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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN EVALUASIKEBIJAKAN  

PROGRAM JAMKESDA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 

 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian, pembahasan, dan 

analisis data-data yang berasal dari jawaban informan. Penelitian ini melibatkan 6 

orang sebagai informan. 2 orang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Semarang, 1 orang perawat RSUD Ungaran, 1 orang Dokter RSUD Ungaran, dan 

2 orang pasien. Bab III berisi mengenai dampak dari Program JAMKESDA di 

Kabupaten Semarang khususnya bagi pasien di RSUD Ungaran. 

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah atu kebutuhan dasar 

masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah. Tanggung jawab di bidang 

pelayanan kesehatan tersebut pada hakekatnya dilaksanakan oleh Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghasilkan 

pelayan an yang optimal. Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak 

terlantar dipelihara oleh negara dan ayat 3 yaitu negara bertanggung jawb atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 

layak. Sebagaimana diketahui, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

dijamin oleh konstitusi dan merupakan kewajiban Pemerintah selaku 

penyelenggara negara untuk memfasilitasinya, serta pengertian layak disini tentu 

tidak terbatas pada fasilitas gedung dan peralatannya saja tetapi juga pelayanan 

dan harganya yang terjangkau.Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban 
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Pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan untuk lebih 

mengoptimalkan lagi kinerjanya dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan 

yang baik dan terjangkau oleh segenap lapisan msyarakat. 

3.1 Gambaran Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah 

Dalam hal ini masih terdapat masyarakat miskin dan / atau tidak mampu 

yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program Jaminan 

Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKNPBI), pembiayaan 

kesehatannya menjadi tanggung jawab masyarakat, Pemerintah Provinsi bersama 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah melalui Program 

Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Dalam rangka pelaksanaan Program 

JAMKESDA bagi masyarakat Kabupaten Semarang secara selektif dia bertahap, 

maka perlu ada pedoman untuk pengaturannya sebagai landasan formal atau 

payung hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Semarang 

mengeluarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang. 

Maksud dilaksanakannya JAMKESDA di Kabupaten Semarang adalah 

untuk memberikan bantuan pelayanan di bidang kesehatan dan mendaftarkan 

masyarakat miskin dan / atau tidak mampu di Kabupaten Semarang ke Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang disebut Premi BPJS 

dimana masyarakat didaftarkan PBI oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. 

Sehingga dapat meringankan biaya bagi masyarakat miskin yang harus berobat. 

Sasaran JAMKESDA adalah warga miskin dan / atau tidak mampu 

penduduk Kabupaten Semarang yang belum mempunyai jaminan 
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kesehatan.Tujuan JAMKESDA sendiri berupaya untuk mengangkat derajat 

kesehatan masyarakat miskin melalui Progam Jamkesda dan Premi BPJS. 

3.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan 

3.1.1.1 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kesehatan Masyarakat 

Selama Program JAMKESDA berjalan, setiap tahunnya Pemerintah selalu 

berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi kesehatan masyarakat 

agar setiap tahunnya selalu terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan bagi 

seluruh masyarakat. 

Informan mengatakan tidak tahu mengenai peningkatan kualitas dan 

kuantitas kesehatan program JAMKESDA beralasan bahwa mereka tidak paham 

dengan hal tersebut. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Ibu Septi 

Kristiani36 selaku pasien di RSUD Ungaran: 

“...kalau masalah itu saya kurang tahu ya mbak, kurang paham begitu 
lah...” 

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Sodik37, pasien RSUD Ungaran 

sebagai berikut: 

“...kurang paham saya mbak soal peningkatan gitu, yang saya harap 
peningkatan pelayanan saja mbak...” 

Informan yang menyatakan bahwa tidak ada peningkatan kualitas dan 

kuantitas kesehatan program JAMKESDA beralasan bahwa pelayanan yang 

diberikan masih tetap sama setiap kali berobat dan belum ada perubahan. Hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Bambang38, pasien RSUD Ungaran: 

                                                           
36 Wawancara dengan Ibu Kristiani tanggal 27 April 2017 
37 Wawancara dengan Bapak Sodik tanggal 27 April 2017 
38 Wawancara dengan Bapak Bambang tanggal 27 April 2017 
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“...keliatannya pelayanannya masih sama aja mbak, tetap harus nunggu 
rekomendasi dari dua nelah pihak (Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit 
terkait)...” 

Informan yang menyatakan bahwa ada peningkatan kualitas maupun 

kuantitas kesehatan Program JAMKESDA beralasan bahwa setiap tahun ada 

peningkatan baik dari segi jumlah biaya maksimal maupun dari segi peralatan 

kesehatan yang dibutuhkan. Hal ini tampak dari hasil wawancara dengan  Ibu 

Retno39 selaku Tim Pengelola JAMKESDA Kabupaten Semarang: 

“...peningkatannya sudah bagus, karena ya itu tadi to mbak dia 
diuntungkan dengan pembiayaan penuh. Gini..intinya untuk biaya 
pelayanan maksimal 7.500.000,- dan untuk operasi 15.000.000,-. Setiap 
tahun kan kita juga perbarui itu Perbup. Setiap tahun mesti kita perbarui, 
karena kan mungkin dulu 2010 biaya pasien yang pemeriksaan 
pelayanannya yang biasa, nggak operasi kalau jaman dulu kan satu juta 
cukup, dengan perkembangan setiap tahun kan pelayanan kan beda, 
mungkin dokter dulu gajinya masih sedikit, obat dulu masih harganya 
murah, sekarang kan lama-lama dollar pun beda.. setiap tahun harus 
merubah anggaran...” 

Hal yang serupa disampaikan oleh dr. Winarning Dinanti40 selaku dokter 

di RSUD Ungaran sebagai berikut: 

“...selalu ada peningkatan dalam hal kualitas maupun kuantitas kesehatan 
setiap tahunnya, seperti kita selalu memperbanyak alat kesehatan dan 
menggantinya ketika dirasa alat tersebut sudah tidak bisa lagi 
digunakan...” 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten 

Semarang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kesehatan 

untuk masyarakat di Kabupaten Semarang. 

                                                           
39 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei 2017 
40 Wawancara dengan dr. Winarning tanggal 8 Mei2017 
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3.1.1.2 Masyarakat Miskin yang Sudah Ter-cover dalam Program 

JAMKESDA 

Keberadaan JAMKESDA merupakan alat untuk meningkatkan derajat 

kesehatan, mengingat tujuan dari JAMKESDA itu sendiri adalah untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Semarang. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa JAMKESDA sangat membantu masyarakat miskin dalam 

memperoleh bantuan pembiayaan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, hal 

ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat miskin yang berobat dengan 

menggunakan JAMKESDA pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 

Jumlah Pengguna JAMKESDA Kabupaten Semarang 

Tahun Jumlah Pemakai Besaran Dana* 

2013 10.865 jiwa 8.300.000.000 

2014 11.396 jiwa 8.500.000.000 

2015 11.517 jiwa 9.000.000.000 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang    *dalam rupiah 

Berdasarkan tabel diatas, jumlah masyarakat miskin pengguna 

JAMKESDA setiap tahun selalu meningkat.Peningkatan jumlah pasien juga 

diikuti dengan peningkatan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan 

JAMKESDA, dengan demikian tujuan bisa dikatakan tercapai karena sudah 

banyak masyarakat miskin yang berobat dengan menggunakan JAMKESDA dan 

membuat derajat kesehatan masyarakat juga ikut meningkat. 

Dilihat dari jumlah masyarakat miskin yang sudah terkover program 

JAMKESDA, ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap 
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program JAMKESDA sangat tinggi mengingat masyarakat miskin dapat berobat 

secara gratis. Hal ini disebabkan karena masyarakat pengguna JAMKESDA 

merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah sehingga sangat 

antusiasketika ada program bantuan pembiayaan kesehatan yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah karena mereka bisa dimanfaatkan program tersebut untuk berobat 

secara gratis, selain itu mereka juga dapat memanfaatkan fasilitas JAMKESDA 

dengan mudah. 

3.1.2 Sumber Daya 

3.1.2.1 Tim Pengelola JAMKESDA 

Dalam menjalankan sebuah kebijakan agar dapat berjalan dengan lancar, 

tentu saja ada tim yang bekerjasama untuk dapat menjalankan kebijakan tersebut 

secara optimal. Seperti halnya JAMKESDA, yaitu Tim Pengelola JAMKESDA 

dan juga Tim Verifikator yang bekerja memberikan rekomendasi dan verifikasi 

terhadap pasien dan Rumah Sakit tujuan berobat. Hal tersebut dinyatakan oleh Bu 

Retno41 selaku Tim Pengelola JAMKESDA Kabupaten Semarang sebagai berikut: 

“...Kalau di kita itu ada staf yang menangani istilahnya verifikator, 
bekerjanya itu seperti misalnya ada masyarakat kesini, ada salah satu 
anggota keluarganya berobat di..sudah dirujuk di Rumah sakit Kariadi, 
kan ditanya disana “bapak.. disini memakai apa?” ooo jamkesda, “mana 
rekomendasinya?” dia belum mbawa, akhirnya kesini, kesini minta surat 
rekomendasi bahwa dia nantinya biaya di rumah sakit sana nanti 
ditanggung oleh Pemda, tanpa ada surat dari sini nggak bisa (berobat 
disana)...” 

 

 

                                                           
41 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei 2017 
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3.1.2.2 Sarana dan Prasarana Program JAMKESDA di RSUD Ungaran 

Kebijakan publik juga mencakup sarana dan prasarana (fasilitas) yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.Fasilitas sangat berpengaruh terhadap 

kesesuaian hasil dan tujuan yang diharapkan.Keberhasilan dari Program 

JAMKESDA juga dapat diukur melalui fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah 

untuk peserta JAMKESDA. 

Bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang cukup mendapatkan 

perhatian dari Pemerintah, ini dilakukan guna menunjang pembangunan di 

Kabupaten Semarang dan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah membangun sarana dan 

prasarana kesehatan di seluruh tingkat pemberi pelayanan kesehatan, hal ini 

mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang telah mempunyai 

komitmen untuk memperhatikan kebutuhan penduduknya terutapa pada bidang 

pelayanan kesehatan. 

Sarana fisik berupa bangunan gedung merupakan hal yang paling penting 

dalam pelaksanaan JAMKESDA, baik atau tidaknya keadaan sarana gedung akan 

dapat mempengaruhi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Ibu Retno selaku Tim 

Pengelola JAMKESDA Kabupaten Semarang sebagai berikut42: 

“...Malah lebih..jadi kan semua rumah sakit itu penyediaan kamar kelas 3 
itu malah lebih banyak dibandingkan kelas 1 kelas 2 maupun VIP. Karena 
kan ya memang..maaf.. untuk kelas 3 itu bener-bener masyarakat miskin 
untuk masalah kebersihan, lingkungannya harus gimana, makanannya 

                                                           
42 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei 2017 
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harus sehat.. itu kan kurang.. makanya kan kenapa kamar di kelas 3 itu 
lebih banyak dibandingkan kamar yang dikelas 1 maupun dikelas 2...” 

Pendapat lain disampaikan oleh dr. Winarning Dinanti selaku dokter di 

RSUD Ungaran yang menyatakan bahwa43: 

“...sarana gedung Rumah Sakit Ungaran sebagai Rumah Sakit kelas B 
sudah lengkap. Fasilitas yang diberikan kepada masyarakat bentuknya 
berupa pengobatan yang sesuai dengan prosedur yang sudah diatur 
dalam Peraturan Bupati JAMKESDA...” 

Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam 

kebijakan JAMKESDA adalah sebagai berikut: 

a. Tempat dan Pelayanan Kesehatan 

- Di tingkat Kabupaten disediakan sejumlah 3 (tiga) rumah sakit yaitu 2 

(dua) RSUD dan 1 (satu) rumah sakit swasta masing-masing dengan 

kriteria kelas 3 dengan pelayanan rawaj jalan dan rawat inap. 

b. Obat-obatan bagi peserta JAMKESDA berupa obat generik yang 

dibelanjakan APBD. Apabila obat yang diperlukan tidak tersedia dalam 

kuota, maka menjadi tanggung jawab pasien JAMKESDA maupun BPJS. 

Fasilitas tersebut telah diterapkan dalam pelaksanaan JAMKESDA di 

Puskesmas, dimana masyarakat mendapatkan pelayanan kelas 3 dengan 

pemberian obat generik.Mereka menyadari bahwa pelayanan yang diberikan 

hanya bagi kelas 3 dan obat-obatan yang diberikan berupa obat generik.Terdapat 

pula informan yang menyatakan fasilitas yang diberikan sudah memadahi, karena 

yang terpenting bagi mereka adalah dapat berobat secara gratis.Mereka sadar 

                                                           
43 Wawancara dengan dr.Winarning tanggal 8 Mei 2017 
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dengan kondisi mereka yang tidak mampu dan merasa bersyukur dapat berobat 

secara gratis dengan menggunakan JAMKESDA maupun. Kurang pahamnya 

informan akan fasilitas yang diberikan juga menjadi salah satu akibat dari tingkat 

pendidikan informan yang masih rendah. Tingkat pendidikan yang rendah 

otomastis berdampak pada tingkat pemahaman akan suatu hal, ini jelas berbeda 

jika dibandingkan dengan tingkat pemahaman masyarakat yang berpendidikan 

tinggi, hal ini dikarenakan masyarakat yang berpendidikan rendah kurang berfikir 

dalam hal intelektual dan lebih memikirkan bagaimana mereka tetap bekerja dan 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Salah satu informan yang menyatakan fasilitas sudah memadahi adalah 

Ibu Septi Kristiani pasien RSUD Ungaran, seperti yang diungkapkan dalam hasil 

wawancara berikut ini44: 

“....pelayanannya mudah sudah memuaskan, fasilitasnya juga bagus, ya 
kan karena kita juga menyadari ya mbak kalau kita berobatnya kan gratis, 
tidak mahal.. Cuma kalau obatnya tidak tersedia disini harus beli 
sendiri...” 

Informan yang menyatakan bahwa fasilitas yang diberikan sudah 

memuaskan, hanya saja mengenai loker obat yang perlu ditambahagar antrean 

tidak terlalu lama, dan mengenai antrean pelayanan dirasa sudah wajar apabila 

berobat harus antre.Mereka berharap, meskipun obat yang didapatkan secara 

gratis, namun tidak ada perbedaan antara pengguna Jamkesda. Hal ini seperti yang 

diungkapkan Bapak Bambang Widjanarko pasien RSUD Ungaran pengguna 

Jamkesda45: 

                                                           
44 Wawancara dengan Ibu Kristiani tanggal 27 April 2017 
45 Wawancara dengan Bapak Bambang tanggal 27 April 2017 
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“....fasilitas Jamkesda sudah bagus sekali mbak, terutama untuk rawat 
jalan ya, karena Jamkesda kan membiayai semua, kalo tidak salah 
7.000.000 kalau opname. Kalau untuk berobat aja sih di puskesmas sudah 
gratis. Nah syaratnya juga mudah, untuk dapat rekomendasi dari Dinas 
Kesehatan cukup bawa KTP, KK, sama kartu miskin aja.” 

Fasilitas kesehatan terutama obat seharusnya menjadi prioritas, mengingat 

tidak semua obat generik sesuai dengan kondisi penyakit ataupun keluhan 

kesehatan yang diderita oleh masyarakat miskin.Fasilitas bisa berpengaruh 

terhadap tujuan dari sebuah kebijakan, mengingat kebijakan publik juga 

mencangkup seluruh sarana dan prasarana yang diberikan.Selain itu dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat memang seharusnya tidak boleh ada 

perbedaan antara pengguna Jamkesda, maupun masyarakat umum.Karena ini 

dapat menimbulkan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.Slogan Pemerintah 

yang selalu mengatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara pasien 

Jamkesda memanglah benar terjadi, karena sebagian peserta BPJS di Kabupaten 

Semarang adalah pasien yang semula adalah pengguna Jamkesda. 

Dalam pelayanan Jamkesda dan pelayanan umum memang sudah dirasa 

adil menurut para pasien yang menggunakan fasilitas tersebut. 

3.1.2.2 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting dalam sebuah 

kebijakan.Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun 

kuantitas dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat melingkupi seluruh sasaran 

kebijakan. Kecukupan sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam 

pelaksanaan sebuah kebijakan karena sumber daya manusia merupakan penentu 

akan berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. 
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Sumber daya manusia dalam pelaksanaan Jamkesda terdiri dari tenaga 

kesehatan dan non kesehatan, baik yang ada di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan 

Rumah Sakit. 

Hal ini berarti sumber daya manusia untuk pelaksanaan Jamkesda sudah 

baik. Hal ini di dukung dengan pernyataan dari Ibu Retno selaku Tim Pengelola 

Jamkesda berikut ini46: 

“...untuk yang di Dinas Kesehatan ada Tim Pengelola Jamkesda dan Tim 
Verifikator yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten 
Semarang. Sementara di Rumah sakit juga ada Tim Verifikator, dokter, 
perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang merupakan lulusan 
perguruan tinggi, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan 
terbaik untuk masyarakat...” 

Dalam pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan merupakan unsur utama 

yang mendukung sistem kesehatan.Tenaga kesehatan adalah semua orang yang 

bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan dalam melakuan upaya kesehatan.Sumber daya manusia 

di bidang kesehatan bertujuan pada tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu 

secara mencukupi, terdistribusi secara adil, dan termanfaatkan secara berdaya 

guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. 

Sumber daya manusia mengenai pegawai Puskesmas telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 bab 3 pasal 16 yang berisi: 

1. Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga 

non kesehatan. 

                                                           
46 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei2017 
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2. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan 

mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah 

penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah 

kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di 

wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja. 

3. Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

terdiri atas: 

a. Dokter atau dokter layanan primer; 

b. dokter gigi; 

c. perawat; 

d. bidan; 

e. tenaga kesehatan masyarakat; 

f. tenaga kesehatan lingkungan; 

g. ahli teknologi laboratorium medik; 

h. tenaga gizi; dan 

i. tenaga kefarmasian. 

4. Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat 

mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem 

informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 bab 3 pasal 16 

mengenai sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun tenaga non 
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kesehatan telah diimplementasikan di RSUD Ungaran. Jumlah pegawai di RSUD 

Ungaran dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 

Jumlah Pegawai RSUD Ungaran 

Tenaga Kesehatan Jumlah 

Dokter Spesialis 
Dokter Umum 
Dokter Gigi 
Perawat Umum 
Perawat Gigi 
Bidan 
Ahli Gizi 
Laborat 
Sanitasi 
Apoteker 
Rekam Medis 
Kesehatan Lingkungan 
Radiologi 
PNS Non Kesehatan 

15 
11 
2 
49 
20 
10 
9 
10 
11 
12 
8 
9 
6 

106 
Total 278 

Sumber: data pegawai RSUD Ungaran 

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pegawai RSUD Ungaran sudah 

memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga diharapkan 

bisa memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh pasien pengguna Jamkesda. 

Informan menyatakan sumber daya manusia sudah memadai. Informan 

tersebut berasal dari beberapa pihak, salah satunya dari pihak pemberi layanan 

kesehatan yaitu dr. Winarning Dinanti, dokter di RSUD Ungaran yang 

berpendapat bahwa47: 

“...Sumber Daya Manusia di RSUD Ungaran sudah bagus dan memadai, 
dengan total 11 dokter umum, 15 dokter spesialis, 2 dokter gigi, dan 49 

                                                           
47 Wawancara dengan dr. Winarning tanggal 8 Mei 2017 
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perawat cukup untuk melayani jumlah pasien yang berobat ke RSUD 
Ungaran...” 

Selain dari pemberi layanan kesehatan yang merasa bahwa sumber daya 

manusia sudah memadai, informan yang menyatakan hal serupa berasal dari pihak 

penerima layanan kesehatan pengguna Jamkesda di RSUD Ungaran, yaitu Bapak 

Bambang Widjanarko pasien pengguna Jamkesda48: 

“...sumber daya manusia dalam jamkesda sudah bagus, kerjanya juga 
cekatan sekali ya mbak..kalau lebih banyak pasti lebih bagus...” 

Berdasarkan hasil wawancara, informan merasa bahwa sumber daya 

manusia sudah bagus akan tetapi jika sumber daya manusia ditambah maka akan 

jauh lebih bagus lagi. Hal ini sudah terbiasa terjadi bagi psien yang ingin rawat 

jalan maupun rawat unap harus menunggu atau mengantre dalam waktu yang 

lumayan lama agar dpat memperoleh pelayanan kesehatan.padahal msyarakat 

mrnginginkan pelayanan kesehatan yang cepat dan tanggap mengingat keadaan 

mereka yang sakit dan secepatnya harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, 

sehingga jika sumber daya manusia ditambah maka waktu pasien dalam 

menunggu akan sedikit berkurang. 

Terdapat pula informan pengguna Jamkesds yang menganggap bahwa 

sumber daya manusia di RSUD Ungaran kurang memadahi. Salah satunya adalah 

Ibu Septi Kristiani psien pengguna Jamkesda yang menyatakan bahwa49: 

“...kalau dalam pelayanannya sudah bagus, cuma kadang dalam 
pengambilan obatnya yang lama kalau pakai Jamkesda, nggak tau kenapa, 
kadang loket obat cuma ada satu atau dua orang aja, jadi nunggunya 
lama...” 

                                                           
48 Wawancara dengan Bapak Bambang tanggal 27 April 2017 
49 Wawancara dengan Ibu Kristiani tanggal 27 April 2017 
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Pendapat berbeda diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Melinda 

selaku Tim Verifikator Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang50: 

“...jumlah medis di RSUD Ungaran sudah sangat mencukupi untuk 
melayani masyarakat miskin yang berobat maupun rawat inap 
menggunakan fasilitas Jamkesda...” 

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan merasa 

bahwa jumlah tenaga medis yang ada di RSUD Ungaran memang sudah 

mencukupi untuk melayani masyarakat miskin yang berobat maupun rawat inap 

dengan menggunakan fasilitas JAMKESDA. 

3.1.3 Hubungan Antar Organisasi 

3.1.3.1 Koordinasi Antar Birokrasi dan Stakeholders Terlibat 

Sebuah kebijakan selalu membutuhkan koordinasi antar lembaga, hal ini 

sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, karena sebuah kebijakan 

tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan pihak lain. Sehingga 

untuk mencapai sebuah tujuan harus ada koordinasi yang baik antar lembaga yang 

ikut terlibat di dalamnya. Tim yang berkoordinasi dalam pelaksanaan Jamkesda 

adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Semarang, DPR, Dinas Sosial dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Semarang. Hal ini berdasarkan hsil wawancara dengan Ibu 

Retno selaku Tim Pengelola Jamkesda51: 

“...dalam pelaksaan Jamkesda kita berkoordinasi dengan beberapa pihak 
mbak, kayak DPR, Bappeda, Dinas Sosial, sama DPPKAD, Bagian 
Hukum juga..itu semua yang Pemerintah Kabupaten Semarang ya mbak..” 

                                                           
50 Wawancara dengan Ibu Melinda tanggal 20 April 2017 
51 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei 2017 



65 
 

 

 

Koordinasi dengan Bappeda dilakukan karena program Jamkesda 

merupakan alah satu upaya pembangunan di bidang kesehatan bagi masyarakat 

Kabupaten Semarang. Koordinasi dengan DPPKAD Kabupaten Semarang 

dilakukan karena DPPKAD merupakan pihak yang akian mencairkan besaran 

dana dalam pelaksanaan Program Jamkesda. Dan Koorfinasi dengan DPR 

merupakan penyambung lidah bahwa Pemerintah memiliki dana Jamkesda untuk 

masyarakat miskin di Kabupaten Semarang yang belum atau tidak memiliki kartu 

BPJS. Didalam pembayaran klaim terdapat batasan yang harus diperhatikan, hal 

ini bertujuan agar anggaran tidak dipakai secara berlebihan. Batasan besarnya 

pembayaran klaim Jamkesda adalah sebagai berikut: 

1. Pembayaran pada peserta Jamkesda yang didaftarkan kepada peserta 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengikuti 

peraturan yang berlaku pada BPJS Kesehatan; 

2. Rawat inap di Kelas III di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I 

tidak dikenakan iuran bayar sepanjang layanan yang diberikan sesuai 

dengan kewenangan yang dimiliki oleh PPK Tingkat I; 

3. Rawat jalan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II tidak 

dikenakan iuran bayar sepanjang layanan yang diberikan sesuai dengan 

kewenangan yang dimiliki oleh PPK Tingkat II; 

4. Rawat inap di PPK Tingkat II berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 

5. Besaran bantuan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk 

pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan/ atau tidak mampou yang 
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belum didaftarkan ke BPJS Kesehatan yang dirawat di PPK Tingkat II dan 

PPK Tingkat III adalah paling banyak sebesar 7.500.000 (tujuh juta lima 

ratus ribu rupiah) untuk pelayanan non operasi, dan paling banyak 

15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pelayanan operasi. 

Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan pelaksanaan Jamkesda 

mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dan selanjutnya 

klaim tersebut dan selanjutnya klaim tersebut diajukan ke DPPKAD Kabupaten 

Semarang dengan melampirkan: 

a. Surat permohonan pencairan dari Rumah Sakit yang memberikan 

pelayanan kesehatan program Jamkesda yang memuat nomor rekening 

bank atas nama PPK beserta kuitansi bermaterai cukup dengan jumlah 

nominal yang dibayarkan. 

b. Keputusan Bupati Kabupaten Semarang tentang penetapan Rumah Sakit 

sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) program Jamkesda. 

3.1.3.2 Anggaran Program JAMKESDA 

Dalam suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, 

baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial (anggaran dana). 

Sumber daya finansial (anggaran dana) adalah kecukupan modal atas sebuah 

program atau kebijakan. 

Anggraandana untuk Program JAMKESDA berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
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Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, harus 

terdapat peraturan tarif yang digunakan untuk menentukan jumlah dana yang 

digunakan untuk setiap pasien dalam berobat karena jumlah tersebut akan 

dijadikan dasar dalam mengajukan klaim ke Dinas kesehatan oleh Rumah Sakit 

yang terkait. Peraturan tarif ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang 

Nomor 7 Tahun 2015 seperti disebutkan dibawah ini: 

1. Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Semarang (Pemberi 

Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II) adalah Tarif sesuai Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomoe 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Umum. 

2. Di Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Semarang PPK Tingkat II dan 

Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta di luar Kabupaten Semarang 

PPK Tingkat II adalah Tarif Paket Pelayanan yang diatur dalam Keputusan 

Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 

3. Tarif yang berlaku di PPK Tingkat III adalah dengan menggunakan Tarif 

Paket Pelayanan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 
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Tabel 3.3 

Daftar Rekapan Pengajuan Klaim Tahun 2015 

No. Nama Rumah Sakit Jumlah Klaim Tahun 

2015* 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

RSUP dr.Kariadi Semarang 
RSJD dr.Amino Gondohutomo Semarang 
RSJD Soeroyo Magelang 
RSJD Surakarta 
RSOP Soeharso Surakarta 
RSUD Moewardi Surakarta 
RSUD Salatiga 
RSUD Ambarawa 
RSUD Ungaran 
RSU Bina Kasih 

673.449.744 
167.235.013 
55.082.013 
22.454.812 
89.710.407 
26.160,230 

2.850.429.725 
6.683.313.279 
1.677.231.544 

4.395.633 
 Total 12.985.579.654 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang  

*dalam rupiah 

Berdasarkan tabel tersebut, total tagihan selama tahun 2015 sebesar Rp. 

12.985.579.654,- namun jumlah klaim dari semua rumah sakit yang telah 

bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan 

Program JAMKESDA tersebut melebihi dari jumlah anggaran yang telah 

dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang yakni sebesar 9 miliyar rupiah. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Retno selaku Tim Pengelola 

JAMKESDA Kabupaten Semarang sebagai berikut52: 

“...Itu ada berapa miliyar ya untuk BPJS sendiri ada 8 miliyar itu mbak. 
Nah,, untuk jamkesda sendiri ada lagi anggarannya 9 miliyar. Belum 
semuanya yang dialihkan, ada 29.485 yang sudah kita alihkan mbak, itu 
yang APBD Daerah ya, yang dari Provinsi juga ada yang kita daftarkan 

                                                           
52 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei 2017 
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dari anggaran APBD 1 itu 6.646.itu awalnya dulu juga pasien jamkesda, 
terus kita daftarkan premi yang bayarin dari Provinsi....” 

Masyarakat yang bisa berobat dan melalukan perawatan di Rumah Sakit 

yang bekerjasama dengan JAMKESDA hanya masyarakat Kabupaten Semarang 

yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, karena apabila 

hanya periksa/berobat di Puskesmas sudah gratis. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dengan Ibu Retno sebagai berikut53: 

“...Kita kerjasamanya dengan rumah sakit, kalau dengan puskesmas 
otomatis penduduk kabupaten semarang kan berobat di puskesmas kan 
gratis. Kan memang mmm..instruksi dari bapak bupati seperti itu, 
pokoknya seluruh masyarakat kabupaten semarang berobat di puskesmas 
gratis. Sementara kalau dirujuk ke suatu rumah sakit..itu baru dibiayai 
dari JAMKESDA, misalnya ada masyarakat kesini, ada salah satu 
anggota keluarganya berobat di.. sudah dirujuk di Rumah sakit Kariadi, 
kan ditanya disana “bapak.. disini memakai apa?” ooo jamkesda, “mana 
rekomendasinya?” dia belum mbawa, akhirnya kesini, kesini minta surat 
rekomendasi bahwa dia nantinya biaya di rumah sakit sana nanti 
ditanggung oleh Pemda, tanpa ada surat dari sini nggak bisa” 

Pengajuan klaim hanya bisa dilakukan oleh Rumah Sakit kepada Dinas 

Kesehatan setelah pasien pulang dari Rumah sakit untuk di proses oleh Dinas 

Kesehatan. hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Retno sebagai 

berikut54: 

“...tim verifikator itu kan mesti begitu kadang kala kan dia juga 
koordinasi sini, pasti telfon ngasih tau ini ada pasien ini bener nggak. 
Karena kan hubungannya nanti setelah pasien pulang dia nanti kan 
mengklaim kesini, minta bayaran ke dinas kesehatan itu langsung kita 
proses kan. Kemarin ada sih itu kebetulan dari Rumah Sakit Amino itu 
juga minta tagihan ke kita dari pasien Kabupaten Semarang yang dirujuk 
ke rumah sakit sana...” 

                                                           
53 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei 2017 
54 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei 2017 
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Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dana APBD yang 

dialokasikan untuk JAMKESDA cukup besar dan dana JAMKESDA hanya untuk 

membiayai pasien rawat inap di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan 

JAMKESDA setelah pasien mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. dan 

apabila hanya melakukan rawat jalan pasien tidak perlu ke Rumah Sakit, cukup ke 

Puskesmas karena semua sudah gratis. 

3.1.4 Karakteristik Agen Pelaksana 

3.1.4.1 Metode dalam Kebijakan JAMKESDA 

Metode merupakan pelaksanaan kebijakan agar dapat mencapai tujuannya. 

Metode yang digunakan bisa lebih dari satu dan semuanya akan saling bersinergi 

dalam mencapai tujuannya. Jika metode yang digunakan tidak efektif dan efisien, 

maka tujuan dari kebijakan tersebut bisa tidak tercapai.Begitu pula dalam 

pelaksanaan Jamkesda, perlu adanya metode pelaksanaan kegiatan yang efektif 

dan efisien, sehingga tujuan Jamkesda dapat tercapai. 

Metode yang digunakan Jamkesda di Kabupaten Semarang dimulai dari 

sosialisasi, pendataan dan pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. 

3.1.4.1.1 Sosialisasi 

Menurut Dunn, kebijakan publik tidak hanya harus baik dalam 

perumusannya, namun juga harus baik dalam pengkoordinasiannya kepada 

publik55. Jamkesda kepada publik juga harus disosialisasikan dengan baik kepada 

penerimanya. 

                                                           
55 Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Edisi 2. Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press. 
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Sosialisasi merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Program 

Jamkesda. Melalui sosialisasi diharapkan msyarakat mengetahui secara pasti 

segala sesuatu mengenai program Jamkesda. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Semarang yaitu dengan mengumpulkan camat sekabupaten 

di Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi tentang Program 

Jamkesda.Selanjutnya sosialisasi tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten, 

namun berlanjut sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.Sebagaimana 

disamnpaikan informan, kecamatan dan desa wajib mengadakan sosialisasi agar 

Program Jamkesda dapat berjalan dengan lancar. 

Sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan Program Jamkesda 

sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Retno selaku Tim Pengelola Jamkesda 

Kabupaten Semarang sebagai berikut56: 

“...Media kita ada itu lewat radio, itu pun juga kita kan kadang ada 
penyuluhan di Desa, kebetulan kan di setiap puskesmas kan ada istilahnya 
tenaga promosi kesehatan, disitu kan juga dia sering kali penyuluhan, 
atau bidan-bidan desa itu kan juga sebagai penyambung lidah kita juga. 
Karena hubungannya kita kalo mengalokasikan anggaran kan lewat DPR, 
lha DPR itu kan juga punya masyarakat, kan kadang kala ada masyarakat 
minta tolong DPR, menginformasikan ke masyarakat kalau di dinas 
kesehatan ada dana JAMKESDA...” 

Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat salah satu pasien pengguna 

Jamkesda di RSUD Ungaran yang bernama Bapak Bambang Widjanarko 

menyatakan bahwa57: 

“...dulu ada sosialisasi di puskesmas, ngasih tau kalau ada dana 
Jamkesda..ya taunya juga baru dari situ...” 

                                                           
56 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei 2017 
57 Wawancara dengan Bapak Bambang tanggal 27 April 2017 
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Sosialisasi sudah dilakukan hingga tingkat desa atau kelurahan, bahkan 

melalui radio sekalipun, sehingga sebagian masyarakat di Kabupaten Semarang 

sudah mengetahui adanya Program Jamkesda untuk masyarakat miskin yang 

belum memiliki/belum terdaftar dalam BPJS. 

3.1.4.1.2 Pendataan 

Pendataan merupakan hal yang penting mengingat data msyarakat 

penerima bantuan Jamkesda berasal dari pendataan yang dilakukan oleh Tim 

Pengelola Jamkesda di Kabupaten Semarang ketika ada masyarakat yang ingin 

meminta rekomendasi kepada Tim Pengelola Jamkesda untuk melakukan rawat 

inap maupun operasi di RSUD Ungaran/Rumah Sakit di wilayah Kabupaten 

Semarang. Namun Tim Pengelola Jamkesda di Kabupaten Semarang hanya mau 

memberikan verifikasi apabila masyarakat tersebut masuk dalam kategori miskin 

yang didasarkan pada 14 kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) yaitu: 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang; 

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan; 

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ 

tembok tanpa diplester; 

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah 

tangga lain; 

5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik; 

6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air 

hujan; 
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7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak 

tanah; 

8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu; 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; 

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari; 

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik; 

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 

500m2, buruhtani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau 

pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan; 

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ 

tamat SD; 

14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 

500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, 

atau barang modal lainnya. 

Suatu rumah tangga dikatakan miskin apabila memenuhi 9 kriteria dari 14 

kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS. Setelah data diperoleh, pihak desa atau 

kelurahan menyerahkan kepada pihak kecamatan kemudian oleh kecamatan 

diserahkan kepada Dinas Sosial yang selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Semarang. 

Hal ini sesuai dari hasil wawancara dengan Ibu Retno selaku tim 

Pengelola Jamkesda Kabupaten Semarang58: 

“...pasien jamkesda itu kan memang pasien yang belum berkartu, 

makanya kenapa dia kalau mau berobat harus ada rekomendasi dari sini. 
                                                           
58 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei 2017 
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Jadi itu pun nggak ada pendataan untuk masyarakat yang Jamkesda itu 

nggak ada, jadi kita kan punya data pasien-pasien Jamkesda dari mereka 

kalo mereka ngajukan kesini minta rekomendasi kan syaratnya harus 

dilampiri KTP, fotokopi KK, dan SKTM itu kan kita kumpulkan, terus 

sama temen-temen dientry dibikin excel...” 

Kemudian dengan data-data pasien yang telah terdaftar dalam Program 

Jamkesda, Dinas Kesehatan mendaftarkan pasien tersebut menjadi peserta PBI 

BPJS. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Retno59: 

“...nama pasien Jamkesda, langsung kita usulkan jadi peserta BPJS tadi. 

Beda lho dengan yang BPJS, kalau BPJS itu sebagian dulu pasien 

jamkesda akhirnya kita daftarkan ke BPJS, karena kan dari pemerintah 

pusat 2019 jamkesda udah nggak ada, nggak boleh lagi..semuanya harus 

pakai BPJS. Makanya kan sedikit demi sedikit pasien jamkesda kita 

alihkan ikut daftarkan ke BPJS. Kalau biaya, APBD juga kita 

mengalokasikan juga.Itu ada berapa miliyar ya untuk BPJS sendiri ada 8 

miliyar itu mbak. Nah,, untuk jamkesda sendiri ada lagi anggarannya. 

Belum semuanya yang dialihkan, ada 29.485 yang sudah kita alihkan 

mbak, itu yang APBD Daerah ya, yang dari Provinsi juga ada yang kita 

daftarkan dari anggaran APBD 1 itu 6.646.itu awalnya dulu juga pasien 

jamkesda, terus kita daftarkan premi yang bayarin dari Provinsi...” 

Perlu diketahui bahwa program Pemerintah yang mengatakan bahwa pada 

Tahun 2019 sudah tidak boleh lagi ada Jamkesda, maka dari itu seluruh 

masyarakat harus terdaftar dalam Program BPJS, hal ini dikuatkan dari hasil 

wawancara dengan Ibu Retno60: 

                                                           
59 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei 2017 
60 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei 2017 
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“...Itu tadi..premi BPJS. Yang kita alihkan untuk dibayar ke asuransi 

BPJS itu. Program dari pusat kan memang seperti itu, 2019 masyarakat 

Indonesia semua harus menggunakan BPJS...” 

Dengan adanya Premi BPJS maka Pemerintah Kabupaten Semarang tentu 

sangat membantu kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Semarang yang 

tidak mampu mencukupi kebutuhan kesehatannya seperti berobat, biaya rumah 

sakit, maupun membayar iuran BPJS Kesehatan, karena seluruh masyarakat 

Kabupaten Semarang yang belum/ tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan dan 

sudah terdaftar dalam Program Jamkesda akan didaftarkan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten semarang menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan, tentunya iuan biaya 

tersebut akan dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Maka 

dengan demikian, masyarakat miskin tidak perlu khawatir lagi akan biasa 

pengobatan yang mahal karena msyarakat tersebut sudah ter-cover dalam Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

3.1.4.1.3 Pelayanan 

Salah satu aspek terpenting salah satu aspek terpenting dalam pelayanan 

Jamkesda adalah kemudahan dalam memperoleh dan mengakses pelayanan 

kesehatan.Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau 

secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 

perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat61. 

Pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jamkesda maupun Peserta 

BPJS sangatlah penting karena pelayanan yang diberikan akan mencerminkan 
                                                           
61 Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 
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efektifitas dari metode yang digunakan. Semakin baik pelayanan yang diberikan 

maka akan semakin efekktif cara atau metodr yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan Jamkesda dan BPJS. Pelayanan yang baik tentunya menjadi tujuan 

utama dalam pelaksanaan Jamkesda dan BPJS. 

Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda yang diberikan telah diatur dalam 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2015 yaitu: 

A. Pelayanan yang ditanggung atau dijamin Program Jamkesda: 

1. Rawat inap kelas III di PPK Tingkat I sesuai dengan kewenangan yang 

dimiliki di PPK Tingkat I; 

2. Rawat jalan termasuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) di semua PPK; 

3. Pemberian Pelayanan Rawat Inap kelas III di PPK Tingkat II dan/ atau 

PPK Tingkat III atau Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta 

yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelayanan pasien 

Jamkesda dengan Pemrintah Kabupaten Semarang dan/ atau Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah; 

4. Konsustsi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan; 

5. Tindakan medis; 

6. Operasi kecil dan sedang; 

7. Transportasi rujukan pasien; 

8. Pelayanan rehabilitasi medis; 

9. Perawatan intensif (ICU); 
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10. Pemberian obat dengan ketentuan jenis obat yang diberikan adalah obat 

generik, bila obat yang diberikan tidak tersedia maka digunakan obat 

Formularium Nasional untuk tahun yang berlaku;p 

11. Pelayanan darah dapat diberikan dengan ketentuan paling banyak 4 

(empat) kantong darah; 

12. Bahan dan alat kesehatan habis pakai Pen dan Screw ditanggung dengan 

ketentuan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan 

13. Patologi anatomi jaringan. 

B. Pelayanan yang tidak ditanggung atau tidak dijamin program 

Jamkesda: 

1. Pelayanan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

2. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan kosmetika; 

3. General check up: kontrol ruting yang dilakukan oleh pasien; 

4. Operasi caesar yang bukan dengan alasan medis; 

5. Operasi jantung; 

6. Prothesis: penggunaan alat bantuan dalam kesehatan, seperti penggunaan 

kaki palsu; 

7. Hemodialysa yang ke 7 (tujuh): cuci darah hanya dibatasi maksimal 6 

kali, setelah itu tidak bisa menggunakan Jamkesda untuk cuci darah; 

8. Pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan 

pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah; 

9. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya 

mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung, pengobatan impotensi; 
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10. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial; 

11. Pasien yang telah mendapatkan jaminan kesehatan atau asuransi lainnya; 

12. Efek minuman keras dan narkoba; 

13. Tindakan bunuh diri; 

14. Pemulasaraan jenazah; 

15. Transportasi pemulangan jenazah; dan 

16. Kecelakaan lalu lintas yang ditanggung oleh Jaminan Asuransi/ 

Kesehatan lain. 

Pelayanan yang tidak termasuk dalam Jamkesda dikarenakan pelayanan 

tersebut membutuhkan biaya yang besar dan juga pelayanan tersebut tidak 

berdasarkan pelayanan kesehatan.selain itu Jamkesda hanya bisa digunakan untuk 

masyarakat uang belum ditanggung oleh jaminan kesehatan lainnya. 

Untuk bisa mendapatkan pelayanan Jamkesda, calom pasien harus 

memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, 

berikut adalah persyaratan calon pasien pengguna Jamkesda62:  

1. Warga Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku; 

2. Warga miskin dan/ atau tidak mampu Kabupaten Semarang yang belum 

mempunyai jaminan kesehatan; 

3. Bagi warga miskin dan/ atau tidak mampu yang akan didaftarkan ke BPJS 

Kesehatan berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan 

Transmigrasi Kabupaten Semarang; 

                                                           
62 Perbup Semarang Nomor 71 Tahun 2015 
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4. Bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Semarang 

dengan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan 

Transmigrasi Kabupaten Semarang; 

5. Semua persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, diserahkan paling lambat 

2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam hari kerja; 

6. Tidak boleh berubah status jaminan kesehatan setelah mendapatkan 

pelayanan di ruang perawatan; dan 

7. Apabila semua persyaratan tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu sesuai 

dengan ketentuan angka 5 maka diperlakukan sebagai pasien umum. 

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Retno selaku Tim Pengelola 

Jamkesda Kabupaten Semarang tentang syarat untuk bisa mendapatkan pelayanan 

kesehatan program Jamkesda63: 

“...pasien jamkesda itu kan memang pasien yang belum berkartu, 

makanya kenapa dia kalau mau berobat harus ada rekomendasi dari sini. 

Jadi itu pun nggak ada pendataan untuk msyarakat yang jamkkesda itu 

nggak ada, jadi kita kan punya data pasien-pasien jamkesda dari mereka 

kalo mereka ngajukan kesini minta rekomendasi kan syaratnya harus 

dilampiri KTP, fotokopi KK, dan SKTM...” 

Syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 

rujukan ke PPK Tingkat II adalah sebagai berikut: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku; 

                                                           
63 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei 2017 
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3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan yang diketahui oleh 

camat setempat; dan 

4. Surat rujukan dari PPK Tingkat I (Puskesmas). 

Syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 

rujukan ke PPK Tingkat III terdiri dari: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK); 

3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan yang diketahui oleh 

camat setempat; 

4. Surat rujukan dari PPK Tingkat I; 

5. Surat rujukan dari PPK Tingkat II; dan 

6. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan. 

3.1.5 Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi 

3.1.5.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat Kabupaten Semarang 

Dalam menjalankan sebuah kebijakan, tentu membutuhkan sebuah 

partisipasi dari masyarakat setempat agar kebijakan tersebut dapat dikatakan 

berhasil.Masyarakat Kabupaten Semarang rupanya sudah berpartisipasi dalam 

adanya kebijakan JAMKESDA di Kabupaten Semarang. Hal tersebut didukung 

dengan pernyataan dari Ibu Retno 64  selaku Tim Pengelola Jamkesda, sebagai 

berikut: 

“...Ya antusias mbak..karena apa? Wong aku sakit dibiayai Pemda, malah 

kadang kala ada, ini masyarakat Indonesia seperti lah, jadi kadang kala 

dia sebenernya nggak miskin tapi begitu sakit jadi miskin, jadi istilahnya 

                                                           
64 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei 2017 
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Sadikin tadi.. Sakit Jadi Miskin.Akhirnya mintanya itu, pakai SKTM, yg 

dibiayai dari kita itu banyak sekali seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa 

ngecek di lapangan ini bener-bener miskin atau enggak. Karena dasarnya 

ada surat keterangan dari kelurahan, dari kepada desa. Syaratnya disitu 

kan masyarakat miskin, nah masyarakat miskin itu kan yang menunjukkan 

serat keterangan miskin. Ndak bisa (kalau dia bohong nggak bisa 

disangkal)...” 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Bambang65 

selaku Pasien JAMKESDA di RSUD Ungaran: 

“...ya sangat senang mbak dengan adanya JAMKESDA, saya bener-bener 

gratis kalau harus rawat inap...” 

Dengan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

Kabupaten Semarang terlah berpartisipasi terhadap program JAMKESDA, dan 

program JAMKESDA juga sangat membantu untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat Kabupaten Semarang. 

3.2 Disposisi Implementor 

3.2.1 Dampak Positif Kebijakan JAMKESDA Bagi Masyarakat 

Kabupaten Semarang 

Kebijakan publik adalah pencapaian tujuan.Artinya kebijakan memiliki 

sebuah akhir.Kebijakan merupakan rangkaian tindakan pemerintah yang didesain 

untuk mencapai hasil.Berdasarkan pernyataan ini diketahui bahwa kebijakan 

dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil tersebut 

akan menentukan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diperbaiki, 

                                                           
65 Wawancara dengan Bapak Bambang tanggal 27 April 2017 



82 
 

 

 

dihentikan, atau dirubah. Tujuan Jamkesda adalah meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat, yang terdiri dari penurunan Angka Kematian dan Angka 

Kesakitan. Berikut adalah 8 (delapan) tujuan tersebut adalah: 

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; 

2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; 

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 

4. Menurunkan angka kematian anak; 

5. Meningkatkan kesehatan ibu hamil; 

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; 

7. Memastikan kelestarian lingkungan; dan 

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 

Dalam hal ini tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Jamkesda 

adalah menurunkan angka kematian, meningkatkan kesehatan ibu hamil dan 

memerangi angka kematian. 

A. Angka Kematian  

1. Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup  

Angka Kematian Neonatal (AKN) merupakan jumlah kematian bayi 

umur kurang dari 28 hari (0-28 hari) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun 

waktu satu tahun.AKN menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan 

anak termasuk antenatal care, pertolongan persalinan, dan postnatal ibu 

hamil.Semakin tinggi angka kematian neonatal, berarti semakin rendah tingkat 

pelayanan kesehatan ibu dan anak. 
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Grafik 3.1 

Angka Kematian Neonatal Menurut Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 

 

Angka kematian neonatal di Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 7,2 per 

1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan gambar 3.1, kabupaten/kota dengan AKN 

tertinggi adalah Grobogan yaitu 13,6 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti Kota 

Magelang 11,9 per 1.000 kelahiran hidup, dan Temanggung 11,1 per 1.000 

kelahiran hidup. Kabupaten/kota dengan AKN paling rendah adalah Kota 

Surakarta 2,1 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti Magelang 4,7 per 1.000 

kelahiran hidup, Jepara 4,7 per 1.000 kelahiran hidup. 

2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup 

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 

bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB 

menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan 

dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi 



84 
 

 

 

ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan 

dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status 

kesehatan di wilayah tersebut rendah. Gambaran AKB di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik 3.2 

Grafik 3.2 

Angka Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2011 – 2015 

 

Angka Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 10 

per 1.000 kelahiran hidup. Terjadi penurunan tetapi tidak signifikan 

dibandingkan AKB tahun 2014 yaitu 10,08 per 1.000 kelahiran hidup. Angka 

kematian bayi menurut kabupaten/kota tahun 2015 dapat dilihat pada grafik 3.3. 
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Grafik 3.3 

Angka Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 

 

Dari grafik 3.3, kabupaten/kota dengan AKB terrendah adalah Jepara 

yaitu 6,35 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti Cilacap 7,01 per 1.000 kelahiran 

hidup, dan Demak 7,21 per 1.000 kelahiran hidup. Kabupaten/kota dengan AKB 

tertinggi adalah Grobogan yaitu 17,38 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti 

Temanggung 16,79 per 1.000 kelahiran hidup, dan Kota Magelang 15,63 per 

1.000 kelahiran hidup. 

1. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 Kelahiran Hidup 

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian balita 0–

5 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun.AKABA 

menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan 

KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi 

lingkungan.AKABA Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 11,64 per 1.000 
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kelahiran hidup, mengalami peningkatan dibandingkan AKABA tahun 2014 

yaitu 11,54 per 1.000 kelahiran hidup. Gambaran tren AKABA di Jawa Tengah 

tahun 2011 s.d. 2015 dapat dilihat pada grafik 3.4. 

Grafik 3.4 

Angka Kematian Balita di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2011 – 2015 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa AKABA di Jawa Tengah 

cenderung naik turun, tetapi tidak terlalu signifikan.Gambaran AKABA per 

kabupaten/kota dapat dilihat pada grafik 3.5. 
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Grafik 3.5 

Angka Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota 

diProvinsi Jawa Tengah Tahun 2015 

 

Dari Grafik di atas, kabupaten/kota dengan AKABA tertinggi adalah 

Temanggung 18,98 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti Grobogan 18,92 per 1.000 

kelahiran hidup, dan Rembang 18,08 per 1.000 kelahiran hidup. Kabupaten/kota 

dengan AKABA paling rendah adalah Jepara 7,39 per 1.000 kelahiran 

hidup,diikuti Kota Surakarta 8,52 per 1.000 kelahiran hidup, dan Magelang 8,63 

per 1.000 kelahiran hidup. 

4. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup  

Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu 

selama kehamilan sampai dengan paska persalinan yang dipengaruhi oleh status 

gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik 

menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan 

kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan ternasuk 
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pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan 

keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk 

pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.Kematian ibu biasanya terjadi 

karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, 

terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh 

terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai 

fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. 

Selain itu penyebab kematian maternal juga tidak terlepas dari kondisi ibu itu 

sendiri dan merupakan salah satu dari kriteria 4 “terlalu”, yaitu terlalu tua pada 

saat melahirkan (>35 tahun), terlalu muda pada saat melahirkan (<20 tahun), 

terlalu banyak anak (>4 anak), terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 tahun). 

Jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 sebanyak 

619 kasus, mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan jumlah kasus 

kematian ibu tahun 2014 yang mencapai 711 kasus. Dengan demikian Angka 

kematian ibu Provinsi Jawa Tengah juga mengalami penurunan dari 126,55 per 

100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 menjadi 111,16 per 100.000 kelahiran 

hidup pada tahun 2015. Grafik 3.6 di bawah ini menunjukkan tren AKI di 

Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 
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Grafik 3.6 

Angka Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2011 – 2015 

 

Kasus kematian ibu di Jawa Tengah tahun 2015 terdapat di seluruh 

kabupaten/kota. Gambaran kasus kematian ibu per kabupaten/kota dapat dilihat 

pada grafik 3.7 

Grafik 3.7 

Jumlah Kasus Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

Tahun 2015 
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Kabupaten/kota dengan kasus kematian ibu tertinggi adalah Brebes yaitu 

52 kasus, diikuti Kota Semarang 35 kasus, dan Tegal 33 kasus. 

Kabupaten/kotadengan kasus kematian ibu terrendah adalah Temanggung yaitu 3 

kasus, diikuti Kota Magelang 3 kasus, dan Kota Surakarta 5 kasus. Sebesar 

60,90persenkematian maternal terjadi pada waktu nifas, pada waktu hamil 

sebesar 26,33 persen, dan pada waktu persalinan sebesar 12,76 persen. 

Sedangkan untuk penyebab kematian dapat dilihat di grafik 3.8. 

Grafik 3.8 

Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2015 

 

Sementara berdasarkan kelompok umur, kejadian kematian maternal 

terbanyak adalah pada usia 20-34 tahun sebesar 68,50persen, kemudian pada 

kelompok umur >35 tahun sebesar 26,17 persen dan pada kelompok umur <20 

tahun sebesar 5,33 persen. 
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B. Angka Kesakitan 

1. Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru BTA+ 

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh 

kuman TB (Mycobacterium Tuberculosis).Sebagian besar kuman TB menyerang 

paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya.Sumber penularan adalah 

pasien TB BTA positif.Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan 

kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak (droplet nuclei).Sekali batuk dapat 

menghasilkan sekitar 300 percikan dahak.Penemuan pasien merupakan langkah 

pertama dalam kegiatan tatalaksana pasien TB. Penemuan dan penyembuhan 

pasien TB menular, secara bermakna dapat menurunkan kesakitan dan kematian 

akibat TB, penularan TB di masyarakat dan sekaligus merupakan kegiatan 

pencegahan penularan TB yang paling efektif di masyarakat. Angka Notifikasi 

Kasus (Case Notification Rate=CNR) adalah angka yang menunjukkan jumlah 

pasien baru yang ditemukan dan tercatat diantara100.000 penduduk di suatu 

wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan 

kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut. Angka 

ini berguna untuk menunjukkan kecenderungan (trend) meningkat atau 

menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut.CNR kasus baru BTA 

positif adalah angka yang menunjukkan jumlah kasus baru TB BTA positif yang 

ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. 

CNR kasus baru BTA positif di Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 115,17 per 

100.000 penduduk, hal ini berarti penemuan kasus TB BTA positif pada tahun 

2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu 55,99 per 100.000 
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penduduk. Gambaran CNR TB BTA positif menurut kabupaten/kota tahun 2015 

dapat dilihat pada grafik 3.9. 

Grafik 3.9 

Angka Penemuan Kasus Tuberkulosis BTA Positif 

Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 

 

Dari grafik 3.9. diketahui bahwa kabupaten/kota dengan CNR TB BTA 

positif tertinggi adalah Kota Magelang 761,72 per 100.000 penduduk, diikuti 

Kota Tegal 478,7 per 100.000 penduduk, dan Kota Surakarta 347,32 per 100.000 

penduduk. Kabupaten/kota dengan CNR TB BTA positif terrendah adalah 

Kabupaten Magelang 38,38 per 100.000 penduduk, diikuti Jepara 41,32 per 

100.000 penduduk, dan Boyolali 51,26 per 100.000 penduduk. 

2. Case Notification Rate (CNR) Seluruh Kasus TB 

CNR untuk semua kasus TB di Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 117,36 

per 100.000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa penemuan kasus 

Tuberkulosis di Jawa Tengah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 
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yaitu 89,01 per 100.000 penduduk. Adapun gambaran angka penemuan kasus 

Tuberkulosis menurut kab/kota tahun 2015 dapat dilihat pada grafik 3.10. 

Grafik 3.10 

Angka Penemuan Kasus Tuberkulosis Menurut 

Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 

 
Dari grafik 3.10, dapat diketahui bahwa kabupaten/kota dengan CNR 

seluruh kasus tertinggi adalah Kota Magelang yaitu 777,45 per 100.000 

penduduk, diikuti Kota Tegal 482,76 per 100.000 penduduk, dan Kota Surakarta 

358,45 per 100.000 penduduk. Kabupaten/kota dengan CNR seluruh kasus 

terrendah adalah Kabupaten Magelang yaitu 39,74 per 100.000 penduduk, diikuti 

Jepara 42,16 per 100.000 penduduk, dan Boyolali 52,19 per 100.000 penduduk. 

3. Proporsi Kasus TB Anak 0 – 14 Tahun 

Proporsi kasus TB anak diantara seluruh kasus TB adalah persentase 

kasus TB anak (< 15 tahun) diantara seluruh kasus TB tercatat. Proporsi kasus 

TB anak di antara kasus baru Tuberkulosis Paru yang tercatat di Jawa Tengah 

tahun 2015 sebesar 7,51 persen, meningkat dibandingkan proporsi TB anak 
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tahun 2014 yaitu 6,63 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penularan kasus 

Tuberkulosis Paru BTA Positif kepada anak cukup besar.Ada sebanyak 2.975 

anak yang tertular Tuberkulosis Paru BTA Positif dewasa yang berhasil 

ditemukan dan diobati. 

4. Proporsi Kasus Tuberkulosis BTA Positif Diantara Suspek  

Proporsi kasus TB BTA positif diantara suspek adalah persentase kasus 

BTA positif yang ditemukan diantara seluruh suspek yang diperiksa dahaknya. 

Angka ini menggambarkan mutu dari proses penemuan sampai diagnosis, serta 

kepekaan menetapkan kriteria suspek. Proporsi kasus TB BTA positif diantara 

suspek di Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 24,18persen. Angka tersebut berada 

diatas proporsi yang normal yaitu 5 – 15 persen.Angka yang terlalu besar 

kemungkinan disebabkan penjaringan yang terlalu ketat atau ada masalah dalam 

pemeriksaan laboratorium (positif palsu). 

5. Angka Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru BTA +  

Angka kesembuhan Tuberculosis (Cure Rate) adalah angka yang 

menunjukkan persentase pasien TB paru BTA positif yang sembuh setelah 

selesai masa pengobatan diantara pasien baru TB paru BTA positif yang 

tercatat.Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate/SR) adalah angka yang 

menunjukkan persentase pasien baru TB paru terkonfirmasi bakteriologis yang 

menyelesaikan pengobatan (baik yang sembuh maupun pengobatan lengkap) 

diantara pasien baru TB paru terkonfirmasi bakteriologis yang tercatat.Angka ini 

merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan 

lengkap.Success Rate di Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 79,49 persen. Ini 
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menunjukkan bahwa angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis masih belum 

mencapai target rencana strategi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yaitu 

90 persen. 

3.3 Pelayanan yang diberikan Kepada Pasien Jamkesda 

Dalam memberikan pelayanan dan fasilitas kesehatan harus menjadi 

prioritas, karena mengingat pelayanan akan berpengaruh terhadap tujuan dari 

kebijakan tersebut. Selain itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

seharusnya tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pasien umum, pasien 

Jamkesda, dan pasien BPJS karena hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi 

dalam pelayanan kesehatan. 

Hal tersebut berarti tidak adanya perbedaan pelayanan kesehatan di 

RSUD Ungaran terhadap semua pasien di RSUD Ungaran, yang didukung 

dengan pernyataan dari Ibu Retno selaku Tim Pengelola Jamkesda di Kabupaten 

Semarang berikut ini66: 

“...Enggak, nggak ada perbedaan mbak. Ya..Cuma perbedaannya kalau 
pasien jamkesda berarti haknya di kelas 3. Nggak boleh (kalau mau naik 
kelas), kan yang biayai kan APBD jadi harus sesuai dengan kelasnya 
sendiri. Kalau masyarakat umum kan terserah dia mau di kelas 1 kelas 2 
kan terserah selama dia bayar iuran mandiri...” 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pengakuan Rifki selaku perawat di 

RSUD Ungaran saat wawancara sebagai berikut67: 

“...kalau bentuk pelayanan yang diberikan rumah sakit itu sesuai prosedur 
kok, nggak apa... nggak membedakan sesuai prosedur. yaitu kalau 
Jamkesda ditanggung daerah, kalau BPJS dari pemerintah, jadi kalo 
pelayanan tetep sesuai prosedur, nggak membedakan. menurut saya tidak 
membedakan dek Cuma bedanya kalo sama BPJS mau naik kelas kan 

                                                           
66 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei 2017 
67 Wawancara dengan Mas Rifki tanggal 29 Mei 2017 
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seumpama dia dapet kelas 3 terus dia mau dapet kelas nomor 1 atau 
nomor 2 biasanya kan ada tambahan biaya, tapi kalo jamkesda nggak bisa 
naik kelas...” 

 Dalam pelayanan kesehatan perlu diperhatikan agar tidak terjadi 

diskriminasi maupun kecemburuan sosial antar pasien yang sama-sama 

menggunakan jaminan kesehatan. Dalam pelaksanaan Jamkesda yang akan 

menjadi Premi BPJS, Pemerintah Kabupaten Semarang selalu melakukan 

peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat, bahkan mengingat Pemerintah 

Pusat telah menghimbau bahwa pada Tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia 

harus menggunakan BPJS, Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang sedikit demi 

sedikit telah mendaftarkan peserta Jamkesda Kabupaten Semarang menjadi PBI 

BPJS Kesehatan (Premi BPJS). 

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ibu Retno selaku Tim Pengelola 

Jamkesda di Kabupaten Semarang sebagai berikut68: 

“...karena kan dari pemerintah pusat 2019 jamkesda udah nggak ada, 
nggak boleh lagi..semuanya harus pakai BPJS. Makanya kan sedikit demi 
sedikit pasien jamkesda kita alihkan ikut daftarkan ke BPJS. Kalau biaya, 
APBD juga kita mengalokasikan juga.Itu ada berapa miliyar ya untuk 
BPJS sendiri ada 8 miliyar itu mbak. Nah,, untuk jamkesda sendiri ada 
lagi anggarannya. Belum semuanya yang dialihkan, ada 29.485 yang 
sudah kita alihkan mbak, itu yang APBD Daerah ya, yang dari Provinsi 
juga ada yang kita daftarkan dari anggaran APBD 1 itu 6.646.itu awalnya 
dulu juga pasien jamkesda, terus kita daftarkan premi yang bayarin dari 
Provinsi...” 

Dalam pernyataan tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang telah 

melakukan peningkatan akses dan perluasan pelayanan untuk seluruh masyarakat 

di Kabupaten Semarang dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dam 

                                                           
68 Wawancara dengan Ibu Retno tanggal 4 Mei 2017 
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mudah di dalam daerahnya sendiri, maka masyarakat tetap bisa berobat ke rumah 

sakit di luar daerah yang sudah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tanpa harus meminta rekomendasi dari Dinas 

Kesehatan. Kerja sama ini dilakukan mengingat bahwa Kartu BPJS Kesehatan 

sudah bisa digunakan diseluruh rumah sakit yang sebagian besar sudah hampir 

seluruh Rumah Sakit bekerja sama dengan BPJS. 


