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Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif. 

Untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya 

dan terkendali mutu. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk 

pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakatMasalah riset yang ada 

dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu seperti penolakan 

pasien tidak mampu di Rumah Sakit Umum Daerah , penyelenggaraan Rumah 

Sakit Immanuel yang bermasalah karena kurang memperhatikan pasien dengan 

mengatakan kapasitas kamar penuh, dan kurangnya pemahaman masyarakat yang 

masih banyak yang belum mengetahui informasi tentang program JKN. Masalah 

tersebut menjadi masalah besar ketika diangkat dalam berita media cetak daerah 

Kota Bandar Lampung 

.  

 



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implemetasi Kebijakan 

program JKN dalam pelayanan kesehatan masyarakat di kota Bandar Lampung. 

Masalah yang diteliti adalah sejauh mana sasaran dan tujuan dari program JKN. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus dan lapangan 

didukung dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan data primer yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan data pengolahan data dan observasi. Teknik 

analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara dan pada 

tahap akhir dengan menarik kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan 

program Jaminan Kesehatan Nasional ini belum maksimal dan terdapat 

kekurangan dari segi pelaksanaannya. Misalnya adalah tujuan dari Program JKN 

ini belum mencapai 100% mengcover masyarakat bandar lampung, yang hanya 

mencapai 70% dan sistem pelayanan kesehatan belum berjalan maksimal. Dari 

segi sumber daya manusia, belum memadai dibanding dengan luasnya wilayah 

kerja, Kecenderungan dari Implementator bersifat negatif, mempunyai perspektif 

yang berbeda diluar aturan program JKN juga dari segi komunikasi antar 

pelaksana yang masih kurang sehingga masyarakat belum mengetahui sepenuhnya 

tentang program JKN 
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