
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Di Indonesia kebijakan publik (public policy) dipahami sebagai salah satu upaya 

atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan dalam wujud pengaturan ataupun keputusan (Solichin, 2012). Pada 

prakteknya, kebijakan publik sebenarnya merupakan hasil dari suatu proses politik 

yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang didalamnya 

terkandung langkah-langkah dan upaya-upaya yang harus dijalankan oleh 

pemerintah selaku penyelenggara negara. Aturan atau peraturan tersebut secara 

sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat 

kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita 

harus memahaminya secara utuh dan benar.  

Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk 

diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan 

dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan 

publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; baik menjadi undang-

undang, apakah menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden termasuk 

peraturan daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang 

harus ditaati (Solichin, 2012). 
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Dalam Winarno, 2014 ada tiga proses dalam analisis kebijakan publik yakni 

terkait proses formulasi, meyangkut perumusan kebijakan publik yang di 

dalamnya dirumuskan kebijakan publik yang diambil itu seperti apa dan 

bagaimana. Kemudian baru dilakukan proses selanjutnya yakni tahap 

implementasi. Dimana pada tahap ini kebijakan yang telah dirumuskan tersebut 

dilaksanakan. Baik-buruknya suatu kebijakan ini juga dapat dilihat dari tahapan 

ini. Bagaimana aparatur-aparatur pelaksana yang diberi kewenangan 

melaksanakan tugasnya dalam hal implementasi. Baru tahapan atau proses 

selanjutnya tahap evaluasi, pada tahapan inilah suatu proses  kebijaksanaan 

dinilai atau dievaluasi. Walaupun proses dalam analisis kebijakan publik tersebut 

memiliki tahapan-tahapan lainnya, akan tetapi penulis akan melihat lebih dalam 

pada proses implementasi karena menurut penulis, suatu kebijakan ataupun 

program tidak akan ada gunanya jika tidak diimplementasikan.   

 

Menurut Winarno (2014:146), implementasi publik merupakan salah satu tahapan 

dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang atau program yang 

dikeluarkan pemerintah. Implementasi dipandang secara luas memiliki makna 

pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan 

teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk 

meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi 

lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai 

suatu proses, suatu keluaran (output) maupun merupakan suatu dampak 

(outcome). Sebagai contoh, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu 

proses atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-

keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi 
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juga dapat dimaknai dalam konteks keluaran atau paling tidak sejauh mana 

tujuan-tujuan yang sudah direncanakan mendapatkan dukungan seperti tingkat 

pengeluaran anggaran belanja bagi suatu program kebijakan.  

Kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah dua isu sentral dalam wacana 

perumusan dan pengembangan kebijakan sosial (social policy). Dalam literatur 

pekerjaan sosial (social work), jaminan sosial (social security) merupakan salah 

satu jenis kebijakan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam 

masyarakat. Setiap negara memiliki definisi, sistem, dan pendekatan yang berbeda 

dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, oleh sebab itu memiliki sistem 

dan strategi jaminan sosial yang berbeda pula.  

Jaminan sosial umumnya diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk tunjangan 

pendapatan secara langsung (income support) yang terkait erat dengan kebijakan 

perpajakan dan pemeliharaan pendapatan (taxation and income-maintenance 

policies). Namun demikian, jaminan sosial kerap meliputi pula berbagai skema 

peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar, seperti perawatan kesehatan, 

pendidikan, dan perumahan (www. Sumbersatu.com tanggal 17/10/2014). 

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah 

yang mengurus tentang kesehatan masyarakat yang pada pengelolaannya 

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jaminan 

sosial yang pertama di Indonesia dengan menggunakan sistem penyatuan (merger) 

ini tentu bukan hal yang mudah karena melihat sisi implementasi dari jaminan 

sosial ini, misalnya dengan adanya program dan penyelenggara yang baru tentu 

juga harus disertai dengan sosialisasi, sumber daya manusianya dan juga 
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anggarannya. Masalah anggaran pada program ini juga dapat dikatakan cukup 

banyak menghabiskan dana atau anggaran seperti untuk tahun 2014, pemerintah  

mengalokasikan anggaran BPJS Kesehatan Rp 26 triliun. Anggaran ini lebih besar 

dibandingkan anggaran Jamkesmas tahun 2013 Rp. 8 triliun. Dolfie OFP, anggota 

Komisi XI DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berniat menambah 

anggaran yang diperlukan dalam memperbaiki pelaksanaan BPJS Kesehatan. Itu 

sebabnya, fraksi PDIP di DPR akan berjuang mengajukan anggaran tambahan Rp 

300 triliun masuk dalam APBN 2015. Jika disetujui, anggaran itu untuk 

mendukung program BPJS Kesehatan dengan meningkatkan kualitas layanan 

rumah sakit dan puskesmas, serta membangun infrastruktur kerakyatan 

(www.tribunnews.com.tanggal 1 Nopember 2014). 

Hal ini menjadi sangat penting karena dengan anggaran yang tidak sedikit itu 

perlu dilihat apakah anggaran tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan awal dari 

jaminan sosial yang ada atau kemungkinan-kemungkinan lain pun dapat saja 

terjadi misalnya penyelewengan anggaran, ketidakadilan bagi masyarakat dilihat 

dari sisi hak dan kewajibannya, dari masyarakat pembayar premi atau masyarakat 

non penerima bantuan iuran (PBI) sebagai kelompok masyarakat tidak  mampu. 

Hal lain yang menarik adalah masalah kepesertaan masyarakat dalam BPJS 

Kesehatan. 

Kepesertaan merupakan mekanisme yang dilakukan untuk mengrekrut masyarakat 

untuk menggunakan jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Dari 

sisi kepesertaan beberapa masalah diantaranya terkait minat masyarakat pendaftar 

http://www.tribunnews.com.tanggal/
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yang sebagian besar sudah dalam kondisi sakit atau butuh saja, padahal tujuan 

jaminan sosial bukan hanya untuk orang yang sakit atau sudah sakit akan tetapi 

juga harus dimiliki masyarakat yang juga dalam kondisi sehat. Karena jaminan 

merupakan perlindungan yang sewaktu-waktu bisa saja digunakan tanpa harus 

menunggu sakit terlebih dahulu. Masalah-masalah kesehatan memang seringkali 

dianggap sulit sekali diselesaikan. Bagaimana tidak, banyaknya masyarakat yang 

perekonomiannya masih berada pada level menengah ke bawah menjadi kesulitan 

untuk berobat ke dokter atau rumah sakit dengan alasan biaya, karena tidak 

adanya jaminan kesehatan atau sudah memakai jaminan kesehatan yang 

menggunakan kartu khusus masyarakat penerima bantuan (sumber: prasurvey 

tanggal 3 November 2014). 

Hasil pengamatan sementara peneliti, masalah bagi masyarakat yang memiliki 

perekonomian yang stabil atau menengah ke atas, inipun masih terdapat masalah. 

Masalah yang sering timbul misal dari sisi ketidaknyamanan pelayanan yang ada, 

sarana dan prasarana klinik atau rumah sakit, atau prosedur yang berbelit serta 

masih banyak lagi permasalahan yang timbul akibat dari program kesehatan yang 

pemerintah sudah buat tersebut. Hal ini tentu juga tidak lepas dari yang namanya 

jaminan kesehatan, karena akan ada pertanyaan besar bagaimana jaminan 

kesehatan bagi masyarakat di negeri ini? dan pemerintah dituntut harus bisa 

menyelesaikan permasalahan program yang berhubungan dengan jaminan sosial 

saat ini (sumber: prasurvey tanggal 3 November 2014). 

 

Penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diamanatkan dalam 

Undang- Undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 28 dan undang-undang No. 36 
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tahun 2009 tentang kesehatan, kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa 

kesehatan merupakan hak bagi setiap penduduk Indonesia dan penduduk berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian dapat juga dilihat dari UUD tahun 

1945 dalam pasal 34 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengembangkan 

sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pada ayat ke-3 (tiga) juga 

menyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang layak bagi rakyat Indonesia. Dalam rangka menindaklanjuti hal 

tersebut pemerintah kemudian membuat undang-undang yang berkaitan dengan 

sistem jaminan kesehatan yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 yang di 

sebut dengan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional).  

 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan sistem kesehatan negara yang 

bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Jenis program jaminan sosial yang hendak 

diselenggarakan meliputi: Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, 

Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Dengan melalui 

program-program tersebut, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat 

mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena misal menderita 

sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau 

pensiun. Indonesia sudah mulai menjalankan program jaminan sosial, ditunjukkan 

dengan dijalankannya program Asuransi Kesehatan (Askes) bagi para pegawai 

negeri sipil dan penerima pensiun, program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat umum, Program Dana Tabungan dan 

Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) dan Program Asuransi Sosial Angkatan 
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Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang memberikan jaminan pensiun dan 

hari tua kepada PNS dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta 

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang memberi jaminan 

kesehatan, hari tua, kematian, dan kecelakaan kerja bagi pekerja swasta. 

 

Dalam hal perdebatan tentang SJSN dan BPJS yang didasarkan pada pemahaman 

umum tentang kehidupan dan pekerjaan sehari-hari, banyak hal memang intuisi 

dan pengalaman hari-hari mempunyai nilai penting. Penyelenggaraan jaminan 

sosial merupakan salah satu mekanisme yang sering mendapat tuntutan untuk 

disamakan dengan penyelenggaraan bisnis lain. Hal itu dapat dipahami karena di 

Indonesia belum banyak yang memahami jaminan sosial dan penyelenggaraan 

pemerintahan sebagai salah pilih kebijakan. Begitu juga halnya dengan 

pemahaman tentang BPJS. 

Negara-negara di dunia memiliki sistem jaminan sosial yang berbeda. Esping-

Andersen tahun 1990 dalam Wisnu (2002) membuat salah satu klasifikasi yang 

menarik dan bertahan, yakni bahwa ada tiga model sistem jaminan sosial diantara 

negara-negara maju. Ada model Sosial Demokrat, yang dianut oleh negara-negara 

Skandinavia, model Konservatif yang dianut oleh negara-negara daratan Eropa 

dan model Liberal yang dianut oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan 

Inggris. (Wisnu. 2002) 

Di Asia sistem jaminan sosialnya pun beragam modelnya, berbeda dengan ketiga 

model tersebut diatas, seperti di Filipina dapat dikatakan menarik, karena 

merupakan negara yang tergolong lemah perekonomian nasionalnya,namun secara 

konsisten memperluas kepesertaan jaminan sosialnya, bahkan ketika sistem 
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jaminan sosial mereka di klaim hampir bangkrut dan negaranya didera krisis 

ekonomi. Mereka yang miskin menjadi pusat perhatian dalam reformasi terkini di 

Filipina bahkan sampai Filipina melakukan beberapa kali reformasi tentang sistem 

jaminan sosial termasuk didalamnya jaminan sosial kesehatan masyarakat (Wisnu, 

2002). Hal ini menggambarkan betapa pemerintah Filipina mengutamakan 

jaminan sosial terutama jaminan kesehatan bagi masyarakatnya dalam keadaan 

miskin sekalipun.  

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) dibawah 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan badan usaha milik negara yang 

ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan 

pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai 

negeri sipil (PNS), penerima pensiun PNS dan TNI/POLRI, veteran, perintis 

kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. 

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) 

merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan 

mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan 

mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes 

(Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun 

sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah 

menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. 

BPJS Kesehatan yang merupakan badan penyelenggara bagi jaminan kesehatan 

masyarakat pun memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 

http://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
http://id.wikipedia.org/wiki/TNI
http://id.wikipedia.org/wiki/Polri
http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_Kesehatan_Nasional
http://id.wikipedia.org/wiki/31_Desember
http://id.wikipedia.org/wiki/2013
http://id.wikipedia.org/wiki/1_Januari
http://id.wikipedia.org/wiki/2014
http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan
http://id.wikipedia.org/wiki/1_Juli
http://id.wikipedia.org/wiki/2014
http://id.wikipedia.org/wiki/1_Januari
http://id.wikipedia.org/wiki/2014
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untuk melayani masyarakat dalam hal pendaftaran peserta BPJS sampai dengan 

menangani permasalahan yang timbul di lapangan. Pertama, masalah pengadaan 

obat obatan, sebelum BPJS Kesehatan diberlakukan, pasien diberikan obat untuk 

jangka waktu 30 hari. Namun setelah BPJS kesehatan diberlakukan, pasien hanya 

diberikan obat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Sebelumnya bagi pasien yang 

tinggal di kota besar seperti Jakarta, Bandung maupun Surabaya, masalah 

pengadaan obat dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak ada masalah karena transportasi 

cukup mudah. Ketika obat habis, mereka langsung bisa pergi ke puskemas. Tapi 

bagi pasien yang tinggal di daerah pelosok, cukup sulit bagi mereka untuk 

menjangkau puskemas karena jauh. Bisa saja pasien di daerah pelosok sekarat 

atau meninggal karena kehabisan obat. Persoalan mengenai pengadaan obat ini 

harus ditindaklanjuti pemerintah (www.beritasatu.com.diakses tanggal 

18/10/2014). 

Persoalan kedua, saat prasurvey adalah masih ditemukannya masalah seperti 

banyaknya rumah sakit swasta yang belum bergabung pada BPJS kesehatan, 

terutama di daerah. Penyebab belum bergabungnya rumah sakit swasta menjadi 

jejaring BPJS kesehatan adalalah pengelola rumah sakit swasta belum tertarik 

bergabung dengan program JKN karena tarif dianggap terlalu rendah, tarif 

ditentukan para ahli, melibatkan berbagai pihak dengan mengumpulkan tarif 

layanan dari berbagai tipe rumah sakit. Hasilnya, tarif paket layanan rumah sakit 

untuk tindakan sama bisa berbeda berkali lipat. Hingga awal September 2014, 

1.551 RS bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, 600 rumah sakit di antaranya 

adalah rumah sakit swasta. Menurut data Kementerian Kesehatan, dari 2.360 

rumah sakit di Indonesia, ada 733 rumah sakit swasta nonprofit, 701 rumah sakit 

http://www.beritasatu.com.diakses/
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swasta profit, dan 66 rumah sakit swasta BUMN. Adapun 860 rumah sakit 

pemerintah wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (www.kompas.com 

tanggal 10 januari 2015).  

Selain itu sosialisasi juga masih ditemukan masalah, bahkan di suatu daerah, 

sosialisasi ke rumah sakit swasta dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas), 

bukan dari pemerintah daerah. Karena kesadaran dari pemerintah daerah untuk 

terus menggalakan sosialisasi pada daerah tersebut. Persoalan ketiga adalah 

adanya kasus pasien yang ditolak rumah sakit bahkan ada rumah sakit pemerintah 

yang membuang pasien seperti di Lampung. Pasien atas nama Suparman atau 

yang sering disebut mbah Edy dibuang karena rumah sakit beralasan tidak 

menerima pasien yang mengalami gangguan jiwa. Seharusnya rumah sakit 

pemerintah bertanggung jawab atas keselamatan pasien karena untuk saat ini 

rumah sakit pemerintah menjadi prioritas utama. Kemudian masalah piutang 

rumah sakit pemerintah juga harus diselesaikan. Saat ini, total piutang rumah sakit 

pemerintah adalah Rp 1,8 triliun, dengan demikian proses audit oleh Kementerian 

Keuangan bisa selesai sebelum membahas Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN-P) 2014. Kemudian untuk masalah penerima bantuan iuran (PBI), jumlah 

PBI yang dibayarkan pemerintah adalah 86,4 juta dari total 110 juta penduduk 

miskin. Artinya masih ada puluhan juta penduduk miskin atau tidak mampu yang 

belum tercover BPJS kesehatan (sumber: www.beritasatu.com.diakses tanggal 

18/10/2014). 

Adapun masalah yang ditemui di lapangan tepatnya di Kota Metro Provinsi 

Lampung adalah seperti pada bagian sosialisasi, permasalahan yang terjadi adalah 

http://www.kompas.com/
http://www.beritasatu.com.diakses/
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kurangnya sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan hanya dilakukan oleh anggota  

bidang sosialisasi saja, mengingat jumlah yang ada pada kantor BPJS Kota Metro 

hanya berjumlah 43 orang atau pegawai. Masalah lain menurut Kepala Bagian 

Pemasaran/Sosialisasi yang bernama M. Riadi:  

“Kendala-kendala yang ada dilapangan itu seperti kurang lengkapnya 

lembaga mengisi dan mengumpulkan data-data karyawan sehingga 

membuat prosesnya menjadi lama dan tidak bisa selesai dengan cepat”. 

Masalah sosialisasi memang juga menjadi masalah pada kantor kami 

karena tidak bisa setiap hari kami melakukan sosialisasi di lapangan. 

seperti itu kira-kira.” 

 

Selain itu beliau juga mengatakan untuk sosialisasi pada masyarakat mandiri yang 

dalam hal ini masyarakat non lembaga mengurus kartu BPJS ini biasanya dari 

daerahnya masing-masing. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang dibawahi 

oleh kantor-kantor induk yakni BPJS kota Metro, Bandarlampung dan Lampung 

Utara. Beliau mengatakan seperti Kota Metro membawahi 5 kabupaten, biasanya 

di setiap kabupaten ada yang menjadi perpanjangan tangan dari BPJS induk 

tersebut dapat berupa kantor perwakilan (sumber: prasurvey tanggal 16/10/2014). 

 

Melihat dari penjelasan pada tabel 1 dan hasil pengamatan sementara peneliti 

bahwa sosialisasi yang dilakukan BPJS Kota Metro masih kurang maksimal 

karena melihat jumlah pegawai atau sumber daya manusia yang ada dibadingkan 

dengan jumlah penduduk Kota Metro dan lima kabupaten di bawahnya yakni 

Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung 

Tengah dan Kota Metro sendiri. Jika peneliti lihat jumlah pegawai BPJS 

Kesehatan Kota Metro yang berjumlah 43 orang berbanding dengan jumlah 

penduduk yang mencapai kurang lebih 3.226.920 jiwa walaupun ada tenaga 

pembantu di setiap kabupaten. 
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Tabel. 1. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2013 

No Kabupaten/Kota Th. 2010 Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013 

1 Lampung Barat 419 037 423 586 427 773 434.473 

2 Tanggamus 536 613 542 439 548 728 560.286 

3 Lampung Selatan 912 490 922 397 932 552 950.817 

4 Lampung Timur 951 639 961 971 968 004 988.307 

5 Lampung Tengah 1 170 717 1 183 427 1 192 958 1.214.734 

6 Lampung Utara 584 277 590 620 594 562 598.892 

7 Way Kanan 406 123 410 532 415 078 423.175 

8 Tulang Bawang 397 906 402 226 410 725 417.767 

9 Pesawaran 398 848 403 178 407 475 416.354 

10 Pringsewu 365 369 369 336 370 157 379.213 

11 Mesuji 187 407 189 442 191 221 192.843 

12 Tulang Bawang Barat 250 707 253 429 255 833 259.731 

13 Bandar Lampung 881 801 891 374 902 885 942.002 

14 Metro 145 471 147 050 149 361 153.538 

 Lampung 7 608 405 7 691 007 7 767 312 7.932.132 

Sumber: BPS Lampung tahun 2014   

Data jumlah penduduk di atas jika dilihat, jumlah penduduk Kota Metro dan 

kelima kabupaten dibawahnya saja bisa mencapai sekitar tiga juta jiwa, artinya 1 

(satu) orang pegawai di kantor induk yakni Kota Metro harus mengurus atau 

memberikan layanan untuk sekitar 75.000 jiwa. Hal ini dapat dikatakan jauh dari 

nilai keadilan yang masyarakat dapat. Hal yang sulit jika hanya 1 orang pegawai 

mengurus data 75.000 jiwa itu. Data awal yang didapat itu pun tidak serta merta 

selesai ketika masyarakat sudah mendapatkan kartu BPJS Kesehatan, akan tetapi 

juga akan terus diberikan hak layanan kepada masyarakat pengguna sampai 

masyarakat itu tidak menggunakan lagi kartu tersebut atau keluar dari kenggotaan 

atau kepesertaan kartu BPJS kesehatan tersebut. 

 

Berdasarkan data diatas menyangkut sumber daya manusia bila dikaitkan dengan  

sosialisasi yang  masih kurang, jika dilihat dari kurangnya pegawai BPJS 

kesehatan sebagai pelaksana. Bagaimana tidak, sosialisasi yang dilakukan akan 
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berjalan dengan efektif jika orang-orang yang akan melakukan sosialisasi minim. 

Seperti contohnya masyarakat mandiri, misalnya petani, pedagang yang harus 

mengurus sendiri pendaftaran untuk ikut serta menjadi peserta BPJS. Kekurangan 

sosialisasi ini pun dapat dilihat dari informasi pada kator perwakilan BPJS di 

setiap kota/kabupaten yang ada di bawah kantor induk seperti rumah sakit atau 

klinik yang menjadi perpanjangan tangan dari BPJS kesehatan kantor induk. 

Seperti masyarakat yang tidak punya kepentingan ke kantor perwakilan seperti 

rumah sakit, maka mereka yang belum mengetahui informasi tentang pergantian 

nama program jaminan kesehatan dan paham pergantian dari jaminan kesehatan 

sebelumnya dan yang sekarang. Belum lagi jika syarat dan kewajiban yang 

berbeda serta hak yang biasa didapat mengenai obat-obatan yang biasa didapat 

kemudian tidak dapat lagi ketika menggunakan kartu jaminan yang sekarang. 

Artinya kurang efektifnya program yang ada dilapangan masih ditemuinya 

masalah atau belum terlihat dampak positif dari kebijakan yang pemerintah ganti 

ini (sumber: hasil prasurvey 3 November 2014). 

 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febri Fajrin yang meneliti tentang 

Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Kota (Jamkesko) Tahun 

2013. Hasilnya adalah pelayanan Jamkesko di Kecamatan Pontianak Selatan 

cenderung berjalan lambat. Kecenderungan  ini sebagai akibat dari banyaknya 

persoalan yang terkait dengan kepengurusan Jamkesko itu dari segi 

administrasinya. Oleh sebab itu, ketika pemerintah membuat kebijakan untuk 

mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan, seharusnya 

pemerintah juga harus sesegera mungkin melakukan sosialisasi melalui 

penyampaian informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, agar program itu 
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secepatnya diketahui oleh masyarakat luas. Proses implementasi atau 

pengadministrasian setiap program kemungkinan terlibatnya banyak aktor yang 

oleh karena kepentingannya mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi 

suatu kebijakan Program Jamkesko sesuai dengan tujuannya. Aktor-aktor yang 

terlibat dalam program ini, umumnya memiliki kepentingan dalam implementasi 

kebijakan pelayanan Jaminan Kesehatan Kota seperti, Dinas Kesehatan, PT. 

Askes, Petugas terkait di Kecamatan Pontianak Selatan, tenaga medis di 

Puskesmas-Puskesmas maupun Rumah Sakit, dan kelompok penerima program. 

Keterlibatan aktor-aktor tersebut di atas, dapat saja secara penuh atau pun tidak 

dalam implementasi program tertentu dan sedikit banyaknya akan ditentukan oleh 

muatan-muatan program dan bagaimana pengadministrasian programnya.  

 

Selanjutnya hasil penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Inpres 

Bantuan Bembangunan Desa (Studi Kasus di Tiga Desa Di Kabupaten Lampung 

Utara) yang di tulis oleh Rizal Ar, Nurmali yang membahas tentang Bantuan 

Pembangunan Desa. Hasil penelitian implementasi dapat dilihat dari perencanaan 

Inpres Bandes yang memenuhi aspirasi masyarakat. Penelitian ini mengambil 

lokasi di Propinsi Dati I Lampung untuk kebutuhan scope analisis data sekunder 

dan Kabupaten Dati I1 Lampung Utara untuk kebutuhan data primer, untuk 

memberikan jawaban terhadap permasalahan sesuai dengan tujuan penulisan ini 

maka metode analisis yang digunakan lebih bersifat diskriptif kualitatif. Sebagai 

hasil pengamatan di tiga desa penelitian di Kabupaten Lampung Utara yang 

menyebabkan pelaksanaan Inpres Bandes dapat dilaksanakan tanpa adanya 

gejolak yaitu disebabkan oleh faktor lingltungan implementasi peranan aparat 

birokrasi tingkat desa dan Kecamatan yang sangat menentukan, sehingga dapat 



15 
 

 
 

meredam adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan keinginan 

masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan Inpres Bandes yang memenuhi aspirasi 

masyarakat diberikan dana bantuan pembangunan desa sebagai perangsang, dari 

hasil penelitian di tiga desa dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara tidak 

dilaksanakam secara penuh, maka kreatifitas dan otoaktifitas tidak berkembang 

sehingga secara mikro implementasi kebijakan Inpres Bandes belum dapat 

mengenai kebutuhan masyarakat desa sehingga dampaknya secara tidak langsung 

dalam mengentaskan kemiskinan relatif kecil. 

 

Selain teori dan pendekatan yang digunakan, hal yang membedakan penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini adalah karena fenomena sosial, adanya 

permasalahan dalam implementasi program JKN yang diselenggarakan oleh 

lembaga atau badan publik yang baru didirikan yakni BPJS Kesehatan selain itu 

hal lain yang menarik adalah  penelitian mengenai BPJS Kesehatan di Kota Metro 

sampai pada selesainya karya tulis ini belum pernah ada yang melakukan 

penelitian terkait program baru ini, sehingga peneliti tertarik meneliti 

implementasi kebijakan program apakah sudah dapat dikatakan efektif dalam 

pelaksanaanya. 

Tujuan daripada sebuah kebijakan publik adalah memberikan solusi atau jalan 

keluar dari masalah yang dihadapi publik terkait masalah kesehatan tentu belum 

baik jawaban dari setiap persoalan yang muncul akibat dari adanya kebijakan 

program baru yang bernama JKN ini. Betapa tidak, sasaran kebijakan publik 

adalah masyarakat. Masyarakat yang diharapkan semuanya memiliki jaminan 

sosial kesehatan, baik masyarakat kalangan atas, menengah maupun kalangan 
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bawah. Akan tetapi apakah sudah tepat sasaran seperti yang ditargetkan? 

kemudian masalah dampak dari kebijakan program itu sendiri. Bagaimana dengan 

kondisi masyarakat setelah adanya kartu BPJS kesehatan tersebut. Semakin 

mudahkah atau malah sebaliknya. Melihat dampak seharusnya yang dicapai dalam 

sebuah kebijakan publik adalah “keefektifan” suatu program. Itu tepat sasaran dan 

dampaknya sejauh mana. Memang bukan hal mudah menjalankannya akan tetapi 

inilah teoritisnya terkait keilmuan yang peneliti pakai dalam melihat permasalahan 

penelitian. 

 

BPJS Kesehatan pun memiliki prinsip-prinsip dalam menjalankan program 

kesehatan yang  mengacu pada: pertama, diselenggarakan secara serentak di 

seluruh Indonesia dengan azas gotong royong sehingga terjadi subsidi silang. 

Kedua, mengacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial. Ketiga, Pelayanan 

kesehatan dengan prinsip managed care dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang. Keempat, program diselenggarakan dengan prinsip nirlaba, dan yang 

kelima, menjamin adanya protabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada 

peserta. Kemudian adanya akuntabilitas dan transparansi yang terjamin dengan 

mengutamakan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan yang 

ada di lapangan yakni kator BPJS Kesehatan Kota Metro sendiri belum maksimal 

dalam menjalankan prinsip-prinsip. Misalnya saja dilihat keefektifan dan efisiensi 

terkait sosialisasi program ini kesetiap kabupaten atau daerah terpencil di lingkup 

6 (enam kabupaten/kota), kemudian prinsip nirlaba yang seharusnya 

mengutamakan sisi sosialnya akan tetapi masih terlihat seperti mencari 

keuntungan karena antara hak dan kewajiban masyarakat masih belum terasa 

dampaknya. Lainnya adalah seperti transparansi dan akuntabilitas daripada kantor 
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BPJS Kesehatan Kota Metro terkait dalam hal menjalankan program jaminan 

sosial kebiajkan publik bagian kesehatan. Bagaimana bagi yang selalu membayar 

akan tetapi tidak pernah menggunakan hak nya dan yang terakhir yakni bagi 

masyarakat yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga 

(KK) tidak akan dilayani. Seperti pernyataan yang dikatakan nara sumber bapak 

M. Riyadi selaku pejabat yang menangani bidang sosialisasi, sebagai berikut:  

“Untuk kepesertaan syarat mutlak adalah dengan pakai kartu tanda 

penduduk dan kartu keluarga jika mayarakat tidak ada kartu tanda 

penduduk  yaa tidak bisa dbuatkan kartunya. Minimal punya kartu 

keluarga , itu syarat mutlaknya.” 

 

 

Warga negara yang terpinggirkan atau orang-orang pinggiran serta masyarakat 

yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) 

karena tidak terdaftar pada sebuah daerah ataupun juga dapat dikatakan 

perekonomiannya sangat dibawah rata-rata seperti pemulung, pengamen, 

pengemis, orang-orang yang hidupnya diperkampungan kumuh akan sulit untuk 

dapat diberikan layanan layaknya yang dicita-citakan masyarakat luas yakni 

“jaminan kesehatan”. Permasalahan-permasalahan ini yang membuat peneliti 

menjadi tertarik untuk mengambil judul implementasi kebijakan jaminan sosial 

nasional pada penelitian ini. Karena permasalahan pada penelitian ini terjadi pada 

tahun 2014 maka  peneliti membatasi tahun penelitian ini pada tahun 2014.  

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

1)  Bagaimanakah implementasi kebijakan jaminan sosial nasional pada 

     kantor BPJS Kesehatan Kota Metro tahun 2014? 

2)  Apakah implikasi dari kebijakan jaminan sosial BPJS Kesehatan di 

     Kota Metro Tahun 2014? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan jaminan sosial 

     nasional pada kantor BPJS Kesehatan Kota Metro tahun 2014. 

2) Untuk mengetahui implikasi dari implementasi kebijakan jaminan sosial 

    nasional pada kantor BPJS Kesehatan Kota Metro tahun 2014. 

 

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

 

1) Secara Teoritis  

Penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi kemajuan bidang 

kajian  kebijakan publik khususnya tentang studi implementasi kebijakan 

pada efektivitas penerapan program JKN. 

2) Secara Praktis 

Pada kantor BPJS Kesehatan Kota Metro penelitian ini dapat menjadi data  

pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan jaminan sosial 

bagian kesehatan agar sasaran dan dampak dapat sesuai dengan tujuan 

program kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 


