tolok ukur kemakmuran suatu masyarakat ada tiga, yaitu Kesehatan,
Peradaban, dan Ekonomi tapi untuk masyarakat Kota Bandung Walikota
menambahkan satu poin yaitu indeks kebahagiaan. Ia juga berpesan jangan
pernah berhenti berinovasi dan kepada PNS jangan terjebak dengan urusan
administrasi, tapi coba kembangkan pemikiran-pemikiran baru sehingga
memunculkan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat. Pemerintah Kota Bandung dalam rangka
meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Kota Bandung
mengeluarkan kebijakan agar Puskesmas buka 24 jam dan seluruh Rumah
Sakit yang ada di wilayah Kota Bandung membuka antrian pasien melalui
SMS, sehingga selain si pasien bisa memanfaatkan waktunya di rumah
juga di sarana pelayanan kesehatan tidak berjubel. Banyak inovasi yang
disampaikan oleh Walikota termasuk membangun pasar tradisional yang
fasilitas dan pelayanannya tidak kalah dengan pasar modern.
(http://www.pom.go.id, 20 Mei 2015).
Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa Pemerintah Kota Bandung
berusaha untuk menyejahterakan warganya. Pemerintah Kota Bandung telah
menetapkan tolok ukur kemakmuran masyarakat Kota Bandung, yang terdir dari:
kesehatan, peradaban, ekonomi, dan indeks kebahagiaan. Selain itu, Pemerintah
Kota Bandung telah memunculkan cara inovatif untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan terhadap masyarakat, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan agar
Puskesmas buka 24 jam dan seluruh Rumah Sakit yang ada di wilayah Kota
Bandung membuka antrian pasien melalui SMS, sehingga selain pasien bisa
memanfaatkan waktunya di rumah juga di sarana pelayanan kesehatan tidak
berjubel.
5.2.5. Adaptive Policies dalam Persiapan dan Pengembangan Jaminan Kesehatan
5.2.5.1. Kecukupan Anggaran, Kesiapan Data, dan Kesiapan Birokrasi
Menurut informan RF, yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota
dan BPJS Kesehatan dalam persiapan pelaksanaan JKN adalah sebagai berikut.
Saya kira karena PBI APBN sudah masuk dalam jalur, ya sudah masuk
sebetulnya. Nah, untuk APBD ini sebetulnya tidak bisa sepihak. Bukan
hanya BPJS Kesehatan yang harus mempercepat persiapan pendaftaran
kepesertaan, juga diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama dari
pihak Pemerintah Daerah, Kabupaten maupun Kota. Karena di dalamnya
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adalah: yang pertama, kecukupan anggaran. Karena tidak semua
Kabupaten dan Kota mampu membiayai PBI ini. Yang kedua, dari
kesiapan data. Data bagaimana? Karena kami mensyaratkan data individu
dengan kunci utama adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan). NIK
sangat diperlukan agar tidak terjadi data ganda, dengan nama yang sama
tapi identitas yang berbeda. Padahal, orangnya sama, itu-itu juga. Itulah
kami syaratkan berupa NIK. Karena NIK juga masuk dalam UU
Kependudukan. Jadi, bukan karena arogansi BPJS. UU Kependudukan
yang baru yang digunakan adalah E-KTP. Itu menggunakan nomor, yaitu
NIK nasional. Lalu, yang ketiga adalah kesiapan birokrasi. (Interview 02).
Jadi, dalam pandangan RF ada 3 (tiga) faktor penting yang harus dilakukan
Pemerintah Daerah dalam persiapan kepesertaan PBI, yaitu: kecukupan anggaran,
kesiapan data, dan kesiapan birokrasi.
Itu adalah peran Pemda sejauhmana dari Pemda bisa mengikuti tiga hal
tersebut. Begitu. Anggaran, data, dan birokrasi. Ada Pemda tertentu yang
lancar di nomor 3, tapi tidak lancar di nomor 1. Semua birokrasi, suratmenyurat, administrasi lengkap, perjanjian kerjasama, penetapan SK, tapi
nomor 1 anggarannya belum ada. Ada Pemda nomor 1 dan 3-nya sudah
lengkap, tapi nomor 2 belum ada data masyarakat miskinnya. Jadi,
macam-macam kan setiap daerah mempunyai permasalahan sendiri-sendiri
(Informan 02).
Pendataan masyarakat miskin adalah sangat penting, karena dapat
dijadikan dasar acuan agar mereka mendapatkan jaminan kesehatan sebagai hak
yang telah dijamin oleh undang-undang. Tugas pendataan masyarakat miskin ini
bukan hanya tugas Dinas Kesehatan Kota Bandung, tetapi tugasnya TKPK (Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan), di mana Dinas Kesehatan Kota
Bandung menjadi anggota TKPK tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut,

informan TSS mengatakan bahwa “pendataan kepesertaan itu bukan tugasnya
Dinkes. Namun tugasnya TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)
dan dibantu oleh Kantor BKBPM (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan

Masyarakat) Kota Bandung” (Interview 01).
Data masyarakat miskin bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik),
Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana). Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor:
440/Kep.014-Bappeda/2014,

TKPK

(Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan) Kota Bandung, yang anggotanya terdiri dari: Bappeda (Badan
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Perencanaan Pembangunan Daerah), BKBPM (Badan Kesatuan Bangsa dan
Pemberdayaan Masyarakat), Dinas Sosial, BPPKB, Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil, BPS Kota Bandung, serta SKPD lainnya, adalah bertugas untuk
melakukan pemutakhiran daftar masyarakat miskin Kota Bandung, sebagaimana
diperintahkan Walikota Bandung sesuai Keputusan Walikota tersebut.
Perihal penyusunan basis data masyarakat miskin di Kota Bandung,
Pemerintah Kota Bandung mendukung apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Pemerintah Kota Bandung melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang
tergabung dalam TKPK Kota Bandung memiliki prinsip dalam penyusunan data
masyarakat miskin dan penanggulangan kemiskinan, sebagai yang disampaikan
informan sebagai berikut:
Prinsip kita harus mengikuti kebijakan nasional. Namun kita harus arif,
yaitu bagaimana caranya kebijakan nasional bisa kita manfaatkan
sekaligus bersinergi dengan kebijakan kita”.
Masalah kemiskinan, terdiri dari:
1. Masalah data: tidak single data dan data sering bertambah dan berubah;
2. Tidak ada keterpaduan: setiap SKPD berjalan sesuai tupokisinya dan
sifatnya stimulus dan tidak ada sinergi dengan program nasional dan
dunia (Interview 03).
Tampaknya data masyarakat miskin di Kota Bandung masih menjadi
persoalan. Basis data yang berfungsi sebagai data dasar bagi program
penanggulangan kemiskinan, khususnya program JKN masih belum mampu
menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut
juga disebabkan oleh tidak adanya sinergitas di kalangan institusi pengelola data.
Masing-masing institusi/instansi terkait menganggap bahwa data yang mereka
hasilkan paling akurat dan paling benar.
Untuk itu, perlu ada solusi untuk mengatasi permasalahan data
kemiskinan, agar data kemiskinan tersebut tepat dan dapat disepakati, sehingga
kepesertaan PBI program JKN bisa tepat sasaran.
Menurut saya, solusi atas masalah data kemiskinan, ada dua cara, yaitu:
1. Harus diesepakati bersama untuk single data;
2. Sifat data, terdiri dari data pokok (TNP2K/Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan) dan tambahan data Daerah harus
ditetapkan oleh Kepwal (Keputusan Walikota) Bandung (Interview 03).
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Dengan demikian, penyusunan dan pemutakhiran data kemiskinan menjadi
penting dilakukan. BKBPM Kota Bandung telah berusaha menyusun dan
memutakhirkan data kemiskinan Kota Bandung hingga bulan Desember 2013.
Rekapitulasi data kemiskinan Kota Bandung sampai dengan bulan Desember
2013 adalah:
Tabel 5.21
Rekapitulasi Data Kemiskinan Kota Bandung
sampai dengan Bulan Desember 2013
Data pokok
(TNP2K)
459.265 jiwa

Data Dinas
Kesehatan
292.867 jiwa

Data
BPPKB
33.009
jiwa

Sub Total

Duplicate

Total

785.141
jiwa

78.782
jiwa

706.359
Jiwa

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2014
Data kemiskinan tersebut diolah kembali sampai dengan 15 Desember
2014. Informan DD menyatakan bahwa proses pengolahan data dilakukan dengan
urutan sebagai berikut:
Data masyarakat miskin Kota Bandung per tanggal 15 Desember 2014
melalui proses sebagai berikut: data awal tanggal 3 Januari 2014 adalah
706.359 jiwa berdasarkan Keputusan Walikota 440/Kep. 014Bappeda/2014 tentang Penetapan Daftar Masyarakat Miskin Kota
Bandung Tahun 2014. Data tersebut terdiri dari Data Pusat sebanyak
366.300 jiwa dan data Daerah sebanyak 340.059 jiwa. Setelah divalidasi,
data yang memiliki identitas kependudukan sebanyak 485.665 jiwa.
Setelah diolah dan divalidasi kembali dengan Data Pusat dapat diperoleh
gambaran sebagai berikut: data masyarakat miskin PBI (Penerima Bantuan
Iuran) pusat sebanyak 366.300 jiwa; data PBI Daerah sebanyak 309.268
jiwa yang terdiri dari: Beridentitas lengkap sebanyak 267.454 jiwa; belum
beridentitas lengkap sebanyak 41.814 jiwa; setelah dilakukan koordinasi
dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meminta bantuan
melengkapinya, dari data 41.814 jiwa dapat dilengkapi identitasnya
sebanyak 38.322 jiwa dan sisanya 5.826 jiwa tidak jelas identitasnya.
(Interview 03).
Berdasarkan proses pengolahan data kemiskinan tersebut, informan DD
menyimpulkan sebagai berikut:
Berdasarkan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa: data awal masyarakat
miskin tahun 2014 sebanyak 706.359 jiwa; data beridentitas Kota Bandung
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sebanyak 485.665 jiwa; PBI Daerah sebesar 267.454 jiwa seluruhnya
beridentitas Kota Bandung; PBI Pusat sebanyak 366.300 jiwa dan 218.211
jiwa diantaranya beridentitas kependudukan; jumlah masyarakat miskin
semula 706.359 jiwa (2014) berubah menjadi 672.076 jiwa yang terdiri
dari: 366.300 jiwa (PBI Pusat) serta 267.454 jiwa (PBI Daerah) ditambah
38.322 jiwa (PBI Daerah hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan
dan dan Catatan Sipil. Jadi, PBI Daerah semuanya berjumlah 305.776
jiwa; terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 34.283 jiwa (4,8%).
Penurunan ini diduga disebebkan perubahan status, meninggal, terjadi
duplikasi atau pindah alamat (Interview 03).
Mengenai data kepesertaan PBI, sesungguhnya masih menyimpan
persoalan yang serius, karena masih banyak warga masyarakat yang tergolong
tidak mampu belum masuk dalam basis data kepesertaan PBI. Padahal orang tidak
mampu adalah termasuk peserta PBI, selain fakir miskin sebagaimana yang
dijamin UU SJSN Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3). Dalam pasal 14 ayat (1)

dinyatakan bahwa “Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan
iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”, kemudian
ayat (2) menyatakan bahwa “penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu”, dan ayat (3) berbunyi
bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.
Selanjutnya, pasal 18 ayat (1) dan (2) dan pasal 19 ayat (4) UU BPJS juga
mengatur perihal peserta PBI. Pasal 18 ayat (1) UU BPJS menyatakan bahwa

“pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran dan anggota keluarganya
sebagai peserta kepada BPJS”, dan ayat (2) mengatakan bahwa “penerima bantuan
iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya

secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS”,
serta pasal 19 ayat (4) menegaskan bahwa “pemerintah membayar dan menyetor
iuran untuk penerima bantuan iuran kepada BPJS”. Kemudian, dalam Peraturan
Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pasal 1 ayat (3)

dan 16 ayat (1). Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “penerima bantuan iuran
Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir
miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Pasal
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16 ayat (1) mengatakan bahwa ”iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI
Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah”.
Oleh karena itu, atas dasar hak orang tidak mampu untuk mendapatkan
jaminan kesehatan tersebut sejatinya mereka tidak mengalami kesulitan untuk
memperoleh Kartu BPJS Kesehatan untuk peserta PBI. Hal ini dialami sendiri
oleh warga masyarakat yang tidak mampu, mereka sering dipersulit dan peraturan
yang kerapkali berubah-ubah. Namun demikian, ada solusi yang ditawarkan
Pemerintah Kota Bandung, dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung
Nomor 810 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pembiayaan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014.
Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota Bandung Nomor 810 Tahun
2014 ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman kerja dalam pelaksanaan
jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar basis
data PBI Jaminan Kesehatan Kota Bandung. Sementara, tujuan ditetapkannya
Peraturan Walikota tersebut adalah untuk meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pada fasilitas Pemberi Pelayanan
Kesehatan Rujukan, melalui jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan. Sedangkan, sasaran pelaksanaan jaminan pembiayaan
pelayanan kesehatan adalah masyarakat di luar basis data PBI Jaminan Kesehatan
yang dilayani pada Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kelas III.
Jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan tersebut dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun
Anggaran 2014 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014. Anggaran ini dimanfaatkan untuk: (a)
membayar penuh biaya perawatan sesuai dengan pola tarif BPJS pada Fasilitas
Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi masyarakat miskin yang memiliki
SKM (Surat Keterangan Miskin) dari awal perawatan atau 3x24 jam pada kasus
gawat darurat; (b) membayar penuh biaya perawatan sesuai dengan pola tarif
BPJS di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi PMKS
(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memiliki surat rekomendasi

156

dari Dinas Sosial Kota Bandung; dan (c) membayar penuh biaya perawatan sesuai
dengan pola tarif BPJS di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi
pasien masyarakat miskin dan PMKS yang membutuhkan rawat jalan lanjutan.
Mengenai updating data kepesertaan masyarakat miskin tampaknya bagi
masyarakat miskin eks Jamkesda, tidak secara otomatis seluruhnya dapat beralih
menjadi peserta BPJS Kesehatan, seperti yang dituturkan informan RF.
Kalau yang Jamkesda saya kira sebelum jadi BPJS Kesehatan hanya
sedikit Kabupaten/Kota yang mengikutsertakan masyarakatnya ke dalam
penjaminan. Kalau di Bandung karena 2013 tidak ikut penjaminan, ya
2014 mendaftar baru. Jadi, tidak otomatis. Tapi kalau sebelum BPJS
Kesehatan sudah ikut dalam penjaminan seperti KJS yang ada di Jakarta
itu otomatis masuk ke BPJS Kesehatan waktu 2014. Sama juga dengan
yang Jamkesmas yang APBN karena sebelumnya juga sudah masuk data
di dalam pengelolaan kepesertaan. Tentu saja di 2015 masuk menjadi
otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan (Informan 03).
Fakir miskin dan orang tidak mampu yang sudah masuk data base PBI,
perlu ditetapkan oleh Walikota, supaya memiliki dasar hukum yang jelas untuk
kemudian disediakan anggarannya. Hal tersebut diungkapkan informan TSS, yaitu

“kami perlu data kepesertaan yang sudah di-SK-kan oleh Walikota, karena kami
harus menganggarkan untuk tahun depan yang berdasarkan SK tersebut (Informan
03).
Untuk peserta PBI tahun anggaran 2014 telah ditetapkan oleh Walikota
Bandung. Penetapan daftar masyarakat miskin Kota Bandung Tahun 2014 telah
dilakukan

melalui

Keputusan

Walikota

Bandung

Nomor

440/Kep.014-

Bappeda/2014. Keputusan penetapan daftar masyarakat miskin Kota Bandung
Tahun 2014 ini didasari oleh pertimbangan bahwa untuk keberhasilan
penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung diperlukan data tunggal yang
digunakan sebagai acuan bagi SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) dalam
melaksanakan program dan kegiatannya pada tahun 2014.
Untuk melaksanakan tujuan tersebut, maka diperlukan sumber data
masyarakat miskin yang bersumber antara lain dari BPS (Badan Pusat Statistik),
Dinas Kesehatan yang berbasis kewilayahan, dan Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana sampai dengan Desember 2013. Dalam
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rangka mewujudkan penetapan daftar masyarakat miskin Kota Bandung Tahun
2014, TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Bandung
memiliki tugas untuk melakukan pemutahiran daftar masyarakat miskin Kota
Bandung setiap 3 (tiga) bulan sekali yang secara pembiayaan dibebankan kepada
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Bandung.
Kemudian, dalam hal jumlah kepesertaan masyarakat miskin yang telah
ditetapkan sebagai PBI juga ditegaskan kembali dalam Perjanjian Kerjasama
antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Bandung
dengan Pemerintah Kota Bandung Nomor: 048/KTR/V.01/0514 dan Nomor
440/1496-DINKES tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat
PBI Jaminan Kesehatan Kota Bandung, yaitu pada Pasal 4 tentang Jumlah
Kepesertaan ayat (1) disebutkan bahwa peserta Program Jaminan Kesehatan
adalah masyarakat Kota Bandung yang telah terdaftar pada data base Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan ditetapkan sebagai PBI
Jaminan Kesehatan Kota Bandung yang didaftarkan dalam Program Jaminan
Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Kota Bandung
sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor:
440/Kep.014-Bappeda/2014 tentang Penetapan Daftar Masyarakat Miskin Kota
Bandung Tahun 2014, yaitu seluruhnya berjumlah 340.059 (tiga ratus empat
puluh ribu lima puluh sembilan) jiwa.
Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat
(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK,
nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan,
golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku,
tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
Kemudian, ayat (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor
identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik, serta ayat (3) Pemerintah
menyelenggarakan

semua

pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

publik

dengan

berdasarkan

NIK
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Berdasarkan UU Administrasi Kependudukan tersebut, NIK (Nomor Induk
Kependudukan) adalah penting, karena NIK menjadi nomor identitas tunggal
untuk semua urusan pelayanan publik. Bahkan, Pemerintah menyelenggarakan
semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK. Namun, tampaknya NIK ini
masih kurang menjadi perhatian serius dan sering diabaikan oleh masyarakat
sendiri.
Kenyataan tersebut ditegaskan oleh informan RF bahwa warga
masyarakat, apalagi masyarakat menengah ke bawah masih belum menyadari
akan pentingnya aturan kependudukan.
Biasanya adalah mengumpulkan NIK, karena belum semua warga
masyarakat, apalagi masyarakat menengah ke bawah sadar terhadap aturan
kependudukan. Itu yang paling utama. Kalau yang lain-lain, mungkin pada
saat dia pindah atau mungkin pada saat dari kepesertaan tidak tahu bahwa
dia merasa didaftarkan oleh RT/RW, Kelurahan, saya kira menjadi
sampingan lah. Tapi yang utamanya yang kami rasakan selama 2014 baik
di Kecamatan, Kelurahan, maupun sampai dengan RW kesulitannya
mencari NIK (Interview 02).
Dengan demikian, perlu upaya untuk memberikan kesadaran kepada
masyarakat tentang betapa penting NIK bagi warga masyarakat. Untuk itu,
sosialisasi mengenai pentingnya NIK pada khususnya dan administrasi
kependudukan pada umumnya perlu dilakukan secara terus-menerus.
Aspek penting lain tentang kepesertaan adalah koordinasi dan pemahaman
yang sama antara pihak Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan. Perlunya
koordinasi dan pemahaman yang sama antara pihak Pemerintah Daerah dengan
BPJS Kesehatan dalam rangka mempercepat persiapan pendaftaran kepesertaan
dinyatakan informan RF sebagai berikut.
Saya kira karena PBI APBN sudah masuk dalam jalur, ya sudah masuk
sebetulnya. Nah, untuk APBD ini sebetulnya tidak bisa sepihak. Bukan
hanya BPJS Kesehatan yang harus mempercepat persiapan pendaftaran
kepesertaan, juga diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama dari
pihak Pemerintah Daerah, Kabupaten maupun Kota (Informan 02).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk mempercepat
persiapan pendaftaran kepesertaan tidak bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan,
tetapi juga diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Hal ini perlu
dilakukan agar terdapat saling pengertian dan pemahaman diantara pemangku
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kepentingan (stakeholder) tersebut. Pengertian dan pemahaman yang sama dalam
konteks percepatan persiapan kepesertaan antar stakeholder perlu dibangun,
mengingat aspek kepesertaan adalah salah parameter pencapaian UHC (Universal
Health Coverage).
Lebih lanjut, informan RF menegaskan pentingnya kesiapan birokrasi
internal Pemerintah Daerah dalam hal kepesertaan PBI, yaitu dalam menyiapkan
administrasi perjanjian kerjasama dan penetapan masyarakat miskin.
Birokrasi internal di Pemerintah Daerah dalam menyiapkan administrasi
perjanjian kerjasama dan penetapan masyarakat miskin, karena walaupun
nomor 3 ini sifatnya lebih formalitas, tetapi secara hukum dan ketentuan,
misalnya pada saat audit hal ini justru yang sangat lebih berpengaruh
dibandingkan manfaat yang diterima oleh orang miskin. Walaupun,
masyarakat miskin terlayani dengan baik, dengan program PBI, tetapi
kalau nomor 3 ini tidak ada, kelihatannya secara ketentuan hukum dan
auditor tetap dinyatakan salah atau cacat secara administrasi. Artinya, itu
kan cuma formalitas. Perjanjian kerjasama, penetapan Walikota, dst. Yang
penting kan esensinya masyarakat kurang mampu bisa terlayani. Tapi ya
bagaimanapun kita perlu koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk
yang nomor 3 ini.
SK penetapan ini ditetapkan Walikota, karena menggunakan anggaran
Pemerintah Daerah. Alur pendaftaran peserta yang ditetapkan oleh
Pemerintah tentang BPJS, dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, sampai di
Pemerintah Kota, untuk kemudian diserahkan kepada BPJS Kesehatan
untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan itu harus ditetapkan oleh Walikota.
Jadi, tidak begitu saja, setelah ada pengajuan dari RT, RW, Kelurahan,
Kecamatan, sifatnya kolektif, tidak satu persatu. Hari ini satu, besok satu.
Dan, sebelum disampaikan ke BPJS Kesehatan tentu harus ditetapkan dulu
oleh SK Walikota (Interview 02).
Mengacu pada regulasi pendataan kepesertaan PBI juga telah diatur
mengenai proses mutasi kepesertaan PBI. Proses mutasi data kepesertaan PBI,
dimungkinkan terjadinya keluar-masuk data kepesertaan PBI. Mekanisme proses
mutasi data kepesertaan PBI dijelaskan informan RF sebagai berikut.
Dalam satu periode kerjasama, katakanlah 1(satu) tahun itu kita beri
kesempatan 3 kali (4 bulan sekali) untuk bermutasi. Jadi, setiap 4 bulan
sekali kalau di Bandung, contohnya, di bulan Januari, Mei, dan
September. Tapi, daerah lain ya silakan ditentukan masing-masing Pemda
sama BPJS Kesehatan. Nah, di bulan-bulan itulah ada masyarakat yang
mampu bisa keluar, yang baru saja miskin masuk, silakan. Tapi, tidak bisa
setiap hari. Artinya, yang terjadi pada bulan Mei, mutasi keluar dan masuk
adalah hasil pengumpulan dan pencatatan dari bulan Februari, Maret, dan
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April, itu bulan mencatat. Kemudian, bulan Mei dilakukan mutasi. Nanti,
akhir Mei tutup lagi. Jadi, bulan Juni, Juli, Agustus itu bulannya
mengumpulkan dan mencatat lagi, yang di RT, RW, Kelurahan,
Kecamatan, sampai ke Pemkot. Nanti, di bulan September, Pemkot kasih
lagi ke kami. Nah, itu harus dengan penetapan Walikota (Interview 02).
Menurut penilaian RF, proses pengumpulan data kepesertaan PBI dapat
melalui 2 (dua) jalur.
Nah, jadi begini. Pengumpulan data ada dua jalur. Pertama, memang
sudah ditetapkan oleh Kecamatan, Kelurahan, RT, RW. Lalu jalur yang
kedua, masyarakat memang perlu. Dia tidak masuk dalam pengajuan RT,
RW, Kelurahan, Kecamatan, tetapi pada suatu saat dia sakit jadi perlu
dibantu oleh Pemerintah. Nah, itu memang betul diajukan melalui RT,
RW, Kelurahan, dan Kecamatan. Jadi, mengajukan tidak lewat BPJS
Kesehatan. Sebetulnya begini, kalau saya tangkap kelihatannya RT, RW,
Kelurahan, Kecamatan itu sudah punya data, siapa-siapa saja yang mau
dibayari iurannya oleh Pemerintah, apakah mereka mendata, apakah
mereka datang ke rumah-rumah, walaupun orangnya tidak mengajukan
karena berdasarkan pengamatan, mereka miskin dan tidak mampu. Itulah
yang diajukan ke Kelurahan, Kecamatan, untuk ke Pemkot ditetapkan oleh
Walikota masuk ke BPJS Kesehatan. Tapi di luar pengamatan itu mungkin
RT, RW, Kelurahan, Kecamatan juga tidak mengetahui ada orang lain
yang sebetulnya lebih membutuhkan (Interview 02).
Berdasarkan pernyataan tersebut, walaupun sudah ada aturan tentang alur
penerbitan Surat Keterangan Miskin dan mekanisme pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin di luar basis data PBI jaminan kesehatan, tetapi dalam
realitasnya masyarakat miskin yang mengajukan untuk memperoleh Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sering mengalami kesulitan. Birokrasi
pengajuan warga masyarakat tidak mampu untuk memperoleh SKTM sering
berbelit-belit. Akhirnya, mereka enggan untuk mengurusnya.

5.2.5.2. Pengembangan SDM
Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah sebagai komponen kunci
untuk

menggerakkan

pembangunan

kesehatan,

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam hal pencapaian target UHC
(Universal Health Coverage, ketersedian dan kapasitas tenaga kesehatan masih
mengalami permasalahan yang serius. Isu SDM kesehatan menjadi semakin
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strategis sejalan dengan berlakunya SJSN dengan tujuan memenuhi kebutuhan
dasar hidup yang layak, termasuk dengan penyediaan jaminan kesehatan bagi
seluruh penduduk di Indonesia. Pelaksanaan JKN membutuhkan ketersediaan
SDM kesehatan dalam jumlah, jenis dan mutu yang memadai dan terdistribusi
dengan baik.
Rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti Puskesmas,
klinik atau praktek dokter keluarga merupakan sarana pelayanan terdepan yang
langsung bersentuhan dengan masyarakat. Baik buruknya kinerja sektor kesehatan
sangat dipengaruhi oleh upaya kesehatan perorangan yang dijalankan oleh fasilitas
kesehatan tersebut. Layanan yang diberikan tentu didukung kuat oleh sumber daya
manusia (SDM) kesehatan yang jumlahnya mencukupi dan kualitasnya dapat
diandalkan.
Sebagai salah satu sub sistem terpenting dalam Sistem Kesehatan Nasional
(SKN), SDM kesehatan seharusnya mendapat perhatian serius dalam hal
pengelolaannya. Pengaturan tentang SDM Kesehatan kini juga diperkuat dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU
Nakes) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir masa
jabatannya Oktober 2014. UU yang memayungi seluruh profesi kesehatan ini
seakan menegaskan pentingnya peran seluruh tenaga kesehatan dalam
pembangunan kesehatan, tidak hanya tenaga medis yang selama ini seolah
diistimewakan, namun kini juga tenaga kesehatan masyarakat bisa terangkat
eksistensinya. Bahkan tenaga kesehatan tradisional juga diakui dengan tegas di
dalamnya.
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melaui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 23
1992). Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan
Kota Bandung secara bertahap merekrut tenaga kesehatan dengan sistem kontrak.

Informan TSS menyatakan “kami merekrut tenaga kesehatan secara bertahap
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dengan sistem kontrak untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan”. (TSS,
02/12/2014).
Tenaga

kesehatan

dengan

sistem

kontrak

tentu

masih

belum

berpengalaman dan belum memenuhi kompetensi. Padahal tenaga kesehatan
seharusnya dapat memenuhi standar kompetensi tenaga kesehatan yang baik.
Penerapan standar kompetensi tenaga kesehatan yang baik sangat berperan
penting pada era JKN saat ini. Dengan tenaga kesehatan yang telah memiliki
kompetensi, maka rumah sakit, Puskesmas, dan klinik dapat meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan.
Sementara itu, untuk kebutuhan pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan
Kota Bandung telah dilakukan langkah untuk merekrut pegawai, baik pegawai
tetap maupun pegawai kontrak. Upaya untuk merekrut pegawai tetap dilakukan
melalui Kantor BPJS Kesehatan Pusat.
Saya kira dalam waktu satu setengah tahun ini kita sudah mengadakan dua
kali rekrutmen untuk pegawai tetap dan dikonsentrasikan pada tenaga
medis untuk mencukupi kebutuhan di tingkat penjaminan. Dan, kalaupun
kami tetap menggunakan beberapa orang tenaga kontrak, ya itu tentu
diarahkan lebih ke dalam fungsi kepesertaan. Kantor Pusat sudah
diperhitungkan berapa kebutuhan tenaga kebutuhan tenaga kerja di setiap
daerah (Interview 02)
Proses merekrut pegawai BPJS Kesehatan dilakukan secara terpusat
melalui pendaftaran on line. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui website
dan proses pendaftarannya bisa dilakukan melalui on line.
Kalau itu menurut saya terpusat. Jadi, pertama biasanya melalui website
atau pendaftaran melalui on line. Walaupun pendaftarannya terpusat, tapi
pendaftarannya bisa di-entry di daerah. Setelah lamaran dan
kelengkapannya masuk, tentu ini ada pemberitahuan. Apakah dari seleksi
lolos administrasi. Kalau lolos administrasi, nanti ada tahap-tahap
selanjutnya. Jadi, semuanya sudah melalui internet. Tidak ada yang ke sini
bawa lamaran kerja (Interview 02).
Terkait dengan SDM Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bandung
mengembangkan tenaga kesehatan dengan melakukan pelatihan-pelatihan, seperti

dinyatakan informan TSS bahwa “Untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan,
Dinas Kesehatan Kota Bandung mengembangkan tenaga kesehatan dengan
melakukan pelatihan-pelatihan (Informan 01). Informan TSS tidak menjelaskan
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secara spesifik jenis pelatihan yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota
Bandung. Namun, peneliti dalam suatu kesempatan pernah mengikuti kegiatan
pelatihan sebagai moderator yang dilaksanakan Bidang Bina Program Dinas
Kesehatan Kota Bandung, tanggal 13-14 Oktober 2014. Pelatihan tersebut

bertemakan “Analisis Masalah Kesehatan”

dan pesertanya adalah Kepala

Puskesmas se-Kota Bandung.
5.2.5.3. Pengembangan Fasilitas Kesehatan
Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu semakin
tinggi. Hal ini sejalan dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap
pentingnya fasilitas kesehatan sebagai salah satu sumber daya kesehatan. Fasilitas
kesehatan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat
(pasien). Penyedia jasa pelayanan kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, klinik)
harus mampu memberikan mutu pelayanan kesehatan yang memadai untuk
mencapai kepuasan kepada masyarakat (pasien dan keluarga pasien). Oleh karena
itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan mapping fasilitas kesehatan,

seperti dinyatakan informan TSS, yaitu “Kami telah melakukan mapping fasilitas
kesehatan, hanya memang belum dibuat laporan dalam bentuk laporan yang
lengkap. Mapping fasilitas kesehatan masih dalam bentuk file dan ada di bidang
yang melakukan tugas dan fungsinya (Interview 01).
Mapping fasilitas kesehatan seharusnya dibuat dalam bentuk laporan yang
lengkap. Bahkan, sejatinya dapat dipublikasan ke masyarakat. Hal ini karena
masyarakat mempunyai peran yang sangat penting serta ikut bertanggung jawab
terhadap keberlangsungan regulasi dalam pelayanan kesehatan. Melalui Undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka
fasilitas pelayanan kesehatan wajib membuka informasi tentang kinerjanya
kepada masyarakat melalui media massa, sehingga masyarakat mempunyai
pilihan dalam memilih fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kinerja
yang baik, dan menghindari fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai
kinerja buruk. Masyarakat juga dapat melakukan kendali terhadap sarana
pelayanan kesehatan dengan membentuk lembaga independen yang memonitor
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kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dan memberikan umpan balik guna
perbaikan mutu dan kinerja dalam pelayanan kesehatan.
Pentingnya penambahan fasilitas kesehatan juga diakui oleh informan RF,
seperti yang disampaikan informan RF sebagai berikut.
Di Bandung sudah bisa mencukupi. Namun demikian, tetap saja harus
ditambah. BPJS Kesehatan dapat bekerjasama dengan rumah sakit.
Pemahamannya, BPJS Kesehatan menilai dan memeriksa kelengkapankelengkapan serta perizinan-perizinan, untuk kerjasama rumah sakit
dengan BPJS Kesehatan (Interview 02).
Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa fasilitas kesehatan harus
ditambah

untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, karena fasilitas kesehatan yang ada masih
belum mencukupi dan memadai. Dengan kelengkapan-kelengkapan dan
perizinan-perizinan yang harus dipenuhi, maka pihak rumah sakit bisa
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai sarana untuk pelayanan kesehatan
kepada masyarakat.
Sejatinya fasilitas kesehatan yang sudah melakukan kerjasama dengan
BPJS Kesehatan Kota Bandung dapat dipublikasikan ke publik, khususnya untuk
peserta BPJS Kesehatan. Publikasi fasilitas kesehatan yang sudah kerjasama
dengan BPJS Kesehatan Kota Bandung dijelaskan informan RF sebagai berikut.
Saya kira informasinya bisa diperoleh dengan mudah. Di website BPJS
Kesehatan Kota Bandung juga ada. Di depan kantor BPJS Kesehatan
dipampang banner informasi mengenai fasilitas kesehatan yang sudah
kerjasama dengan BPJS Kesehatan (Interview 02).
Tampaknya, informasi fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh peserta
BPJS Kesehatan masih belum maksimal. Kalau informasi tersebut hanya bisa
diakses di website dan banner yang terpampang di kantor BPJS Kesehatan Kota
Bandung itu masih terbatas. Padahal akses informasi fasilitas kesehatan harus
mudah diperoleh secara luas oleh warga masyarakat, khususnya peserta BPJS
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Kesehatan. Misalnya, melalui media massa, surat kabar dan televisi baik nasional
maupun lokal.
5.2.6. Budaya (Culture) Kinerja Aparat
5.2.6.1. Pragmatis untuk Kepentingan Pemerintah
Pragmatis adalah sesuatu yang lebih mementingkan sisi kepraktisan
dibandingkan dengan sisi manfaat atau sesuatu yang lebih mementingkan hasil
akhir dibandingkan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dengan
perkataan lain, pragmatis didasarkan pada kepentingan tertentu yang berkaitan
dengan kelompok pemangku pembuat kebijakan atau formulasi peraturan yang
telah ditetapkan Pemerintah, sehingga kurang mencerminkan aspek kepentingan
dari kebutuhan pengguna atau kepentingan sasaran yang menjadi obyek kebijakan
atau peraturan yang ditetapkan Pemerintah (lebih melihat kepentingan Pemerintah
dari pada kepenting pengguna pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan
tidak mampu). Hal ini ditunjukkan dengan realitas tanggungan pembiayaan
kesehatan, dimana peserta PBI yang iuran (preminya) dibayar oleh Pemerintah,

seperti yang dinyatakan informan RF, yaitu “... Karena PBI iurannya dibayar oleh
Pemerintah, maka prosesnya juga dilakukan oleh Pemerintah (Interview 02).
Pernyataan di atas, sangat jelas adanya otoritas Pemerintah dalam bentuk
intervensi terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu sebagai penerima iuran
dengan simbol untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu. Hal ini
untuk jangka pendek sangat berguna, tetapi dalam jangka panjang tidak mendidik
masyarakat yang menimbulkan ketergantungan kepada Pemerintah, sehingga
mereka kurang menyadari tanggungjawabnya dalam pembiayaan kesehatan.
Artinya, tidak mengandalkan target kepentingan Pemerintah semata, tetapi harus
memperhatikan kinerja Pemerintah yang berorientasi kemanafaatannya dirasakan
oleh masyarakat miskin dan tidak mampu. Oleh karena itu, wajar jika memberikan
pernyataan sebagai berikut.
... Begitu instansi induknya berubah bentuk dari BUMN menjadi Badan
Hukum Publik, tentu sampai ke cabang berubah semua. Tapi kalau untuk
pejabatnya tentu akan mendapatkan SK yang sebelumnya pejabat PT
Askes BUMN menjadi pejabat BPJS Kesehatan Badan Hukum Publik
(Interview 02).
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Jadi,

pernyataan

di

atas

memberikan

isyarat

bahwa

setiap

penggantian/perubahan pejabat Pemerintahan menimbulkan perubahan kebijakan,
termasuk dalam hal pembentukan istitusi dan sekaligus perubahan pejabatnya.
Dengan kata lain, setiap pergantian jabatan bukan bersifat pragmatis, tetapi harus
berorientasi kinerja Pemerintahan yang berkelanjutan. Di samping itu, bukan
untuk

mempersoalkan

penggantian

institusinya

atau

restrukturisasi

kelembagaannya, tetapi harus melihat aspek kultural yang sejatinya memberikan
perhatian kepada kemanfaatannya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Dengan kata lain, perubahan apapun rezim Pemerintahan harus memfokuskan
pada kepentingan masyarakat dalam bidang kesehatan sebagai salah satu syarat
Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index).
... Road map kepesertaan itu awalnya tiga tahun pertama untuk Pekerja
Penerima Upah (PPU), Jadi, PPU itu adalah sektor formal: PNS, TNI,
Polri, dan perusahaan swasta. Karena dengan PPU terkumpul risk pooling.
Dalam arti, penyebaran risiko yang lebih merata. Di PPU terjadi
pengumpulan iuran, baik dari yang sehat maupun dari yang sakit, karena
PPU bersifat semua populasi dari suatu perusahaan misalnya, atau dari
PNS, TNI, dan POLRI. Tiga tahun itulah digunakan awalnya sesuai road
map untuk memperkuat sisi penjaminan (Interview 02).
Pernyataan di atas, lebih memperhatikan target kepentingan Pemerintah,
bukan melihat dari aspek kemandiriannya. Hal tersebut terbukti setelah adanya
amar keputusan MK untuk mempercepat target kepesertaan dari unsur masyarakat
mandiri (PBPU/Pekerja Bukan Penerima Upah) yang harus bersamaan dengan
PPU (Pekerja Penerima Upah). Meskipun demikian, menimbulkan permasalahan,
antara lain bukan masalah formalitasnya, tetapi harus kesiapan birokrasi untuk
persiapan penerapan JKN. Kenyataan ini seperti yang diungkapkan oleh informan
RF berikut ini.
... Birokrasi internal di Pemerintah Daerah dalam menyiapkan administrasi
perjanjian kerjasama dan penetapan masyarakat miskin, karena walaupun
nomor 3 ini sifatnya lebih formalitas, tetapi secara hukum dan ketentuan,
misalnya pada saat audit hal ini justru yang sangat lebih berpengaruh
dibandingkan manfaat yang diterima oleh orang miskin. Walaupun,
masyarakat miskin terlayani dengan baik, dengan program PBI, tetapi
kalau nomor 3 ini tidak ada, kelihatannya secara ketentuan hukum dan
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auditor tetap dinyatakan salah atau cacat secara administrasi. Artinya, itu
kan cuma formalitas (Interview 02).
Pernyataan ini menunjukkan bahwa formalitas itu hanya ditujukan untuk
kesiapan birokrasi, bukan optimalisasi penerapan JKN secara keseluruhan,
sehingga terkesan pragmatisme Pemerintah untuk kepentingan birokrasi. Dengan
kata lain, kesiapan penerapan JKN terabaikan dalam kesiapan birokrasi untuk
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Jadi, pada
prinsipnya formalitas birokrasi itu harus dilaksanakan secara terpadu (integrated)
dengan kepentingan optimalisasi penerapan JKN.
5.2.6.2. Birokratis dalam Mekanisme Pengajuan Kepesertaan PBI
Pemerintahan yang birokratis cenderung lamban dan statis. Bukan hanya
lamban dan statis, tetapi juga terkesan berbelit-belit. Kesan birokratis dalam
mekanisme pengajuan kepesertaan PBI seperti terlihat pada pernyataan berikut
ini.
Alur pendaftaran peserta yang ditetapkan oleh Pemerintah tentang BPJS,
dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, sampai di Pemerintah Kota, untuk
kemudian diserahkan kepada BPJS Kesehatan untuk menjadi peserta BPJS
Kesehatan itu harus ditetapkan oleh Walikota. Jadi, tidak begitu saja,
setelah ada pengajuan dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, sifatnya
kolektif, tidak satu persatu. Hari ini satu, besok satu. Dan, sebelum
disampaikan ke BPJS Kesehatan tentu harus ditetapkan dulu oleh SK
Walikota (Interview 02).
Pengajuan kepesertaan PBI sangat khirarkis dan menghambat pelayanan
untuk memperoleh status kepesertaan PBI. Selain itu, proses yang terjadi dapat
menyebabkan inefiensi dan memberikan kesan tidak profesional dalam proses
pekerjaan, terutama terkait dengan pembagian kerja dalam pemberian legitimasi
keberadaan proses kepesertaan bagi orang miskin dan tidak mampu. Dengan
demikian, hal tersebut berdampak kepada target pencapaian proses kepesertaan
BPJS Kesehatan dari unsur PBI. Di samping itu, lebih mengutamakan otoritas
kekuasaan, sehingga bersifat top-down dan bukan bottom-up, karena harus ada
surat keputusan Walikota.
Biasanya adalah mengumpulkan NIK, karena belum semua warga
masyarakat, apalagi masyarakat menengah ke bawah sadar terhadap aturan
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kependudukan. Itu yang paling utama. Kalau yang lain-lain, mungkin pada
saat dia pindah atau mungkin pada saat dari kepesertaan tidak tahu bahwa
dia merasa didaftarkan oleh RT/RW, Kelurahan, saya kira menjadi
sampingan lah. Tapi yang utamanya yang kami rasakan selama 2014 baik
di Kecamatan, Kelurahan, maupun sampai dengan RW kesulitannya
mencari NIK (Interview 02).
Terkait konteks di atas, menunjukkan pendatataan kependudukan belum
memberikan kesempatan bagi penduduk miskin dan tidak mampu. Padahal, hal
tersebut dapat memberikan akses pelayanan kependudukan dan mereka dapat
memperoleh kepastian akan status kependudukan untuk kebutuhan kepesertaan
BPJS Kesehatan PBI. Artinya, setelah itu mereka dapat didaftar untuk
memperoleh stautus kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, sehingga mereka bisa
terlayani dalam pelayanan jaminan kesehatan, sesuai hak mereka. Namun
demikian, di sisi lain masyarakat miskin dan tidak mampu pun harus disadarkan
bahwa kesehatan tidak hanya dibutuhkan pada saat mereka dalam keadaan sakit.
Padahal, pada saat sehat pun mereka harus dapat mengantisipasi kepentingan
kesehatan itu sendiri.
Kesehatan adalah hak dasar setiap individu. Semua warga negara berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk warga miskin. Saat ini, Kesehatan
warga miskin telah menjadi agenda Pemerintah yang belum sepenuhnya dapat
terealisasikan. Program jaminan kesehatan masyarakat ini bertujuan agar semua
warga Negara khususnya bagi warga miskin dan tidak mampu mendapatkan
mendapatkan pelayanan kesehatan. Konstitusi negara dan Undang-Undang No 40
tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) mengamanatkan
untuk memberikan perlindungan bagi fakir miskin, anak dan orang terlantar serta
orang tidak mampu yang pembiayaan kesehatannya dijamin oleh Pemerintah.
Kesemua penjelasan tersebut menunjukkan pentingnya profesionalisme
dan sekaligus juga pembagian kerja yang benar-benar memberikan akses kepada
masyrakat miskin dan tidak mampu, mengingat keterbatasan mereka akan
ketidaktahuan karena tidak masimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh
Pemerintah, terurtama di tingkat akar rumput (grass root). Oleh karena itu,
pendataan kependudukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu harus tepat
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sasaran. Artinya, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan
kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal tersebut juga disampaikan oleh
informan RF, sebagai berikut.
Nah, jadi begini. Pengumpulan data ada dua jalur. Pertama, memang
sudah ditetapkan oleh Kecamatan, Kelurahan, RT, RW. Lalu jalur yang
kedua, masyarakat memang perlu. Dia tidak masuk dalam pengajuan RT,
RW, Kelurahan, Kecamatan, tetapi pada suatu saat dia sakit jadi perlu
dibantu oleh Pemerintah. Nah, itu memang betul diajukan melalui RT,
RW, Kelurahan, dan Kecamatan. Jadi, mengajukan tidak lewat BPJS
Kesehatan. Sebetulnya begini, kalau saya tangkap kelihatannya RT, RW,
Kelurahan, Kecamatan itu sudah punya data, siapa-siapa saja yang mau
dibayari iurannya oleh Pemerintah, apakah mereka mendata, apakah
mereka datang ke rumah-rumah, walaupun orangnya tidak mengajukan
karena berdasarkan pengamatan, mereka miskin dan tidak mampu. Itulah
yang diajukan ke Kelurahan, Kecamatan, untuk ke Pemkot ditetapkan oleh
Walikota masuk ke BPJS Kesehatan. Tapi di luar pengamatan itu mungkin
RT, RW, Kelurahan, Kecamatan juga tidak mengetahui ada orang lain
yang sebetulnya lebih membutuhkan (Interview 02).
Pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat miskin dan tidak
mampu di satu sisi menjadi objek proses pelayanan kepesertaan PBI. Namun, di
sisi lain yang paling penting adalah masyarakat miskin dan tidak mampu
menyadari akan pentingnya pelayanan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka
harus mengambil inisiatif untuk mendaftar menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan.
Dengan demikian, kepesertaan BPJS Kesehatan PBI bukan hanya tanggungjawab
Pemerintah semata, tetapi dibutuhkan keterlibatan mereka sendiri.
Hal tersebut berbeda bagi peserta eks Jamkesda (Bawaku Sehat) Kota
Bandung bisa beralih menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini seperti yang
dialami oleh informan, baik informan KA, W, maupun J. Mereka adalah peserta
PBI yang semula menjadi peserta Jamkesda (Bawaku Sehat). Namun, sebaliknya
bagi masyarakat yang tidak mampu yang mengajukan sebagai peserta BPJS
Kesehatan PBI seringkali mengalami kesulitan, karena peraturan dari BPJS
Kesehatan dianggap mempersulit mereka menjadi peserta PBI. Hal ini diakui juga
oleh informan JY, yaitu:
Sekarang, masyarakat yang mendaftar ingin menjadi peserta PBI
mengalami kesulitan. Peraturan BPJS Kesehatan sering berubah-ubah.
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Kalau sebulan yang lalu masih mudah untuk mendaftar menjadi peserta
PBI. Sekarang sulit pak. BPJS aturannya berubah-ubah tiap bulan. Jadinya,
masyarakat bingung. Masyarakat jadi dipersusah. SKTM (Surat
Keterangan Tidak Mampu) ini yang bikin masyarakat mengeluh. Lurah
juga bingung. Warganya mengeluh terus. Yang enak waktu tiga bulan lalu.
Aturannya yang ini (sambil menunjuk formulir pengajuan yang terdahulu)
bisa langsung diakomodasi (Interview 04).
Meskipun demikian, ada juga peserta eks Jamkesmas/Jamkesda tidak
secara otomatis menjadi peserta PBI, mengingat ketidakpastian legalitas
keberadaan peserta Jamkesmas/Jamkesda, terutama berkaitan dengan perubahan
peraturan yang tidak memberikan kepastian. Terlebih lagi bagi orang miskin dan
tidak mampu yang mengajukan untuk mendapatkan kepesertaan PBI. Ini
menunjukkan kelemahan birokrasi yang ada dalam pelayanan pengajuan
kepesertaan PBI, terutama dilihat dari mekanisme pengajuan kepesertaan dari
masyarakat miskin dan tidak mampu.
Mekanisme pengajuan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui
SKTM untuk memperoleh Kartu Peserta PBI tampaknya mengalami kesulitan,
karena quoto-nya terbatas. Informan JY menyatakan “Ya memang di-quota pak.
Jadi, masyarakat banyak yang mengeluh. Karena justru mereka yang miskin itu
gak dapet. Kan dibatasi quota (Informan 04). Pernyataan ini, mengisyaratkan
terjadinya partisisipasi masyarakat miskin dan tidak mampu kurang memiliki
akses kepesertaan, sehingga mereka secara faktual menjadi terabaikan untuk
mendapatkan status kepesertaan PBI. Artinya, hak-hak mereka belum sepenuhnya
dapat terlayani sebagaimana mestinya. Ini adalah indikasi bahwa mereka telah
terpinggirkan oleh kebijakan kepesertaan PBI. Kejadian ini sekaligus juga akan
menimbulkan kecemburuan sosial di antara mereka sendiri.
Selain itu, mengenai persoalan data kepesertaan PBI yang terjadi di
lapangan, dinyatakan oleh informan JY.
Kacau. Gak jelas. Catatannya, wilayah mana wilayah mananya. Makanya,
kemaren rapat itu kan dibahas. Istilahnya, ada kasus ya, yang PBI yang
wilayah sini masuknya ke UPT semua. Dan, UPT gak mau ngasih ke sini
kalau orangnya gak nanda tangan sendiri. Padahal gak boleh gitu. Kapitasi
kan istilahnya namanya. Yang terdekat ke kita harus masuk wilayah kita.
Karena BPJS salah ngasihnya ke sana. Akhirnya ya gitu. Ributlah jadinya.
Karena kesalahan entri data (Interview 04).
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Secara geografis, terutama dilihat dari pembagian wilayahnya belum
mencerminkan populasi kebutuhan dalam konteks pelayanan kesehatan di tingkat
pelayanan kesehatan primer, sehingga terjadi penumpukan kebutuhan pelayanan
kesehatan. Dengan demikian, terjadi ketidakseimbangan pembagian kerja wilayah
dalam hal kepesertaan. Hal tersebut terjadi karena data base kependudukan yang
masih belum terkontrol sesuai dengan populasi penduduk di setiap wilayah,
terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
Permasalahan

tersebut

menunjukkan

pentingnya

soluasi

dalam

keseimbangan pelayanan kesehatan sesuai dengan proporsi kependudukan dari
setiap wilayah kerja. Hal ini diantaranya terkait dengan regulasi untuk mengatur
keseimbangan dalam pelayanan kesehatan. Solusi atas permasalahan data

kepesertaan PBI tersebut, ditegaskan oleh informan JY, yakni “Seharusnya ada
migrasi kepesertaan. Dan, kemudian kendala lain yaitu PPK itu beda-beda.
Kepesertaan perlu diatur. Perlu migrasi kepesertaan. Perlu Perwal (Peraturan
Walikota) untuk tarif. Dan perlu ISO tentang akreditasi (Interview 04).
Pernyataan

di

atas,

mengindikasikan

perlunya

regulasi

secara

komprehensif tentang pelayanan kesehatan berdasarkan proporsi kependudukan,
terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan yang terpenting lagi
adalah mensosilisasikan kesesuaian antara tempat tinggal dengan lokasi
pelayanan. Artinya, setiap warga masyarakat mengetahui di mana tempat untuk
memperoleh pelayanan kesehatan secara pasti.

5.2.6.3. Rigiditas dalam Interaksi Tugas Pokok
Pemahaman rigiditas dalam konteks ini adalah bukan hanya terfokus pada
pengertian tugas pokoknya saja, tetapi harus mengutamakan interkasi antar tugas
pokok yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, bagi kepentingan unit kerja tertentu,
tetapi harus mempersatukan kepentingan kelembagaan secara keseluruhan. Hal ini
berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Kejadian di
lapangan berkenaan dengan pendataan kepesertaan masih terdapat saling lempar
tugas dan tanggungjawab di antara unit kerja masing-masing, seperti yang
dinyatakan informan TSS berikut ini.
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Pendataan kepesertaan itu bukan tugasnya Dinkes. Namun tugasnya TKPK
(Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) dan dibantu oleh Kantor
BKBPM (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat) Kota
Bandung. Kami perlu data kepesertaan yang sudah di-SK-kan oleh
Walikota, karena kami harus menganggarkan untuk tahun depan yang
berdasarkan SK tersebut (Interview 01).
Di samping itu, ada pernyataan yang senada dengan pernyataan di atas,
sebagaimana yang dinyatakan oleh informan RF, yakni “ Intinya, ketika
pengajuan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan sampai ke Pemkot. Itu bukan wilayah
kewenangan kami (Informan 02). Kenyataan ini menunjukkan bahwa secara
keseluruhan unit kerja yang ada untuk melayani kesehatan, dintaranya tugas yang
perlu dilakukan oleh SKPD yang tergabung dalam TKPK (Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan) Kota Bandung. Misalnya, mengkoordinasikan
upaya penanggulangan kemiskinan termasuk melakukan pendataan masyarakat
miskin. Dan secara faktual data yang dimiliki sangat dibutuhkan untuk pelayanan
kesehatan masyarakat miskin, sehingga Dinas Kesehatan dapat mempredikasi
anggaran yang dibutuhkan. Dalam hal ini, tidak perlu lagi ada pemisahan
tanggungjawab. Namun, secara komprehensif menjadi tanggungjawab bersama.

5.2.6.4. Non-partisipatif Aparat dalam Proses Kepesertaan PBI
Masyarakat

hendaknya

diposisikan

bukan

hanya

sebagai

objek

pembangunan, tetapi harus perperan sebagai subjek pembangunan. Artinya,
masyarakat jangan hanya dijadikan sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga
sebagai pelaku yang ikut terlibat dalam proses pedmbangunan. Ada proses
demokratisasi dalam proses pembanbangunan. Indikasi adanya sikap non-

partisipatif dalam penerapan JKN disampaikan oleh informan RF, yakni bahwa “
... masyarakat sebagai objek yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah tidak
langsung berhubungan dengan BPJS Kesehatan (Interview 02).
Masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak dilibatkan dalam proses
kepesertaan BPJS Kesehatan, menjadikan mereka tidak dapat mengungkapkan
aspirasi, ide-ide, pendapat, dan pandangannya. Padahal hal tersebut dibutuhkan
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sebagai umpan balik (feed back) bagi proses pendataan untuk kebutuhan data
kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu (peserta PBI).
5.2.6.5. Short-term Orientation dalam Pencapaian Target Kepesertaan
Penerapan JKN di Kota Bandung dalam konteks pencapaian UHC
(Universal Health Coverage), khususnya dalam soal target kepesertaan tengah
dan terus diupayakan. Upaya yang telah dilakukan adalah lebih memprioritaskan
kepesertaan dari komponen PPU (Pekerja Penerima Upah), seperti: PNS, TNI,
POLRI, dan perusahaan swasta yang dilakukan secara kolektif. Sementara,
kepesertaan dari komponen PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)
Kalau untuk PPU (Pekerja Penerima Upah): PNS, TNI, POLRI, dan
perusahaan swasta itu karena dia sifatnya bisa kolektif dengan instansinya,
saya kira itu sudah teratasi dengan mudah. Dan itu tidak lewat jalur antre
seperti yang terlihat di depan (depan kantor). Artinya, dia mengikuti
kewajiban pemberi kerja. Dengan kata lain, ada orang yang mengurusi
untuk perusahaannya. Nah, kalau PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah),
saya kira upaya kita sudah maksimal dengan membuka beberapa counter
dan menyediakan fasilitas untuk antrean yang bisa tertangani setiap hari.
Karena memang tidak disyaratkan untuk sekaligus hari ini juga warga
Bandung harus masuk BPJS Kesehatan. Kan memang tidak. Kalau dari sisi
PBPU sudah maksimal, tapi memang tidak disyaratkan bahwa harus tahun
ini juga seluruh masyarakat Bandung menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Kan gak. Artinya, masih lama, empat tahun lagi. Jadi, begitulah kapasitas
pendaftaran kami (Interview 02).
5.2.7.

Kepentingan Politik (Political Interest) terhadap Program JKN
Masalah kesehatan tidak bisa dilepaskan dengan masalah politik. Untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan komitmen politik yang
kuat dari Pemerintah. Komitmen Pemerintah pada peningkatan derajat kesehatan
masyarakat sebagai bagian integral dari kesejahteraan masyarakat perlu
mendapatkan perhatian serius. Komitmen Pemerintah untuk menciptakan
masyarakat yang sehat mandiri dan berkeadilan, pelayanan kesehatan yang
bermutu, ketersediaan SDM kesehatan, dan good governance.
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5.2.7.1. Diminati Orang-orang yang Berkepentingan dengan Politik
Selama ini, masalah kesehatan sering digunakan sebagai isu kepentingan
kampanye, baik kampanye Pemilu Presiden/Wakil Presiden, kampanye kapala
daerah untuk meraih suara dari calon pemilih. Salah satu isu kesehatan yang
dijadikan komoditas politik adalah program JKN. Program JKN yang sudah
berjalan hampir dua tahun ini juga dipengaruhi oleh kepentingan politik, terutama
politik pencitraan. Bahkan, ada yang meng-claim bahwa program JKN ini milik

rezim tertentu. Hal ini seperti yang dinyatakan informan RF, “... Yang saya
prihatin sekarang ini, program ini sangat diminati oleh orang-orang yang
berkepentingan dengan politik, sehingga program ini banyak juga dipengaruhi
oleh kebijakan politis (Interview 02).
Pernyataan di atas, program JKN itu lebih didominasi oleh elit politik
untuk kepentingan pragmatis, sehingga terkesan masyarakat miskin dan
eksploitasi elit politik. Artinya, apapun kebijakannya selalu melihat kepentingan
elit politik daripada kebutuhan nyata dari masyarakat miskin dan tidak
mampu.Dengan kata lain, program JKN itu menjadi wacana politik untuk meraih
kekuasaan.
Sejatinya, program JKN tidak menjadi alat politik rezim tertentu dalam
konteks isu-isu kampanye, penyelenggaraan program kesehatan, ataupun dalam
pembangunan masyarakat dan pembangunan bangsa pada umumnya. Untuk itu,
tidak boleh ada claim tertentu bahwa JKN adalah program kepentingan rezim
Pemerintah. JKN adalah program nasional yang memerlukan peran dan fungsi
dari seluruh stakeholder terkait, yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah, Masyarakat,
dan Swasta.
5.2.7.2. Bukan Milik atau Program Rezim Tertentu
BPJS Kesehatan sering dijadikan objek politik menjelang Pileg (Pemilu
Legislataif) dan Pilpres (Pemilu Presiden). Bahkan bukan hanya BPJS Kesehatan,
program yang lain pun yang menggunakan anggaran negara sering dijadikan
sebagai objek politik. Objek politik yang dimaksud adalah claim tertentu bahwa
program JKN adalah milik atau programnya rezim tertentu. Dengan demikian, isu
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politik masih terasa kental dan masuk dalam wacana kampanye politik para
politisi dan pejabat. Realitas politik seperti dinyatakan oleh informan RF bahwa

“... Andaikan nanti entah Presidennya ganti atau tidak, ya tolonglah secara politis
dipahami bahwa jaminan sosial ini bukan milik atau programnya rezim tertentu.
Tetapi semangatnya UU. Siapa pun pemimpinnya, maka dia harus terus-menerus
meneruskan program ini. Masalahnya kan tidak semua orang berpikir seperti itu
(Interview 02).
Melihat pernyataan tersebut, jelas bahwa tidak boleh ada claim
kepemilikan atau program dari rezim tertentu, baik claim dari rezim yang tengah
berkuasa maupun oleh rezim lain yang akan berkuasa ke depan. Selain itu,
siapapun rezim yang berkuasa harus terus dapat melanjutkan program JKN ini.
Artinya, program JKN tidak boleh berhenti di tengah perjalanan, karena program
JKN adalah program nasional yang seharusnya tetap berjalan dan bahkan perlu
dikembangkan dalam perjalanannya ke depan.
Dengan demikian, setiap rezim dan pergantian rezim Pemerintahan
hendaknya menyadari bahwa program JKN adalah program yang terus dijalankan
dan tidak terjebak dalam isu dan kepentingan politik sesaat dan pada gilirannya
dapat merugikan masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu yang
membutuhkan pelayanan kesehatan. Kejadian saat ini adalah pihak yang

menyatakan dirinya ‘membantu masyarakat miskin’ malah terjebak dalam
‘politisasi masyarakat miskin’, yang justru mengeksploitasi masyarakat miskin
untuk kepentingan kekuasaannya.

5.3. Respon Pasien terhadap Penerapan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat
Miskin
Kelompok informan masyarakat miskin peserta PBI dapat dilihat pada
tabel berikut.
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Tabel 5.22
Data Informan Masyarakat Miskin Peserta PBI JKN
Informan

LP

KA

L

W

P

J

L

Usia
37

66

67

Status

Pendidikan

Nikah

SD

Nikah

Nikah

SD

SD

Pekerjaan

Suku

Penjual
Makanan

Sunda

Penjual
Makanan

Bangka

Penjual Obat
Herbal

Bangka

Agama
Islam

Fasilitas Kesehatan




Islam





Islam




RS Al-Islam Kota
Bandung
Puskesmas
Cempaka Arum
RSUD Kota
Bandung
Puskesmas
Cempaka Arum
RS Al-Islam Kota
Bandung
Puskesmas
Cempaka Arum

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2014

5.3.1. Manfaat Jaminan Kesehatan
Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau
anggota keluarganya, menurut pasal 1 ayat (5) Peratura Presiden RI Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. JKN memiliki 2 (dua) manfaat, yaitu
berupa manfaat pelayanan kesehatan dan manfaat non medis dimana meliputi
akomodasi dan ambulan. Dalam program JKN pemberian fasilitas ambulan hanya
bagi pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan (Faskes) dengan kondisi tertentu
yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
Paket manfaat yang diperoleh dalam program JKN ini adalah
komprehensif disesuaikan dengan kebutuhan medis. Dengan demikian, pelayanan
yang diperoleh peserta bersifat paripurna (preventif, promotif, kuratif, dan
rehabilitatif) dimana tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya pembayaran
premi bagi peserta. Promotif dan preventif yang ada adalah dalam konteks
kesehatan perorangan (personal care). Walaupun manfaat yang dijamin dalam
JKN sifatnya komprehensif tetapi masih ada yang dibatasi seperti kaca mata, alat
bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan
korset).
Manfaat jaminan kesehatan juga bisa dirasakan oleh mereka sebagai
peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran), yaitu mereka yang tergolong fakir miskin
dan orang tidak mampu. Mereka yang menjadi peserta PBI dan sudah pernah
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menjalani pengobatan rawat inap dan rawat jalan telah merasakan manfaat
program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti yang disampaikan oleh informan
KA berikut ini.
Alhamdulillah, minimal teu ngaluarkeun (tidak mengeluarkan) biaya.
Paling biaya kanggo (buat) makan wungkul (saja). Biaya kanggo nu
ngantosan (buat yang nunggu pasien). (KA, 17/12/2014).
Pasien tersebut adalah pasien yang dulu pernah menjadi pasien Jamkesda
(Bawaku Sehat/Bantuan Walikota untuk Kesehatan). Jadi, dengan adanya
Jamkesda (Bawaku Sehat) yang sekarang bertransformasi ke BPJS Kesehatan,
peserta PBI sudah merasakan manfaat pelayanan kesehatan yang sudah diberikan
pihak pemberi pelayanan kesehatan (rumah sakit).
Mencermati pernyataan informan KA tersebut dapat diketahui bahwa ia
masih belum memahami dengan baik manfaat yang bisa didapat oleh peserta
BPJS Kesehatan. Padahal seharusnya ia sudah mengetahui manfaat jaminan
kesehatan yang lebih detail. Untuk itu, sosialisasi JKN masih harus terus
dilakukan agar masyarakat, khususnya pemegang kartu BPJS Kesehatan dapat
memahami dengan baik tentang manfaat jaminan kesehatan secara lengkap dan
detail.
Dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan, pada saat berobat selain harus
mengikuti prosedur yang ditetapkan dan menunjukkan kartu kepesertaan BPJS
Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Prosedur dimaksud adalah
setiap peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus terlebih dahulu
memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti Puskesmas atau
klinik swasta yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan. Pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan yang lebih tinggi,
seperti rumah sakit baru boleh diakses atas dasar rujukan dari fasilitas kesehatan
tingkat pertama, kecuali dalam kondisi darurat. Pengabaian terhadap prosedur ini
maka pembiayaan yang timbul tidak menjadi tanggungan BPJS Kesehatan.
Adapun pelayanan kesehatan yang bisa didapat di fasilitas kesehatan
tingkat pertama adalah: (1) mendapat pemeriksaan kesehatan, pengobatan,
dan melakukan konsultasi medis; (2) mendapat tindakan medisyang tidak masuk
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dalam bidang kompetensi dokter spesialis; (3) mendapat transfusi darah sesuai
kebutuhan medis; (4) mendapat pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium
tingkat pertama; dan (5) mendapat pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai
dengan indikasi medis. Jika kondisi pasien membutuhkan penanganan kesehatan
tingkat lanjut maka fasilitas kesehatan tingkat pertama akan merujuk pasien ke
fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yakni rumah sakit yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan.
Sementara, pelayanan kesehatan yang bisa didapat di rumah sakit adalah:
(1) mendapat pemeriksaan diri, pengobatan, dan melakukan konsultasi medis
dengan dokter spesialis; (2) mendapat tindakan medis dari dokter spesialis sesuai
dengan indikasi medis; (3) mendapat rehabilitasi medis serta transfusi darah; dan
(4) mendapat pelayanan rawat inap di ruang non intensif maupun di ruang
intensif.
Namun demikian, tidak semua pelayanan kesehatan dijamin oleh BPJS
Kesehatan, misalnya: (1) pelayanan kesehatan yang tidak mengikuti prosedur
yang ditetapkan; (2) pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan
yang tidak bekerjasama dengan BPJS; (3) pelayanan kesehatan di luar negeri; (4)
pelayanan kesehatan untuk mendapatkan keturunan; (5) pelayanan kesehatan
untuk tujuan kecantikan; (6) gangguan kesehatan atau penyakit akibat
ketergantungan obat dan/atau alkohol, dan (7) pengobatan alternatif.
5.3.2. Mekanisme PBI Jaminan Kesehatan
Bagi peserta eks Jamkesda (Bawaku Sehat) Kota Bandung bisa beralih
menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini seperti yang dialami oleh informan, baik
informan KA, W, maupun J. Mereka adalah peserta PBI yang semula menjadi
peserta Jamkesda (Bawaku Sehat). Namun, sebaliknya bagi masyarakat yang tidak
mampu yang mengajukan sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI seringkali
mengalami kesulitan, karena peraturan dari BPJS Kesehatan dianggap
mempersulit mereka menjadi peserta PBI. Hal ini diakui juga oleh informan JY,
yaitu:
Sekarang, masyarakat yang mendaftar ingin menjadi peserta PBI
mengalami kesulitan. Peraturan BPJS Kesehatan sering berubah-ubah.
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Kalau sebulan yang lalu masih mudah untuk mendaftar menjadi peserta
PBI. Sekarang sulit pak. BPJS aturannya berubah-ubah tiap bulan. Jadinya,
masyarakat bingung. Masyarakat jadi dipersusah. SKTM (Surat
Keterangan Tidak Mampu) ini yang bikin masyarakat mengeluh. Lurah
juga bingung. Warganya mengeluh terus. Yang enak waktu tiga bulan lalu.
Aturannya yang ini (sambil menunjuk formulir pengajuan yang terdahulu)
bisa langsung diakomodasi. (JY, 11/12/2014).
Mekanisme pengajuan masyarakat tidak mampu melalui SKTM untuk
memperoleh Kartu Peserta PBI tampaknya mengalami kesulitan, karena quotonya terbatas. Informan JY menyatakan:
Ya memang di-quota pak. Jadi, masyarakat banyak yang mengeluh.
Karena justru mereka yang miskin itu gak dapet. Kan dibatasi quota. (JY,
11/12/2014).
Selain itu, mengenai persoalan data kepesertaan PBI yang terjadi di
lapangan, dinyatakan oleh informan JY.
Kacau. Gak jelas. Catatannya, wilayah mana wilayah mananya. Makanya,
kemaren rapat itu kan dibahas. Istilahnya, ada kasus ya, yang PBI yang
wilayah sini masuknya ke UPT semua. Dan, UPT gak mau ngasih ke sini
kalau orangnya gak nanda tangan sendiri. Padahal gak boleh gitu. Kapitasi
kan istilahnya namanya. Yang terdekat ke kita harus masuk wilayah kita.
Karena BPJS salah ngasihnya ke sana. Akhirnya ya gitu. Ributlah jadinya.
Karena kesalahan entri data. (JY, 11/12/2014).
Solusi atas permasalahan data kepesertaan PBI tersebut, ditegaskan oleh
informan JY sebagai berikut.
Seharusnya ada migrasi kepesertaan. Dan, kemudian kendala lain yaitu
PPK itu beda-beda. Kepesertaan perlu diatur. Perlu migrasi kepesertaan.
Perlu Perwal (Peraturan Walikota) untuk tarif. Dan perlu ISO tentang
akreditasi. (wawancara JY, 11/12/2014).
Hal tersebut berbeda dengan yang dialami pasien peserta eks Jamkesda,
yang sudah beralih ke BPJS Kesehatan. Mereka memiliki akses untuk berobat
karena sudah memiliki Status Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, misalnya berobat
ke rumah sakit, baik rawat inap maupun rawat jalan, seperti dinyatakan informan
KA.

180

Kulantaran (karena) sudah terdaftar sebagai peserta Jamkesda
sebelumnya, jadi saya kebetulan terdaftar sebagai PBJS Kesehatan PBI.
Jadi, lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau belum
terdaftar sebagai BPJS Kesehatan PBI, kemudian mengajukan dengan
SKTM untuk mendapatkan BPJS Kesehatan PBI itu dipersulit. (KA,
17/12/2014).
5.3.3. Kualitas Pelayanan Kesehatan
5.3.3.1. Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Salah satu aspek penting dari mutu pelayanan kesehatan adalah
kemudahan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena, sesungguhnya
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan pelanggan
(pasien) adalah yang memberi kemudahan mendapatkan pelayanan, baik yang
berkaitan dengan petugas kesehatan maupun ketersediaan fasilitas kesehatan.
Berkenanaan dengan kemudahan masyarakat mendapatakan pelayanan
kesehatan diakui oleh informan J, yang menyatakan bahwa:
Saya senang karena saya dapat mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan
adanya BPJS Kesehatan. Saya bisa sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan
bisa dilayani untuk berobat, baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas.
(J, 30/12/2014).
Namun demikian, jika dilihat dari aspek peserta yang terdaftar di
Puskesmas atau di Klinik masih terjadi ketimpangan. Artinya, jumlah peserta
BPJS Kesehatan dengan jumlah tenaga kesehatan tidak seimbang, seperti yang
dinyatakan informan JY berikut ini.
Sebaran peserta yang terdaftar pada fasilitas pelayanan kesehatan primer
belum merata. Masih ada Puskesmas atau Klinik yang pesertanya banyak,
sementara tenaga dokternya hanya satu. Ada pula Puskesmas yang
pesertanya sangat sedikit. Hal ini akan sangat memengaruhi kualitas
layanan yang diterima peserta. (JY, 11/12/2014).
Dengan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah pasien dan tenaga
kesehatan dapat berpengaruh kualitas pelayanan kesehatan, seperti kurang
telitinya pemerinksaan terhadap pasien dan pasien harus antre lama menunggu
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giliran pemeriksaan. Namun demikian, perlakuan pelayanan terhadap pasien
peserta PBI dan Non-PBI sama saja. Artinya, tidak ada perlakuan diskriminatif
terhadap pasien PBI, seperti yang ditegaskan informan JY, sebagai berikut.
Kalau di Puskesmas ini, mekanisme sama aja peserta yang Non-PBI dan
yang PBI. Pasien datang, menunjukkan Kartu BPJS dan KTP, kemudian
daftar ke petugas, terus nunggu panggilan, kemudian diperiksa.
Seterusnya, nunggu obat. Kemudian, nanti dipanggil untuk ambil obat.
(JY, 11/12/2014).
Hal senada juga disampaikan oleh informan J yang beberapa bulan berobat
jalan ke rumah sakit swasta Al-Islam Kota Bandung sebagai berikut.
Enak pak di Al-Islam tu. Kalau udah dapat kartu paling mudah, cepet.
Pake SMS bisa, tapi kadang-kadang dia gak masuk SMS. Daftarnya, SMS.
Antre dulu menentukan nomor. Jadi, kalau di Al-Islam, mau gak mau kita
antre. Daftar tetap daftar, tapi tetap antre pak itu. Daftarnya SMS bisa, tapi
kalau ambil nomor harus datang. Subuh tuh kita datang. (J, 30/12/2014).
Walaupun kalau daftarnya harus antre, tampaknya informan J merasa
senang dengan pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit A-Islam, seperti
yang diuatarkannya sebagai berikut.
Kalau saya senang di Al-Islam. Cek gula darah, ginjal, kolesterol. Kita
lengkap pak. Penanganannya bagus, gak bertele-tele. Kalau sudah dapat
kartu pak, kita gak susah, dilayanin yang sebenar-benarnya lah. (J,
30/12/2014).
Di Al-Islam benar-benar teliti lo pak. Mendetail pemeriksaannya. Kalau
ada 8 macem, gak cukup 1 hari. Bisa 3 kali balikan. Hari ini kita ke sana.
Ok 3 macem dulu ya. Tiga hari kemudian, 3 macem lagi. Ya, gak apa-apa,
terus ke sana 2 macem lagi sampe beres. Itu di Al-Islam. (J, 30/12/2014).
5.3.3.2. Kenyamanan dalam Pelayanan Kesehatan
Kenyaman yang dirasakan pasien peserta PBI berkaitan dengan
kenyamanan atas tindakan pemberian pelayanan kesehatan, seperti lamanya
tunggu pemeriksaan dokter dan pengambilan obat. Karena pasien BPJS
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Kesehatan, baik PBI maupun yang non-PBI, digabung dalam satu poliklinik
tertentu dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Informan W dan J merasakan
hal yang sama, yaitu lama menunggu giliran pemeriksaan dokter dan pengambilan
obat. Namun, sikap kedua informan terhadap kondisi tersebut sedikit berbeda.
Sikap informan W yang terpaksa harus menerima dengan kondisi seperti itu.
Informan W, mengatakan “ya pak, mau gimana lagi, terpaksa harus kita terima.
(wawancara W, 23/12/2014). Sementara, informan J, lebih menerima dengan

kondisi itu, dengan menyatakan “memang lama pak, kita nunggu pemeriksaan
dokter dan pengambilan obatnya, karena yang berobat juga kan banyak sekali.
Tapi kita nikmati saja lah pak. (J, 30/12/2014).
5.3.3.3. Ketepatan Waktu dalam Pemeriksaan Kesehatan
Perlu menjadi perhatian tenaga kesehatan dalam kedisiplinannya
menjalankan pelayanan, seperti kunjungan (visit) dokter. Jadwal kunjungan dokter
kadang-kadang tidak tepat waktu. Hal ini yang sering dikeluhkan pasien, seperti
yang dinyatakan informan KA berikut ini.
Dokterna sok telat (dokternya suka telat datang) jeung teu tangtu jadwalna
(dan tidak tentu jadwalnya). Kadang pagi, kadang siang, kadang sore,
kadang tidak datang. (KA, 17/12/2014).
5.3.3.4. Ketersediaan Tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan di Indonesia dewasa ini sangat banyak jenisnya. Dalam
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan ini, tenaga kesehatan dibatasi pada 13
(tiga-belas) jenis tenaga, yaitu dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi,
perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, sanitarian, tenaga gizi,
tenaga kesehatan masyarakat, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian
medis.
Tenaga kesehatan, dalam hal ini, difokuskan hanya tenaga dokter, perawat,
dan tenaga administrasi. Bagi informan J yang secara teratur berobat jalan,
memberikan penilaian tersendiri mengenai ketersediaan dokter di Rumah Sakit,
khususnya dokter spesialis penyakit dalam (interne).
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Kadang-kadang tetap dokternya. Terkecuali dokter itu gak ada di tempat,
ganti. Kalau di Al-Islam banyak dokternya. Nanti dikasih tahu, dokter ini
ada, dokter ini gak ada. (J, 30/12/2014).
Pada dasarnya untuk dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit AlIslam tersedia. Hanya kadang-kadang dalam kesempatan tertentu dokternya tidak
datang (berhalangan hadir). Jika dokternya tidak datang, diganti oleh dokter
spesialis penyakit dalam yang lainnya. Dengan demikian, pelayanan kesehatan
yang diinginkan oleh pasien tetap dilakukan.
Bagaimana dengan ketersediaan tenaga kesehatan di salah satu Puskesmas
(Puskesmas Cempaka Arum), bisa disimak dari pernyataan informan JY berikut
ini.
Cukup. Di sini ada dokter, saya. Ada perawat 2 orang, ada tenaga
administrasi 4 orang, cleaning service 1 orang. Kalau saya berhalangan,
misalnya kalau ada tugas atau rapat di Dinas, ya... saya tugaskan perawat
di sini untuk melayani pasien. Perawat sudah pada terampil. Saya tugasi
mereka. Mereka juga bisa melayani pasien. (JY, 11/12/2014).
Ketersediaan tenaga kesehatan di Puskesmas Cempaka Arum dinilai
cukup, karena pasien yang berobat relatif sedikit. Untuk itu, pelayanan kesehatan
untuk pasien warga komplek Cempaka Arum dan sekitarnya relatif bisa diatasi.
Kecuali untuk pelayanan kesehatan gigi, di Puskesmas Cempaka Arum belum
tersedia dokter gigi.
Hanya untuk dokter gigi kita di sini belum ada, karena belum tersedia air
bersih. Kan untuk pelayanan gigi membutuhkan air bersih yang cukup.
(JY, 11/12/2014).
Jadi, selama belum tersedia air bersih (air PDAM) yang cukup, pelayanan
kesehatan gigi belum dapat disediakan. Karena belum ada penyediaan pelayanan
kesehatan gigi, maka pasien dirujuk ke Puskesmas lain terdekat yang ada
pelayanan kesehatan gigi.
Mereka yang sakit gigi dan dirujuk ke Puskesmas yang sudah pelayanan
gigi-nya, tapi yang terdekat dari sini. Itu bisa berobat ke Puskesmas
Panyileukan. (JY, 11/12/2014).
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Kondisi seperti itu tentu tidak bisa dibiarkan terlalu lama, karena
pelayanan kesehatan gigi adalah kebutuhan yang penting dan mendesak. Dengan
demikian, persediaan air bersih (air PDAM) harus segera dilakukan dan pelayanan
kesehatan gigi bisa segera diwujudkan.

5.3.3.5. Ketersediaan Obat-obatan
Obat merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.
Oleh karena itu, akses masyarakat terhadap obat mencakup ketersediaan dan
keterjangkauan bagi seluruh masyarakat harus diperluas. Akses terhadap obat
terutama obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintahan dan institusi
pelayanan kesehatan baik publik maupun swasta. Tujuan program kefarmasian
dan alat kesehatan yang utama adalah mengupayakan ketersediaan, distributsi dan
keamanan, mutu, efektivitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alat kesehatan, serta
penggunaan obat yang rasional.
Ketersediaan obat di Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tahun 2013
dapat dibagi menurut golongan, yaitu: obat, bahan obat, dan alat kesehatan habis
pakai. Dinas Kesehatan Kota Bandung menyediakan obat, bahan obat, dan alat
kesehatan habis pakai pada tahun 2013 sebanyak 287 jenis. Ketersediaan jenis
obat pada tahun 2013 lebih besar dari tahun 2012 yakni sebanyak 180 jenis obat,
bahan obat, dan alat kesehatan. Obat-obatan ini didistribusikan ke 73 Puskesmas
dan 2 UPT di bawah kordinasi Dinas Kesehatan Kota Bandung. Tingkat
ketersediaan berbagai macam obat, bahan obat, dan alat kesehatan habis pakai,
dengan kebutuhan pemakaian sangat beragam. Ada beberapa jenis obat, bahan,
dan alat kesehatan yang tingkat ketersediaannya rendah dan ada pula yang telah
mencukupi.
Mengenai ketersediaan obat di Puskesmas, informan J memberikan
pernyataan sebagai berikut.
Di Puskesmas, obat selalu tersedia pak. Hanya kalau obatnya tidak ada
pada hari itu, kita nunggu pak. Besoknya baru kita ambil ke Puskesmas.
(J, 30/12/2014).
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Pernyataan informan J di atas, diperkuat oleh pernyataan informan JY
yang mengatakan bahwa:
Ketersediaan obat cukup. Kita mendapatkan droping dari UPT (Unit
Pelaksana Teknis). Kalau obatnya ada sekarang kita kasihkan sekarang.
Terus kalau yang belum ada sekarang, besoknya sekitar jam 11-an obat
bisa diambil. Kadang-kadang kita kasihan juga kepada pasien. Suka bolakbalik ke sini, karena obat kadang telat datang. Udah ke sini, obatnya belum
datang. Mereka pulang dulu, terus balik lagi ke sini. (JY, 11/12/2014).
5.3.3.6. Penanganan Keluhan
Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan, Pasal 45 ayat (1) bahwa dalam hal peserta tidak puas terhadap
pelayanan Jaminan Kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, peserta dapat menyampaikan pengaduan
kepada Fasilitas Kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan. Jadi, keluhan itu adalah
ungkapan ketidakpuasan dari pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan
JKN. Misalnya, keluhan yang dialami oleh pasien, baik rawat jalan maupun rawat
inap.
Keluhan yang dirasakan terhadap jaminan pelayanan kesehatan di rumah
sakit, bukan hanya oleh pasien peserta BPJS Non PBI, tetapi juga dirasakan oleh
pasien peserta PBI. Hal-hal yang dikeluhkan pasien dapat dilihat pada pendapat
informan KA berikut ini.
Dina (dalam hal) pendafataran kadang-kadang beda. Pasien umum bebas.
Kalau pasien PBI daftarnya harus waktu tertentu dan harus nunggu lama.
Kalau pasien PBI waktu pendaftaran dibatasi. Ari (kalau) pasien nu (yang)
umum mah tidak dibatasi. Kadang-kadang untuk pendaftaran pasien BPJS
kadang-kadang jam 07.00 (tujuh) sudah habis. Pendaftaran dimulai jam 12
wengi (malam). Janten jam 07.00 teh tos seep (Jadi jam 07.00 sudah
habis). Kalau daftarnya sekarang, untuk pemeriksaan besok. Artinya, tidak
bisa didadak (mendadak). (KA, 17/12/2014).
Tanggapan terhadap persoalan pendaftaran untuk berobat jalan ke Rumah
Sakit Al-Islam disampaikan juga oleh informan J, dengan kesan negatif seperti
berikut.
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Jangan sampe antri. Kasihan juga lo pak. Ada yang dari Cicalengka, jam 9
malam sudah ada RS Al-Islam pak. Tidur di masjid. (J, 30/12/2014).
Permasalahan tersebut dapat dialami pasien BPJS Kesehatan, baik yang
pasien peserta PBI maupun BPJS Kesehatan non-PBI di Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Al-Islam. Bukan rahasia umum,
pemandangan antrean panjang bisa kita saksikan ketika pasien BPJS Kesehatan
akan berobat jalan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dan Rumah
Sakit Al-Islam.
5.4. Penerapan Prinsip-prinsip Universalitas dalam Jaminan Kesehatan
Perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara dalam menjamin
warga negaranya untuk memenuhi jaminan kesehatan pada dasarnya telah diatur
secara jelas di dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak
Asasi Manusia dan Resolusi World Health Assembly (WHA) Tahun 2005.
Deklarasi tersebut menyatakan bahwa setiap negara perlu mengembangkan skema
Universal Health Coverage (UHC) melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial
untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. Lebih lanjut
penerapan jaminan sosial ini perlu diakomodasi dalam Pasal 28H ayat (3) dan
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD Tahun 1945).
Pasal 28H ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang
berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara
utuh sebagai manusia yang bermartabat. Untuk itu, dalam rangka memberikan
jaminan sosial kepada setiap warga negara, pemerintah menganggap perlu
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat sesuai dengan amanat
Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945. Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945
menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai
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derajat

kesehatan

masyarakat

setinggitingginya,

sebagaimana

tujuan

pembangunan kesehatan.
Sejak tanggal 1 Januari 2014, Pemerintah Indonesia telah menerapkan
JKN dalam sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyatnya secara bertahap
hingga 1 Januari 2019. JKN ini merupakan pola pembiayaan yang bersifat wajib.
Artinya, pada tanggal 1 Januari 2019 seluruh masyarakat Indonesia (tanpa
terkecuali) harus sudah menjadi peserta. Adanya penerapan JKN ini, diharapkan
tidak ada lagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat miskin yang tidak
berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan ketika sakit karena tidak memiliki biaya.
Prinsip-prinsip universalitas dalam penerapan JKN yang dibahas dalam
bagian ini berkaitan dengan prinsip keadilan prosedural, keadilan sosial, dan
keadilan politik.
5.4.1. Penerapan Prinsip Keadilan Prosedural
Penerapan prinsip keadilan prosedural di sini meliputi proses pendataan
masyarakat miskin, kualitas proses kerjasama, serta pendaftaran dan pembayaran
peserta perorangan BPJS Kesehatan masyarakat miskin di luar peserta PBI.
5.4.1.1. Pendataan Masyarakat Miskin dan Metodologi Mapping
Penduduk miskin merupakan masalah serius di Kota Bandung, sehingga
pemetaan atau pendataan yang baik merupakan suatu hal yang harus dilakukan.
Sistem informasi meruapakan salah satu cara yang efektif dalam hal pemetaan
penduduk miskin tersebut. Keberadaan sistem informasi tentunya akan
memberikan data yang akurat dan tepat, sehingga kebijakan yang harus diambil
oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung menjadi tepat sasaran atau dengan kata
lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemetaan data penduduk miskin juga
dapat menentukan arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam
hal program mengentaskan kemiskinan, khususnya program jaminan kesehatan
nasional.
Berkaitan dengan permasalahan data masyarakat miskin di Kota Bandung,
masih terdapat masyarakat miskin yang belum terdata dengan akurat. Bahkan
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pemetaan (mapping) masyarakat miskin masih belum dilakukan dengan baik,
seperti dinyatakan informan S berikut ini.
Kenyataannya masih banyak orang yang tidak mampu membayar iuran,
orang miskin yang tidak terdata. Mengapa orang-orang miskin tidak
terdata? Data di Kelurahan tidak ada, di Kecamatan tidak ada. Metodologi
seperti apa yang digunakan untuk mendata. Apakah metodologi yang
digunakan tepat atau tidak? Apalagi kalau berbicara tentang
ketidakmampuan itu kan relatif. Misalnya, orang yang asalnya punya
rumah bagus, punya kekayaan, tiba-tiba misalnya dapat musibah, jatuh
miskin. Itu kan tidak serta merta bisa masuk ke dalam kategori orang
miskin. Jadi, ketika mapping-nya tidak dilakukan secara baik, tidak diupdate mereka akan terlewat. (S, 09/01/2015).
Sistem informasi pemetaan data masyarakat miskin ini adalah salah satu
cara pemerintah daerah Kota Bandung untuk memetakan penduduk miskin.
Pendataan yang ada pada sistem informasi pemetaan data penduduk miskin ini
meliputi tingkat kemiskinan, seperti sejahtera, menengah, hamper miskin, miskin
dan sangat miskin. Kemudian, menyusun masyarakat miskin berdasarkan kriteria
yang jelas dan terukur. Selain itu, pendataan masyarakat miskin ini juga dapat
memberikan masukan kepada stakeholders yang ada pada Kota Bandung dalam
hal pengambilan kebijakan jaminan kesehatan nasional khususnya dan
penanggulangan kemiskinan pada khususnya.
5.4.1.2. Pembahasan Kerjasama
Kerjasama antara pihak BPJS Kesehatan Kota Bandung dengan pihak lain,
misalnya dengan pihak Rumah Sakit adalah konsekuensi yang harus dilakukan
untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada peserta BPJS
Kesehatan. Namun demikian, menurut informan S, ada hal yang perlu
didiskusikan dalam pembahasan kerjasama agar substansi kerjasama itu lebih
detail.
Menurut pengamatan saya, itu kayaknya banyak hal yang tidak
terdiskusikan secara detail ketika berbicara kerjasama. Misalnya,
kerjasama dengan pabrik-pabrik obat. Kerjasama dengan rumah sakit,
misalnya dengan rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, atau rumah sakit
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khusus ginjal. Itu perlu dijelaskan karakteriknya apa saja. (wawancara S,
09/01/2015).
Kanyaknya kurang detail spesifikasi dari masing-masing kondisi. Rumah
sakit mana yang mau rugi? Akhirnya, pasien sendiri yang menanggung
penderitaannya. Kalau menurut saya sih kurang detail. Mereka akhirnya
menyalahkan BPJS Kesehatan. Ya, dari segi proses sudah ditempuh,
misalnya dengan melakukan MoU. Tapi bagaimana dari segi kualitas
proses itu.
(S, 09/01/2015).
Kerjasama antara pihak BPJS Kesehatan dengan pihak lain, misalnya
dengan pihak Rumah Sakit seharusnya lebih detail substansi kerjasama tersebut,
karakteristik dan spesifikasi dari masing-masing kondisi, sehingga tidak
merugikan pasien peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan telah melakukan
kerjasama dengan pihak lain, seperti Rumah Sakit adalah langkah baik, tetapi
yang perlu diperbaiki adalah kualitas kerjasama tersebut.
5.4.1.3 Pendaftaran dan Pembayaran bagi Masyarakat Miskin Non PBI
Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan dinilai
memberatkan bagi warga miskin di luar peserta PBI. Sebab, peraturan itu
mengharuskan peserta non PBI (mandiri) mendaftarkan seluruh anggota
keluarganya yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). Tak hanya itu,
keharusan mempunyai rekening bank bisa menyulitkan warga miskin. Apalagi
jika kartu peserta baru berlaku tujuh hari setelah iuran awal dibayar. Seharusnya
kartu peserta bisa langsung digunakan. Dengan demikian, peserta dapat segera
mendapat pelayanan kesehatan setelah mendaftar menjadi peserta program JKN
yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
Hal tersebut berbeda dengan peserta PBI yang iurannya dibayar oleh
Pemerinyah, bisa langsung aktif atau digunakan untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan, sebagaimana dinyatakan informan RF berikut.
Kalau peserta PBI langsung aktif, karena iurannya dibayarkan langsung
oleh Pemerintah. Jadi, tidak harus menunggu 1 (satu) minggu. (RF,
06/01/2015).
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5.4.2. Penerapan Prinsip Keadilan Sosial
Penerapan prinsip keadilan sosial berkaitan dengan persamaan hak
masyarakat miskin dalam mendapatkan program JKN, yang dalam penerapannya
masih menemui permasalahan.
5.4.2.1. Persoalan Equality dan Social Justice
Masyarakat miskin sejatinya mendapatkan persamaan hak dan keadilan.
Dalam praktiknya, masyarakat miskin masih sulit untuk mendapatkan akses
terhadap keadilan. Negara perlu merenungkan kembali apa yang harus dilakukan
agar masyarakat miskin mendapatkan hak-haknya. Program jaminan kesehatan
nasional seharusnya dapat memenuhi memenuhi keadilan masyarakat miskin.
Namun, penilaian informan S terhadap penerapan prinsip keadilan sosial dalam
program jaminan kesehatan nasional adalah sebagai berikut.
Salah satu prinsip yang harus dipenuhi dari sebuah sistem jaminan sosial
itu adalah diantaranya adalah equality dan social justice. Jadi, bukan
jaminan sosial namanya kalau terjadi pembagian uang, pemenuhan
kebutuhan kepada warga negara kalau pembagian dan pemenuhan
kebutuhan itu tidak didasari equality dan social justice. Dalam arti begini,
misalnya negara punya uang berapa untuk memberikan jaminan sosial.
Katakanlah misalnya, mereka memiliki dana 2 trilyun. Kebutuhan apa
yang akan dijamin oleh Negara/Pemerintah misalnya untuk pemenuhan
gizi dan pelayanan kesehatan. Itu didefinisikan, misalnya. Kemudian,
dihitung berapa pagunya perorang. Artinya, kalau punya dana 2 trilyun,
cukupnya untuk berapa orang. Itu baru dibagikan dengan hasil mapping
tadi. Dibandingkan dengan hasil mapping. Warga yang paling miskin,
yang paling membutuhkan bantuan barulah dibuat prioritas. Ini yang
disebut persamaan hak. Yang paling prioritas itu yang mana. Apalagi
berbicara tentang data dukcapil (kependudukan dan catatan sipil), gak bisa
dijadikan andalan, yang mana yang paling miskin, kurang miskin, mana
yang masuk kategori mampu, kita gak punya data yang benar-benar bisa
dipercaya. Banyak orang yang kelihatan secara kasat mata benar-benar
miskin, malah tidak dimasukkan sebagai orang miskin. Hal-hal seperti itu,
seharusnya ada departemen tertentu yang bertanggungjawab atas itu yang
bisa mengakategorikannya secara tepat. (S, 09/01/2015).
Menurut penilaian informan S, keadilan sosial dalam program jaminan
kesehatan adalah berkenaan terutama dengan soal pendataan masyarakat miskin
yang akurat dan andal, termasuk diantaranya kriteria orang miskin. Banyak orang
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miskin yang seharusnya masuk sebagai orang miskin dan mendapatkan program
jaminan kesehatan, malah sebaliknya mereka tidak mendapatkan jaminan
kesehatan. Di samping itu, yang perlu dilakukan adalah memprioritaskan
kebutuhan rakyat miskin, termasuk kebutuhan rakyat dalam program jaminan
kesehatan.
5.4.2.2 Project Bias dan Person Bias
Pandangan informan S mengenai jaminan sosial/jaminan kesehatan masih
terjebak dalam project bias dan person bias, sehingga persamaan hak dan
keadilan sosial masih belum banyak diwujudkan. Gambaran project bias dan
person bias dalam penerapan jaminan sosial/jaminan kesehatan seperti
disampaikan informan S berikut.
Di kita, Pemerintah tidak begitu peduli, orang mau hidup terlantar, tidak
bisa makan. Ok lah kalau tentang pendidikan sudah mulai terasa. Anakanak kita sudah punya akses pendidikan, meskipun baru wajib belajar 9
tahun, baru hanya sampai SMP. Kalau pendidikan sudah terasa lah,
walaupun kualitasnya perlu diperbaiki. Kalau tentang pelayanan sosial,
yang ada hanya projected, gak ada yang berbasis equality. Tidak ada yang
mendasarkan pada keadilan sosial. Keadilan akhirnya hanya konsep saja.
Secara konseptual sudah ada, tapi realitasnya tidak bisa diterapkan. Yang
namanya keadilan sosial itu kan seluruh orang dipertimbangkan, kemudian
dilihat mana yang eligible dan mana yang tidak eligible. (S, 09/01/2015).
Secara eksplisit, disampaikan informan S bahwa penerapan sistem jaminan
sosial diantaranya masih dalam bentuk pilot project. Hal tersebut menurutnya
belum mencerminkan social justice atau prinsip universalitas pada umumnya.
Bahkan terjadinya ketidakadilan sosial juga karena adanya person bias dan
project bias.
Yang saya temukan, banyak yang mengklaim sistem jaminan sosial itu ada
diantaranya sebagai pilot project, universalitasnya dimana, social justicenya dimana? Hanya di kota ini, hanya di kota ini. Yang terjadi adalah
project bias dan juga person bias. Pemerintah ini kan dananya sedikit, tapi
ingin disebut bahwa negara Indonesia punya sistem jaminan sosial. Jadi,
menurut saya yang paling prioritas adalah pendataan penduduk. Ini sama
sekali tidak mendasarkan pada persamaan hak. (S, 09/01/2015).
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Person bias dan project bias seharusnya dapat dihindari dalam setiap
program pembangunan, khususnya program jaminan kesehatan nasional. Person
bias dan project bias sama sekali tidak mencerminkan ketidakadilan sosial, karena
yang menikmati hanya sebagian orang (khususnya orang miskin), sementara
sebagian orang miskin lainnya belum menikmati program jaminan kesehatan
nasional.
5.4.3. Penerapan Prinsip Keadilan Politik
5.4.3.1 Pendekatan kepada Elit Politik
Ketidakadilan secara politik juga terjadi dalam penerapan jaminan
kesehatan nasional, karena akibat dari ketidakadilan secara prosedural dan
ketidakadilan sosial. Ketidakadilan politik dalam penerapan jaminan kesehatan
nasional seperti tercermin pada pernyataan berikut.
Sebenarnya setiap warga negara, tidak terkecuali orang-orang miskin
punya hak yang sama di mata hukum. Hanya kemudian ketika berbicara
hak, ada kriterianya mana saja, itu datanya tidak jelas. Tidak terdata secara
valid. Jadi, akhirnya diskriminatif, apalagi kemudian akhirnya orang jadi
nepotisme. Jadi kolusi karena persaingan permintaan begitu besar. Secara
alokasi terlalu sedikit sumber yang dimiliki, terlalu terbatas. Akibatnya,
hanya memprioritaskan dengan orang-orang yang dekat dengan elit
kekuasaan. Kemudian, yang lain jadi termarjinalkan. (S, 09/01/2015).
Dana untuk program jaminan kesehatan nasional untuk masyarakat miskin
masih terbatas. Oleh karena itu, anggaran untuk program ini dilakukan secara
bertahap untuk mencapai universal health coverage (UHC) pada tahun 2019.
Dana untuk masyarakat miskin peserta PBI, dialokasikan padan setiap tahun
anggaran. Karena keterbatasan dana dalam setiap tahun anggarannya, maka
cakupan kepesertaan yang dapat ditanggung oleh biaya Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah itu juga jumlahnya terbatas. Sementara, masyarakat miskin
yang kebutuhan pelayanan kesehatan yang mendesak menempuh jalan pintas,
dengan melakukan pendekatan kepada elit kekuasaan, agar mereka segera dapat
terlayani program jaminan kesehatan.
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5.4.3.2 Kepentingan Politis
Menurut RF, program jaminan kesehatan sangat diminati oleh orang-orang
yang berkepentingan dengan politik, sehingga program ini banyak juga
dipengaruhi oleh kebijakan politis.
Saya kira sangat berkaitan dengan kebijakan politis. Karena sebetulnya
dengan mendahulukan dan menuntaskan PPU, PBI, dan pensiunan. Saya
kira ⅔ masyarakat sudah 165 juta jiwa. Ini estimasi saya. Artinya, kalau
tahun 2014 sudah mencapai 140 juta dan tahun ini bisa mencapai 165 juta
jiwa. Artinya, sudah ⅔ dari 240 juta jiwa masyarakat Indonesia. Kalau
kecepatan pertambahan setiap tahun memang seperti ini, tahun 2016, 2017,
2018, 2019 saya kira tercapai. Asalkan tidak ada lagi perubahan-perubahan
kebijakan politis. Yang saya prihatin sekarang ini, program ini sangat
diminati oleh orang-orang yang berkepentingan dengan politik, sehingga
program ini banyak juga dipengaruhi oleh kebijakan politis. Artinya,
andaikan nanti entah Presidennya ganti atau tidak, ya tolonglah secara
politis dipahami bahwa jaminan sosial ini bukan milik atau programnya
rezim tertentu. Tetapi semangatnya UU. Siapa pun pemimpinnya, maka
dia harus terus-menerus meneruskan program ini. Masalahnya kan tidak
semua orang berpikir seperti itu. (RF, 06/01/2015).
Program JKN sejatinya tidak dijadikan sebagai politik pencitraan
Pemerintah atau rezim tertentu, maupun partai politik tertentu. Politik pencitraan
hanya akan menguntungkan elit kekuasaan tertentu, bukan untuk kesejahteraan
masyarakat secara luas. Sebaliknya, Pemerintah seharusnya memiliki komitmen
yang kuat untuk menyukseskan program JKN, terutama dalam upaya mencapai
sasaran universal health coverage (UHC). Untuk itu, kebijakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang terkait upaya pencapaian UHC yang seharusnya
dilakukan seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan, serta
dukungan dana dari APBN dan APBD yang memadai, khususnya bagi masyarakat
miskin dan tidak mampu.
Hasil-hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, didialogkan dengan

konsep dan teori yang relevan, sehingga hasil ‘dialog’ realitas hasil penelitian
dengan konsep-konsep dan teoritis tersebut dapat dikonstruksi model-model
tertentu dari penelitian ini. Dialog ini diharapkan dapat mempertegas teori atau
konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.
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5.5. Pembahasan
Pergeseran paradigma pembangunan dari yang bersifat sentralistik topdown menjadi desentralisasi bottom-up telah menempatkan daerah sebagai salah
satu ujung tombak pembangunan nasional. Era ini, yang lebih dikenal dengan era
otonomi daerah, menuntut daerah untuk lebih kreatif dalam pembangunan
daerahnya (Putera dkk, 2014:17). Dengan demikian, Pemerintah Daerah, pada era
desentarlisasi ini, memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan
dengan

ini,

Purnamasari,

Ayuningtyas,

dan

Kusumawhardani

(2014)

mengungkapkan hasil penelitiannya, desentralisasi meningkatkan decision space
dan akuntabilitas pada proses pengambilan keputusan kebijakan kesehatan.
Peningkatan kapasitas institusi terutama kapasitas sumber daya manusia dan
perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dan aktor di luar Pemerintah sangat
dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan kebijakan yang lebih responsif.
Komitmen Kepala Daerah menjadi bagian penting karena peran serta Kepala
Daerah

dalam

mengarahkan,

mengontrol,

dan

mengevaluasi

termasuk

memberikan dukungan anggaran yang memadai merupakan salah satu kunci
tercapainya efektivitas desentralisasi.
Lebih

lanjut,

hasil

penelitian

Purnamasari,

Ayuningtyas,

dan

Kusumawardani (2014) juga menegaskan bahwa desentralisasi telah memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Derah untuk mengatur kebijakan
kesehatan yang sesuai dengan permasalahan di daerahnya. Berbagai keterbatasan
yang dihadapi seperti rendahnya kapasitas fiskal dapat disiasati dengan
meningkatkan kapasitas SDM yang ada, melakukan kemitraan dengan Perguruan
Tinggi, melibatkan public private partenership dan meningkatkan peran serta
masyarakat. Untuk itu, Dinas kesehatan seharusnya terlebih dahulu membenahi
manajemen pelayanan dan tata kelola administrasi.
Terkait dengan kebijakan perlindungan sosial bidang kesehatan bagi
masyarakat miskin, yang mencakup tiga pokok jawaban atas ketiga pertanyaan
penelitian, yaitu: (1) langkah-langkah strategik untuk mempercepat percepatan
persiapan pelaksanaaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, (2) respon

195

pasien terhadap penerapan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan (3)
penerapan prinsip-prinsip universalitas dalam jaminan kesehatan bagi masyarakat
miskin. Ketiga fokus pembahasan penelitian ini dianalisis dalam perspektif teori
dynamic governance, yang terdiri dari beberapa elemen dasar, yaitu: able people,
agile processes, thinking ahead, thinking again, thinking across, adaptive policy,
dan culture.
5.5.1. Memaknai Pola Kerja Aparat dalam Penerapan Jaminan Kesehatan
Menurut pandangan teori klasik tentang negara, salah satu peran negara
dalam pembangunan, termasuk peran kesejahteraan adalah peran regulasi, yakni

melancarkan kebijakan dan peraturan yang digunakan untuk “mengatur” dan
“mengurus” barang-barang publik dan warga. Regulasi juga dibutuhkan untuk
memberikan perlindungan (proteksi) terhadap warga, termasuk kelompokkelompok yang lemah, marginal, dan miskin (Eko, 2009: 134).
Terkait dengan penerapan jaminan kesehatan di Kota Bandung, pola kerja
aparat dalam menjalankan jaminan kesehatan adalah bersifat normatif dan
imperatif.

Normatif,

artinya

keputusan-keputusan

yang

diambil

selalu

mengedepankan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Memang sudah
banyak peraturan untuk mengatur pelaksanaan JKN. Namun, dengan terlalu
berpedoman pada peraturan yang ada, aparat dalam menerapkan JKN menjadi
kurang dinamis. Padahal, Pemerintahan termasuk Pemerintahan Daerah ke depan
adalah pemerintahan yang dinamis.
Mengenai hal tersebut, Neo dan Chen (2007:1) berpandangan bahwa
institusi yang dinamis dicirikan oleh ide-ide baru (new ideas), persepsi-persepsi
yang segar (fresh perceptions), up-grading berkelanjutan (continual up-grading),
aksi-aksi yang cepat (quick actions), adaptasi yang fleksibel (flexible adaption),
dan inovasi yang kreatif (creative inovations). Menurut Neo dan Chen (2007:1),
institusi yang semacam ini akan melahirkan institusi yang belajar terus-menerus
(continuous learning), eksekusi yang efektif dan cepat (fast and effective
execution), dan perubahan yang tiada akhir (unending change).
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Menurut Royat (2009:96) syarat agar kebijakan sosial yang diinginkan
dapat diselenggarakan adalah terbentuknya tekad yang kuat dari semua pihak
untuk mewujudkan kebijakan sosial yang demikian dibarengi dengan semangat

kebersamaan, tersedianya konsep atau “content” kebijakan yang jelas (clear
policy), dukungan politik yang kuat, dukungan dari masyarakat yang kuat, serta
mekanisme penyelenggaraan yang transparan dan partisipatif yang mengacu pada
prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).
Tata kelola pemerintahan yang dikehendaki ke depan tidak saja demokratis
tetapi juga dinamis (democratic and dynamic governance) dalam menggerakkan
roda pembangunan, termasuk roda pelaksanaan jaminan kesehatan. Beberapa
tahun ke depan (2018) Indonesia sudah harus beralih dan pindah dari birokrasi
yang sangat mengedepankan peraturan (rule based) ke birokrasi berbasis kinerja
(performance based) (Prasojo dan Rudita, 2014:32). Pada tahapan berikutnya
(2025) Indonesia harus bisa mencapai birokrasi yang dinamis. Untuk sampai pada
kedua tahapan tersebut, berbagai rencana dan kebijakan telah ditetapkan, yaitu
dengan membangun able people, agile process, positive culture, dan adaptive
policies (Prasojo dan Rudita, 2014:32).
JKN

APLIKASI

POLA KERJA
APARAT DAERAH

NORMATIF

Pengambilan Keputusan

IMPERATIF

Sosialisasi
JKN
JKN

Gambar 5.1
Pola Kerja Aparat dalam Penerapan Jaminan Kesehatan

Proses Pembayaran
Iuran PBI
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5.5.2. Memahami Able People dan Agile Processes Penerapan Jaminan
Kesehatan
Bentuk able people yang telah ditunjukkan oleh aparat daerah dalam
penerapan jaminan kesehatan adalah komitmennya pada pelayanan kesehatan,
yaitu komitmen untuk melayani masyarakat miskin dan tidak mampu. Komitmen
aparat daerah adalah salah satu faktor kunci dalam program perlindungan sosial.
Hal tersebut ditegaskan

oleh Eko (2006:9-10) bahwa faktor kunci yang

mendorong sebuah daerah mempromosikan perlindungan sosial sebagai salah satu
jalan atau rute peningkatan kesejahteraan warganya, salah satunya adalah
komitmen elite (pemerintah, DPRD) yang kuat, reformis dan pro kesejahteraan.
Penelitian Leisher & Nachuk yang dikutip Eko (2006) menunjukkan bahwa
kepemimpinan lokal merupakan faktor kunci bagi reformasi pelayanan publik.
Kegigihan bupati dan walikota di Solok, Tanah Datar, Musi Banyuasin, Jembrana

adalah kunci keberhasilan sistem “Kesejahteraan Kabupaten” (district welfare) di
wilayahnya.
Selanjutnya, agile processes yang dilakukan aparat daerah dapat
diwujudkan misalnya dalam rekrutmen pegawai dan mapping fasilitas kesehatan.
Rekrutmen pegawai terpusat sudah dapat dilakukan dengan terbuka (transparan)
melalui website dengan cara on line dan bisa diakses oleh calon pegawai di
seluruh daerah di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, dijelaskan Prasojo dan
Rudita (2014:36) bahwa perubahan dari closed career system menjadi open career
system dan menuju open system pada 2025 akan menjadi pengungkit terbesar
reformasi administrasi Indonesia. Jika hal ini dilakukan dengan konsisten,
pegawai pemerintah secara bertahap akan diisi oleh orang-orang terbaik bangsa.
Kesalahan besar pemerintah sejak 2005 yang mengangkat lebih dari 896.000
orang PNS tanpa tes masuk ke dalam berbagai posisi birokrasi tidak boleh
terulang lagi.
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Able People

Komitmen Aparat terhadap
Pelayanan Kesehatan

Rekrutmen Pegawai
Agile Processes

Mapping Fasilitas Kesehatan
Ekspektasi
Masyarakat
Gambar 5.2
Able People dan Agile Processes Penerapan Jaminan Kesehatan
Kapabilitas aparat dalam proses percepatan persiapan pelaksanaan jaminan
kesehatan bagi masyarakat miskin yang bersifat universal dalam perspektif
dynamic governance dapat dijelaskan dalam tiga kerangka berpikir masa depan
(thinking ahead), berpikir kembali (thinking again), dan berpikir melintas
(thinking across). Berpikir masa depan diwujudkan dalam pemahaman faktor
signifikan serta pilihan-pilihan strategi di masa depan sebagai upaya untuk
mempercepat persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Sementara, berpikir kembali dimanifestasikan dalam memahami permalahan yang
ada serta memonitoring dan mengevaluasi strategi yang telah dilakukan.
Sedangkan, berpikir melintas terlihat pada praktek-praktek implementasi dan caracara inovatif yang dilakukan dalam rangka mendukung program jaminan
kesehatan .
5.5.3. Thinking Ahead
Faktor yang dianggap signifikan dalam mempersiapkan penerapan jaminan
kesehatan adalah langkah menyusun peta jalan (road map) persiapan pelaksanaan
JKN oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Strategi masa depan adalah mengacu
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pada pemikiran Neo dan Chen (2007:32) yang mengungkapkan bahwa berpikir
masa depan (thinking ahead) merupakan kemampuan mengidentifikasi faktor
lingkungan yang berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang,
memahami dampaknya terhadap sosio-ekonomi masyarakat, mengidentifikasi
pilihan-pilihan

investasi

yang

memungkinkan

masyarakat

memanfaatkan

kesempatan baru dan menghindari potensi ancaman yang dapat menghambat
kemajuan masyarakat. Berfikir ke depan ini akan mendorong institusi pemerintah
untuk menilai dan meninjau kembali kebijakan dan strategi yang sedang berjalan,
memperbarui target dan tujuan, dan menyusun konsep baru kebijakan yang
disiapkan menyongsong masa depan (Neo dan Chen, 2007:32).
Faktor-faktor yang signifikan untuk mempercepat persiapan pelaksanaan
jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Bandung meliputi faktor dari
dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Faktor-faktor internal yang
signifikan dan dapat mempercepat persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin di Kota Bandung terdiri dari: (1) kesiapan pembiayaan, (2)
kesiapan data kepesertaan, (3) penataan regulasi, (4) kesiapan SDM, (5) kesiapan
fasilitas kesehatan dan sistem rujukan, (6) kesiapan dan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi (Monev) JKN, (7) komitmen Pemerintah Daerah, dan (8) cara-cara
inovatif daerah.
Sementara, faktor-faktor ekternal yang signifikan yang bisa mempercepat
persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota
Bandung terdiri dari:
1. Harapan dan tuntutan masyarakat (pasien BPJS Kesehatan peserta PBI).
Harapan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang profesional.
Selama ini fasilitas kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan yang masih
terbatas dan obat-obatan yang kadang-kadang belum tersedia, terutama di
fasilitas kesehatan primer yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
masih dikeluhkan oleh masyarakat (pasien BPJS Kesehatan).
2. Dukungan masyarakat
Dukungan masyarakat dalam hal ini dimanifestasikan melalui animo
masyarakat Kota Bandung yang cukup tinggi untuk mengikuti progran JKN
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melalui BPJS Kesehatan. Sejak program JKN tersebut digulirkan awal 2014,
masyarakat sudah banyak yang mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan.
Hanya memang sebagian masyarakat yang mengurus kartu kepesertaan JKN
kepada BPJS Kesehatan setelah ada anggota keluarga yang menderita
sakit. Dengan demikian, kartu kepesertaan BPJS Kesehatan bisa segera
digunakan. Sebaliknya, bagi masyarakat yang kondisinya sehat, masih banyak
diantara mereka yang masih belum mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS
Kesehatan.
3. Kemitraan antarpara pemangku kepentingan (stakeholders)
Perlu dijalin kemitraan antarpara pemangku kepentingan, seperti instansi
terkait dan aparat di bawahnya seperti kecamatan, kelurahan, RW, dan RT.
Kemudian, para tokoh masyarakat dan relawan, para pemerhati dan akademisi
serta LSM. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan JKN dapat berjalan lebih
efektif pada masa yang mendatang, yaitu dengan mengintensifkan komunikasi
antarpara pemangku kepentingan (stakeholders).
Berdasarkan

hasil

penelitiannya,

Barrientos

dan

Hulme

(2008)

menegaskan bahwa masa depan program perlindungan sosial, terutama di negaranegara berpenghasilan rendah, sebagian besar ditentukan oleh tiga faktor.
Pertama, yang menyatukan kemitraan yang luas di mana aktor eksternal
mendukung strategi perlindungan sosial nasional yang dipimpin dan dikelola oleh
instansi pemerintah nasional. Kedua, keberhasilan dalam menemukan cara-cara
inovatif untuk mengurangi kendala pembiayaan dalam jangka menengah dan
jangka panjang. Ini melibatkan pendapatan memperkuat mobilisasi di negara
berkembang. Ketiga, memperkuat permintaan untuk perlindungan sosial.
Pilihan-pilihan strategi yang akan dilakukan ke depan dalam mempercepat
persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota
Bandung adalah:
1. Menata dan meng-update kepesertaan masyarakat miskin, yaitu melakukan
advokasi dengan TKPK mengenai data kepesertaan, updating dan menetapkan
data kepesertaan. Hal ini perlu dilakukan agar data kepesertaan benar-benar
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valid dan jelas. Dengan demikian, masyarakat miskin tidak ada lagi yang ada di
luar data base.
2. Menata regulasi, yaitu dengan melakukan:
a) MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kota Bandung
dengan BPJS Kesehatan Kota Bandung.
b) PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan
BPJS Kesehatan Kota bandung.
c) PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara BPJS Kesehatan Kota Bandung dengan
Puskesmas.
d) Membuat komitmen agar seluruh petugas pelayanan kesehatan untuk
menjaga mutu pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar maupun
pelayanan rujukan.
3. Mengalokasikan pembiayaan, yaitu melakukan advokasi dengan DPRD Kota
Bandung tentang anggaran dan penetapan anggaran.
4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan cara:
a) Menyediakan sarana kesehatan yang lebih baik, alat-alat kesehatan, dan
obat-obatan.
b) Menyediakan tenaga kesehatan, seperti tenaga dokter, bidan kontrak dan
mengembangkan tenaga kesehatan dengan melakukan pelatihan-pelatihan.
c) Memperbaiki dan mengembangkan sarana kesehatan, supaya masyarakat
bisa berobat di lingkungan yang tidak buruk.
5. Memfungsikan klinik-klinik swasta supaya dapat berperan serta dalam
penyelenggraan pelayanan kesehatan dan dapat meringankan beban kerja
Puskesmas
6. Melakukan penghitungan pemerataan kapitasi di Puskesmas
Pentingnya pemerataan kapitasi di Puskesmas diperkuat oleh penelitian
Yandrizal, Hendarini & Suryani (2014). Hasil penelitian Yandrizal, Hendarini
& Suryani (2014) menyimpulkan bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama
dan jumlah tenaga di puskesmas dengan tenaga yang memenuhi standar dan
dokter spesialis di rumah sakit masih sangat kurang, berdampak kecilnya
kapitasi untuk Puskesmas dan klaim Rumah Sakit Umum Daerah sangat
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terbatas pada tindakan kecil serta penyakit katagori ringan. Kemudian,
Yandrizal, Hendarini & Suryani (2014) menyampaikan saran, yaitu: (1)
mereview Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69/2013 tentang Standar
Tarif Pelayanan Kesehatan perlu memperhatikan geografis dimana Puskesmas
dan Rumah Sakit Umum Daerah; (2) mereview Peraturan Presiden No.
32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Peraturan
Menteri Kesehatan RI No. 19/2014 tentang Penggunaan Data Kapitasi, agar
penetapan untuk biaya operasional seperti untuk membeli obatobatan dan
bahan habis pakai dengan angka obsolut sesuai dengan harga di lokasi bukan
persentase; dan (3) mereview kebijakan penetapan kapitasi sehingga setiap
puskesmas mendapatkan kapitasi yang maksimal. Melakukan koordinasi
kepada BPJS terhadap peserta/masyarakat yang jauh dari fsilitas pelayanan
kesehatan dan harus mengeluarkan biaya transport yang besar. Menyusun
strategi bersama apabila skenario universal coverange tidak dapat tercapai
pada tahun 2019.
7. Mendorong masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan yang mandiri
Upaya untuk mendorong masyarakat agar menjadi peserta BPJS Kesehatan
Mandiri (Bukan Penerima Upah) perlu diimbangi dengan perbaikan sistem
pelayanan kesehatan, baik di tingkat pelayanan kesehatan primer maupun
pelayanan kesehatan rujukan. Adanya aturan bahwa pasien harus berobat dulu
ke pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) sebelum dirujuk ke rumah sakit,
salah satu penyebab menjadikan masyarakat tidak mau mendaftar menjadi
peserta BPJS Kesehatan. Hal ini terjadi karena pelayanan kesehatan di
Puskesmas hanya untuk penyakit ringan dan pemberian obat generik dengan
harga yang relatif murah.
Jadi, masyarakat perlu terus didorong untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan
mandiri (Bukan Penerima Upah), seperti yang terlihat dari pernyataan informan
TSS sebagai berikut.
Pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk menjadi anggota peserta
BPJS Kesehatan yang mandiri. Mereka yang mampu harus terus didorong.
Hanya memang bagi mereka yang mampu tidak segera menjadi peserta
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BPJS Kesehatan, karena mereka biasanya tidak mau harus ke Puskesmas
dulu (TSS, 02/12/2014).
8. Membuat forum komunikasi
Forum ini adalah sebagai media untuk menjalin komunikasi antara Dinas
Kesehatan Kota Bandung dengan BPJS Kesehatan Kota Bandung, dengan
tujuan untuk menjalin koordinasi dan kesepahaman, terutama upaya-upaya
untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan.
9. Kendali mutu dan kendali biaya
Hal penting untuk diperhatikan adalah kendali mutu dan kendali biaya dalam
pelayanan kesehatan. Untuk itu, mutu dan biaya pelayanan kesehatan harus
berjalan efektif dan efisien. Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah
bahwa jangan hanya menekankan kendali biaya tanpa mementingkan mutu
dalam menjalankan program jaminan kesehatan. Dengan demikian, dibutuhkan
upaya untuk menciptakan keseimbangan mutu dan biaya pelayanan kesehatan.
Berkaitan dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan, ada beberapa syarat agar
pelaksanaan BPJS dapat berjalan baik, pertama fasilitas kesehatan harus
tersebar secara merata agar mudah diakses oleh masyarakat, kedua dokter dan
tenaga kesehatan lainnya harus menyebar merata dan kualitasnya harus baik,
dan ketiga, anggaran yang cukup karena ekspektasi yang besar terhadap BPJS
bukan hanya masyarakat tetapi juga dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
Kendali mutu dan kendali biaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kota
Bandung sebagaimana dinyatakan oleh informan RF sebagai berikut:
Ini untuk seluruh peserta, bukan hanya untuk peserta PBI. Tidak
membedakan apakah peserta PBI atau non PBI. Kendali mutu dan kendali
biaya sebetulnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, dari keterbatasan
pengumpulan dana, sehingga perlu dibuat penyeragaman mutu dan biaya.
Kedua, tentu dari pemahaman rumah sakit sendiri. Khususnya rumah sakit,
walaupun dalam hal ini bisa bicara dari sisi tingkat dasar, yaitu dari Klinik
dan Puskesmas dalam pengelolaan dana yang kami berikan. Itu lebih ke
arah sana. Jadi, tidak ada hubungannya dengan jenis peserta. (RF,
06/01/2015).
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Mencermati penjelasan di atas, sesungguhnya Dinas Kesehatan Kota
Bandung secara universal telah melakukan fungsi sistem kesehatan yang menurut
WHO, 2000 (Sunjaya, 2010:7) adalah fungsi: (1) stewardship; (2) pelayanan
kesehatan; (3) pembiayaan kesehatan; dan (4) sumberdaya. Stewardship, yaitu
regulasi – menetapkan aturan dalam memberikan arah yang strategis pada sistem
kesehatan secara menyeluruh. Fungsi regulasi adalah menentukan arah kebijakan
kesehatan yang dikenal sebagai fungsi stewardship (pengaturan, pengarahan, dan
pengawasan). Fungsi stewardship pada pemerintahan yang terdesentralisasi
seperti halnya di Indonesia, tentu saja berada di daerah, jadi merupakan
kewenangan pemerintah daerah. Sejalan dengan PP 8/2003 dan PP 38/2007, Dinas
Kesehatan mempunyai peran dalam perijinan, sehingga merupakan institusi yang
berfungsi sebagai regulator dalam bidang kesehatan (Sunjaya, 2010:7).
Sedangkan, Boffin (Sunjaya, 2010:7), menyebutkan konsep kinerja dari
sistem kesehatan terpusat pada tiga tujuan utama, yaitu: (1) meningkatkan
kesehatan; (2) meningkatkan responsiveness terhadap harapan masyarakat; dan
(3) menjamin keadilan dalam kontribusi pembiayaan. Sementara, Sunjaya
(2010:7-8)

menjelaskan

bahwa

responsiveness

dapat

tercapai

dengan

mengembangkan fungsi stewardship yang merupakan pengertian lebih luas dari
fungsi regulasi. Berbagai keluhan/ketidakpuasan masyarakat yang berkaitan
dengan kesehatan hendaknya dilihat sebagai kegagalan fungsi ini. Artinya, bisa
terjadi kelemahan dalam kebijakan ataupun regulasi kesehatan. Termasuk di
dalam konteks responsiveness adalah tanggap terhadap harapan masyarakat (non
medical), jaminan atas community and patient safety. Fungsi yang lemah tersebut
bisa jadi berkaitan dengan kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan
penyediaan pelayanan kesehatan. Mungkin pula kebijakan/regulasi tersebut tidak
mampu menyediakan sumberdaya yang diharapkan atau tidak mampu
mempengaruhi fungsi pembiayaan kesehatan.
Melihat ketiga tujuan utama sistem kesehatan di atas, tampaknya Dinas
Kesehatan Kota Bandung tengah dalam mewujudkan ke arah pencapaian tujuan
utama sistem kesehatan tersebut. Namun, dalam realitasnya masih belum
memenuhi harapan masyarakat (masyarakat miskin). Artinya, beberapa hal yang
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menjadi harapan masyarakat miskin belum dapat dapat direspon dengan baik, baik
oleh Dinas Kesehatan Kota maupun BPJS Kesehatan Kota Bandung. Beberapa
aspek yang harus menjadi perhatian serius adalah:
a. Data base masyarakat miskin yang belum akurat dan valid, di mana
masyarakat miskin belum terdata dengan baik.
b. Fasilitas kesehatan dan peralatan kesehatan yang masih belum memadai dan
belum merata, terutama di pelayanan kesehatan primer, di Puskesmaspuskesmas.
c. Tenaga kesehatan yang masih terbatas dan belum merata, terutama di
pelayanan kesehatan primer (Puskesmas), sehingga mutu pelayanan kesehatan
masih belum dicapai secara maksimal.
d. Pembiayaan program JKN bagi masyarakat miskin masih terbatas. Walaupun
dilakukan secara bertahap, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota
Bandung baru bisa membiayai sebesar Rp 81.900.000.000 (delapan puluh satu
milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk 340.059 (tiga ratus empat puluh ribu
lima puluh sembilan) jiwa untuk anggaran tahun 2014, bagi kelas III sebesar
Rp 19.225,- (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per
orang/bulan. Jika mengacu data BPS Kota Bandung tahun 2013, jumlah
penduduk miskin Kota Bandung sebesar 689.406 jiwa, maka kurang dari
setengahnya (49,33 %) yang sudah tercover oleh Pemerintah melalui
kepesertaan PBI. Walaupun target universal health coverage tahun 2019, tetapi
hal ini harus menjadi perhatian yang serius untuk memenuhi target tersebut.
e. Sosialisasi JKN yang masih belum maksimal, sehingga peserta dan masyarakat
belum banyak memahami program JKN.
5.5.4. Thinking Again
Strategi yang telah dilakukan untuk mempercepat persiapan pelaksanaan
jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang bersifat universal perlu dipahami,
sebagai dasar mengevaluasi strategi yang telah dilakukan untuk mendapatkan
perbaikan yang seharusnya dilakukan di masa depan. Beberapa strategi yang telah
dilakukan untuk mempercepat persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi
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masyarakat miskin di Kota Bandung terdiri dari: (1) kebijakan, yang meliputi: (a)
menyusun road map persiapan pelaksanaan JKN, pendataan kepesertaan, (b)
mengidentifikasi masalah, menentukan metode pemecahan masalah, dan
memformulasikan keberhasilan JKN, (c) menata regulasi, (d) membentuk tim
kerja pelaksanaan JKN, (e) merencanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan,
dan (f) mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan; (2) kepesertaan, yang
melingkupi: (a) menyusun data base kepesertaan PBI, (b) melakukan updating
data kepesertaan PBI, dan (c) menetapkan kepesertaan PBI; (3) kelembagaan,
yang mencakup: (a) transformasi kelembagaan dan (b) melakukan tugas
kelembagaan; (4) fasilitas kesehatan dan sistem rujukan, yang terdiri dari: (a)
melakukan mapping fasilitas kesehatan, (b) menyusun sistem rujukan, dan (c)
mempublikasikan fasilitas kesehatan; (5) SDM (Sumber Daya Manusia),
melingkupi: (a) merekrut SDM Kesehatan dan BPJS Kesehatan dan (b)
mengembangkan

tenaga

kesehatan;

(6)

pembiayaan,

terdiri

dari:

(a)

mengalokasikan anggaran peserta PBI, (b) menetapkan besaran iuran PBI, dan (c)
pencapaian indikator UHC bagi masyarakat miskin; (7) sosialisasi, meliputi: (a)
menyiapkan sosialisasi JKN, (b) melakukan sosialisasi JKN, dan (c) metode
sosialisasi JKN yang digunakan; (8) monitoring dan evaluasi (monev), mencakup:
(a) membentuk tim monev pelaksanaan JKN, (b) menyusun uraian tugas tim
monev pelaksanaan JKN, dan (c) melaksanakan monev pelaksanaan JKN.
Selaras dengan hal tersebut, penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan
bagi seluruh penduduk yang akan dicapai pada tahun 2019, maka perlu dilakukan
oleh semua pihak yang meliputi penyiapan: 1) fasilitas kesehatan, sistem rujukan,
dan infrastruktur, 2) pembiayaan dan transformasi program serta kelembagaan, 3)
regulasi, 4) sumber daya manusia dan capacity building, 5) kefarmasian dan alat
kesehatan, serta 6) sosialisasi dan advokasi (Mboi, 2012).
Beberapa tahun terakhir ini, berbagai negara berusaha mewujudkan
jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk atau jaminan kesehatan semesta
(universal health coverage). Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses
masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif, bermutu, dan merata
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bagi seluruh penduduk. Indonesia bersama negara-negara anggota Organisasi
Kesehatan Dunia Wilayah Asia Tenggara (WHO-SEARO) lainnya menyepakati
strategi pencapaian jaminan kesehatan semesta yang mencakup langkah: 1)
menempatkan pelayanan kesehatan primer sebagai pusat jaminan kesehatan
semesta, 2) meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan melalui perlindungan
sosial, 3) meningkatkan efisiensi pemberian pelayanan kesehatan, dan 4)
memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan untuk mencapai jaminan kesehatan
semesta.
Masalah yang telah diidentifikasi tentang pelaksanaan jaminan kesehatan
di Kota Bandung yang berhubungan dengan: (1) administrasi, (2) pelayanan, (3)
kepesertaan, dan (4) pembiayaan. Pengkajian masalah jaminan kesehatan ini
tampaknya masih belum dapat dilakukan secara komprehensif, baik secara
substantif maupun metodologi. Secara substantif belum dapat ditemukan
indikator-indikator dengan jelas dan lengkap dari masing-masing aspek yang
diindentifikasi. Sementara, secara metodologi tidak dapat diketahui metodologi
apa yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah jaminan kesehatan tersebut.
Begitu pun halnya dengan proses pengkajian jaminan kesehatan belum
bisa dilakukan secara sistematis. Padahal, jika mengacu pada pemikiran Neo dan
Chen (2007:34) proses pengkajian ulang (kebijakan, strategi, program) meliputi:
1. Meninjau dan menganalisis data kinerja terakhir dan pemahaman umpan balik
masyarakat;
2. Mencari penyebab berdasarkan fakta, informasi, dan perilaku yang diobservasi
tercapai atau tidak tercapainya sebuah target;
3. Meninjau kembali kebijakan, strategi, dan program untuk mengidentifikasi
faktor-faktor menonjol penyebab keberhasilan dan kegagalan;
4. Mendesain kembali kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya sehingga
kinerja dapat diperbaiki dan tujuan tercapai secara lebih baik; dan
5. Menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga masyarakat dan pelanggan
menikmati pelayanan dan outcome yang lebih baik.
Walaupun pelaksanaan program JKN ini baru lebih dari 1 (satu) tahun,
tetapi sejatinya pelaksanaan program JKN sudah harus dievaluasi. Hingga kini,
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belum ada evaluasi secara komprehensif yang berkaitan dengan analisis aspek
kinerja, fakta, informasi, dan perilaku tentang pengambil kebijakan dalam konteks
sistem jaminan kesehatan nasional. Di samping itu, belum dilakukan juga upaya
peninjauan

kembali

mengenai

kebijakan,

strategi,

dan

program

untuk

mengidentifikasi faktor-faktor dominan penyebab keunggulan dan kelemahan
program JKN yang sudah dilakukan selama ini. Apalagi untuk mendesain kembali
kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya sehingga kinerja dapat
diperbaiki dan tujuan tercapai secara lebih baik dan menerapkan kebijakan dan
sistem baru tersebut, sehingga masyarakat menikmati pelayanan dan outcome
yang lebih baik.
Berkaitan dengan hal tersebut, Wardani (2014) mengungkapkan hasil
penelitiannya yaitu bahwa gambaran proses penetapan prioritas program
pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas dengan menggunakan pendekatan
policy making, adalah: (1) identifikasi masalah dan isu program pelayanan
kesehatan dasar pada puskesmas tergantung pada permasalahan di wilayah kerja
puskesmas masing-masing dan tidak bertentangan dengan kebijakan atau
peraturan yang berlaku, baik berasal dari pusat, provinsi maupun kota.
Selanjutnya Dinas Kesehatan yang akan menetapkan, (2) proses penetapan
prioritas program pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas di Kota Bogor
menggunakan lebih banyak metode top down, dan (3) dinas kesehatan memiliki
porsi lebih besar dalam menetapkan prioritas program puskesmas. Walaupun
Puskesmas diberikan kewenangan dalam menetapkan program puskesmas, namun
tetap dalam pengambilan keputusan dinaslah yang menetapkan. Selanjutnya, dinas
pula yang melakukan koordinasi dan sosialisasi pada level penyelenggara
pemerintahan yang lebih tinggi. Output penetapan prioritas program pelayanan
kesehatan dasar pada puskesmas berbeda-beda sesuai dengan permasxalahan yang
dihadapi oleh masing-masing wilayah kerjanya dan diprioritaskan basic six
primary health care.
Metode pemecahan masalah yang telah dilakukan bersifat top-down,
karena dalam mengidentifikasi dan menetapkan prioritas masalah ditentukan oleh
Dinas Kesehatan. Padahal keterlibatan pihak-pihak terkait atau para pemangku
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kepentingan (stakeholders) sangat penting dalam penentuan kebijakan dan strategi
pengembangan kesehatan pada umumnya dan pengembangan jaminan kesehatan
pada khususnya. Untuk itu, dalam merencanakan program pengembangan jaminan
kesehatan seharusnya dilakukan secara partisipatif.
Ada dua pendekatan perencanaan, yaitu: (1) perencanaan yang bersifat
memaksa (top-down planning) dan (2) perencanaan yang bersifat menghimpun
ide-ide dasar dari masyarakat bawah (bottom-up planning). Pendekatan top-down
planning dalam perencanaan di Indonesia memiliki kelemahan yang disebabkan
oleh tersentralistiknya keputusan, pembiayaan, dan pengelolaannya. Pendekatan
tersebut

menjadi

pendekatan

yang kurang efektif, mengingat

semakin

berkembangnya wilayah maupun kota di daerah dan era globalisasi yang
menuntut tiap daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain.
Pergeseran pendekatan perencanaan di Indonesia terutama mulai dilakukan
sejak reformasi 1998. Pergeseran tersebut dimaksudkan untuk dapat menghimpun
ide-ide dasar masyarakat dalam proses pembangunan, perencanaan, maupun
pengelolaannya. Meskipun secara riil pergeseran tersebut belum sepenuhnya dapat
dicapai, tetapi setidaknya peran masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan
sudah mulai dilakukan melalui pendekatan partisipatif.
Perencanaan partisipatif adalah suatu proses perencanaan program
pembangunan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan stakeholders,
seperti: pasien, relawan, tokoh masyarakat, RT, RW, kelurahan, kecamatan,
akademisi/peneliti serta pemerhati/pengamat JKN, serta instansi terkait.
Keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam mengidentifikasi masalah
JKN, merumuskan, menyeleksi alternatif tindakan, mengimplementasikan, serta
nelakukan monitoring dan evaluasi program JKN.
Langkah untuk mengevaluasi strategi tampaknya belum dilakukan secara
komprehensif. Namun, hanya beberapa aspek saja yang dievaluasi, seperti:
1. Pendataan kepesertaan PBI
Pendataan kepesertaan PBI dievaluasi, karena dalam 4 (empat) bulan sekali
dilakukan up-dating data. Jadi, bisa terjadi dalam setiap 4 (empat) bulan sekali
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dalam jangka waktu 1 (1) tahun ada perubahan data. Ada data kepesertaan PBI
yang masuk dan mungkin juga ada data kepesertaan PBI yang keluar.
2. Mapping fasilitas kesehatan dan sistem rujukan
Mapping fasilitas kesehatan juga dilakukan dilakukan dalam setiap tahunnya
dan sekaligus juga sebagai acuan untuk menyusun sistem rujukan, agar sistem
rujukan dapat tertata dengan baik. Langkah yang perlu dilakukan juga adalah
mempublikasikan secara terbuka dan luas ke masyarakat mengenai fasilitas
kesehatan yang sudah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
3. Pembiayaan
Ketersediaan pembiayaan telah menjadi perhatian serius dari Pemerintah.
Masyarakat miskin dan tidak mampu yang seharusnya dijamin oleh Pemerintah
secara bertahap bisa masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Untuk
keperluan up-dating data tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan
advokasi kepada TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) kota
Bandung yang mengolah data tersebut.
Pentingnya evaluasi Žiberna, Jakob & Kobal (2008) menjelaskan hasil
penelitiannya, yaitu bahwa evaluasi di bidang kebijakan sosial memainkan peran
penting dalam budaya politik dan organisasi, serta pengembangan pelayanan
publik. Informasi yang dikumpulkan diperoleh dengan evaluasi dapat merupakan
data base yang sangat berguna untuk beberapa sektor kehidupan politik, yang bisa
menggabungkan mereka dan menggunakannya untuk mengatur ulang dan
meningkatkan kerja organisasi pekerjaan sosial.
5.5.5. Thinking Across
Inovasi merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan
suatu bangsa. Tidak ada satu pun bangsa maju di dunia ini yang mencapai
kesuksesannya tanpa memanfaatkan inovasi. Inovasi tidaklah harus selalu
berkaitan dengan penciptaan suatu produk yang canggih, namun lebih kepada
bagaimana membuat suatu pekerjaan itu menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan
lebih murah (Putera, dkk, 2014: 53).
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Kebijakan inovasi secara konseptual merupakan langkah atau tindakan
untuk memberikan nilai ekonomis terhadap sumber daya yang dimiliki oleh suatu
bangsa. Langkah itu dilakukan karena peran inovasi antara lain membentuk dan
meningkatkan

keunggulan

daya

saing,

meningkatkan

produktivitas

dan

mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan sosial secara
signifikan serta meningkatkan standar hidup. Oleh karena itu, inovasi adalah
kunci penting keberhasilan pembangunan suatu bangsa (Putera, dkk, 2014: 53).
Melalui cara-cara inovatif, sebagai top leader, Walikota Bandung, Ridwan
Kamil telah memulai membangun kota Bandung dengan sejumlah langkah, seperti
pembenahan infrastrktur dasar, pembenahan sumber daya manusia, dan penataan
lingkungan hidup. Ridwan Kamil berobsesi, kota Bandung menjadi kota terbaik di
Indonesia dan itu dapat diwujudkan jika inovasi, kreativitas, dan kolaborasi bisa
menjadi ruh dalam membangun kota Bandung. Terkait dengan program JKN,
khususnya program promotif dan preventif JKN, Ridwan Kamil telah membuat
terobosan dengan menghidupkan kembali taman-taman kota dan memberikan
denda kepada perokok di tempat umum. Dengan membangun taman-taman kota
berarti pemerintah kota Bandung telah membangun ruang publik bagi warganya.
Taman kota adalah ruang publik yang memiliki fungsi ekologis dan fungsi sosial.
Fungsi ekologis, taman kota sebagai penjaga kualitas lingkungan kota dan fungsi
sosial, taman kota sebagai tempat komunikasi sosial.
Tabel 5.23
Kapabilitas Aparat dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Kapabilitas
THINKING AHEAD

Tema
Roadmap persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan
Persepsi tentang keberhasilan JKN
Merencanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan

THINKING AGAIN

Pemahaman masalah
Pemahaman metode pemecahan masalah
Sistem rujukan

THINKING ACROSS

Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Transformasi kelembagaan
Inovasi pelayanan kesehatan
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5.5.6. Adaptive Policy dalam Penerapan Jaminan Kesehatan
Adaptive policies dalam konteks penerapan jaminan kesehatan di Kota
Bandung telah dapat dilakukan seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 5.24
Adaptive Policy dalam Penerapan Jaminan Kesehatan
Kecukupan anggaran
Kesiapan data
Kesiapan birokrasi
Pengembangan SDM
Pengembangan fasilitas kesehatan

Adaptive Policies

Kebijakan adaptif yang perlu diupayakan dalam konteks persiapan
jaminan kesehatan di Kota Bandung terdiri dari: (1) kecukupan anggaran, (2)
kesiapan

data,

(3)

kesiapan

birokrasi,

(4)

pengembangan

SDM,

dan

(pengembangan fasilitas kesehatan).

5.5.7. Memahami Budaya Birokrasi
Budaya (culture) birokrasi aparat ketika menerapkan jaminan kesehatan di
Kota Bandung menunjukkan seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 5.25
Budaya Birokrasi

Budaya

Pragmatis (pragmatic)
Birokratis (bureacratic)
Rigiditas (rigidity)
Non-partisipatif (non-participative)
Orientasi jangka pendek (short-term
orientation)

Kultur birokrasi Kota Bandung dalam persiapan penerapan jaminan
kesehatan masih bersifat: (1) pragmatis, (2) birokratis, (3) rigiditas, (4) nonpartisipatif, (5) orientasi jangka pendek. Tentu saja karakter aparat seperti ini
perlu diperbaiki ke depan.
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5.5.8. Kepentingan Politik dalam Jaminan Kesehatan
Perkembangan politik lokal merupakan salah satu diterminan makro
penting untuk menjelaskan kinerja dan karakteristik birokrasi di suatu daerah. Hal
tersebut merupakan salah satu bentuk konsekuensi adanya pengaruh budaya
masyarakat yang melingkupi organisasi birokrasi pemerintah. Birokrasi dalam
mengembangkan sistem organisasi tidak semata-mata didasarkan pada kebijakan
yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, melainkan banyak dipengaruhi pula
oleh beberapa faktor lokal, seperti budaya masyarakat, kondisi politik, karakter
sosial masyarakat, pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat, LSM, pers, dan
perguruan tinggi (Dwiyanto, 2012:106).
Terkait dengan penelitian ini, faktor kepentingan politik (political interest)
mempengaruhi proses penerapan jaminan kesehatan di Kota Bandung. Hal ini
terlihat

pada

saat

kampanye

politik

muncul

wacana

politik

yang

mengubungkannya dengan claim tertentu tentang milik atau program pemerintah.
Selain itu, ada indikasi bahwa program JKN banyak diminati oleh orang-orang
yang mempunyai kepentingan politik.
5.5.9. Memaknai Respon Pasien terhadap Penerapan Jaminan Kesehatan
Respon pasien terhadap penerapan JKN kian beragam, tetapi memiliki
persamaan-persamaan

dan

perbedaan-perbedaannya.

Persamaannya

adalah

mereka dapat merasakan manfaat program jaminan kesehatan, berobat ke Rumah
Sakit maupun ke Puskemas dengan tidak membayar (gratis), seperti pemeriksaan
dokter, pemeriksaan laboratorium, perawatan fisioterapi, dan obat-obatan. Di
samping itu, karena mereka peserta eks Jamkesda, mereka bisa secara langsung
mendapatkan pelayanan kesehatan (tanpa harus mengajukan melalui mekanisme
PBI jaminan kesehatan), jika mereka berobat baik rawat jalan maupun rawat inap
di Rumah Sakit dan/atau rawat jalan di Puskesmas. Lain halnya dengan
masyarakat yang mengajukan kepesertaan PBI dengan SKTM (Surat Keterangan
Tidak Mampu) melalui mekanisme PBI jaminan kesehatan, mereka mengalami
kesulitan karena quoto-nya yang terbatas.

214

Sementara itu, walaupun mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi mereka
harus bersabar jika mendaftar untuk berobat jalan di Rumah Sakit, baik di Rumah
Sakit Al-Islam maupun di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Mereka
harus mengalami antrean panjang untuk mendapat nomor pendaftaran, berlamalama menunggu pemeriksaan dokter, menjalani pemeriksaan laboratorium harus
beberapa hari, jika ada beberapa item/jenis pemeriksaan laboratorium, dan
berlama-lama menunggu pengambilan obat. Hal ini berbeda dengan pasien umum
yang tidak harus antre lama. Jadi, dalam hal pendaftaran untuk berobat jalan, ada
perbedaan antara pasien BPJS Kesehatan (peserta PBI dan non PBI) dengan
pasien umum.
Terkait dengan kenyamanan, sebetulnya mereka merasakan tidak nyaman,
karena mereka harus hampir seharian berobat di Rumah sakit. Namun, mereka
harus menerima dengan terpaksa, dan ada yang menerima dengan apa adanya atau
sikap menerima dengan kondisi yang terjadi. Mereka menerima dengan kondisi
yang ada, dimungkinkan karena mereka berobat tidak harus mengeluarkan biaya
(gratis).
Kemudian, dalam soal waktu pemeriksaan dari dokter yang kadangkadang tidak tepat waktu. Misalnya, kunjungan (visit) dokter ke ruang rawat inap
yang kadang-kadang tidak tentu, kadang-kadang pagi, siang, atau sore hari.
Selanjutnya, berkaitan dengan tenaga kesehatan maupun ketersediaan obat,
mereka menilai cukup tersedia untuk di Rumah Sakit. Namun, jika berobat jalan
di Puskesmas Cempaka Arum, kadang-kadang harus menunggu besok harinya
jika obatnya pada hari itu belum tersedia.
Sebaliknya, perbedaanya adalah dalam soal penanganan keluhan. Keluhan
yang disampaikan kadang tidak direspon dengan cepat. Misalnya, soal antrean
panjang ketika sedang mendaftar untuk mendapatkan nomor pendaftaran atau soal
waktu kepulangan dari rawat inap yang sering tidak tepat waktu. Mereka harus
menunggu lama proses administrasi kepulangan. Ketika pagi-pagi sudah
diperbolehkan pulang oleh dokter yang bertanggungjawab, siang bahkan sore
harinya baru bisa pulang.
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5.5.9.1. Memenuhi Harapan Pasien di Masa Depan
Rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan harus mempunyai
keunggulan kompetitif. Rumah sakit harus mempunyai daya saing dalam hal mutu
pelayanan kesehatan yang diberikan. Konsumen yang semakin pandai dan terdidik
menyebabkan keinginan dan harapannya terhadap mutu pelayanan kesehatan
semakin meningkat. Pemenuhan harapan konsumen menjadi prioritas utama
dalam jasa pelayanan kesehatan. Pemenuhan harapan pasien merupakan kunci
kepuasan, yaitu apabila kinerja mutu layanan jasa rumah sakit sesuai dengan
harapan, maka pasien akan puas.
Keunggulan pelayanan rumah sakit tergantung pada keunikan serta
kualitas yang diperlihatkan oleh rumah sakit tersebut. Pelayanan secara spesifik
harus memperlihatkan kebutuhan dan keinginan pasien, karena yang dirasakan
dan dinikmati langsung oleh pasien akan segera mendapat penilaian sesuai atau
tidak sesuai dengan harapan dan penilaian pelanggan. Kualitas harus dimulai dari
kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pasien.
Pasien selalu berusaha memenuhi kebutuhan akan pelayanan dengan
memilih rumah sakit yang mempunyai kualitas pelayanan yang baik. Pasien
beranggapan bahwa rumah sakit yang mempunyai jasa pelayanan yang baiklah
yang mampu memberikan kepuasan. Hal ini harus menjadi pertimbangan bagi
rumah sakit untuk memberikan pelayanan berorientasi pada pelanggan dalam
rangka memberikan kepuasan sekaligus sebagai upaya mewujudkan loyalitas pada
pasien.
Terwujudnya loyalitas didasarkan dari kepuasan yang dirasakan. Pasien
yang puas akan terdorong untuk melakukan penggunaan ulang jasa pelayanan
kesehatan rumah sakit yang pada akhirnya akan membuat pasien menjadi loyal.
Pasien yang loyal akan memungkinkan terwujudnya hubungan jangka panjang
dengan rumah sakit. Hubungan antara pasien sebagai konsumen dan rumah sakit
sebagai penyedia layanan kesehatan akan memberikan banyak keuntungan bagi
rumah sakit.
Saat ini, pasien mengharapkan pelayanan kesehatan yang bermutu, yakni
mereka mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan.
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Ada ketepatan waktu dalam pelayanan dan tidak terlama menunggu pemeriksaan
dokter atau petugas kesehatan lainnya. Kecukupan ketersediaan tenaga kesehatan
dan obat-obatan. Jika ada ketidakpuasan atau keluhan dengan cepat dapat direspon
atau dilayani dengan sebaik-baiknya.
Dengan demikian, langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas pelayanan
kesehatan harus dan terus dilakukan secara berkesinambungan, baik dari aspek
penyediaan dan pengembangan SDM kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan,
maupun ketersediaan obatan-obatan. Upaya tersebut perlu dilakukan terutama
untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer, yaitu di Puskesmas-puskemas.
Sumber daya kesehatan, yakni SDM kesehatan, fasilitas kesehatan, dan
pembiayaan perlu terus ditingkatkan terutama untuk memperkuat fasilitas
kesehatan di tingkar primer, yaitu di Puskesmas-puskesmas.

5.5.9.2. Publikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Salah aspek yang seharusnya menjadi perhatian adalah mengenai fasilitas
pelayanan kesehatan yang belum maksimal dipublikasikan ke publik, terutama
untuk peserta BPJS Kesehatan. Dengan demikian, masyarakat peserta BPJS
Kesehatan masih belum banyak yang mengetahui fasilitas kesehatan yang bisa
dimanfaatkan atau digunakan untuk berobat. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan
Kota Bandung perlu mempublikasikan paket manfaat yang spesifik dan jelas
pelayanan apa saja yang ditanggung, disertakan daftar (checklist) pelayanan apa
saja yang tersedia di masing-masing penyedia pelayanan di tiap level (Puskesmas,
Klinik, Rumah Sakit) dan memastikan ada petugas kesehatan yang dapat
memberikan pelayanan tersebut. Para penerima manfaat harus mengetahui
mengenai apa saja yang terdapat dalam paket manfaat, dan perlu ada mekanisme
kontrol atau pengaduan (hotline). Di samping itu, bukan hanya sekadar
mempublikasikan paket manfaat pelayanan kesehatan yang spesifik dan jelas,
tetapi harus konsisten melaksanakan paket manfaat pelayanan kesehatan tersebut.
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5.5.9.3. Inovasi dalam Pelayanan Kesehatan
Untuk membangun kota Bandung, selain diperlukan kerja cepat juga
dibutuhkan ide dan cara inovatif. Ide dan cara inovatif bukan hanya sebatas ide,
tetapi harus diimplementasikan. Cara inovatif untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan terhadap warga Bandung telah dilakukan oleh Pemerintah Kota
Bandung, yaitu melalui Walikota Bandung yang mengeluarkan kebijakan agar
Puskesmas buka 24 jam dan seluruh Rumah Sakit yang ada di wilayah kota
Bandung membuka antrian pasien melalui SMS, sehingga selain pasien bisa
memanfaatkan waktunya di rumah juga di sarana pelayanan kesehatan tidak
berjubel.
Dengan demikian, upaya pengembangan pemikiran-pemikiran baru sangat
dibutuhkan untuk memunculkan inovasi baru dalam rangka meningkatkan
pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat. Saat ini, peningkatan mutu
pelayanan kesehatan menjadi harapan sekaligus tuntutan bagi warga masyarakat
Kota Bandung khususnya dan daerah-daerah lain pada umumnya. Kesehatan
sebagai salah unsur dari indeks pembangunan manusia adalah hal penting untuk
dipenuhi oleh setiap warga masyarakat. Melalui Walikota Bandung, Pemerintah
kota Bandung telah menetapkan tolok ukur kemakmuran suatu masyarakat kota
Bandung, yaitu kesehatan, peradaban, ekonomi, dan indeks kebahagiaan.
Sejatinya Pemerintah Kota Bandung, terutama Dinas Kesehatan Kota
Bandung dan BPJS Kesehatan dapat mencari dan menemukan praktek-praktek
implementasi suatu program jaminan kesehatan atau program yang mirip atau
yang serupa dengan program jaminan kesehatan di daerah (Kabupaten/Kota) di
Indonesia atau di negara-negara lain. Berikut ini terdapat pelajaran dan
pengalaman dari pihak lain berkaitan program jaminan kesehatan, seperti:
1. Melalui sistem jaminan di Thailand sekitar 70 % masalah kesehatan dapat
diselesaikan di tingkat pelayanan kesehatan primer. Dengan demikian,
Puskesmas dan dokter keluarga harus menerapkan kemampuannya dan hanya
kasus di luar kemampuannya yang dirujuk ke pelayanan kesehatan rujukan. Ini
berarti Puskesmas dan praktek dokter keluarga harus dilengkapi dengan tenaga
dokter, perawat, peralatan kedokteran, serta persediaan obat-obatan yang
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memadai. Indonesia perlu banyak belajar dari Thailand. Thailand telah
membuktikan bahwa sistem asuransi nasional mereka dapat berjalan baik dan
bertahan.
2. Beberapa langkah strategik yang dilakukan Bupati Bojonegoro, yaitu: a)
mendorong pekerja untuk mengiur, 2) Universal Health Coverage (UHC)
hingga desa-desa sehat, dan 3) investasi fasilitas kesehatan dan SDM
kesehatan. Berkaitan dengan hal ini, Bupati Bojonegoro berupaya untuk
mencegah mengalirnya dana rakyat Bojonegoro dan Surabaya, maka fasilitas
kesehatan dan pelayanan kesehatan di Bojonegoro harus dibangun (Putri,
2015).
Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan kapasitas pelayanan
kesehatan primer dengan menambah tenaga kesehatan, menyediakan alat-alat
kedokteran yang diperlukan, dan melengkapi obat-obatan. Dengan demikian,
jumlah pasien yang dirujuk menjadi menurun.
Terkait dengan hal tersebut, hasil penelitian Santosa (2015) menjelaskan
bahwa pada satu sisi memang kebutuhan penambahan tenaga kesehatan sebagai
konsekuensi kebijakan aspek keadilan, pemenuhan dan pemerataan diperlukan,
tetapi di sisi lain dukungan anggaran dari daerah ternyata belum mencukupi. Oleh
karena itu, program pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang ada
dengan penambahan insentif yang cukup tentunya lebih efisien jika dibandingkan
rekruitmen atau pengadaan tenaga baru, walaupun secara bertahap tetap harus
dilakukan penambahan setiap tahunnya. Dengan demikian, perencanaan secara
komprehensif dan bertahap perlu dilakukan baik melalui program pelatihan,
rekruitmen dan penempatan maupun sistem insentif dengan tetap memperhatikan
aspek kebutuhan prioritas.
Sementara, Yandrizal, Hendarini, Desri Suryani (2014) mengungkapkan
hasil penelitiannya, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jumlah tenaga di
puskesmas dengan tenaga yang memenuhi standar dan dokter spesialis di rumah
sakit masih sangat kurang, berdampak kecilnya kapitasi untuk Puskesmas dan
klaim Rumah Sakit Umum Daerah sangat terbatas pada tindakan kecil serta
penyakit katagori ringan. Mereview Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 69/2013
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Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan perlu memperhatikan geografis
dimana Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. Mereview Peraturan
Presiden No. 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 19/2014 Tentang Penggunaan Data Kapitasi,
agar penetapan untuk biaya operasional seperti untuk membeli obatobatan dan
bahan habis pakai dengan angka obsolut sesuai dengan harga dilokasi bukan
persentase. Mereview Kebijakan penetapan kapitasi sehingga setiap puskesmas
mendapatkan kapitasi yang maksimal. Melakukan koordinasi kepada BPJS
terhadap peserta/masyarakat yang jauh dari fsilitas pelayanan kesehatan dan harus
mengeluarkan biaya transport yang besar. Menyusun strategi bersama apabila
skenario universal coverage tidak dapat tercapai pada tahun 2019.
5.5.10. Memahami Penerapan Prinsip-prinsip Universalitas dalam Jaminan
Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
Konsep operasional dari suatu kepemerintahan (governance), yaitu cara
yang ditempuh pemerintah suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan
bagi pencapaian tujuan negara. Sejalan dengan ini, Pemerintah Indonesia tengah
berupaya untuk menjalankan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan
universal, dengan ditandai dua pijakan penting, yakni amandemen UUD 1945
tentang perluasan jaminan sosial bagi seluruh penduduk dan diundangkannya UU
SJSN. Pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia mengamendemen UUD 1945
tentang jaminan sosial. Pasal 28 H, Sub-bagian 3, menyatakan: Setiap orang
berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara

utuh sebagai manusia yang bermartabat”, dan Pasal 34, Sub-bagian 2,
menyatakan: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan

martabat kemanusiaan”
Dengan diundangkannya SJSN pada tahun 2004 dan BPJS pada tahun
2011, Pemerintah telah membuat komitmen untuk tercapainya asuransi kesehatan
secara universal. Peta jalan (roadmap) pencapaian kepesertaan menyeluruh
(universal coverage) Program Jaminan Kesehatan di Indonesia yang telah dimulai
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beroperasi pada 1 Januari 2014 dan cakupan kepesertaan secara bertahap akan
menjangkau seluruh masyarakat (universal coverage) pada tahun 2019.
JKN mempunyai tujuan yang terkait keadilan kesehatan. UU SJSN Pasal 2
menyatakan bahwa kebijakan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan keadilan
sosial bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, prinsip keadilan harus
dipergunakan dalam kebijakan JKN. Jika memang demikian, maka kebijakan JKN
sudah sesuai dengan UUD 1945. Namun, jika tidak berjalan, maka kebijakan JKN
dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan UUD 1945 dan perlu diajukan untuk
perbaikan kebijakan.
Gaia, et al. (2011), berdasarkan hasil penelitiannya, menegaskan bahwa
kebijakan perlindungan sosial harus didasarkan pada nilai-nilai hak asasi manusia
dan keadilan sosial, yang menyerukan komitmen negara yang kuat untuk program
universal. Jangka panjang kebijakan sosial perlu dukungan politik dan didasarkan
pada mekanisme pendanaan berkelanjutan yang harus dilembagakan.
Sementara, hasil penelitian Berliani (2007) dapat diketahui bahwa peran
organisasi masyarakat sipil (seperti LSM) menjadi penting dalam mengkritisi
kebijakan dan mendukung pengembangan Strategi Penggulangan Kemiskinan
Daerah (SPKD) melalui proses yang lebih transparan, multipihak, dan
partisipatoris. Melalui kerja sama dengan pihak pemerintah daerah (Pemda),

kalangan LSM bisa “mengawal” prinsip, nilai-nilai, pendekatan, dan proses
pengembangan SPKD yang menjunjung pendekatan berbasis hak (rights-based
approach).
5.5.10.1. Persoalan Penerapan Prinsip Universalitas
Realitasnya, masih ditemui beberapa persoalan yang belum sesuai prinsipprinsip universalitas, yaitu prinsip keadilan prosedural, prinsip keadilan sosial,
dan prinsip keadilan politik. Artinya, masih terdapat ketidakadilan prosedural,
misalnya data masyarakat miskin yang belum valid dan akurat, yang
menyebabkan masyarakat miskin yang juga memiliki hak yang sama tidak
mendapatkan hak jaminan kesehatan. Ketidakadilan prosedural dalam bentuk lain,
adalah substansi kerjasama yang tidak diatur secara detail, yang mengakibatkan
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pasien yang harus menanggung penderitaannya. Kemudian, ketidakadilan
prosedural lainnya, adalah soal pendaftaran dan pembayaran bagi peserta
perseorangan (mandiri) yang dinilai memberatkan warga miskin (di luar peserta
PBI).
Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan dinilai
memberatkan bagi warga miskin. Sebab, peraturan itu mengharuskan peserta
mandiri mendaftarkan seluruh anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu
Keluarga (KK). Tak hanya itu, keharusan mempunyai rekening bank bisa
menyulitkan warga miskin. Apalagi jika kartu peserta baru berlaku tujuh hari
setelah iuran awal dibayar. Seharusnya kartu peserta bisa langsung digunakan.
Dengan demikian, peserta dapat segera mendapat pelayanan kesehatan setelah
mendaftar menjadi peserta program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
Terkait dengan hal tersebut, Thabrany (2014), berpendapat Peraturan BPJS
No. 4 Tahun 2014 bertentangan dengan asas hak dan kewajiban masyarakat.
Persyaratan yang diatur dalam regulasi itu seperti aturan kepesertaan asuransi
komersial, bukan jaminan sosial yang sifatnya wajib. Rekening bank juga bisa
menjadi hambatan bagi peserta untuk mendaftar. Hasbullah (2014) menilai
berbagai persyaratan itu tidak perlu. Menurutnya, NIK sudah cukup menjelaskan
identitas peserta untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Siapapun yang
bersedia membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah atau orang
lain maka BPJS Kesehatan wajib menerima peserta tersebut. Setelah mendaftar
dan membayar iuran secara otomatis peserta tersebut berhak mendapat jaminan.
Hasbullah (2014) lebih lanjut menegaskan bahwa Pasal 10 ayat (2)
Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2014 – kewajiban membayar iuran awal

— dinilai melanggar hak masyarakat. Dalam asuransi komersial sekalipun,
jaminan itu segera berlaku setelah peserta membayar iuran. Misalnya, calon
penumpang membeli asuransi kecelakaan di Bandara. Satu jam kemudian pembeli
asuransi itu terbang dan mengalami kecelakaan. Sekalipun uang premi yang baru
dibayar pembeli belum masuk rekening perusahaan asuransi yang bersangkutan
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tetapi jaminan itu sudah berlaku. Perusahaan asuransi tidak boleh melanggar hak
jaminan seseorang yang telah setuju membayar kewajibannya.
Selanjutnya, terjadi juga ketidakadilan sosial dalam bentuk project bias
dan person bias, sehingga persamaan hak dan keadilan sosial masih belum banyak
diwujudkan. Secara eksplisit, dapat diketahui bahwa penerapan sistem jaminan
sosial diantaranya masih dalam bentuk pilot project. Hal tersebut belum
mencerminkan social justice atau prinsip universalitas pada umumnya.
Kemudian, ketidakadilan politik juga terjadi, yaitu karena keterbatasan
dana dalam setiap tahun anggarannya, maka cakupan kepesertaan yang dapat
ditanggung oleh biaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu juga
jumlahnya terbatas. Sementara, masyarakat miskin yang kebutuhan pelayanan
kesehatan yang mendesak menempuh jalan pintas, dengan melakukan pendekatan
kepada elit kekuasaan, agar mereka segera dapat terlayani program jaminan
kesehatan.
5.5.10.2. Prospek Prinsip Universalitas
Kebijakan perlindungan sosial perlu dilandasi oleh nilai-nilai hak asasi
manusia dan keadilan sosial, serta perlu dukungan politik. Berkaitan dengan hal
ini, Gaia, et. Al. (2011) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa kebijakan
perlindungan sosial harus didasarkan pada nilai-nilai hak asasi manusia dan
keadilan sosial, yang menyerukan komitmen negara yang kuat untuk program
universal. Jangka panjang kebijakan sosial perlu dukungan politik dan didasarkan
pada mekanisme pendanaan berkelanjutan yang harus dilembagakan.
Terkait konteks itu, prinsip universalitas dalam JKN akan memiliki
prospek jika perbaikan sistem JKN ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan
perbaikan

sistem

administrasi

kependudukan,

khususnya

administrasi

kependudukan miskin, mereka dapat mendapatkan akses terhadap program JKN.
Kemudian, dengan usaha memprioritaskan kebutuhan rakyat, khususnya rakyat
miskin, mereka akan memperoleh persamaan hak. Berikutnya, dengan adanya
kendali mutu, akses pelayanan kesehatan bisa dijalankan dengan lebih baik. Di
samping itu, dengan kendali biaya, pengalihan dana PBI ke non PBI bisa
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terhindarkan. Sementara, dengan memfungsikan klinik-klinik swasta, dapat
memperluas pelayanan kesehatan masyarakat yang membutuhkan. Akhirnya,
dengan adanya forum komunikasi diharapkan bisa mencegah muculnya persoalan
dan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Keluhan dan
ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan di era JKN yang terjadi selama ini,
diharapkan dieliminir dengan adanya forum komunikasi antara Dinas Kesehatan
Kota Bandung dengan BPJS Kesehatan Kota Bandung.
5.5.10.3. Inovasi dalam Konteks Prinsip Uiversalitas ke Depan
Data kemiskinan semestinya dapat mencerminkan jumlah yang lebih pasti,
siapa yang miskin, di mana mereka, dan mengapa mereka miskin. Apabila data
kemiskinan yang berbasis pada kriteria spesisfik daerah dapat diperoleh, maka
strategi dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan akan menjadi
jelas. Oleh karena itu, basis data (data base) kemiskinan adalah hal yang penting
untuk disusun secara lengkap dan akurat, yang dapat dijadikan acuan dasar untuk
program kebijakan sosial bagi masyarakat miskin.
Pemerintah harus punya sistem data yang bagus. Masih belum terbutkti
bahwa data base-nya bagus. Harus di-review agar tepat sasaran. Sekitar 510 % sebagai non joiner, jadi tidak terakses oleh layanan pemerintah,
termasuk layanan kesehatan”. Dan, kalau dibandingkan dengan Negara
lain, sudah ada kantor pusat data. Sejak anak lahir sudah tercatat di kantor
pusat data (registral office) dan sudah linked di kantor imigrasi” (Informan
07).
Berdasarkan pernyataan tersebut, Pemerintah melalui BPS perlu
membangun data base yang lengkap, akurat, dan akuntabel. Di tingkat arus bawah
(grass root) perlu dilibatkan dalam aktivitas pendataan. Dengan data base yang
lengkap, akurat, dan akuntabel lebih memudahkan masyarakat miskin terakses
oleh pelayanan pemerintah, termasuk pelayanan kesehatan.
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5.5.11. Konstruksi Model Kerangka Kerja Sistem Dynamic Governance
Kebijakan Pengembangan Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan bagi
Masyarakat Miskin

BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan
Berdasarkan seluruh uraian pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa
hal yang menjadi kesimpulan, sebagai berikut:
1.

Penerapan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Bandung diwarnai
sikap normatif para aparat. Hal ini ditandai dengan kuatnya aparat yang
berpegang teguh pada peraturan, yang terkait dengan pengambilan keputusan. Di
samping itu, aparat juga memiliki sikap yang imperatif yang bersifat
instruktif/perintah, yakni dalam hal sosialisasi program JKN dan proses
pembayaran iuran bagi PBI. Sikap normatif dan imperatif aparat dapat
mempengaruhi pada able people dan agile processes. Sesungguhnya aparat
dalam sisi tertentu memiliki orientasi able people yang baik, yakni dalam
komitmen terhadap jaminan kesehatan. Namun di sisi lain, terdapat juga
beberapa faktor yang menunjukkan sebaliknya, unable people. Unable people,
misalnya ditunjukkan dalam transformasi kepesertaan bagi masyarakat miskin
dan tidak mampu. Terdapat langkah yang tidak secara langsung dapat
mengakomodasi eks peserta Jamkesmas/Jamkesda menjadi peserta BPJS
Kesehatan peserta PBI.

2.

Able people dan agile processes dapat mempengaruhi thinking ahead, thinking
again, dan thinking across aparat. Thinking ahead terlihat pada road map
persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan, persepsi tentang keberhasilan JKN,
dan perencanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Sementara, thinking
again ditunjukkan oleh pemahaman aparat pada pemahaman masalah dan metode
pemecahan masalah, serta pemetaan dan penataan sistem rujukan. Sedangkan,
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thinking across ditandai dengan adanya koordinasi penanggulangan kemiskinan,
proses transformasi kelembagaan, dan terdapat inovasi pelayanan kesehatan.
3.

Kebijakan adaptif (adaptive policies) yang terus diupayakan dalam konteks
persiapan

jaminan kesehatan di Kota Bandung terdiri dari: (1) kecukupan

anggaran, (2) kesiapan data, (3) kesiapan birokrasi, (4) pengembangan SDM, dan
(5) pengembangan fasilitas kesehatan. Anggaran yang telah dialokasikan melalui
APBD Kota Bandung tahun anggaran 2014 dalam kode rekening belanja bantuan
sosial untuk PBI Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kota Bandung sebesar Rp
81.900.000.000 (delapan puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah), untuk
sejumlah 340.059 (tiga ratus empat puluh ribu lima puluh sembilan) jiwa dengan
besaran iuran perorang Rp 19.225,- (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima
rupiah). Pengolahan data masyarakat miskin dan tidak mampu yang seharusnya
mendapatkan status kepesertaan PBI diverifikasi dan divalidasi oleh TKPK (Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskian) Kota Bandung. Kesiapan birokrasi
terkait dengan kesiapan administrasi perjanjian kerjasama dan penetapan
masyarakat miskin. Pengembangan SDM dilakukan dengan rekrutmen pegawai
PNS dan pegawai kontrak, serta dengan melakukan pelatihan-pelatihan.
Pengembangan fasilitas kesehatan dengan membangun Puskesmas-puskesmas
untuk meningkatkan dan memperkuat pelayanan kesehatan primer.
4.

Kinerja aparat masih diwarnai kultur, seperti (1) pragmatis berkaitan dengan
kepentingan Pemerintah, (2) birokratis dalam mekanisme pengajuan kepesertaan
PBI, (3) rigiditas dalam interaksi tugas pokok pekerjaan, (4) non-partisipatif
dalam proses kepesertaan PBI, dan (5) short-term orientation dalam pencapaian
target kepesertaan.

5.

Respon pasien terhadap penerapan JKN kian beragam, tetapi memiliki
persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Persamaannya adalah
mereka dapat merasakan manfaat program jaminan kesehatan, berobat ke Rumah
Sakit maupun ke Puskemas dengan tidak membayar (gratis), seperti pemeriksaan
dokter, pemeriksaan laboratorium, perawatan fisioterapi, dan obat-obatan.

227

Sementara itu, walaupun mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi mereka harus
bersabar jika mendaftar untuk berobat jalan di Rumah Sakit, baik di Rumah Sakit
Al-Islam maupun di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Mereka harus
mengalami antrean panjang untuk mendapat nomor pendaftaran, lama menunggu
pemeriksaan dokter, menjalani pemeriksaan laboratorium harus beberapa hari,
jika ada beberapa item/jenis pemeriksaan laboratorium, dan lama menunggu
pengambilan obat.
Hal ini berbeda dengan pasien umum yang tidak harus antri lama. Jadi, dalam hal
pendaftaran untuk berobat jalan, ada perbedaan antara pasien BPJS Kesehatan
(peserta PBI dan non PBI) dengan pasien umum. Jika berobat jalan, mereka
merasakan tidak nyaman, karena mereka harus seharian berobat di Rumah sakit.
Mereka harus menerima dengan terpaksa terhadap kondisi ini dan ada yang
menerima dengan apa adanya atau kondisi yang terjadi.
6.

Masih ditemui beberapa persoalan

yang belum sesuai prinsip-prinsip

universalitas, yaitu prinsip keadilan prosedural, prinsip keadilan sosial, dan
prinsip keadilan politik. Artinya, masih terdapat ketidakadilan prosedural,
misalnya data masyarakat miskin yang belum valid dan akurat, yang
menyebabkan masyarakat miskin yang juga memiliki hak yang sama tidak
mendapatkan hak jaminan kesehatan. Ketidakadilan prosedural dalam bentuk
lain, adalah substansi kerjasama yang tidak diatur secara detail, yang
mengakibatkan pasien yang harus menanggung penderitaannya. Kemudian,
ketidakadilan prosedural lainnya, adalah soal pendaftaran dan pembayaran bagi
peserta perseorangan (mandiri) yang dinilai memberatkan warga miskin (di luar
peserta PBI).
Terjadi juga ketidakadilan sosial dalam bentuk project bias dan person bias,
sehingga persamaan hak dan keadilan sosial masih belum banyak diwujudkan.
Secara eksplisit, dapat diketahui bahwa penerapan sistem jaminan sosial
diantaranya masih dalam bentuk pilot project. Hal tersebut belum mencerminkan
social justice atau prinsip universalitas pada umumnya.
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Sedangkan, ketidakadilan politik juga terjadi, yaitu karena keterbatasan dana
dalam setiap tahun anggarannya, maka cakupan kepesertaan yang dapat
ditanggung oleh biaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu juga
jumlahnya terbatas. Sementara, masyarakat miskin yang kebutuhan pelayanan
kesehatan yang mendesak menempuh jalan pintas, dengan melakukan
pendekatan kepada elit kekuasaan, agar mereka segera dapat terlayani program
jaminan kesehatan.
7.2. Saran-saran
Beberapa rekomendasi yang disampaikan sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Pola kerja aparat daerah masih memiliki sikap normatif yang berorientasi pada
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan JKN. Terkait dengan hal ini,
beberapa tahun ke depan (2018) Indonesia sudah harus beralih dari birokrasi yang
mengedepankan peraturan (rule based) ke birokrasi berbasis kinerja (performance
based). Pada tahap berikutnya (2025), Indonesia harus bisa mencapai birokrasi
yang dinamis. Untuk mencapai kedua tahapan tersebut, berbagai rencana dan
kebijakan telah ditetapkan, yaitu dengan membangun able people, agile processes,
positive culture, dan adaptive policies.
Sementara, pola kerja aparat dengan cara yang imperatif juga secara bertahap
harus sudah bertransformasi ke cara kerja dengan pendekatan yang dialogis, yang
senantiasa dapat menghimpun ide-ide dasar serta merespon keluhan dan harapan
masyarakat, khususnya masyarakat miskin peserta BPJS Kesehatan PBI.
Untuk membangun able people perlu perbaikan rekrutmen dan pola karier pegawai
dalam memenuhi dan meningkatkan kualitas SDM Kesehatan, dengan melakukan
pengisian pegawai dalam birokrasi oleh para lulusan terbaik Perguruan Tinggi
dengan menggunakan seleksi yang transparan, objektif, dan konsisten, serta
melakukan upgrading yang berkelanjutan (continual upgrading). Sementara,
untuk membangun agile processes, selain SDM yang capable, juga perubahan tata

229

laksana administrasi Pemerintah Daerah, pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi
dan Konunikasi) untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan, serta inovasiinovasi yang kreatif (creative innovations). Inovasi yang kreatif dalam
pengembangan jaminan kesehatan diperlukan bukan hanya sebatas ide, tetapi
harus diimplementasikan.
2. Membangun data base kepesertaan PBI dengan menggunakan metodologi
mapping yang tepat. Data kemiskinan semestinya dapat mencerminkan jumlah
yang lebih pasti, siapa yang miskin, di mana mereka, dan mengapa mereka miskin.
Apabila data kemiskinan yang berbasis pada kriteria spesisfik daerah dapat
diperoleh, maka strategi dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan
akan menjadi jelas. Oleh karena itu, basis data kemiskinan adalah hal yang penting
untuk disusun secara lengkap, akurat, dan akuntabel yang dapat dijadikan acuan
dasar kebijakan sosial bagi masyarakat miskin.
3. Perlu membangun positive culture birokrasi yang memiliki kesadaran kolektif
untuk melakukan perubahan dan menjunjung tinggi integritas serta mampu
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Memperhatikan dan memperdulikan
kepentingan masyarakat secara umum di atas kepentingan pribadi merupakan
pengungkit positive culture dalam tubuh birokrasi.
4. Perlu meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan primer dengan menambah
tenaga kesehatan, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan alat-alat
kedokteran yang diperlukan, serta

melengkapi obat-obatan. Hal ini perlu

dilakukan, selain untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan primer, juga
untuk mengurangi jumlah pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit.
5. Kendali mutu perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi teknis, akses
terhadap pelayanan kesehatan, efektivitas, hubungann antarmanusia, efisiensi,
kelangsungan pelayanan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.
6. Perlu publikasi paket manfaat yang spesifik dan jenis pelayanan kesehatan apa saja
yang ditanggung, disertakan daftar (cheqklist) pelayanan apa saja yang tersedia di
masing-masing penyedia pelayanan kesehatan di tiap level (Puskesmas, Klinik,
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Rumah Sakit) dan memastikan ada petugas kesehatan yang dapat memberikan
pelayanan. Para penerima manfaat perlu memahami apa saja yang terdapat dalam
paket manfaat dan perlu ada mekanisme kontrol atau pengaduan (hotline). Di
samping itu, bukan hanya sekadar mempublikasikan paket manfaat pelayanan
kesehatan yang spesifik dan jelas, tetapi harus konsisten melaksanakan paket
manfaat pelayanan kesehatan tersebut.
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Indonesia has launched a National Social
Insurance System by implementing
Healthcare Management Agency, that is BPJS
(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) on
January 1st, 2014, which is gradually
conducted National Health Security or
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) to achieve
Universal Health Coverage at 2019.
According to Law No. 40/2004 on the
national social security system, all workers,
including expatriates, working in the country
have the right to social security protection.
They must be registered with the Healthcare
Management Agency.







Social Protection as an important element in
social policy strategy to alleviate poverty.
One of social protection program is
healthcare insurance for the poor which is
covered by government.
It is a prove that government responsible and
accountable for community healthcare.
Under JKN, all citizens are now able to access
a wide range of health services provided by
public facilities, as well as services from a few
private organisations that have opted to join
the scheme as providers







Those in formal employment pay a premium
equivalent to 5% of their salary, with 4% payable by
employers and 1% payable by employees.
Informal workers, the self-employed and investors
pay fixed monthly premiums of between 25,500 IDR
(£1.34) and 59,500 IDR (£3.12) in a tiered system of
first, second and third-rate care depending on the
contributions they choose to pay.
Those in formal employment pay a premium
equivalent to 5% of their salary, with 4% payable by
employers and 1% payable by employees. Informal
workers, the self-employed and investors pay fixed
monthly premiums of between 25,500 IDR (£1.34)
and 59,500 IDR (£3.12) in a tiered system of first,
second and third-rate care depending on the
contributions they choose to pay.








While the JKN scheme is, in principle at least, an
improvement for some sections of Indonesian
society, it still has a long way to go if it is to
become truly universal by 2019.
The national social security programs are
compulsory for all expatriates working in
Indonesia, an official has warned.
The quality service of BPJS still needs
improvement.
Health finance and services became a patchwork
of uncoordinated, inadequately standardized and
supervised public and private enterprises.
Standards, entitlements, services, and financial
support for public health varied significantly
across the region.

This study aims to describe and analyze
strategic steps in preparation for the
implementation of universal health
insurance for the poor. This qualitative
research uses the paradigm of
constructivism. Meanwhile, the main
concept used in this research is the
dynamic governance.

Dynamism menurut Neo & Chen
(2007:1):
 Dynamism is characterized by new
ideas, fresh perseptions, continual
upgrading, quick actions, flexible
adaptations and creative innovations.
 Dynamism implies continuous
learning, fast and effective
execution, and unending change.

Source: Neo dan Chen (2007:19)

Three Critical Governance Capabilities
according to Neo & Chen (2007:3):
1.

2.

3.

Thinking ahead – the ability to perceive early

signals of future developments that may affect a
nation in order to remain relevant to the world;
Thinking again – the ability and willingness to
rethink and remake currently functioning policies
so that they perform better; and
Thinking across – the ability and openness to
cross boundaries to learn from the experince of
others so that new ideas and concepts may be
introduced into instituition.

This study shows that the officials’ performance in
running the health insurance is still influenced by:
(1) the pragmatic culture regarding the interests of
the Government;
(2) the bureaucratic mechanism in managing the
membership of BPJS PBI (beneficiary contribution);
(3) the rigidity in the interaction of the main tasks
or works;
(4) non-participatory in the process of collecting
the PBI membership; and
(5) the short-term orientation in achieving the
target of membership.








Provide an information on the early
implementation of JKN and four lessons learned
from the Indonesian experience of developing
and launching national social health insurance:
The importance of strong political commitment;
The role of comprehensive analysis of the
national health system;
The use of multiparty participation in developing
and implementing the plans;
The importance of systematic, continuous
monitoring and evaluation from technical and
administrative perspectives as well as patient
satisfaction, to assure progress toward Universal
Health Care.









The system was designed to cover health care, workrelated accidents, elderly care, and life insurance.
JKN was a great opportunity to improve access to care
and public health in Indonesia.
The performance in healthcare service was influenced
by culture: (1) pragmatic, (2) bureaucratic, (3) rigidity,
(4) non-participation, and (5) short-term orientation.
BPJS worker showed normatif and imperative attitude,
able people oriented, agile processes, mapping
healthcare facilities, thinking again and thinking
across.
adaptive policies was reflected by Government of
Bandung City: (1) Budget readiness, (2) Data of
participants, (3) bureaucratic, (4) Human Resources
Management, and (5) Supported by health facilities.








Strengthen continuous training and capacity
building of health care providers and to influence
community mind set to participate in BPJS.
Health care providers should formulate able people
related to the recruitment process and career path
of employee in order to improve the quality of
human resources.
To implement good governance that supported JKN
Program.
To formulate a sophisticated data base of PBI’s
participants by using an appropriate mapping
methodology.
To develop innovation and creativity in healthcare
service which is accessible for community.

Thank You
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SOCIAL PROTECTION POLICY FOR THE POOR
(The Perspective Analysis of Dynamic Governance on Policy of Social Protection Development
in Health for the Poor in Bandung,
West Java, Indonesia)
Abu Huraerah
Pasundan University
Indonesia
Abstract
This study aims to describe and analyze: (1) strategic steps in preparation for the
implementation of universal health insurance for the poor; (2) patients’ responses to the
implementation of health insurance for the poor.This study shows that the officials’ performance in
running the health insurance is still influenced by: (1) the pragmatic culture regarding the interests of
the Government; (2) the bureaucratic mechanism in managing the membership of Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) (beneficiary contribution); (3)
the rigidity in the interaction of the main tasks or works; (4) non-participatory in the process of
collecting the PBI membership; and (5) the short-term orientation in achieving the target of
membership.The working pattern of officials in implementing health insurance shows normative and
imperative manners. These imperative and normative manners influence able people and agile
processes. These able people and agile processes affect thinking ahead, thinking again and thinking
across, which then affect adaptive policies. In preparation for the implementation of health insurance,
the adaptive policies are mainly related to the readiness of the budget, data, the bureaucracy, human
resources, and health facilities.The patients’ responses to the implementation of health insurance
show diverse attitudes, in terms of both positive and negative sides. On the one hand, the positive side
indicates that the health insurance is very beneficial. However, on the other hand, the health care still
has a lot of weaknesses, such as the time-length for treatment and there are differences between the
participants of Health BPJS with the general patients, especially in the case of registration for
outpatient treatment.
Key words: bureaucratic culture, normative and imperative manner, adaptive policies
PENGANTAR
Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk
menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional. Dalam arti luas,
perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi
kemiskinan (poverty), kerentanan (vulnerability), ketidakmerataan (inequality). Jadi, program
perlindungan sosial dapat mencegah individu-individu tergelincir kepada kemiskinan, memberikan
kesempatan-kesempatan, ketika terjadi perubahan di komunitas dan masyarakat melalui investasi
modal manusia dan kesehatan. Hal ini mencakup asuransi sosial (social insurance), bantuan sosial
(social assistance), pelayanan sosial (social services), dan kebijakan pasar kerja (labour market
policies) (ESCAP, United Natios, 7).
Berkaitan dengan jaminan sosial kesehatan, Indonesia telah mencatat sejarah baru dalam
SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), yaitu dengan telah beroperasinya BPJS (Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. Pembentukan Undangundang tentang BPJS ini merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
SJSN, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, guna
memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial
di seluruh Indonesia. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
menyebutkan bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial. Menurut Thabrany (2014:vi), harus dipahami bahwa Undang-undang SJSN sudah
ヴヰΓ
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disusun sebaik mungkin, mendekati ideal, sebagai arah pembangunan kesejahteraan sosial di
Indonesia. Salah satu unsur kesejahteraan sosial adalah jaminan kesehatan.
Hasil penelitian mengungkapkan begitu banyak masalah yang dihadapi oleh birokrasi publik
di Indonesia, diantaranya adakah ketidakpastian waktu, biaya, cara pelayanan, diskriminasi pelayanan
... (Dwiyanto, dkk., 2012:v). Birokrasi publik di Indonesia masih belum mampu menjadikan dirinya
sebagai penyelenggaraan pelayanan yang memperlakukan semua warga bangsa secara sama terlepas
dari ciri-ciri subjektivitasnya (Dwiyanto, dkk., 2012:vi). Lebih lanjut, hasil penelitian yang diperoleh
Dwiyanto, dkk.(2012:vi) mengungkapkan khierarki pelayanan yang panjang, prosedur pelayanan
publik yang rumit dan melelahkan, dan ketidakpastian pelayanan yang sangat tinggi telah
menumbuhsuburkan penjual jasa perantara dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik.
Terkait dengan persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin menuju
universal health coverage, masih ditemui ketidakpastian waktu dalam pemeriksaan kesehatan yang
dilakukan oleh dokter dan petugas kesehatan, pelayanan kesehatan yang lambat, diskriminasi
pelayanan kesehatan antara pasien umum dengan pasien BPJS Kesehatan. Misalnya, dalam hal
mendaftar untuk berobat jalan, pasien BPJS Kesehatan harus mengalami antrean panjang, harus lama
menunggu giliran untuk pemeriksaan dokter, pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik yang harus
beberapa hari untuk beberapa item/jenis pemeriksaan laboratorium klinik, dan pengabilan obat juga
harus menunggu lama. Selain itu, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang
kurang memadai serta belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, dan penyebaran tenaga kesehatan,
terutama di tingkat pelayanan kesehatan primer (Puskesmas/Pusat Kesehatan Masyarakat).
Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, masih
terbatasnya akses orang-orang miskin dan tidak mampu terhadap pemenuhan hak dalam pelayanan
kesehatan. Hal ini terjadi karena data kepesertaan masyarakat miskin yang tidak valid. Dengan
demikian, masih banyak orang miskin dan tidak mampu yang tidak terdata dengan baik. Data
masyarakat miskin itu adalah dinamis, kerapkali mengalami perubahan. Orang yang tadinya hampir
miskin (near poor) bisa jatuh menjadi miskin (poor) atau sebaliknya, yang tadinya miskin menjadi
tidak miskin. Hal tersebut apabila pemetaan (mapping) terhadap mereka tidak dilakukan secara baik,
maka mereka tidak ter-update secara jelas dan valid.
Kemudian, masih terbatasnya pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Padahal pembiayaan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu harus sudah
ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD. Eks peserta
Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan eks Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah)
seharusnya sudah beralih ke BPJS Kesehatan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang iurannya
dibayar oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Selanjutnya, belum maksimalnya sosialisasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di tingkat
bawah (grass root) menyebabkan masyarakat penerima manfaat, khususnya masyarakat miskin
peserta penerima bantuan iuran (PBI) kurang memahami manfaat program JKN.
PERTANYAAN PENELITIAN
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana langkah-langkah strategik untuk mempercepat persiapan pelaksanaan jaminan
kesehatan bagi masyarakat miskin yang bersifat universal?
2. Bagaimana respon pasien terhadap penerapan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin?
TUJUAN STUDI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:
1. Langkah-langkah strategik untuk mempercepat persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin yang bersifat universal.
2. Respon pasien terhadap penerapan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
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TINJAUAN LITERATUR
Kebijakan Perlindungan Sosial
Capaian kesejahteraan, seperti halnya di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dan
kinerja kebijakan sosial (social policy) yang dikembangkan oleh Negara. Kebijakan sosial, menurut
Midgley (2000) adalah instrumen kebijakan yang secara khusus dirancang dan diterapkan untuk
meningkatkan kesejahteraan warga negara. Sedangkan, Huttman (1981).menjelaskan bahwa kebijakan
sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit,
yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Dimensi sosial di sini menyangkut sektor
kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan
rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama mereka yang
dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung (disadvantaged group) dan kelompok rentan
(vulnerable group). Dengan demikian, kebijakan sosial adalah strategi-strategi, tindakan-tindakan,
atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.
Hingga saat ini terdapat berbagai macam definisi perlindungan sosial. Keragaman ini
dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Berikut adalah definisi
perlindungan sosial dari Asian Development Bank’s (ADB’s, 2001), perlindungan sosial sebagai “the
set of policies and programs designed to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient
labor markets, diminishing people’s exposure to risks, and enhancing their capacity to protect
themselves against hazards and the interruption loss of incomeʾ (perangkat kebijakan dan program
yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan mempromosikan secara pasar
tenaga kerja, mengurangi terhadap risiko masyarakat, dan meningkatkan kapasitas mereka untuk
melindungi diri terhadap bahaya dan hilangnya gangguan pendapatan). ADB membagi perlindungan
sosial ke dalam 5 (lima) elemen, yaitu: (1) pasar tenaga kerja (labor markets); (2) asuransi sosial
(social insurance); (3) bantuan sosial (social assitance); (4) skema mikro dan area-based (micro and
area based schemes) untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan (5) perlindungan anak (child
protection).
Dynamic Governance System
Kemudian, Neo dan Chen (2007:3), mengkonseptualisasikan dan mendiskusikan kapabilitas
pemerintahan yang kritis, yaitu: (1) thinking ahead, berpikir ke depan - kemampuan untuk melihat
sinyal awal perkembangan masa depan yang dapat mempengaruhi suatu bangsa agar tetap relevan
dengan dunia (the ability to perceive early signals of future developments that may affect a nation in
order to remain relevant to the world); (2) thinking again, berpikir kembali - kemampuan dan
kemauan untuk memikirkan kembali dan membuat kembali kebijakan dapat berfungsi saat ini,
sehingga mereka dapat melakukan yang lebih baik (the ability and willingness to rethink and remake
currently functioning policies so that they perform better); dan (3) thinking across, berpikir melintas kemampuan dan keterbukaan untuk menyeberang batas-batas untuk belajar dari pengalaman orang
lain, sehingga ide-ide dan konsep baru dapat diperkenalkan ke suatu institusi (the ability and openness
to cross boundaries to learn from the experience of others so that new ideas and concepts may be
introduced into an institution).
Terkait dengan perubahan sebagai esensi dasar dynamic governance, maka dua elemen dari
dynamic governance menurut Neo dan Chen (2007:12-46) adalah (1) budaya organisasi pemerintah
meliputi; integritas (integrity), tidak dapat disuap/tidak korupsi (incorruptibility), berdasarkan bakat
dan kemampuan/prestasi (meritocracy), orientasi pasar yang berkeadilan (market), mudah
menyesuaikan/lebih berorientasi pada pencapaian tujuan negara daripada berkutat soal idiologi
(pragmatism), berbagai etnik dan kepercayaan (multi-racialism), termasuk juga dalam budaya adalah
aktivitas negara (state activism), rencana dan tujuan jangka panjang (long-term), kebijakan yang
sesuai dengan kehendak masyarakat (relevance), pertumbuhan (growth), stabilitas (stability),
bijaksana (prudence), dan kemandirian (self-reliance); (2) kemampuan yang dinamis meliputi:
berpikir ke depan (thinking ahead), mengkaji ulang (thinking again), dan berpikir melintas/belajar
dari pengalaman negara atau organisasi lain (thinking across). Ketiga elemen pokok tersebut ditopang
oleh orang yang berkemampuan (able people) dan dilakukan dengan proses yang baik (agile
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processes), serta dipengaruhi oleh ketidakpastian masa mendatang (future uncertainties) dan praktek
kebiasaan negara atau organisasi lain (external practises).
Gambar berikut ini adalah gambar kerangka kerja sistem pemerintahan yang dinamis
(framework for dynamic governance system) yang dikemukakan Neo dan Chen (2007:13). Tujuan
yang dicapai adalah pemerintahan yang dinamis, seperti ditampilkan di ujung paling kanan dalam
gambar tersebut, setelah melalui kebijakan adaptif yang dilaksanakan. Pondasi pemerintahan yang
dinamis adalah budaya kelembagaan suatu negara, ditampilkan di bagian bawah gambar tersebut.
Tiga kemampuan dinamis, yaitu: berpikir ke depan (thinking ahead), berpikir kembali (thinking
again), dan berpikir melintas (thinking across) diperlihatkan di bagian tengah. Ada dua tugas utama
untuk mengembangkan kapabilitas pemerintahan yang dinamis. Orang yang berkemampuan (able
people) dan dilakukan dengan proses yang baik/cerdas (agile processes) ditampilkan di sebelah kiri.
Lingkungan eksternal mempengaruhi sistem pemerintahan melalui ketidakpastian masa depan dan
praktik eksternal yang ditampilkan di sebelah kiri.

Gambar 1
Kerangka Kerja Sistem Dynamic Governance
Sumber: Neo dan Chen (2007:19)
Universal Health Coverage (UHC)
Universal coverage dapat diartikan sebagai cakupan menyeluruh. Istilah universal coverage
berasal dari WHO (World Health Organisation), lebih tepatnya universal health coverage. Istilah
tersebut sebenarnya kelanjutan dari jargon sebelumnya yaitu health for all. Belakangan istilah
universal coverage lebih banyak dipakai dalam jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan.
Jika dilihat dari perspektif jaminan kesehatan, istilah universal coverage memiliki beberapa
dimensi. Pertama, dimensi cakupan kepesertaan. Dari dimensi ini universal coverage dapat diartikan
sebagai “kepesertaan menyeluruh”, dalam arti semua penduduk dicakup menjadi peserta jaminan
kesehatan. Dengan menjadi peserta jaminan kesehatan diharapkan mereka memiliki akses terhadap
pelayanan kesehatan. Namun tidak semua penduduk yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan
dapat serta merta mengakses pelayanan kesehatan. Jika di daerah tempat penduduk tinggal tidak ada
fasilitas kesehatan, penduduk akan tetap sulit menjangkau pelayanan kesehatan. Oleh karena itu
dimensi kedua dari universal health coverage adalah akses yang merata bagi semua penduduk dalam
memperoleh pelayanan kesehatan.
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Secara implisit pengertian ini mengandung implikasi perlu tersedianya fasilitas dan tenaga
kesehatan agar penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan benar-benar dapat memperoleh
pelayanan kesehatan. Ketiga, universal coverage juga berarti bahwa proporsi biaya yang dikeluarkan
secara langsung oleh masyarakat (out of pocket payment) makin kecil sehingga tidak mengganggu
keuangan peserta (financial catastrophic) yang menyebabkan peserta menjadi miskin.
WHO (2010) merumuskan tiga indikator dalam pencapaian universal coverage yaitu (1)
seberapa besar prosentase penduduk yang dijamin; (2) seberapa lengkap pelayanan yang dijamin,
serta (3) seberapa besar proporsi biaya langsung yang masih ditanggung oleh penduduk. Indikator
pertama, adalah jumlah penduduk yang dijamin; indikator kedua, adalah layanan kesehatan yang
dijamin, misalnya apakah hanya layanan di rumah sakit atau termasuk juga layanan rawat jalan; dan
indikator ketiga, adalah proporsi biaya kesehatan yang dijamin.

Gambar 2
Indikator Universal Health Coverage
Sumber: WHO (2010)
METODOLOGI
Desain Riset
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Creswell (1998:14) mengatakan
bahwa “qualitative research in a natural setting where the researcher is an instrument of data
collection”. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme,
menurut Guba dan Lincoln (1994) merupakan satu dari empat paradigma utama dalam penelitian.
Secara ontologis, paradigma ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam bentuk konstruksi mental,
berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal, dan spesifik serta tergantung pada orang yang
melakukannya.
Sampel
Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive
sampling is a non-probality form of sampling. Penentuan subjek dalam penelitian ini adalah
menggunakan non-probability sampling, dengan cara purposif. Most sampling in qualitative research
entails purposive sampling of some kind (Bryman (2008: 415). Sampel purposif adalah sampel yang
memfokuskan pada informan-informan terpilih untuk studi yang bersifat mendalam. Terkait dengan
penelitian ini, informan yang dipilih adalah informan yang memiliki informasi dan kemampuan untuk
memberikan informasi dan data secara jelas dan komprehensif tentang substansi penelitian.
Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam,
observasi, dan studi dokumen. Informan yang dipilih adalah para pengambil kebijakan, yaitu dari
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Wakil Walikota Bandung, Pejabat Dinas Kesehatan Kota Bandung, Pejabat BPJS Kesehatan Kota
Bandung, Pejabat Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Bandung,
dan Kepala Puskesmas, serta pasien PBI.
Analisis Data
Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa dokumen/arsip, catatan hasil observasi (field
notes), foto, dan rekaman hasil wawancara. Hasil penelitian ini kemudian dianalisis, dengan
menggunakan model alur analisis data Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Haberman (1994:10)
“we analysis as consisting of three concurrent flows of activity: data reduction, data display, and
conclusion drawing and verification.
Secara rinci, terkait dengan analisis data, terutama wawancara, melibatkan empat tipe coding,
yakni: initial coding, focused coding, axial coding, dan theoritical coding (Charmaz, 2006). Tahap
initial coding, peneliti melakukan coding secara manual, yaitu dengan mencermati transkrip hasil
wawancara kata per kata, baris per-baris, kalimat per-kalimat, atau insiden per-insiden untuk
mendefinisikan apa yang terjadi dan apa maknanya. Jadi, pada tahap ini, peneliti berupaya menangkap
berbagai kode, ide abstrak, atau konsep yang muncul (Charmaz, 2006).
Kemudian, tahap berikutnya adalah focused coding, menurut Glaser, pengkodean dilakukan
“lebih terarah, selektif, dan konseptual” (Charmaz, 2006). Selanjutnya, tahap axial coding, peneliti
menghubung-hubungkan antara kategori dan sub-sub kategori, merinci dimensi atau atribut suatu
tema atau kategori, dan mensintesiskan berbagai narasi atau kutipan dari data untuk dilihat kesesuaian
atau koherensinya dengan kerangka analisis yang muncul (Charmaz, 2006). Terakhir, tahap
theoritical coding, yang menurut Charmaz (2006) bertujuan untuk membuat lebih spesifik berbagai
kemungkinan hubungan antarkategori yang dibuat pada tahap focused coding. Atau dengan
menggunakan istilah Glaser, tahap ini berupaya “merajut kembali cerita yang bercerai-berai” menjadi
“suatu bangunan konseptual atau teori yang utuh”.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Langkah-langkah Strategik
1. Memperbaiki Kultur Kinerja Aparat dalam Penerapan Jaminan Kesehatan
Terdapat kultur yang dapat menghambat kinerja aparat, diantaranya: pragmatis, birokratis,
rigiditas, non partisipatif, dan short-term orientation. Untuk itu, perlu langkah untuk membangun
budaya birokrasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu membangun sikap dan perilaku sistem yang
kemudian diikuti secara konsisten oleh pelakunya untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik.
Thoha (2014:5) menegaskan bahwa membangun budaya birokrasi adalah membangun adat-kebiasaan
yang mempresentasikan pikiran, nilai yang diyakini kebenarannya dalam kehidupan birokrasi
pemerintah.
2. Memperbaiki Pola Kerja Aparat dalam Penerapan Jaminan Kesehatan
Pola kerja aparat menunjukkan sikap normatif, yang dapat dijadikan sebagai dasar
pengambilan keputusan. Aparat selalu mengedepankan peraturan perundang-undangan, yang
berimplikasi pada sikap kaku (rigid) dalam mengambil keputusan. Beberapa tahun ke depan (2018)
Indonesia sudah harus beralih dan pindah dari birokrasi yang sangat mengedepankan peraturan (rules
based) ke birokrasi berbasis kinerja (performance based). Pada tahap berikutnya (2025) Indonesia
harus bisa mencapai birokrasi yang dinamis (Prasojo & Rudita, 2014:36). Selain pola kerja aparat
yang normatif, juga imperatif. Pola kerja aparat yang imperatif bersifat instruktif, seperti dalam
sosialisasi program JKN dan proses pembayaran iuran bagi PBI. Sikap seperti ini tidak mendorong
sebuah daerah mempromosikan perlindungan sosial, karena hal ini menunjukkan sikap tidak
partisipatif.
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3. Membangun Able People dan Agile Processes Penerapan Jaminan Kesehatan
Able people ditunjukkan dengan komitmen aparat dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat miskin. Hal ini sikap aparat yang baik agar masyarakat miskin dapat terlayani. Komitmen
elit adalah salah faktor kunci yang mendorong daerah mempromosikan perlindungan sosial. Menurut
Eko (2006:9-10), komitmen elite (pemerintah, DPRD) yang kuat, reformis dan pro kesejahteraan,
dapat mendorong daerah mempromosikan perlindungan sosial.
Agile processes, ditandai dengan transparansi rekrutmen pegawai. Prasojo & Rudita (2014:3637), menegaskan bahwa perubahan dari closed career system menjadi open career system pada 2025
akan menjadi pengungkit terbesar reformasi administrasi Indonesia. Untuk membangun agile
processes, selain SDM yang capable, diperlukan perubahan pada aras tata laksana administrasi
pemerintah, penyederhanaan organisasi/kelembagaan, dan pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi
dan Komunikasi).
Wujud agile processes yang lain adalah mapping fasilitas kesehatan.
kesehatan ini seharusnya dijadikan dasar bagi pengambil kebijakan untuk
mengembangkan fasilitas kesehatan. Hal ini perlu dilakukan untuk memperbaiki
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah daerah kota Bandung
melakukan investasi untuk fasilitas kesehatan.

Mapping fasilitas
menyediakan dan
dan meningkatkan
sejatinya mampu

4. Meningkatkan Kapabilitas Aparat
a. Thinking Ahead dalam Penerapan Jaminan Kesehatan
Faktor-faktor yang signifikan untuk mempercepat persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan
bagi masyarakat miskin di Kota Bandung meliputi faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar
(eksternal). Faktor-faktor internal yang signifikan dan dapat mempercepat persiapan pelaksanaan
jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Bandung terdiri dari: (1) kesiapan pembiayaan, (2)
kesiapan data kepesertaan, (3) penataan regulasi, (4) kesiapan SDM, (5) kesiapan fasilitas kesehatan
dan sistem rujukan, (6) kesiapan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) JKN, (7)
komitmen Pemerintah Daerah, dan (8) cara-cara inovatif daerah.
Sementara, faktor-faktor ekternal yang signifikan yang bisa mempercepat persiapan
pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Bandung terdiri dari: (1) harapan dan
tuntutan masyarakat (pasien BPJS Kesehatan peserta PBI), (2) dukungan masyarakat, dan (3)
kemitraan antarpara pemangku kepentingan (stakeholders).
Berdasarkan hasil penelitiannya, Barrientos dan Hulme (2008) menegaskan bahwa masa
depan program perlindungan sosial, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah, sebagian besar
ditentukan oleh tiga faktor. Pertama, yang menyatukan kemitraan yang luas di mana aktor eksternal
mendukung strategi perlindungan sosial nasional yang dipimpin dan dikelola oleh instansi pemerintah
nasional. Kedua, keberhasilan dalam menemukan cara-cara inovatif untuk mengurangi kendala
pembiayaan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Ini melibatkan pendapatan memperkuat
mobilisasi di negara berkembang. Ketiga, memperkuat permintaan untuk perlindungan sosial.
Strategi yang akan dilakukan ke depan dalam mempercepat persiapan pelaksanaan jaminan
kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Bandung adalah: (1) menata dan meng-update kepesertaan
masyarakat miskin, (2) menata regulasi, (3) mengalokasikan pembiayaan, (4) meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan, (5) memfungsikan klinik-klinik swasta supaya dapat berperan serta dalam
penyelenggraan pelayanan kesehatan dan dapat meringankan beban kerja Puskesmas, (6) melakukan
penghitungan pemerataan kapitasi di Puskesmas, (7) mendorong masyarakat untuk menjadi peserta
BPJS Kesehatan yang mandiri, (8) membuat forum komunikasi, dan (9) kendali mutu dan kendali
biaya.
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b. Thinking Again dalam Penerapan Jaminan Kesehatan
Langkah untuk mengevaluasi strategi tampaknya belum dilakukan secara komprehensif.
Namun, hanya beberapa aspek saja yang dievaluasi, seperti:
1) Pendataan kepesertaan PBI
Pendataan kepesertaan PBI dievaluasi, karena dalam 4 (empat) bulan sekali dilakukan up-dating
data. Jadi, bisa terjadi dalam setiap 4 (empat) bulan sekali dalam jangka waktu 1 (1) tahun ada
perubahan data. Ada data kepesertaan PBI yang masuk dan mungkin juga ada data kepesertaan
PBI yang keluar.
2) Mapping fasilitas kesehatan dan sistem rujukan
Mapping fasilitas kesehatan juga dilakukan dilakukan dalam setiap tahunnya dan sekaligus juga
sebagai acuan untuk menyusun sistem rujukan, agar sistem rujukan dapat tertata dengan baik.
Langkah yang perlu dilakukan juga adalah mempublikasikan secara terbuka dan luas ke
masyarakat mengenai fasilitas kesehatan yang sudah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
3) Pembiayaan
Ketersediaan pembiayaan telah menjadi perhatian serius dari Pemerintah. Masyarakat miskin dan
tidak mampu yang seharusnya dijamin oleh Pemerintah secara bertahap bisa masuk dalam
kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Untuk keperluan up-dating data tersebut, Dinas Kesehatan Kota
Bandung melakukan advokasi kepada TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) kota
Bandung yang mengolah data tersebut.
Pentingnya evaluasi Žiberna, Jakob & Kobal (2008) menjelaskan hasil penelitiannya, yaitu
bahwa evaluasi di bidang kebijakan sosial memainkan peran penting dalam budaya politik dan
organisasi, serta pengembangan pelayanan publik. Informasi yang dikumpulkan diperoleh dengan
evaluasi dapat merupakan data base yang sangat berguna untuk beberapa sektor kehidupan politik,
yang bisa menggabungkan mereka dan menggunakannya untuk mengatur ulang dan meningkatkan
kerja organisasi pekerjaan sosial.
c. Thinking Across dalam Penerapan Jaminan Kesehatan
Melalui cara-cara inovatif, sebagai top leader, Walikota Bandung, Ridwan Kamil telah
memulai membangun kota Bandung dengan sejumlah langkah, seperti pembenahan infrastrktur dasar,
pembenahan sumber daya manusia, dan penataan lingkungan hidup. Ridwan Kamil berobsesi, kota
Bandung menjadi kota terbaik di Indonesia dan itu dapat diwujudkan jika inovasi, kreativitas, dan
kolaborasi bisa menjadi ruh dalam membangun kota Bandung. Terkait dengan program JKN,
khususnya program promotif dan preventif JKN, Ridwan Kamil telah membuat terobosan dengan
menghidupkan kembali taman-taman kota dan memberikan denda kepada perokok di tempat umum.
Dengan membangun taman-taman kota berarti pemerintah kota Bandung telah membangun ruang
publik bagi warganya. Taman kota adalah ruang publik yang memiliki fungsi ekologis dan fungsi
sosial. Fungsi ekologis, taman kota sebagai penjaga kualitas lingkungan kota dan fungsi sosial, taman
kota sebagai tempat komunikasi sosial.
5. Melakukan Adaptive Policies dalam Penerapan Jaminan Kesehatan
Adaptive policies dalam konteks penerapan jaminan kesehatan di Kota Bandung telah dapat
dilakukan, seperti: (1) kecukupan anggaran, (2) kesiapan data, (3) kesiapan birokrasi, (4)
pengembangan SDM, dan (5) pengembangan fasilitas kesehatan.
6. Bebas Kepentingan Politik
Terkait dengan penelitian ini, faktor kepentingan politik (political interest) mempengaruhi
proses penerapan jaminan kesehatan di Kota Bandung. Hal ini terlihat pada saat kampanye politik
muncul wacana politik yang mengubungkannya dengan claim tertentu tentang milik atau program
pemerintah. Selain itu, ada indikasi bahwa program JKN banyak diminati oleh orang-orang yang
mempunyai kepentingan politik.
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Analisis Respon Pasien
Respon pasien terhadap penerapan JKN kian beragam, tetapi memiliki persamaan-persamaan
dan perbedaan-perbedaannya. Persamaannya adalah mereka dapat merasakan manfaat program
jaminan kesehatan, berobat ke Rumah Sakit maupun ke Puskemas dengan tidak membayar (gratis),
seperti pemeriksaan dokter, pemeriksaan laboratorium, perawatan fisioterapi, dan obat-obatan. Di
samping itu, karena mereka peserta eks Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), mereka bisa secara
langsung mendapatkan pelayanan kesehatan (tanpa harus mengajukan melalui mekanisme PBI
jaminan kesehatan), jika mereka berobat baik rawat jalan maupun rawat inap di Rumah Sakit dan/atau
rawat jalan di Puskesmas. Lain halnya dengan masyarakat yang mengajukan kepesertaan PBI dengan
SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) melalui mekanisme PBI jaminan kesehatan, mereka
mengalami kesulitan karena quoto-nya yang terbatas.
Sementara itu, walaupun mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi mereka harus bersabar jika
mendaftar untuk berobat jalan di Rumah Sakit, baik di Rumah Sakit Al-Islam maupun di Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Bandung. Mereka harus mengalami antrean panjang untuk mendapat nomor
pendaftaran, berlama-lama menunggu pemeriksaan dokter, menjalani pemeriksaan laboratorium harus
beberapa hari, jika ada beberapa item/jenis pemeriksaan laboratorium, dan berlama-lama menunggu
pengambilan obat. Hal ini berbeda dengan pasien umum yang tidak harus antre lama. Jadi, dalam hal
pendaftaran untuk berobat jalan, ada perbedaan antara pasien BPJS Kesehatan (peserta PBI dan non
PBI) dengan pasien umum.
Terkait dengan kenyamanan, sebetulnya mereka merasakan tidak nyaman, karena mereka
harus hampir seharian berobat di Rumah sakit. Namun, mereka harus menerima dengan terpaksa, dan
ada yang menerima dengan apa adanya atau sikap menerima dengan kondisi yang terjadi. Mereka
menerima dengan kondisi yang ada, dimungkinkan karena mereka berobat tidak harus mengeluarkan
biaya (gratis).
Kemudian, dalam soal waktu pemeriksaan dari dokter yang kadang-kadang tidak tepat waktu.
Misalnya, kunjungan (visit) dokter ke ruang rawat inap yang kadang-kadang tidak tentu, kadangkadang pagi, siang, atau sore hari. Selanjutnya, berkaitan dengan tenaga kesehatan maupun
ketersediaan obat, mereka menilai cukup tersedia untuk di Rumah Sakit. Namun, jika berobat jalan di
Puskesmas Cempaka Arum, kadang-kadang harus menunggu besok harinya jika obatnya pada hari itu
belum tersedia.
Sebaliknya, perbedaanya adalah dalam soal penanganan keluhan. Keluhan yang disampaikan
kadang tidak direspon dengan cepat. Misalnya, soal antrean panjang ketika sedang mendaftar untuk
mendapatkan nomor pendaftaran atau soal waktu kepulangan dari rawat inap yang sering tidak tepat
waktu. Mereka harus menunggu lama proses administrasi kepulangan. Ketika pagi-pagi sudah
diperbolehkan pulang oleh dokter yang bertanggungjawab, siang bahkan sore harinya baru bisa
pulang.
Konstruksi Model Kebijakan Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
Konstruksi model kebijakan perlindungan sosial bidang kesehatan bagi masyarakat miskin
dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 3
Model Kebijakan Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan
bagi Masyarakat Miskin
Gambar model kebijakan perlindungan sosial bidang kesehatan bagi masyarakat miskin di
atas menunjukkan keterkaitan antarkomponen yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kultur kinerja aparat, yang ditunjukkan sikap pragmatis, birokratis, rigiditas, non partisipatif, dan
short term-orientation. Kultur kinerja aparat ini berpengaruh pada pola kerja aparat (sikap
normatif dan imperatif), able people dan agile processes, kapabilitas aparat (thinking ahead,
thinking again, dan thinking across), dan adaptive policies).
2. Pola kerja aparat yang normatif dapat mempengaruhi able people. Pola kerja aparat yang normatif
adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan, sebaliknya aparat dapat
menjadikan peraturan perundang-undangan itu sebagai acuan dalam mentransformasikan program
JKN. Prinsipnya, aspek kebijakan perlindungan sosial bidang kesehatan (JKN) sudah diketahui
oleh para aparat dalam melaksanakan program JKN tersebut. Dengan adanya peraturan perundangundangan yang secara khsusus menangani JKN, menjadikan masyarakat dapat mengetahui dan
menyadari akan pentingnya akan program JKN tersebut. Namun, masih terdapat hambatan dalam
sosalisasi JKN. Sosialisasi JKN masih perlu ditingkatkan secara intensif, agar masyarakat,
khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu dapat memahami program JKN.
Sementara, pola kerja aparat yang normatif ini juga bisa mempengaruhi agile processes. Sikap
normatif bisa mewujudkan agile processes, dibutuhkan adanya pengembangan SDM, terutama
pengembangan inovasi dan kreativitas dalam menjabarkan kebijakan perlindungan sosial bidang
kesehatan (JKN) dan terutama dikaitkan dengan tumbunya kesadaran aparat akan pentingnya
kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Selanjutnya, pola kerja aparat yang imperatif dapat mempengaruhi able people. Kebijakan sosial
bukan hanya memiliki sifat mengharuskan, tetapi juga mengarahkan dan sekaligus
mengembangkan inisiatif dalam konteks pelaksanaan program JKN. Akhirnya, pada gilirannya
dapat menjadikan komitmen pada kelembagaan dan konsekuensi kelembagaan itu sendiri bisa
menimbulkan konsistensi kelembagaan terhadap peraturan perundang-undangan serta mengurangi
gejolak yang mungkin timbul, terutama terkait dengan soal kepesertaan, anggaran, dan pelayanan.
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Sedangkan, pola kerja aparat yang imperatif juga dapat mempengaruhi agile processes. Sikap
imperatif bisa menjadikan hal yang positif untuk kinerja aparat masa kini dan masa mendatang.
Sikap imperatif bisa menimbulkan kerja cepat, baik secara individual maupun organisasional.
Sebuah organisasi apapun, baik jenis dan bentuknya, tidak terlepas dari unsur imperatif sebagai
konsekuensi khirarkhi jabatan, karena di dalamnya ada kewenangan yang melekat pada
jabatannya. Sikap imperatif ini juga tergantung juga pada gaya kepemimpinan yang melibatkan
aparat, sehingga dapat menimbulkan ide-ide baru dan persepsi yang segar dalam konteks
pelaksanaan program JKN.
Able people dapat mempengaruhi thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Terkait
dengan persiapan pelaksanaan JKN, able people diwujudkan dalam komitmen aparat terhadap
pelayanan masyarakat miskin. Able people dalam konteks komitmen aparat terhadap pelayanan
masyarakat miskin dapat mempengaruhi thinking ahead. Thinking ahead diwujudkan dalam road
map persiapan pelaksanaan JKN, persepsi aparat tentang keberhasilan JKN, dan merencanakan
mutu pelayanan kesehatan. Aparat yang berkomitmen terhadap pelayanan masyarakat miskin,
menjadikan aparat mampu berpikir masa depan (thinking ahead) dalam mempersiapkan
pelaksanaan jaminan kesehatan, seperti menyusun road map persiapan pelaksanaan JKN,
mempunyai persepsi tentang keberhasilan JKN, dan merencanakan untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan. Komitmen aparat juga bisa menjadikan aparat mampu berpikir kembali (thinking
again), yakni dalam memahami masalah dan metode pemecahan masalah, menyusun sistem
rujukan, serta membentuk tim dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN.
Selain itu, komitmen aparat juga dapat menjadikan mereka memiliki kemampuan dalam berpikir
melintas (thinking across), yaitu dalam melaksanakan transformasi kelembagaan dan program,
koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan inovasi pelayanan kesehatan.Kemudian, mengenai
agile processes, rekrutmen pegawai dibutuhkan bukan hanya untuk kebutuhan internal organisasi
saja, tetapi harus memenuhi kebutuhan dan tantangan ekternal, terutama dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). SDM kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada masih
perlu ditingkatkan, agar mereka memiliki kompetensi dan harus mendapatkan sertifikasi. Bahkan
tidak hanya transparansi, tetapi juga harus memiliki akuntabilitas, baik internal maupun ekternal
organisasi. SDM kesehatan dan fasilitas kesehatan dibutuhkan agar dapat melayani pasien dengan
pelayanan prima. SDM kesehatan harus memiliki mentalitas ingin bersaing (kompetitif). Aparat
seharusnya dapat mengkaji ulang bahwa fasilitas kesehatan bukan terkait dengan penataan sistem
rujukan, tetapi juga harus menjawab tantangan kebutuhan ke depan. SDM kesehatan ke depan
harus yang memiliki visi ke depan dan mempunyai inovasi serta mampu melaksanakan inovasi
tersebut, untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kesehatan.
Thinking ahead, thinking again, dan thinking across secara bersama-sama mempengaruhi adaptive
policies. Aparat yang berkemampuan berpikir ke depan (thinking ahead), berpikir kembali
(thinking again), dan berpikir melintas (thinking across) menyebabkan para pengambil kebijakan
melakukan langkah-langkah kebijakan yang adaptif (adaptive policies), seperti: kesiapan
pendataan kepesertaan, kesiapan birokrasi, kesiapan anggaran, kesiapan SDM, dan kesiapan
fasilitas kesehatan.
Selain kultur kinerja aparat, faktor kepentingan politik (political interest), faktor praktik-praktik
ekternal (external practices), seperti: keadilan sosial (social justice), keadilan politik (political
justice), dan keadilan prosedural (procedural justice), serta ketidakpastian masa depan (future
uncertainties), yakni pembiayaan cakupan kesehatan (financing health coverage).
Kesemua komponen tersebut untuk menghasilkan goal/terget achievement, yakni UHC (Universal
Health Coverage) dan model kebijakan perlindungan sosial bidang kesehatan bagi masyarakat
miskin

KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa hal yang
menjadi kesimpulan, sebagai berikut:
1. Kinerja aparat dalam penerapan jaminan kesehatan masih diwarnai kultur: (1) pragmatis berkaitan
dengan kepentingan Pemerintah, (2) birokratis dalam mekanisme pengajuan kepesertaan BPJS
Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran), (3) rigiditas dalam interaksi tugas pokok/pekerjaan, (4)
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non-partisipatif dalam proses pendataan kepesertaan PBI, dan (5) short-term orientation dalam
pencapaian target kepesertaan.
Penerapan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin diwarnai sikap normatif dan imperatif para
aparat. Sikap normatif aparat ini adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan
menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam mentransformasikan program
jaminan kesehatan. Sementara, sikap imperatif adalah sikap instruktif aparat dalam memerintah
dan mengarahkan pelaksanaan program jaminan kesehatan. Sikap imperatif aparat terdapat dalam
sosialisasi program JKN dan proses kepesertaan PBI.
Aparat memiliki orientasi able people yang baik, yakni memiliki komitmen terhadap pelayanan
jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan juga memiliki agile processes, seperti dalam hal
transparansi rekrutmen pegawai dan mapping fasilitas kesehatan. Able people dan agile processes
dapat mempengaruhi thinking ahead, thinking again, dan thinking across aparat. Thinking ahead
terlihat pada road map persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan, persepsi tentang keberhasilan
JKN, dan perencanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Sementara, thinking again
ditunjukkan oleh pemahaman aparat pada pemahaman masalah dan metode pemecahan masalah,
serta pemetaan dan penataan sistem rujukan. Sedangkan, thinking across ditandai dengan adanya
koordinasi penanggulangan kemiskinan, proses transformasi kelembagaan dan program, serta
terdapat inovasi pelayanan kesehatan.
Kebijakan adaptif (adaptive policies) Pemerintah Kota Bandung dalam konteks persiapan jaminan
kesehatan diwujudkan dalam bentuk: (1) kesiapan anggaran, (2) kesiapan data kepesertaan, (3)
kesiapan birokrasi, (4) kesiapan SDM, dan (5) kesiapan fasilitas kesehatan.
Terdapat respon pasien yang beragam dalam penerapan jaminan kesehatan. Mereka mengakui dan
merasakan bahwa program jaminan kesehatan bermanfaat. Namun, kualitas pelayanan kesehatan
masih belum memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, kualitas pelayanan kesehatan perlu
ditingkatkan.
Secara prosedural, masyarakat miskin dan tidak mampu masih banyak yang belum terdata,
sehingga mereka belum memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Secara sosial, masih terjadi
person bias, yang miskin tidak mendapatkan hak atas jaminan kesehatan, sementara yang tidak
miskin (mampu) bisa mendapatkan hak atas jaminan kesehatan. Secara politik, terdapat upaya
memberikan akses bagi orang-orang yang dekat dengan elit kekuasaan di tingkat grass root untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan.
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