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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kesehatan dipandang sebagai cara untuk dapat hidup secara produktif, 

sehingga untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat banyak hal yang perlu 

dilakukan. Program jaminan kesehatan merupakan salah satu program yang 

dianggap memiliki cakupan yang cukup untuk mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat. Jaminan kesehatan untuk masyarakat akan memberikan akan 

memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencapai kesehatan yang jauh lebih 

baik 1. Ahmad Farih mengatakan bahwa semakin baik status kesehatan penduduk 

suatu negara, maka semakin baik pula tingkat perekonomiannya sehingga akan 

mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut.2 

Jaminan hak kesejahteraan inilah yang memaksa pemerintah menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan bagi masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menegaskan 

bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengakses fasilitas di 

bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan 

dengan harga yang terjangkau. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

                                                           
1 Adisasmito, W, “Sistem Kesehatan”, PT. Raja Crafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 3. 
2 Achmad, Farich, “Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat”, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 

2012, hlm. 5. 
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Sistem Jaminan Nasional (SJSN) menyatakan bahwa jaminan sosial bersifat wajib 

bagi seluruh penduduk, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ada 5 program jaminan sosial dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, antara lain jaminan kesehatan, jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. 

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat dengan adalah 

program jaminan kesehatan yang menyeluruh yang meliputi pelayanan 

pencegahan, perlindungan, pengobatan dan rehabilitasi. Tujuan ekuitas 

(berkeadilan) yang terdapat pada JKN dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2004, Pasal 2 bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan 

sosial bagi masyarakat Indonesia. 

Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan secara nasional dengan 

prinsip jaminan sosial dan prinsip kesetaraan dan melalui prinsip jaminan sosial, 

kepesertaan JKN wajib bagi seluruh penduduk. Diharapkan prinsip ini akan 

mengarah pada kerjasama antara mitra dalam dua hal. Pertama, gotong royong 

risiko sakit dari penduduk sehat kepada penduduk sakit. Kedua, gotong royong 

risiko pengeluaran kesehatan yang besar/katastropik dari penduduk kaya kepada 

penduduk miskin. Hal ini tentunya akan mendukung terlaksananya prinsip 

kesetaraan (kesetaraan dalam akses pelayanan sesuai kebutuhan medis), sehingga 
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masyarakat tidak lagi menghadapi hambatan terutama hambatan finansial dalam 

hal akses terhadap pelayanan kesehatan.3 

Pentingnya pelayanan kesehatan primer karena masalah kesehatan lebih 

sering terjadi di pelayanan primer, sehingga pelayanan perlu diperkuat pada strata 

primer. Penyelenggaraan JKN juga membutuhkan pelayanan mutu inti dengan 

prinsip pengendalian mutu, pengendalian biaya dan sistem transmisi serial. Ada 

tiga hambatan utama dalam mengakses layanan kesehatan dan medis, yaitu: faktor 

fisik atau geografis, faktor keuangan dan faktor sosial budaya atau kombinasi dari 

faktor-faktor tersebut. Ini adalah masalah mendasar karena banyak penduduk 

mungkin memiliki akses ke fasilitas kesehatan, tetapi tidak mendapatkan manfaat 

dari layanan karena kurangnya permintaan atau kesadaran. Promosi kesehatan atau 

pendidikan kesehatan sangatlah penting dalam meningkatkan permintaan terhadap 

pelayanan dan kesadaran bahwa kondisi tertentu dapat diatasi dan tidak perlu 

membatasi kesejahteraan manusia.4 

Peserta JKN terbagi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non- 

Penerima Bantuan Iuran (non-PBI).5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

Pasal 22 menyebutkan jika manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan 

perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencangkup pelayanan promotif, 

                                                           
3 Fachmi, Idris, “Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan, Fasilitas Dan Manfaat Kesehatan”, 

Group Kepesertaan, Jakarta, 2014, hlm. 10. 
4 Ibid, hlm. 12 
5 Kementrian Kesehatan RI, “Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN) dalam 

Sistem Jaminan Sosial Nasional”, Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes RI, Jakarta, 2013, hlm. 11. 
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peventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai 

yang diperlukan. Manfaat pelayanan promotif dan preventif yang diberikan, antara 

lain meliputi penyuluhan kesehatan perorangan, vaksinasi dasar, KB, pemeriksaan 

kesehatan khusus dan pemeriksaan penunjang pelayanan pemeriksaan kesehatan.. 

Kehadiran JKN akan membawa banyak perubahan pada sistem kesehatan 

di Indonesia, seperti manajemen pendanaan, regulasi pelayanan kesehatan, 

manajemen informasi dan koordinasi lintas sektor. Sistem ini diharapkan dapat 

mempengaruhi aspek lain di luar sistem kesehatan itu sendiri, seperti aspek 

ekonomi, aspek usaha, aspek ketenagakerjaan, aspek pengupahan, aspek 

penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosialhingga aspek pendataan serta 

pencatatan kependudukan. 

Program JKN menghadapi banyak tantangan dan memerlukan tindakan 

segera, seperti berbagai aturan atau regulasi JKN di tingkat nasional, regional dan 

regional/kota. Regulasi yang kompleks tentang JKN memiliki potensi tantangan 

dalam interpretasi, kesiapan pelaksanaannya sendiri, serta sinkronisasi dengan 

aturan lainnya, termasuk regulasi tentang layanan primer dan sekunder yang sudah 

ada sebelumnya. Penyiapan pelaksanaan program JKN belum diimbangi dengan 

persiapan di sektor pelayanan kesehatan. 

Peningkatan peserta JKN berdampak signifikan terhadap kunjungan dan 

penggunaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama 

dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya 

disingkat dengan BPJS. Peningkatan peserta JKN jika tidak diharapkan dan tidak 
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ditangani dengan baik dapat menimbulkan anarki dalam pelayanan kesehatan yang 

akan berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan. Hal ini berkaitan dengan 

keadaan internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan. 

Tantangan dalam aspek regulasi dan kesiapan ini juga secara khusus ada di 

tingkat puskesmas yang merupakan gate keeper dalam pelaksanaan JKN.  Gate 

keeper concept adalah konsep sistem pelayanan kesehatan dimana fasilitas 

kesehatan berada pada tingkat pertama dimana penyelenggara pelayanan 

kesehatan primer bekerja secara lancar sesuai dengan tingkat kemampuannya dan 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan medis.6 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa Pusat Kesehatan 

Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan 

perorangan tingkat pertama dengan mengutamakan upaya insentif dan pencegahan 

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tertingginya di bidang 

wilayah kerjanya. Puskesmas memegang peranan penting sebagai sumber daya 

kesehatan kelas pertama dalam sistem kesehatan nasional. 

Puskesmas memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang merupakan 

salah satu jenis pelayanan yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Tak heran, 

sektor kesehatan harus selalu didekati untuk memberikan pelayanan kesehatan 

                                                           
6 Sulaeman dan Endang Sutisna, “Manajemen Kesehatan Teori dan Praktik di Puskesmas,”  Gadjah 

Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 16. 
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terbaik kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan 

kesehatan yang dipedulikan dan didasarkan pada pelanggan, kebutuhan dan 

harapan.7. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang 

cepat dan tepat, murah dan ramah, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-

Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) “Setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas  pelayanan umum yang layak”, sehingga 

diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan 

terkendali mutu. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dalam Pasal 4 

menyatakan bahwa kepesertaan BPJS bersifat wajib, artinya seluruh penduduk 

Indonesia wajib terdaftar menjadi peserta JKN, sesuai dengan yang ditargetkan 

pemerintah. Tabel 1 di bawah ini menyajikan data cakupan peserta JKNKIS di 

Kabupaten Demak Tahun 2019. 

Tabel 1 

Cakupan Kepesertaan JKNKIS di Kabupaten Demak Tahun 2019 

 

No Jenis Kepersertaan Jumlah % 

 Jumlah Penduduk Kabupaten Demak      1.158.772   

 Jumlah Penduduk Belum JKN        121.810  10,51 

 Jumlah Peserta JKN terdiri dari  1.036.962 89,49  

                                                           
7 Tjahjono Koentjoro , “Regulasi Kesehatan Indonesia”, Andi, Yogyakarta, 2007, hlm. 7. 
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No Jenis Kepersertaan Jumlah % 

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) terdiri dari: 664.803   

  a. PBI APBN 576.331   

  b. PBI APBD I (Prov. Jateng) 23.138   

  c. PBI APBD II (Kab. Demak) 65.334   

2. Pekerja Penerima Upah (PPU) 242.619   

3. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 117.155   

4. Bukan Pekerja (BP) 12.385   

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Demak (2019) 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan studi 

pendahuluan dengan narasumber Watjito, SKM sebagai Kepala Seksi Promosi 

Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang membidangi pembiayaan 

Jaminan Kesehatan didapatkan informasi bahwa di Kabupaten Demak terdapat 27 

Puskemas yang tersebar di 14 kecamatan.  Tahun 2019 dari total penduduk yang 

memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1.036.962 peserta hanya sejumlah 

711.852 peserta yang terdaftar sebagai kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

di 27 Puskesmas atau sekitar 68,65% penduduk yang memiliki JKN. Sisanya 

sekitar 32,35% terdaftar kuota peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 

klinik swasta dan atau dokter praktek mandiri. Peserta yang memanfaatkan kartu 

JKN dari total Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas hanya 

sejumlah 213.556 peserta. Terlihat jika dalam era JKN masyarakat peserta JKN 

justru kurang mamahami penggunaan kartu BPJS Kesehatan. Berikut tabel 2 yang 

menyajikan data peserta JKN di setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Demak 

Tahun 2018-2019. 
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Tabel 2 

Peserta JKN di Puskesmas di Kabupaten Demak Tahun 2018-2019 

 

No Puskesmas 
Jumlah Peserta JKN 

Tahun 2018 Tahun 2019 

1 Bonang I 56.674 57.165 

2 Bonang II 28.652 29.142 

3 Demak I 18.155 18.645 

4 Demak II 15.564 16.054 

5 Demak III 13.831 14.321 

6 Dempet 40.714 41.204 

7 Gajah I 22.930 23.420 

8 Gajah II 15.826 16.316 

9 Guntur I 33.980 34.471 

10 Guntur II 27.529 28.020 

11 Karanganyar I 21.504 21.995 

12 Karanganyar II 18.912 19.402 

13 Karangawen I 30.747 31.237 

14 Karangawen II 37.005 37.495 

15 Karangtengah 30.863 31.354 

16 Kebonagung 22.930 23.420 

17 Mijen I 19.673 20.163 

18 Mijen II 14.239 14.729 

19 Mranggen I 29.984 30.474 

20 Mranggen II 25.465 25.955 

21 Mranggen III 31.190 31.680 

22 Sayung I 30.832 31.322 

23 Sayung II 17.177 17.667 

24 Wedung I 33.780 34.270 

25 Wedung II 25.897 26.388 

26 Wonosalam I 25.034 25.524 

27 Wonosalam II 23.373 23.863 

 Jumlah 711.852 725.085 
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Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Demak (2019)  

Data pada tabel 2 menunjukkan peningkatan jumlah peserta JKN pada tahun 2019 

dari tahun sebelumnya di setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Demak. 

Jumlah kuota kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas 

tersebut secara otomatis juga meningkatkan pendapatan puskesmas.8 Berikut tabel 

3 yang menyajikan data pendapatan Puskesmas dalam Tahun 2018-2019. 

Tabel 3 

Pendapatan Puskesmas di Kabupaten Demak Tahun 2018-2019  

No Puskesmas 
Pendapatan (Rupiah) 

Tahun 2018 Tahun 2019 

1 Bonang I  3.331.725.535    3.728.518.105  

2 Bonang II    1.501.874.775      1.800.047.700  

3 Demak I       1.218.440.700    1.265.166.750  

4 Demak II      1.043.025.500     1.120.508.300  

5 Demak III          893.810.500        931.629.600  

6 Dempet      2.269.805.300         2.194.850.025  

7 Gajah I        1.638.940.500  1.577.130.000  

8 Gajah II 1.003.937.004        1.129.109.900  

9 Guntur I 2.202.353.550         2.467.714.200  

10 Guntur II 1.690.557.275           1.955.069.900  

11 Karanganyar I 1.496.302.800         1.546.703.700  

12 Karanganyar II 1.217.085.100        1.200.621.125  

13 Karangawen I 1.747.994.385        1.854.402.600  

14 Karangawen II  2.328.756.375         2.592.967.000  

15 Karangtengah 2.062.263.600         2.214.352.800  

16 Kebonagung 1.447.328.256           1.505.298.175  

17 Mijen I 1.331.599.500     1.394.020.500  

18 Mijen II     723.778.375     1.023.270.200  

19 Mranggen I   1.983.685.000      2.052.197.850  

20 Mranggen II      1.749.649.000     1.527.243.250  

21 Mranggen III 1.898.193.000       2.278.101.300  

22 Sayung I  2.212.104.000  2.249.625.900  

                                                           
8 Watjito, SKM, “Wawancara Pribadi” Staf Administrasi, 24 Juli 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten 

Demak. 
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No Puskesmas 
Pendapatan (Rupiah) 

Tahun 2018 Tahun 2019 

23 Sayung II 1.072.224.371    1.117.941.576  

24 Wedung I 2.223.666.900  2.338.850.700  

25 Wedung II  1.584.277.498  1.840.187.325  

26 Wonosalam I    1.743.288.000  1.817.174.100  

27 Wonosalam II 1.437.863.819  1.574.644.200  

 Jumlah 45.054.530.618  48.297.346.781  
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Demak (2019) 

Tabel 3 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pendapatan Puskesmas yang ada 

di Kabupaten Demak dari Tahun 2018 sampai 2019. 

Proses pelayanan pasien di Puskesmas telah memberikan yang terbaik 

kemudian kesadaran masyarakat yang sudah cukup tinggi,namun pada saat peneliti 

melakukan studi pendahuluan dengan narasumber saudara Doni Prabowo sebagai 

pasien pengguna rawat jalan di Puskesmas Demak II saat melakukan pemeriksaan 

pasien umum dengan belum memiliki kartu BPJS kesehatan, menurut pendapat 

saudara Doni Prabowo jika berobat dirawat jalan tidak membutuhkan BPJS 

kesehatan karena berobat di Puskesmas di Kabupaten Demak gratis, uang yang 

dikeluarkan untuk membayar BPJS setiap bulannya dianggap mubazir, belum 

prosedur pembuatannya yang rumit harus antri di kantor BPJS kesehatan karena 

tidak menjadi peserta PBI dari pemerintah.9 

Studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Demak II pada tanggal 28 

Juli 2020, dengan narasumber bapak Solikhul Huda sebagai staf yang menangani 

kepesertaan JKN di Puskesmas Demak II didapatkan informasi mengenai 

                                                           
9 Doni Prabowo, “Wawancara Pribadi”Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Demak I, 27 Juli 2020. 
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permasalahan yang ada di Puskesmas berkaitan dengan peserta JKN10. Tabel  4 di 

bawah ini menyajikan perbedaan antara kenyataan permasalahan di lapangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 

 

 

 

 

 

Tabel 4 

Gap Permasalahan dan Aturan Mengenai Pelaksanaan JKN 

 

No. Permasalahan  Aturan 

1. Ketidakdisiplinan Pasien 

Pasien langsung meminta rujukan 

ke dokter spesialis pada 

berdasarkan hasil pemeriksaan 

penanganan pasien cukup 

dilakukan di Puskesmas 

Permenkes RI No. 28 Tahun 2014 

dalam Bab IV tentang pelayanan 

kesehatan huruf A, butir (5), (6) 

dan (7) menyebutkan Pelayanan 

kesehatan dilaksanakan secara 

berjenjang dimulai dari pelayanan 

kesehatan tingkat pertama. 

Pelayanan kesehatan tingkat kedua 

hanya dapat diberikan atas rujukan 

dari pelayanan kesehatan tingkat 

pertama dan telah ditentukan jenis-

jenis penyakitnya. 

2. Ketidakdisiplinan Pasien 

Masih adanya keluarga pasien 

yang meminta rujukan untuk 

keluarganya sedangkan pasien 

tidak datang ke puskesmas untuk 

diperiksa. 

Permenkes RI No. 28 Tahun 2014 

dalam Bab IV tentang pelayanan 

kesehatan huruf  F butir (1b) 

peserta datang dan menunjukan 

nomor identitas peserta JKN untuk 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan. 

3. Kurang Trnasparansi  

Pasien kurang memahani 

pembatasan plafon perawatan 

sering kali menjadi hal yang 

dilematis karena pada saat 

dilakukan perawatan inap pada 

Permenkes RI No. 28 Tahun 2014 

dalam Bab IV tentang pelayanan 

kesehatan huruf  E butir (8) peserta 

JKN (kecuali peserta PBI) 

menginginkan kenaikan kelas 

perawatan atas permintaan sendiri, 

                                                           
10 Sholikul Huda, “Wawancara Pribadi”Staf Umum di Puskesmas Demak II, 28 Juli 2020 
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No. Permasalahan  Aturan 

saat perkiraan plafon habis maka 

pasien yang sebenarnya masih 

membutuhkan perawatan harus 

dipulangkan karena apabila tetap 

dilakukan perawatan maka akan 

menambah beban biaya diluar 

plafon hal ini tidak boleh 

dibebankan kepada pasien PBI 

peserta atau anggota keluarga 

harus menandatangani surat 

pernyataan tertulis dan selisih 

biaya menjadi tanggung jawab 

peserta. 

Sumber : Wawancara dengan Bapak Solikhul Huda (2020) 

Pelayanan kesehatan pada peserta JKN menekankan pelayanan basic need 

(kebutuhan dasar) dan bukan kenyamanan. Tjahjono mengemukakan bahwa 

keselamatan pasien merupakan upaya yang harus diutamakan dalam penyediaan 

pelayanan kesehatan.11 Pasien harus memperoleh jaminan keselamatan selama 

mendapatkan perawatan atau pelayanan pada lembaga pelayanan kesehatan, yakni 

terhindar dari berbagai kesalahan tindakan medis (medical eror) maupun kejadian 

yang tidak diharapkan. 

Puskesmas tidak hanya tanggap terhadap kebutuhan, tetapi juga harus 

mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan mampu memberikan pelayanan yang 

mereka butuhkan. Pelaksanaan kegiatan JKN di Puskesmas Kabupaten Demak 

ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan cara 

berobat menggunakan layanan BPJS karena kurangnya transparansi informasi. 

Terdapatnya beberapa kondisi faktual yang dapat ditemui di lapangan yakni belum 

sepenuhnya masyarakat mengetahui prosedur pemanfaatan JKN pada pelayanan 

kesehatan khususnya pada instalasi rawat jalan yang bergulir di masyarakat. 

                                                           
11Tjahjono Koentjoro “Op. Cit”  hlm. 8. 
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Anggapan lain di masyarakat, jika hanya berobat dirawat jalan tidak membutuhkan 

BPJS kesehatan, selain prosedur pembuatannya yang merepotkan juga 

pengeluaran uang yang dibayarkan setiap bulan untuk peserta non PBI dianggap 

terbuang sia-sia.  

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan kesehatan 

di Puskesmas tentunya akan berimbas kepada efektiftivtas pelayanan kesehatan 

Puskesmas yang ada di Kabupaten Demak.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1999 menyebutkan agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan maka pelayanan harus memenuhi syarat diantaranya 

tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, mudah 

dijangkau, dan bermutu.12 Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah 

satu tolak ukur kepuasan yang berefek terhadap keinginan pasien untuk kembali 

kepada institusi yang memberikan pelayanan kesehatan yang efektif. 

Berdasarkan paparan di atas ternyata masih banyak terdapat proses 

penyelenggaraan program JKN di berbagai sektor terutama Puskesmas di 

Kabupaten Demak belum berjalan secara efektif dan tepat sasaran, untuk menggali 

permasalahan tersebut mengambil judul penelitian tesis “Implementasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Untuk Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Puskesmas 

Yang Efektif Di Kabupaten Demak”. 

 

                                                           
12 Azwar A., “Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan Aplikasi Prinsip Lingkaran Pemecahan Masalah”, 

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm. 50. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas yang 

ada di Kabupaten Demak ? 

2. Mengapa implementasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk mewujudkan 

pelayanan kesehatan Puskesmas yang efektif di Kabupaten Demak ? 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian terdahulu terkait dengan implementasi JKN di Puskemas sudah 

pernah dilakukan. Menghindari kesamaan penulisan plagiatisme, maka berikut ini 

peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi 

dengan penelitian ini, antara lain seperti yang tertera pada tabel 5 dibawah ini. 

Tabel 5 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama Penulis, 

Tahun 
Judul Perbedaan Persamaan Keterangan 

1 Tia Sulistyawati 
2016 

Persepsi Pasien 
Eks Askes 
Terhadap 
Kualitas 
Pelayanan 
Sebelum Dan 
Sesudah 
Penerapan 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional Di 
Puskesmas 
Bandarharjo 
Kota Semarang. 

1. Penelitian yang 
dilakukan oleh 
Tia Sulistyawati 
mengambil objek 
penelitian di 
Puskesmas 
Bandarharjo Kota 
Semarang, 
sedangkan 
Penulis 
mengambil 
penelitian di 
Puskemas 
Demak. 

Persamaan 
penelitian Tia 
Sulistywati 
dan Penulis 
adalah sama-
sama 
membahas 
pelaksanaan 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional di 
Puskemas 

Skripsi 
Universitas 
Negeri 
Semarang 
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No 
Nama Penulis, 

Tahun 
Judul Perbedaan Persamaan Keterangan 

2. Penelitian Tia 
Sulistyawati 
membahas 
mengenai 
Persepsi pasien 
eks Askes 
terhadap kualitas 
pelayanan 
sebelum dan 
sesudah 
penerapan 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional di 
Puskesmas, 
sedangkan 
Penulis 
membahas 
implementasi 
jaminan 
kesehatan 
nasional untuk 
efektivitas 
pelayanan 
kesehatan di 
Puskesmas 

2 Fenti Kusuma 
Dewi 
2015 

Implementasi 
Pelaksanaan 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional (JKN) 
Pada 
Pemanfaatan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Pasien Rawat 
Jalan Di 
Puskesmas 
Jatilawang 
Kabupaten 
Banyumas 

1. Penelitian yang 
dilakukan oleh 
Fenti Kusuma 
Dewi mengambil 
objek penelitian 
di Puskemas 
Jatilawang 
Kabupaten 
Banyumas, 
sedangkan 
Penulis 
mengambil 
objek penelitian 
di Puskemas 
Demak. 

Persamaan 
penelitian 
Fenti Kusuma 
Dewi dan 
Penulis adalah 
sama-sama 
membahas 
pelaksanaan 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional di 
Puskemas 

Skripsi 
Universitas 
Negeri 
Semarang 
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No 
Nama Penulis, 

Tahun 
Judul Perbedaan Persamaan Keterangan 

2. Fenti Kusuma 
Dewi dalam 
penelitiannya 
membahas 
mengenai 
implementasi 
pelaksanaan JKN 
pada 
pemanfaatan 
pelayanan 
kesehatan 
pasien rawat 
jalan di 
Puskesmas, 
sedangkan 
Penulis 
membahas 
implementasi 
jaminan 
kesehatan 
nasional untuk 
efektivitas 
pelayanan 
kesehatan di 
Puskesmas 

3 Sri Yulianti, 
2016 
 

Implementasi 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional (JKN) 
Di Puskesmas 
Kota Solok 
 

1. Penelitian yang 
dilakukan oleh 
Sri Yulianti 
mengambil 
lokasi penelitian 
di Puskemas 
Kota Solok, 
sedangkan 
Penulis 
mengambil 
penelitian di 
Puskesmas 
Demak. 

2. Penelitian Sri 
Yulianti 
membahas 
mengenai 

Persamaan 
penelitian Sri 
Yulianti dan 
Penulis adalah 
sama-sama 
membahas 
pelaksanaan 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional di 
Puskemas 

Tesis 
Universitas 
Andalas 
Padang  
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No 
Nama Penulis, 

Tahun 
Judul Perbedaan Persamaan Keterangan 

Implementasi 
JKN di 
Puskesmas, 
sedangkan 
membahas 
implementasi 
jaminan 
kesehatan 
nasional untuk 
efektivitas 
pelayanan 
kesehatan di 
Puskesmas 

 

Berdasarkan uraian tersebut, walau telah ada penelitian sebelumnya yang 

membahas mengenai implementasi JKN di Puskesmas namun terdapat perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis, sehingga penelitian ini dianggap asli dan 

layak untuk diteliti karena membahas pokok masalah yang baru dan lebih 

komprehensif. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas 

yang ada di Kabupaten Demak? 

2. Untuk memahami implementasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk 

mewujudkan pelayanan kesehatan Puskesmas yang efektif di Kabupaten 

Demak?. 

 

E. Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi 

pokok- pokok kepentingan baik untuk kepentingan teoritis maupun praktis antara 

lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk kepentingan 

pengembangan teori-teori tentang implementasi jaminan kesehatan nasional 

untuk mewujudkan pelayanan kesehatan Puskesmas yang efektif  di 

Kabupaten Demak. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang menjadi masukan 

sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah tentang bagaimana 

implementasi jaminan kesehatan nasional untuk mewujudkan pelayanan 

kesehatan Puskesmas yang efektif di Kabupaten Demak. 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

non doktrinal atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada 

perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada 
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fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan.13  Yuridis empiris ini 

merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian 

dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Jadi 

pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti tentang 

implementasi JKN untuk mewujudkan pelayanan kesehatan Puskemas yang 

efektif di Kabupaten Demak. 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini akan dipergunakan salah 

satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis 

karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, 

sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-

undangan maupun teori-teori hukum.14 Penelitian ini akan menggambarkan 

mengenai implementasi JKN untuk mewujudkan pelayanan kesehatan 

Puskemas yang efektif di Kabupaten Demak.  

 

3. Jenis Data 

                                                           
13Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm 80. 
14Ibid, hlm 81 
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Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan 

yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai 

data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan 

studi lapangan dengan menggunakan teknik atau metode wawancara. 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. 

Data ini diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung 

dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.15 Data primer dalam penelitian didapatkan dari 

wawancara langsung dengan responden yaitu : 

1) Kepala Puskemas Sayung 1 

2) Kepala Puskesmas Karangtengah 

3) Kepala Puskesman Demak 2 

4) Kepala Puskesmas Karanganyar 1 

5) Kepala Puskesmas Karanganyar 2 

6) Kepala Puskesmas Wedung 1 

7) Kepala Puskesmas Mijen 2 

                                                           
15Ibid, hlm 82. 
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8) Kepala Puskesman Mranggen 1 

9) Kepala Puskesmas Karangawen 1 

10) Satu orang tenaga paramedis yang ada di puskesmas-puskesmas yang 

dijadikan sampel penelitian. 

11) Satu orang tenaga administrasi yang ada di puskesmas-puskesmas 

yang dijadikan sampel penelitian. 

12) Tiga orang pasien yang merasakan pelaynan efektif di puskesmas-

puskesmas yang dijadikan sampel penelitian. 

Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dari Penulis 

maka tidak seluruh populasi dalam hal ini 27 Puskesmas yang ada di 

Kabupaten Demak yang akan diteliti. Penelitian hanya dilakukan 

terhadap responden dari beberapa Puskesmas yang terpilih berdasarkan 

pembagian wilayah timur, barat, tengah, utara dan selatan. Penentuan 

responden ini dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling 

adalah tekhnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. 16 Sumber data yang dipilih yaitu orang-orang yang dianggap 

paling mengetahui permasalahan yang akan diteliti atau juga yang 

berwenang dalam masalah tersebut. 

b. Data Sekunder 

                                                           
16 Ibid. hlm 84. 



 

22 
 

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan 

(liberary research). Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau 

peneilitian  kepustakaan (liberary research), yaitu dengan mempelajari 

peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti dan doktrin atau pendapat para 

sarjana.17 Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan tujuan 

mendapatkan landasan teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam 

melakukan analisa data hasil penelitian nantinya. Data yang dikumpulkan 

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. 

1) Bahan hukum Primer 

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial; 

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 

c. Undang-Undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional; 

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 

                                                           
17 Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, cetakan ke -14 Rajawali Pers, Jakarta,  2013, 

hlm 118.  
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f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Pusat 

Kesehatan Masyarakat. 

2) Bahan hukum Sekunder 

Buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan 

nasional dan pelayanan kesehatan, untuk mendapatkan konsep 

maupun teori sebagai landasan dalam pembahasan hasil penelitian, 

demikian pula hasil-hasil seminar yang relevan. 

3) Bahan hukum Tersier 

Kamus dan atau esiklopedia yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan 

dengan cara yaitu wawancara. Wawancara (interview) dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. Data yang diperlukan dalam tesis ini diperoleh melalui studi 

kepustakaan dan survey lapangan.  

a. Studi Lapangan  

Studi lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap 

responden sampel. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara 

bebas terpimpin, yaitu wawancara yang didasarkan pada suatu konsep 

tetapi tidak kaku untuk dilaksanakan, sehingga memungkinkan upaya 
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pengembangan atau pendalaman. Adapun responden yang diwawancari 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Kepala Puskemas Sayung 1 

2. Kepala Puskesmas Karangtengah 

3. Kepala Puskesman Demak 2 

4. Kepala Puskesmas Karanganyar 1 

5. Kepala Puskesmas Karanganyar 2 

6. Kepala Puskesmas Wedung 1 

7. Kepala Puskesmas Mijen 2 

8. Kepala Puskesman Mranggen 1 

9. Kepala Puskesmas Karangawen 1 

10. Satu orang tenaga paramedis yang ada di puskesmas-puskesmas yang 

dijadikan sampel penelitian. 

11. Satu orang tenaga administrasi yang ada di puskesmas-puskesmas 

yang dijadikan sampel penelitian. 

12. Tiga orang pasien yang merasakan pelayanan efektif di puskesmas-

puskesmas yang dijadikan sampel penelitian. 

b. Studi Kepustakaan  

Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan ini adalah data sekunder. 

Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari 

penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

5. Metode Analisis Data 
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Pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif 

yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas 

dan informasi-informasi yang bersumber dari responden. Cara berpikir untuk 

mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan 

menggunakan metode induktif yaitu suatu metode untuk mengambil 

kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan 

kepada pengertian yang bersifat umum.18 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, 

kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu dengan menganalisis kualitas dari 

data yang diperoleh, sehingga didapat gambaran yang jelas dan relevan 

tentang implementasi JKN untuk mewujudkan pelayanan kesehatan Puskemas 

yang efektif di Kabupaten Demak.. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini tediri dari latar belakang, rumusan masalah, keaslian 

penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

                                                           
18Suriasumantri, Jujun S. “Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer.” Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

2000, hlm. 60.  
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan mengenai Tinjauan Umum 

mengenai Implementasi, Tinjauan Umum mengenai Implementasi 

Kebijakan, Tinjauan Umum mengenaiJaminan Kesehatan Nasional, 

Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan, Tinjauan mengenai 

Puskemas, Tinjauan Pelayanan Efektif di Bidang Kesehatan, Profil 

Puskesmas di Kabupaten Demak dan Teori Hukum. 

BAB III  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang implementasi 

Jaminan Kesehatan Nasional sertauntuk memahami implementasi 

Jaminan Kesehatan Nasional untuk mewujudkan pelayanan kesehatan 

Puskesmas yang efektif di Puskesmas Demak 

BAB IV  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran 


