
 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti berkesimpulan bahwa 

implementasi kebijakan program JKN dalam pelayanan kesehatan masyarakat di 

kota Bandar Lampung telah berjalan dengan cukup baik, meskipun dalam 

pelaksanaannya peran keenam indicator yang diajukan oleh model implementasi 

kebijakan Van Meter dan Van Horn belum sepenuhnya dapat terimplementasi 

secara maksimal karena masih terdapat kendala-kendala di beberapa indicator 

lainnya, hasil dari 6 indikator model tersebut yaitu :  

1. Tujuan dari program JKN ini belum sampai mengcover pelayanan kesehatan 

pada seluruh masyarakat kota Bandar Lampung 

2. Tenaga medis yang masih kurang, dalam melayani masyarakat 

3. Karakeristik dari badan pelaksana sudah tercapai dan telah bersikap tegas dan 

sesuai aturan yang ada 

4. Disposisi pada Implementator tenaga medis kurang baik, memiliki  sikap dan 

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan yang membuat proses  

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif 
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5. Komunikasi dalam penyampaian informasi dalam sosialisasi masyarakat 

cenderung kurang aktif, hanya pada saat dibutuhkan pihak – pihak tertentu. 

Sehingga tidak seluruh  masyarakat mengikuti sosialisasi 

6. Faktor lingkungan social, ekonomi dan politik berpengaruh terhadap 

kebijakan yang ada dan seluruh pihak mendukung.    

 

B. Saran 

 

Mengacu pada simpulan yang telah dipaparkan, maka dapat diajukan saran yang 

dianggap perlu dan berguna, yaitu sebagaiberikut : 

 

1. Pemerintah dan juga BPJS seharusnya memberikan perhatian  dan solusi 

mencapai kesejahteraan bersama sehingga masyarakat  

2. Sumber daya amanusia yang ada,yaitu tenaga medis sudah seharusnya direkrut 

dan mengisi kekosongan ataupun kekurangan pada beberapa fasilitas 

kesehatan yang tersebar, sehingga tidak terjadi penumpukan 

3. Karakteristik yang ada harus konsisten dan tidak berubah seiringan 

berjalannya waktu dan harus sesuai koridor yang ada, dan dapat ditingkatka 

4. Kecenderungan implementator haruslah diperhatikan, dan diberikan fasilitas 

optimal dan rangsangan yang tepat dan sesuai sehingga pelayanan efektif 

5. Komunikasi  sosialisasi disarankan rutin setiap bulan sehingga setiap 

masyarakat mengerti dan paham akan program JKN. Sosialiasi pun 

seharusnya dilaksanakan bergantian pada tiap lapisan masyarakat,  

6. Dukungan terhadap social ekonomi dan politik harus ditingkatkan 

kembali dan melihat dampak yang ada. 


