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Ucapan Terima Kasih

Penelitian kebijakan ini dibuat berdasarkan penelitian Women Research Institute 
(WRI) mengenai “Efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional untuk Menurunkan Angka 

Kematian Ibu: Pengalaman Bidan dan Perempuan” yang dilaksanakan selama enam bulan 
antara rentang waktu September 2014 hingga Februari 2015 di Kota Jakarta Timur, DKI Ja-
karta dan Kota Bandung, Jawa Barat. Data diambil melalui multi stakeholder forum (MSF), 
focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan melibatkan narasumber 
seperti pengambil kebijakan, bidan dan masyarakat. 

Penelitian kebijakan ini dapat terwujud berkat dukungan banyak pihak, baik lembaga mau-
pun perorangan. Untuk itu, WRI mengucapkan terima kasih kepada para narasumber pe-
nelitian yaitu para pengambil kebijakan yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan serta para peserta 
MSF dan FGD, yang terdiri dari perwakilan Ikatan Bidan Indonesia, Organisasi Masyarakat 
Sipil, Kepala Puskesmas, dan Bidan (Puskesmas, Rumah Sakit, dan Praktik Mandiri) juga 
para perempuan yang mengakses layanan kebidanan baik sebagai peserta JKN maupun 
bukan, di Kota Jakarta Timur dan Kota Bandung. Kami mengucapkan banyak terima kasih 
atas kesediaan para narasumber untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam 
penelitian ini.  

Dalam melaksanakan penelitian ini, WRI mendapatkan masukan dari para pembaca ahli  
untuk memperkaya serta mempertajam hasil penelitian. Para ahli ini adalah mereka yang 
sejak lama memiliki sejarah panjang dan keahlian dalam kerja isu kesehatan dan hak re-
produksi serta seksual. Mereka adalah Bapak Roy Tjiong (Ahli isu kesehatan reproduksi 
dan pernah menjadi Anggota Asia Pacific Alliance on SRHR), Ibu Diah Saminarsih (Staf 
Khusus Menteri Kesehatan Bidang Kemitraan dan Peningkatan Layanan Primer) dan Ibu 
Atashendartini Habsjah (Wakil Ketua Pengurus Nasional Perkumpulan Keluarga Berenca-
na Indonesia/PKBI). Untuk masukannya yang sangat berharga, WRI mengucapkan banyak 
terima kasih.



Penelitian Kebijakan WRI, Maret 2015vi
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Sejak 2007, Indonesia tercatat sebagai negara dengan angka kematian ibu (AKI) terting-
gi di Asia Tenggara (UNFPA, 2012) dengan 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup. 

Lima tahun kemudian, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2012) menunjukkan 
AKI di Indonesia berada pada angka 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup.* Angka 
tersebut tentu masih sangat jauh dari target kelima Millenium Development Goals, yaitu 
pada 2015 mencapai 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. 

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk menekan tingginya AKI adalah dengan me-
nerapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS), sejak tanggal 1 Januari 
2014, program JKN Indonesia secara resmi dilaksanakan.

Pengawasan pelaksanaan program JKN masih dibutuhkan untuk mengetahui dampak 
program tersebut bagi masyarakat dan tenaga kesehatan. Penelitian ini dilakukan untuk 
melihat efektifitas pelaksanaan JKN di dua kota yang memiliki tingkat AKI tinggi, yaitu Ja-
karta Timur dan Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk melihat respon masyarakat 
pengguna (perempuan hamil, melahirkan, dan dalam masa nifas) dan bidan sebagai ujung 
tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan. 

Berdasarkan temuan penelitian, kertas kebijakan (policy paper) ini merekomendasikan 
hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan JKN dan perubahan peraturan perundang-
undangan,  seperti:

Ringkasan Eksekutif

*  SDKI (2012), dalam membaca peningkatan AKI di Indonesia pada 2012 yang tercatat mencapai angka 359 kema-
tian/100.000 kelahiran hidup, pembaca sebaiknya mempertimbangkan sampling dan non-sampling error yang 
berhubungan dengan pemilihan responden penelitian.
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1. Merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan 
Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 8 ayat (3) butir c dengan me-
nambahkan ketentuan mengenai peran aktif BPJS Kesehatan dalam memfasilitasi 
kerja sama bidan praktik mandiri dengan jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Per-
tama. 

2. Merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan 
Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 9 sampai dengan Pasal 12  
dengan menambahkan secara rinci mengenai kelengkapan alat dan fasilitas lain-
nya di tiap fasilitas kesehatan sebagai salah satu syarat untuk dapat bekerjasama 
dengan BPJS Kesehatan.

3. Merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan 
Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanan Program Jaminan Kesehatan 
Nasional agar dapat lebih eksplisit menyatakan bahwa syarat pendaftaran dan 
pemilihan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tidak harus sesuai dengan wilayah 
domisili yang tertera di identitas kependudukan (Kartu Tanda Penduduk atau Kar-
tu Keluarga). 

4. Menambahkan penjelasan yang lebih elaboratif terkait situasi khusus pasien yang 
diperbolehkan tidak mengikuti prosedur rujukan berjenjang, yaitu penjelasan 
rinci terkait: kondisi kedaruratan medis (Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 15 ayat 4), per-
timbangan geografis (Pasal 15 ayat 4) dan kekhususan permasalahan kesehatan 
pasien (Pasal 15 ayat 4) pada Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.



BAB I
Pendahuluan
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1.1.   Latar Belakang

Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 3/4 dari yang tercatat pada 1990 
sampai dengan 2015 merupakan komitmen dari 189 negara yang tergabung dalam 

Persatuan Bangsa-Bangsa melalui target kelima Millenium Development Goals (MDGs 
2015).1 Satu tahun menjelang berakhirnya MDGs 2015, tingkat penurunan rata-rata AKI 
hanya mampu mencapai 2,6% dari 5,5% yang telah ditargetkan.2 Bahkan pada 2013, se-
tiap hari sekitar 800 perempuan di dunia dengan komplikasi kehamilan, persalinan dan 
masa nifas masih tidak terselamatkan. Dari 800 perempuan tersebut, 99% kematian ibu di 
negara-negara berkembang terjadi akibat minimnya akses terhadap pelayanan kesehatan 
berkualitas dan lemahnya sistem kesehatan.3 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih mengalami kesulitan 
menurunkan AKI dalam mencapai target kelima MDGs 2015. Sejak tahun 2007, Indone-
sia bahkan tercatat sebagai negara dengan AKI tertinggi di Asia Tenggara (UNFPA: 2012) 
dengan 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Lima tahun kemudian, Survei Demo-
grafi dan Kesehatan Indonesia (2012) menunjukkan AKI di Indonesia berada pada angka 
359 kematian per 100.000 kelahiran hidup.4 Angka tersebut masih sangat jauh dari target 
minimal AKI tahun 2015 yaitu 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Menurut hasil penelitian Women Research Institute (2010)5 yang diolah dari Survei Demo-
grafi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, penyebab utama kematian ibu tertinggi 
adalah pendarahan (28%), seperti juga data SDKI 2012 menunjukkan akibat kematian ibu 
tertinggi adalah pendarahan (42%). Hal ini disebabkan oleh tiga keterlambatan yang ter-
jadi, yaitu 1) terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan; 2) terlambat 
mencapai fasilitas kesehatan; dan 3) terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas ke-
sehatan. Ketiga keterlambatan tersebut mengindikasikan minimnya akses perempuan ke 
pelayanan kesehatan dan persalinan yang berkualitas, terutama pelayanan gawat darurat 
yang tepat waktu. 

Millenium Development Goals (MDGs) akan berakhir pada tahun 2015, sementara In-
donesia masih belum mampu memenuhi penurunan target tujuan kelima MDGs, yaitu 
AKI. Seiring dengan akan berakhirnya MDGs tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

1 World Health Organization (2014), http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/maternal_
health/en/

2 World Health Organization (2014), http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/
3 Ibid.
4 SDKI (2012), dalam membaca peningkatan AKI di Indonesia pada 2012 yang tercatat mencapai angka 359 kema-

tian/100.000 kelahiran hidup, pembaca sebaiknya mempertimbangkan sampling dan non-sampling error yang 
berhubungan dengan pemilihan responden penelitian.

5 Women Research Institute (2010). Target MDGs Menurunkan Angka Kematian Ibu Tahun 2015 Sulit Dicapai. Ja-
karta.
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menyadari bahwa masih banyak negara yang belum dapat memenuhi target yang telah 
dijanjikannya. Untuk itu, PBB memfasilitasi kesepakatan baru yang disebut dengan Sus-
tainable Development Goals (SDGs). Dari 17 tujuan dan 169 target yang telah disepakati, 
AKI masuk dalam tujuan ketiga SDGs, “Ensure healthy lives and promote well-being for 
all at all ages”. Keberhasilan pelaksanaan SDGs salah satunya adalah memastikan Univer-
sal Health Coverage, cakupan pelayanan kesehatan yang menyeluruh termasuk proteksi 
resiko biaya, obat-obatan dan vaksin yang berkualitas dan terjangkau harganya (target 
3.8). 

Untuk membantu percepatan penurunan AKI di Indonesia, melalui Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN), Pemerintah Indonesia memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada 
seluruh perempuan hamil, melahirkan dan dalam masa nifas. Pelaksanaan JKN merupa-
kan wujud dari komitmen Pemerintah Indonesia dan negara-negara anggota World Health 
Organization (WHO) terhadap kesehatan masyarakat –sebagaimana yang tertuang dalam 
resolusi World Health Assembly Nomor 59 tahun 20056 dan pertemuan 27 Kementerian 
Kesehatan tentang Universal Health Coverage pada tahun 2013.7 Melalui JKN, pemerin-
tah berharap bahwa masyarakat –terutama perempuan-  dapat mengakses dan menda-

6 World Health Organization. (2005). World Health Assembly Concludes: Adopts Key Resolutions Affecting Glob-
al Public Health. Diakses December 11, 2014, dari http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr_
wha06/en/

7 World Health Organization. (2013). World Bank Ministerial-level Meeting on Universal Health Coverage. Diakses 
October 12, 2014, dari http://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2013/universal_health_coverage/
en/

Gambar 1. 
Sebab Kematian Ibu Berdasarkan SDKI Tahun 2012
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patkan pelayanan kesehatan yang murah atau bahkan tanpa mengeluarkan biaya bagi 
masyarakat miskin.

Berbeda dengan program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang telah dilaksanakan peme-
rintah 1 Januari 2011 yang khusus bagi perempuan hamil yang tidak memiliki jaminan 
pembiayaan persalinan. Program JKN diwajibkan bagi seluruh perempuan di Indonesia 
tanpa melihat status sosial ekonomi mereka. Didukung oleh Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dioperasikan oleh Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sejak 1 Januari 2014, JKN secara resmi dilak-
sanakan. 

Sejak dilaksanakan, JKN telah berjalan dengan berbagai kendala dan tantangannya –baik 
yang dihadapi oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat. Diperlukan banyak data dan 
informasi guna meminimalisir kendala dan tantangan tersebut, khususnya terhadap pe-
rempuan yang berada di wilayah dengan AKI tinggi. 

WRI didukung oleh Program Representasi (ProRep)-United States Agency for International 
Developmen (USAID), sejak Agustus 2014 melakukan penelitian untuk mengidentifikasi: 

1. Kendala yang dihadapi oleh bidan di era JKN agar dapat optimal memberikan 
pelayanan kesehatan kepada perempuan hamil, melahirkan, dan dalam masa 
nifas serta pelayanan keluarga berencana.

2. Kendala yang dihadapi oleh perempuan hamil, melahirkan, dan dalam masa ni-
fas serta pelayanan keluarga berencana dalam menerima pelayanan kesehatan 
yang dibutuhkannya di era JKN.

Penelitian yang dilakukan mengambil sampel di dua wilayah yang memiliki AKI yang tinggi, 
yaitu Kota Jakarta Timur dan Kota Bandung. 

1.2.  Metodologi dan Batasan Studi

1.    Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (deskriptif dan studi kasus) de-
ngan mengambil sampel dua wilayah yang memiliki tingkat AKI tinggi, yaitu Kota Jakarta 
Timur dan Kota Bandung. Proses pengumpulan data dilakukan oleh enam orang peneliti. 
Penelitian dilakukan pada Oktober dan November 2014. 

Untuk memastikan kredibilitas atau validitas penelitian, penelitian ini menggunakan me-
tode triangulasi (methodological triangulations) yang diadopsi dari konsep Guva’s con-
structs (Shenton, 2004), yaitu:
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a. Pengumpulan data melalui multi stakeholder forum (MSF), focus group discus-
sion (FGD) dan wawancara mendalam;

b. Informan yang dilibatkan dalam penelitian bervariasi, yaitu pengambil kebijak-
an, bidan dan masyarakat;

c. Informan (masyarakat) yang memiliki status kepesertaan JKN yang bervariasi, 
yaitu peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI), Bukan Penerima Bantuan Iuran 
(BPBI), dan perempuan miskin namun tidak terdaftar sebagai peserta JKN. Se-
lain itu, informan bidan yang  juga bekerja pada institusi yang berbeda-beda, 
yaitu puskesmas, rumah sakit, dan praktik mandiri.

2.    Batasan Penelitian

Terdapat dua batasan dalam penelitian WRI, yaitu Pertama, penelitian ini hanya fokus 
pada pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan keluarga berencana. Dengan 
demikian, kendala-kendala yang dihadapi para bidan dan perempuan di era JKN dalam 
memberi dan menerima pelayanan kesehatan reproduksi lainnya tidak digali lebih dalam.

Kedua, penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dan tempat. Pengumpulan data pri-
mer hanya dilakukan dalam rentang waktu dua bulan (Oktober-November). Tentang ke-
terbatasan tempat, penelitian ini hanya mengambil studi kasus di dua wilayah, yaitu Kota 
Jakarta Timur dan Kota Bandung. Sehingga tidak bisa menggali informasi dari bidan dan 
masyarakat di wilayah lain yang mungkin saja memiliki masalah yang lebih kompleks dan  
beragam.
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Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak 2004 me-
lalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

yang mengamanatkan agar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial disahkan pada 2009. Namun baru pada 2008 ada komitmen poli-
tik dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sehingga tanggung jawab 
negara untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Atas desakan dan dorongan dari berbagai pihak, pada 2011, Rancangan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akhirnya disahkan 
menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (RI, 2013). 

Berdasarkan kedua landasan hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ten-
tang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial resmi melaksanakan JKN sejak 1 Januari 2014, Agar 
pelaksanaan JKN dapat berjalan dengan baik, pemerintah mengeluarkan beberapa pera-
turan perundang-undangan guna mengatur lebih jauh pelaksanaannya. Adapun perkem-
bangan peraturan perundang-undangan –baik tentang dengan sosialisasi, kepesertaan, 
fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sistem rujukan dan tarif pelayanan merupakan te-
muan dalam penelitian ini.

2.1.  Peraturan Perundang-undangan

1.  Peraturan Perundang-undangan tentang Sosialisasi

Sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan So-
sial disahkan, sosialisasi tentang JKN telah dimulai. Dalam masa peralihan menuju BPJS 
Kesehatan, Pasal 58 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Dewan Komisaris dan 
Direksi PT. ASKES sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan bertugas menyiapkan 
operasional JKN. Bagian dari persiapan PT. ASKES adalah melakukan sosialisasi kepada se-
luruh masyarakat tentang JKN. Pada 2012, tahapan sosialisasi dimulai dengan menyusun 
strategi dan bahan-bahan sosialisasi. Sosialisasi masih terus berlangsung sampai saat ini 
dengan berbagai kendala dan tantangannya.

2.   Peraturan Perundang-undangan tentang Kepesertaaan JKN

Dalam sistem JKN yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2014, setiap warga negara di-
wajibkan untuk mengikuti program tersebut. Setiap warga negara wajib mendaftarkan diri 
dan membayar iuran berkala seumur hidup kepada BPJS Kesehatan. 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, peme-
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rintah menetapkan kategori kepesertaan menjadi dua golongan: masyarakat yang mampu 
membayar iuran disebut penerima bantuan iuran dan masyarakat miskin yang tidak mam-
pu membayar iuran yang disebut bukan penerima bantuan iuran. Kriteria masyarakat  
miskin merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013. 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional menya-
takan bahwa setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapat-
kan identitas peserta. Pada Pasal 12 dijelaskan mengenai pembagian peserta dengan tiga 
tingkatan kelas perawatan. Tingkatan kelas perawatan ini dapat dimanfaatkan jika peser-
ta memanfaatkan pelayanan rawat inap di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama       
dengan BPJS Kesehatan. Ketiga kelas perawatan (kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga) me-
miliki besaran iuran yang berbeda, yaitu Rp 25.500,- untuk kelas tiga, Rp 42.500,- untuk 
kelas dua, dan Rp 59.500,- untuk kelas satu.

3.   Peraturan Perundang-undangan tentang Fasilitas Kesehatan

Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, kelengkapan sarana dan prasarana merupakan 
syarat kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan dan jejaringnya wajib me-
nyediakan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh peserta sesuai indikasi medis. 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di JKN merupakan semua Fasilitas Kesehatan Ting-
kat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama adalah puskesmas atau yang setara, praktik dokter, praktik dokter gigi, 
klinik pratama atau yang setara, dan rumah sakit kelas D pratama atau yang setara. Dan 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan berupa klinik utama atau yang setara, rumah sakit 
umum dan rumah sakit khusus. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, fasilitas kesehatan adalah salah satu 
aspek yang dinilai dalam proses pengawasan dan kajian. 

4.  Peraturan Perundang-undangan tentang Tenaga Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81/MENKES/SK/I/2004 tentang 
Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi, 
Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Keseha-
tan –khususnya perencanaan kebutuhan SDM kesehatan- selama ini masih bersifat admi-
nistratif kepegawaian dan belum dikelola secara profesional, masih bersifat dari atas ke 
bawah atau belum dari bawah ke atas, belum sesuai kebutuhan organisasi dan kebutuhan 
nyata di lapangan, dan belum berorientasi jangka panjang. 
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Untuk puskesmas, cara menentukan kecukupan tenaga bidan terdiri atas tiga hal, yaitu: 
jenis puskesmas (perawatan dan non perawatan), lokasi (perdesaan atau perkotaan) dan 
jumlah bidan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Ta-
hun 2014 tentang Puskesmas, menjelaskan bahwa sumber daya manusia puskesmas ter-
diri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Jenis dan jumlah keduanya dihitung 
berdasarkan analisis:

1. Beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, 
2. Jumlah masyarakat dan persebarannya,
3. Karakteristik wilayah kerja, 
4. Luas wilayah kerja, 
5. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah 

kerja dan 
6. Pembagian waktu kerja. 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 350 Tahun 2010 tentang Klasi-
fikasi Rumah Sakit, cara menentukan jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit harus 
disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.

5.  Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Rujukan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan 
Kesehatan Perorangan didefinisikan sebagai, “penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang 
mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik 
baik vertikal maupun horizontal.” 

Tujuan ditetapkannya pengaturan sistem rujukan untuk mengatur aksesibilitas, peme-
rataan, efektifitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang akan diterima oleh masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah menetapkan adanya sistem rujukan atau pe-
layanan kesehatan berjenjang. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 
2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, melalui pelayanan 
kesehatan berjenjang, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan medis –baik 
rawat jalan maupun rawat inap- yang dimulai dari FKTP.

Apabila masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang spesialistik yang tidak dapat 
diberikan oleh FKTP, maka FKTP dapat merujuk masyarakat ke FKTL, seperti rumah sakit 
khusus, rumah sakit umum, dan klinik utama atau yang setara. Demikian seterusnya, bila 
masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan subspesialistik yang tidak dapat diberi-
kan oleh FKTL kedua, maka pelayanan kesehatan tingkat kedua dapat merujuk masyarakat 
ke FKTL ketiga, termasuk bila FKTL kedua memiliki keterbatasan fasilitas, peralatan atau 
ketenagaan untuk melayani masyarakat. 
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6.  Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Pembayaran Tarif Pelayanan

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Peruba-
han atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013), besaran pembayaran kepada fasilitas 
kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan di wilayah tersebut de-
ngan mengacu kepada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Ketetapan 
standar tarif tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 
tentang Standar Tarif Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Lanjut Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional yang ke-
mudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014.

Cara pembayaran atas fasilitas kesehatan dibagi menjadi pembayaran kepada FKTP dan 
FKTL. Pembayaran kepada FKTP dilakukan berdasarkan kapitasi atas jumlah peserta yang 
terdaftar di FKTP dan non-kapitasi berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberi-
kan. Sementara untuk FKTL dilakukan berdasarkan Indonesian Case Base Groups (INA-
CBGs), yaitu paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit 
dan prosedur. Selama ini, pola pembayaran jasa pelayanan di FKTP dan FKTL yang berlaku 
berdasarkan biaya pelayanan yang dikeluarkan (fee for service), yaitu jumlah klaim yang 
ditagih tergantung pada pelayanan yang diberikan kepada pasien atau peserta. Kemudian 
untuk kebutuhan rujukan dan penanganan tingkat lanjut dapat dilakukan di FKTL yang 
menggunakan tarif INA-CBGs. 
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Keterangan: 

FKTP yang dimasukkan pada bagan Sistem Rujukan Berjenjang hanya FKTP yang pal-
ing banyak dimanfaatkan perempuan dalam mengakses pelayanan kesehatan re-
produksi. 

Garis koordinasi
Garis rujukan
Garis kerjasama antar fasilitas kesehatan JKN

 

Khusus kondisi gawat darurat dan tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama 
dengan BPJS di wilayah terdekat, maka pelayanan kesehatan yang ada dapat memberikan 
pelayanan sesuai kondisi peserta. Setelahnya, peserta tersebut harus dirujuk ke fasilitas 
kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan setelah kondisi gawat daruratnya 
teratasi. Fasilitas kesehatan tersebut dapat menagihkan langsung biaya yang telah dike-
luarkan kepada BPJS Kesehatan dan akan dibayarkan biaya penggantinya oleh BPJS Kese-
hatan. Oleh karenanya, fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik biaya dari peser-
ta JKN (Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional 
Pasal 40). 

Gambar 2. 
Sistem Rujukan Berjenjang
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Sebagai upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) hadir sebagai upaya pemerintah dalam menjamin pela-

yanan kesehatan ibu dan anak. Kebijakan telah digulirkan untuk memastikan pelaksanaan 
program JKN agar dapat menjamin akses perempuan terhadap layanan kesehatan.

Penelitian Women Research Institute (WRI) di Kota Jakarta Timur dan Kota Bandung me-
nunjukkan bahwa bidan dan perempuan hamil, melahirkan, dan dalam masa nifas ter-
masuk pelayanan keluarga berencana –masih menghadapi beragam kendala dalam me-
manfaatkan pelayanan kesehatan. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

• Akses informasi Jaminan Kesehatan Nasional
• Akses kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional
• Pemanfaatan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
• Fasilitas kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional
• Tenaga kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional
• Sistem rujukan Jaminan Kesehatan Nasional
• Sistem pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional

3.1   Akses Informasi Jaminan Kesehatan Nasional

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) sebagai penanggung jawab pe-
nyediaan informasi harus mensosialisasikan program JKN kepada tenaga kesehatan dan 
masyarakat. Tidak adanya aturan mengenai mekanisme koordinasi dan pembagian peran 
yang jelas tentang sosialisasi menjadi sumber masalah dalam penyampaian informasi bagi 
tenaga kesehatan dan masyarakat penerima manfaat JKN. Pemerintah Pusat dan Peme-
rintah Daerah serta BPJS Kesehatan juga terlihat belum memiliki pandangan yang sama 
dalam melakukan sosialisasi. 

WRI mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi kendala dalam mengakses informasi 
seperti perbedaan waktu penyampaian informasi, konten informasi yang tidak kompre-
hensif, serta keaktifan pengurus wilayah dalam menyebarkan informasi tentang JKN.

3.1.1 Kurangnya Sosialisasi dan Informasi yang Diterima Bidan

Sebagai pemberi layanan kesehatan, bidan diharapkan sudah siap dengan informasi ten-
tang pelayanan kesehatan dalam program JKN. Namun kenyataannya, informasi yang      
diterima oleh bidan tidak seragam.1 Beragamnya metode dan pola penyampaian yang di-
lakukan selama kegiatan sosialisasi menghambat pelaksanaan JKN, baik dari segi penyedia 

1 Para bidan di Kota Bandung sudah mendapatkan sosialisasi tentang pelayanan kesehatan dalam program JKN se-
jak 2013; sementara di Kota Jakarta Timur, sosialisasi kepada puskesmas dimulai di tahun 2013, dan rumah sakit 
dimulai 2014.
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layanan kesehatan maupun dari segi masyarakat selaku penerima manfaat.

Sosialisasi terhadap para bidan di puskesmas dan rumah sakit hanya dilakukan oleh kepa-
la puskesmas atau manajer di rumah sakit kepada bidan koordinator saja. Tidak ada per-
temuan yang teratur atau berkala yang dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit dalam 
mensosialisasikan program dan produk JKN. Proses penyampaian informasi dititik berat-
kan kepada bidan-bidan koordinator atau senior yang ada di puskesmas dan rumah sakit.

Selain waktu penyampaian yang berbeda, didapatkan juga konten informasi yang tidak 
seragam yang dimiliki oleh bidan puskesmas, bidan rumah sakit dan bidan praktik man-
diri. Sebagai tenaga kesehatan yang mudah diakses oleh perempuan miskin, tidak semua 
bidan praktik mandiri2 mengetahui tentang layanan kesehatan yang ditanggung oleh JKN 
selain persalinan seperti pelayanan antenatal care (ANC), pelayanan postnatal care (PNC) 
dan pelayanan keluarga berencana (KB). 

Kemudian dalam konteks prosedur kerja sama bidan praktik mandiri dengan BPJS Kesehat-
an, bidan praktik mandiri tidak memiliki pengetahuan yang sama dan kesulitan mencari 
informasi tentang alur dan proses kerja sama.3 Meskipun asosiasi Ikatan Bidan Indonesia 
(IBI) sudah memfasilitasi dengan mengundang BPJS Kesehatan guna memberikan infor-
masi yang diperlukan. BPJS Kesehatan memberikan informasi bahwa bidan praktik man-
diri dapat berjejaring melalui kerja sama dengan klinik-klinik pratama yang sudah beker-
ja sama dengan BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, para bidan menganggap prosedur 
tersebut masih memberatkan mereka karena selain ada potongan administrasi sebanyak 
10% juga sulit menemukan klinik yang mau bekerjasama dengan mereka. Proses kerjasma 
ini juga dianggap memberatkan dibandingkan dengan prosedur yang lebih mudah ketika 
Jaminan Persalinan (Jampersal) masih berlaku. 

“Setelah ada Jampersal dan JKN, jumlah pasien menurun. Otomatis kita meng-
arahkan pasien ke puskesmas untuk ANC (antenatal care), supaya kalau terjadi 
masalah nantinya, pasien sudah terdaftar (BPJS). Jumlah pasien persalinan ke 
bidan praktik mandiri menurun karena harus bayar, tapi ke puskesmas gratis. 
Kita sekarang belum berupaya untuk membangun MoU dengan BPJS. Seper-
tinya ribet urusannya, saya tidak termotivasi.” (Bidan praktik mandiri, FGD 
Jakarta Timur)

3.1.2  Kurangnya Sosialisasi dan Informasi yang Diterima Masyarakat

Ketika pola penyampaian informasi kepada bidan tidak dilakukan dengan baik, maka da-
pat dipastikan pula bahwa pola penerimaan informasi kepada masyarakat pun berbeda. 

2 Wawancara dengan bidan praktik mandiri di Kota Bandung, 7 November 2014.
3 Berdasarkan FGD WRI “Evaluasi Implementasi JKN Terkait Pelayanan Kebidanan di Kota Jakarta Timur” yang di-

lakukan pada 29 Oktober 2014 dan di Kota Bandung pada 5 November 2014.
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Masyarakat yang mendapatkan informasi dari berbagai media dengan durasi informasi 
yang singkat sehingga informasi yang didapat tidak lengkap.4 JKN mengandalkan penye-
baran informasi melalui internet sementara sebagian besar masyarakat masih belum mem-
punyai akses terhadap internet. Puskesmas yang didatangi dan diharapkan masyarakat 
pun tidak memberi banyak hasil dengan ketidakpastian informasi yang diberikan.

Masyarakat, terutama perempuan hamil, melahirkan dan dalam masa nifas mengetahui 
informasi JKN secara umum dari iklan di televisi, informasi dari tetangga sekitar, dan dari 
puskesmas yang dikunjungi. Informasi tentang fasilitas kesehatan (bidan praktik mandiri, 
puskesmas dan rumah sakit) untuk pelayanan kehamilan baru diketahui sesaat sebelum 
melahirkan. Seperti informasi bahwa JKN akan menanggung seluruh biaya pelayanan ke-
sehatan mulai dari pemeriksaan kehamilan hingga persalinan. Tidak banyak yang menge-
tahui bahwa pelayanan kontrasepsi juga bisa dijamin oleh JKN. Akibat lain minimnya so-
sialisasi terhadap pemanfaatan layanan kesehatan

3.2   Akses Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Kepesertaan JKN disebutkan dalam Peta Jalan (Roadmap) Jaminan Kesehatan Nasional 
sebagai proses yang bertahap. Penahapan kepesertaan JKN dimulai sejak 1 Januari 2014 
sampai dengan 1 Januari 2019, dengan melakukan pendaftaran kepesertaan Penerima 
Bantuan Iuran (PBI) yang dilakukan oleh pemerintah guna menjamin kepesertaan selu-
ruh warga negara. Sekalipun pendaftaran kepesertaan JKN dilakukan secara bertahap dan 
ditargetkan dapat menjamin kepesertaan dari masyarakat kategori miskin, dalam pelak-
sanaannya masih banyak yang perlu diperbaiki. Masih ditemukan masyarakat miskin yang 
justru tidak terdaftar sebagai peserta PBI.

Terbatasnya akses masyarakat miskin pada informasi jenis kepesertaan JKN membuat 
masyarakat, terutama perempuan, tidak memahami bagaimana prosedur pendaftaran 
kepesertaan. Mereka tidak mengetahui bahwa pada skema kepesertaan terdapat kate-
gori peserta PBI yang menerima subsidi dari pemerintah pusat. Karena ketidaktahuan ini 
membuat mereka khawatir untuk ikut berpartisipasi dalam sistem kesehatan yang baru 
ini.

“Enggak, saya bukan peserta BPJS, tetangga saya lingkungan sini mana ada 
yang BPJS. Kita ini kan begini ini hidupnya, rumahnya di daerah kumuh, deng-
an aliran selokan yang tersumbat, rumah berdempetan dan dekat kandang 
ayam, pekerjaan seadanya... entar kalau daftar BPJS disuruh bayar iuran se-
gala. Suami saya cuma supir angkutan umum. Jadi ya gitu, saya ama tetangga 

4 Wawancara dengan perempuan peserta JKN di Jakarta Timur pada 31 Oktober 2014 dan Kota Bandung, 6 No-
vember 2014.
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saya ya gak pakai (jaminan kesehatan) apa-apa.” (Perempuan bukan peserta 
JKN, Kota Bandung)

Sebagai akibat dari tidak dipublikasikannya data kepesertaan PBI –baik peserta peralihan 
Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)
maupun peserta yang baru terdata, masih ditemukan masyarakat miskin yang tidak me-
ngetahui status kepesertaannya. Hal ini ditemukan pada peserta yang sebelumnya su-
dah terdaftar dalam program jaminan kesehatan di daerahnya. Ketidaktahuan bahwa pe-
serta Jamkesmas dan Jamkesda secara otomatis menjadi peserta JKN ini mengakibatkan 
masyarakat miskin tidak terdaftar sebagai PBI JKN. 

Hal serupa juga terjadi di wilayah lainnya yaitu di Kota Medan, sekitar 30 persen masyarakat 
miskin tidak mengetahui bahwa dirinya sudah terdata sebagai peserta PBI JKN.5  Sebagian 
ada pula yang mendaftarkan diri kembali menjadi peserta kelas tiga, dan pendaftarannya 
diterima oleh kantor BPJS setempat. Sehingga mengakibatkan adanya kepesertaan ganda.

Padahal menurut peraturannya, masyarakat miskin dan tidak mampu dapat ditanggung 
sebagai peserta PBI jika memenuhi kriteria miskin yang telah ditetapkan Menteri Sosial 
melalui Kepmensos 146/HUK/2013. Kepesertaan PBI didaftarkan pemerintah ke BPJS Ke-
sehatan melalui iuran bulanan yang ditanggung oleh pemerintah. Melalui pendataan yang 
dilakukan oleh Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, jumlah peserta PBI 
telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebanyak 86.400.000 orang. Meskipun kuotanya te-
lah ditetapkan, ternyata masih banyak ditemukan masyarakat miskin yang belum terdaf-
tar sebagai peserta PBI. Karena masih banyaknya masyarakat miskin yang belum terdaftar, 
Kementerian Sosial kembali menetapkan kuota bagi kepesertaan PBI melalui Kepmen-
sos Nomor 147/HUK/2013, dengan jumlah 1.779.421 orang.6 Ada persoalan yang serius 
dalam masalah data kependudukan tentang masyarakat miskin.

Meski sudah dilakukan penambahan kuota, namun hingga November 2014 masih dite-
mukan masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak mampu membayar iuran keseha-
tan yang tidak terjamin kepesertaannya, khususnya perempuan. Hal tersebut disebabkan 
oleh beberapa faktor:

• Pertama, tidak disertakannya partisipasi masyarakat secara luas dalam pengam-
bilan kebijakan tentang jumlah kuota peserta PBI. Keterbukaan informasi publik 
juga belum menjadi disiplin organisasi dalam tubuh BPJS Kesehatan maupun lem-

5 Analisa Daily.com. (26/11/2014). Tiga Puluh Persen Peserta Jamkesmas Tidak Tahu Terdaftar BPJS. Diakses pada 
8 Desember 2014 dari http://analisadaily.com/news/read/30-persen-peserta-jamkesmas-tidak-tahu-terdaftar-
bpjs/84820/2014/11/26

6 Masyarakat yang dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Kementerian So-
sial, menurut peraturannya, akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah –seperti peserta Jaminan Kesehatan Dae-
rah (Jamkesda).
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baga yang diberikan otoritas dalam mengelola data kepesertaan PBI (atau Basis 
Data Terpadu). 

• Kedua, metode penyampaian informasi JKN dilakukan secara tidak memadai, satu 
arah, dan kurang menyentuh komunitas-komunitas warga hingga tingkat perde-
saan/pinggiran. Misalnya, metode penyampaian informasi dilakukan hanya mela-
lui televisi, diwakilkan hanya pada tokoh masyarakat (RT atau RW), dan materi-
materi yang dipublikasi secara online. Metode semacam ini jelas tidak sensitif 
pada kultur masyarakat miskin di negara berkembang yang tingkat literasi infor-
masinya rendah dan memiliki karakteristik komunikasi dua arah.

• Ketiga, terlalu menekankan pada persoalan administrasi (prosedural). Adminis-
trasi yang dimaksud adalah peraturan dan persyaratan pendaftaran kepesertaan 
yang tidak mudah dimengerti, peraturan yang berganti sangat cepat –bahkan 
dalam hitungan minggu, tidak fleksibel dan tidak sensitif pada pola mobilitas 
masyarakat antar daerah yang tinggi.

Sistem pendaftaran kepesertaan offline tidak ramah terhadap calon peserta juga menjadi 
kendala yang harus dihadapi ketika sudah memiliki informasi kepesertaan yang lebih baik. 
Ini memicu hadirnya jasa calo yang dapat merugikan calon peserta. Tidak sedikit uang 
yang dipungut oleh calo tersebut, berkisar Rp 50.000,- hingga Rp 350.000,-. Para calo 
tidak peduli dengan status kepesertaan/kelas yang akan didaftarkan, meskipun calon pe-
serta berasal dari keluarga yang tidak mampu. 

Ketidak aktifan pengurus wilayah setingkat Rukun Tangga (RT) atau Rukun Warga (RW) 
dalam mendata peserta yang berhak menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), ber-
akibat pada banyaknya masyarakat miskin yang menggunakan jasa calo dan tidak sesuai 
dengan kemampuan finansialnya.7 

Keaktifan pengurus wilayah seperti RT dan RW  sangat membantu proses sosialisasi me-
ngenai kepesertaan.8 Apalagi jaminan terhadap peran serta masyarakat diatur  dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 
Kesehatan, untuk memberikan data yang benar dan akurat tentang peserta PBI melalui 
unit pengaduan masyarakat di setiap daerah. Artinya, apabila pengurus wilayah sekitar 
tidak aktif maka akan sangat merugikan peserta PBI yang tidak mengetahui secara oto-
matis sebagai peserta JKN. Praktik-praktik calo yang merugikan menunjukkan sosialisasi 
kepesertaan JKN terhadap masyarakat sangat buruk.

7 Wawancara dengan perempuan peserta JKN di Jakarta Timur, 13 November 2014.
8 Wawancara dengan perempuan peserta JKN di Jakarta Timur pada 13 November 2014 dan Kota Bandung pada 6 

November 2014.
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Sebagai upaya menuju Universal Health Care, program JKN bermasalah dalam hal pendaf-
taran kepesertaan bayi baru lahir. Ditemukan bayi yang baru dilahirkan oleh perempuan 
peserta JKN ternyata tetap dikenakan biaya perawatan. Walaupun BPJS Kesehatan telah 
mengeluarkan Peraturan Direksi Nomor 211 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pen-
daftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan BPJS Kesehatan yang menyatakan bahwa 
prosedur pendaftaran kepesertaan bayi baru lahir diberlakukan masa tunggu aktivasi 
kartu selama tujuh hari, kecuali  bagi bayi yang lahir dari peserta PBI, peserta Peserta Bu-
kan Penerima Upah/PBPU kelas 3, atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
saja. Ketentuan tersebut juga ditetapkan pada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan.

3.3   Pemanfaatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) 
mengatur bahwa setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pro-
gram jaminan sosial yang diikutinya. Namun seperti yang telah dibahas pada poin menge-
nai akses informasi JKN bahwa hingga saat ini tidak terdapat peraturan yang jelas meng-
atur mekanisme sosialisasi program JKN –termasuk dalam detil pemanfaatan pelayanan 
program JKN. 

Walaupun Kementerian Kesehatan RI telah membuat buku pedoman sosialisasi program 
JKN, tetapi penelitian WRI menemukan terdapat masalah dalam mengakses pemanfaatan 
pelayanan program JKN. Yaitu peserta JKN masih harus menanggung biaya tambahan, 
tidak bisa menggunakan layanan JKN di fasilitas yang berjejaring dengan BPJS Kesehatan, 
dan tidak dapat memanfaatkan layanan kontrasepsi.

1. Tidak semua biaya otomatis ditanggung oleh BPJS Kesehatan, seperti pelayanan obat-
obatan dan alat-alat medis habis pakai (yang tidak termasuk dalam paket INA-CBGs), 
beberapa tindakan medis, serta biaya kunjungan beberapa dokter spesialis yang me-
nangani persalinannya. Bahkan ada pula yang terpaksa harus mengeluarkan uang 
yang tidak sedikit setelah mendapatkan Surat Eligibilitas Peserta di fasilitas kesehatan 
tertentu.9 Hal ini diperparah dengan kurangnya keaktifan tenaga kesehatan di fasilitas 
kesehatan dalam menginformasikan rincian biaya apa saja yang ditanggung dan tidak, 
serta tidak ada mekanisme pengaduan yang dapat dimanfaatkan dan mudah diakses. 
Padahal harapan dari keikutsertaan program JKN ini agar mendapatkan manfaat JKN 
semaksimal mungkin tanpa harus dikenakan biaya lain-lain di luar iuran kepesertaan. 
Hal ini terjadi karena minimnya informasi kepada para peserta JKN bahwa menjadi 
peserta JKN tidak otomatis mendapatkan seluruh pelayanan kesehatan secara gratis. 

9 Wawancara dengan peserta JKN di Kota Bandung, 7 November 2014. Peserta ini harus membayar biaya perawa-
tan tambahan yang mencapai Rp 1.600.000,-..
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Bahkan tidak ada peraturan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mencari infor-
masi daftar pelayanan yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

 Kebijakan menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta JKN sepanjang dia mengikuti 
prosedur pelayanan, fasilitas kesehatan tidak boleh mengenakan biaya. Fasilitas ke-
sehatan menagihkan seluruh biaya-biaya kepada BPJS Kesehatan dengan sistem kapi-
tasi, non-kapitasi, dan INA-CBGs. Bahkan, pelayanan gawat darurat di fasilitas keseha-
tan yang tidak menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan pun telah ditetapkan agar 
dibayar melalui mekanisme penggantian biaya dengan menagihkannya kepada BPJS 
Kesehatan. Peserta JKN dijamin tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali (Jaminan 
Sosial Indonesia). Pembebanan biaya ekstra kepada peserta dilakukan bila peserta 
JKN menggunakan akomodasi rawat inap satu tingkat di atas haknya.

2. Selain itu, masalah tidak tersedianya ruang rawat inap kelas 3 berisiko terhadap ke-
selamatan peserta perempuan PBI (dan kelas 3) yang berada pada tahap kegawat-
daruratan kebidanan. Dengan pemberlakuan sistem rujukan berjenjang pada pro-
gram JKN, perempuan harus datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 
dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) hal ini  akan berakibat fatal jika 
terdapat risiko komplikasi persalinan atau pendarahan. Ketiadaan publikasi informasi 
di setiap rumah sakit tentang ketersediaan ruang rawat inap kelas 3 tersebut berisiko 
mendatangkan praktik korupsi yang dilakukan oleh pihak internal rumah sakit. Tidak 
tertutup kemungkinan pemanfaatan ruang perawatan kelas termahal diberikan ke-
pada pasien umum yang bersedia membayar terma-suk pasien peserta JKN, terutama 
bagi pasien PBI.

3. Tidak adanya kontrol biaya pada rumah sakit BPJS dan tidak adanya peraturan ten-
tang daftar pelayanan kesehatan yang ditanggung dan tidak tidak ditanggung oleh 
BPJS Kesehatan membuat masyarakat miskin berpotensi besar menjadi korban pe-
narikan biaya-biaya tak terduga di FKTL. Pihak tersebut memanfaatkan situasi dan 
kondisi masyarakat miskin di Indonesia (seperti juga di negara berkembang lainnya) 
yang memiliki tingkat literasi informasi yang rendah. Bagi pasien yang kritis, mereka 
tidak dapat serta merta melakukan pengaduan atas dikenakannya biaya ekstra. Hal 
ini terjadi karena memang tidak ada publikasi informasi tentang pelayanan kesehatan 
yang ditanggung dan tidak oleh BPJS –baik secara offline maupun online, sehingga 
tidak ada dasar yang jelas dan kuat bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan.

4. Peserta JKN juga tidak memanfaatkan layanan kesehatan di FKTP karena belum men-
jadi pilihan utama dalam mengakses pelayanan kebidanan. Mayoritas perempuan 
miskin di wilayah perkotaan cenderung mendatangi bidan praktik mandiri sebagai 
fasilitas kesehatan terdekat, terutama dalam mengakses layanan kebidanan: pemerik-
saan kehamilan (antenatal care/ANC), bersalin, pasca bersalin (postnatal care/PNC), 
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dan kontrasepsi. Bahkan, saat mereka sudah terdaftar sebagai peserta JKN, sebagian 
besar masih memilih untuk mendatangi bidan praktik mandiri. Mereka mendatangi 
puskesmas hanya pada saat-saat tertentu, misalnya saat mengetahui bahwa kehami-
lan maupun persalinannya berpotensi komplikasi atau saat bidan praktik mandiri yang 
terdekat sedang berhalangan atau fasilitas bersalinnya sudah penuh terisi pasien lain.

“Ke puskesmas hanya pada saat bidan praktik mandiri sedang tidak me-lay-
ani pasien (berhalangan). Itu pun terpaksa, karena jaraknya jauh, bisa ma-
kan waktu setengah sampai satu jam.” (Wawancara perempuan yang tinggal 
di pinggiran/perbatasan Kota Bandung)

5. Mayoritas alasan yang dikemukakan oleh masyarakat miskin mengapa mereka lebih 
memilih bidan praktik mandiri adalah karena pertama, jarak puskesmas jauh dari 
rumahnya (sekitar 30-60 menit menggunakan angkutan umum); kedua, antrian di 
puskesmas lebih panjang karena jumlah bidan tidak sebanding dengan peserta, hal 
ini diperparah dengan seringnya bidan puskesmas harus dinas luar. Mereka yang me-
miliki anak balita merasa kerepotan jika harus antri terlalu lama. Selain harus mening-
galkan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lainnya, merekapun harus mengelu-
arkan biaya lain-lain seperti biaya jajan anak-anaknya karena harus menunggu lama 
di puskesmas; ketiga, waktu konsultasi lebih lama di bidan praktik mandiri sehingga 
lebih merasa nyaman mengutarakan segala permasalahan yang dianggapnya bersifat 
personal; keempat, sudah terbiasa/langganan mendatangi bidan praktik mandiri se-
jak kelahiran anak-anak sebelumnya dan sudah menjadi kebiasaan yang turun-temu-
run di keluarganya.

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN menanggung biaya pela-
yanan kesehatan sepanjang pelayanan diberikan di jejaring fasilitas kesehatan yang 
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, aturan 
tersebut belum bisa sepenuhnya dijalankan. Hal ini terjadi karena beberapa alasan: 

 Pertama, setiap peserta JKN diharuskan mendaftarkan diri ke FKTP terdekat, yaitu 
puskesmas dan klinik pratama. Kendala yang dihadapi adalah tidak banyak puskes-
mas yang beroperasi selama 24 jam (puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neona-
tal Emergensi Dasar /PONED) dan tidak semua klinik pratama BPJS Kesehatan sudah 
berjejaring dengan bidan praktik mandiri. Pada sisi lain, mayoritas kaum perempuan 
miskin lebih memilih bidan praktik mandiri dalam memperoleh pelayanan kebidan-
an.10 Artinya, kebijkan tersebut sebenarnya mempersempit pilihan fasilitas kesehatan 

10 Diketahui sampai dengan Agustus 2014, FKTP BPJS Kesehatan berjumlah 9.752 puskesmas dan 1.656 klinik prata-
ma di seluruh Indonesia (Berita Satu, 2014). Sementara yang sudah terdaftar di BPJS Kantor Cabang Utama Ban-
dung (Kabupaten/Kota Bandung, Cimahi dan Bandung Barat) terdapat 117 puskesmas dan 77 klinik pratama. 
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peserta JKN. 

 Kedua, peserta JKN selama ini belum mendapatkan informasi yang memadai menge-
nai tata cara penggunaan fasiltas kesehatan BPJS. Sebagian besar masyarakat belum 
mengetahui informasi tentang prosedur penggunaan fasilitas kesehatan program JKN 
dan di fasilitas kesehatan mana saja kartu BPJS dapat dimanfaatkan. Hal itu terlihat 
dari masih ditemukannya kasus-kasus peserta JKN yang tidak memanfaatkan kartu 
BPJS dalam mengakses layanan kontrasepsi ke bidan praktik mandiri. Padahal bidan 
praktik mandiri tersebut sudah bekerja sama dengan BPJS dan juga berjejaring den-
gan klinik pratama. 

6.  Salah satu layanan kebidanan dalam program JKN adalah layanan pemberian kon-
trasepsi. WRI menemukan tidak semua layanan kontrasepsi ditanggung oleh BPJS 
Kesehatan. Kendala ini dihadapi oleh perempuan yang berkunjung ke bidan praktik 
mandiri yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Terdapat biaya yang harus dike-
luarkan untuk pembelian alat dan obat kontrasepsi: untuk jenis spiral (Intra Uterine 
Device/IUD) sebesar Rp 150.000,- hingga Rp 200.000,-; sedangkan untuk jenis suntik 
sebesar Rp 25.000,- hingga Rp 40.000,-. Sementara untuk layanan pemasangan/pen-
cabutannya dapat diakses secara gratis (dijamin BPJS Kesehatan). Hal ini disebabkan 
bidan praktik mandiri tidak mendapatkan kiriman (distribusi) alat kontrasepsi dari 
pemerintah. Bidan-bidan tersebut harus membeli peralatan dan obat kontrasepsi 
swasta yang tersedia di toko-toko obat, yang tentu saja dengan harga lebih mahal 
daripada standar harga pemerintah. 

 Pada kasus di kota/kabupaten lain di Jawa Barat bahkan FKTP pernah mengalami ke-
kosongan stok alat dan obat kontrasepsi. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, se-
bagian besarnya mengalami kekosongan stok alat kontrasepsi gratis berupa pil dan 
suntik, padahal sekitar 80% masyarakat Jawa Barat menggunakan kontrasepsi jenis 
tersebut.11 

 Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelak-
sanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional disebutkan bahwa alat kontrasepsi 
merupakan manfaat kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, karena sudah 
termasuk dalam daftar obat yang ditanggung oleh Pemerintah (Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN). Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara 
masyarakat memanfaatkan layanan kontrasepsi jika alat kontrasepsinya tidak terse-

Dari jenis FKTP yang bisa menyediakan layanan JKN, mayoritas terdiri dari puskesmas dan klinik pratama. Hanya 
sedikit sekali jumlah bidan praktik mandiri yang sudah berjejaring dan menyediakan layanan JKN –sekitar kurang 
dari lima persen hingga Juni 2014 (Pusat KPMAK UGM, 2014).

11 Republika Online. (Agustus 2014). Persediaan Alat Kontrasepsi di Jawa Barat Kritis. Diakses pada 25 Desember 
2014 dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/08/10/na2l5t-persediaan-alat-
kontrasepsi-di-jabar-kritis
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dia. Sedangkan BPJS Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk menjamin ketersedi-
aan alat kontrasepsi. Sampai saat ini tidak ada peraturan BPJS Kesehatan atau pera-
turan lainnya yang menjamin kepastian ketersediaan alat kontrasepsi di setiap FKTP 
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

 Terlepas dari program keluarga berencana yang secara struktural berada di bawah 
koordinasi BKKBN, BPJS Kesehatan semestinya memiliki mekanisme yang integral 
dalam memastikan ketersediaan alat kontrasepsi bagi peserta JKN. Misalnya, dengan 
memastikan BKKBN telah melaksanakan tugasnya dalam menyediakan dan mendis-
tribusikan alat kontrasepsi ke seluruh FKTP.

 Persoalan lain dalam isu kontrasepsi adalah tidak meratanya distribusi alat kontrasep-
si ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Masih ditemukan kasus puskesmas memiliki pasokan 
alat kontrasepsi yang berlebih berupa pil KB, namun terus-menerus menerima kiri-
man alat kontrasepsi tersebut dari BKKBN. Sementara di beberapa daerah lainnya 
mengalami kekosongan alat kontrasepsi hingga berbulan-bulan. Artinya, tidak ada 
mekanisme di BPJS Kesehatan maupun BKKBN yang dapat mengontrol program pe-
nyediaan dan distribusi alat kontrasepsi gratis yang menjadi kewenangan dan tugas 
BKKBN.

3.4    Fasilitas Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional

Fasilitas kesehatan, termasuk di dalamnya alat kesehatan, dan fasilitas ruangan berkon-
tribusi dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang optimal. Dalam peta 
jalan sosialisasi JKN, seharusnya sosialisasi juga dilakukan bersamaan dengan persiapan 
penguatan fasilitas kesehatan –baik tingkat pertama maupun tingkat lanjut. Kendala yang 
dihadapi oleh para bidan dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal salah satu-
nya adalah kurang memadainya alat-alat kesehatan yang tersedia di puskesmas maupun 
di rumah sakit.

Bidan puskesmas menyatakan bahwa jumlah dan jenis peralatan medis yang terdapat di 
puskesmas sangat memprihatinkan.12 Bahkan alat kesehatan yang tersedia sudah dalam 
kondisi yang tidak layak pakai dan berpotensi membahayakan keselamatan bayi baru la-
hir. Contohnya pemanas bayi yang tidak memiliki pengatur suhu. Akibatnya, bidan harus 
melakukan pengecekan temperatur secara berkala. Bidan khawatir jika jumlah pasien 
meningkat dan terlalu sibuk atau lupa melakukan pengecekan, bayi yang ada di dalam 
tabung bisa mengalami luka bakar karena kepanasan. Selain itu jumlah ultrasonograph 

12 Berdasarkan FGD WRI “Evaluasi Implementasi JKN Terkait Pelayanan Kebidanan di Jakarta Timur” yang dilakukan 
pada 29 Oktober 2014.
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(USG) yang dimiliki puskesmas sangat terbatas (hanya satu) sehingga penggunaan USG 
harus bergantian antara satu poli dengan poli kebidanan lainnya.

Sama halnya dengan masalah minimnya ketersediaan alat kesehatan yang terbatas di Ja-
karta, bidan di salah satu puskesmas mampu PONED di Bandung menyatakan bahwa tidak 
ada perbedaan fasilitas, sarana dan prasarana puskesmas baik sebelum atau sesudah JKN 
dilaksanakan. Lebih jelas lagi, bidan mengungkapkan bahwa tidak ada penambahan jum-
lah poliklinik, ruang bersalin, tempat tidur persalinan, ataupun alat-alat medis yang diper-
lukan untuk memberikan pelayanan kebidanan. Jika terjadi peningkatan jumlah pasien, 
bidan terpaksa menggunakan ruang observasi untuk proses melahirkan ataupun rawat 
inap setelah melahirkan.

Penelitian WRI menunjukkan bahwa pada tingkat FKTP, persoalan berupa minimnya sa-
rana dan prasarana di puskesmas dan belum tertanganinya persalinan kegawatdaruratan 
dasar di puskesmas mampu PONED menjadi salah satu penyebab tingginya kasus yang 
dirujuk ke FKTL mampu PONEK. Tidak semua kabupaten atau kota yang telah memenuhi 
standar World Health Organization (WHO) tentang ketersediaan minimal empat puskes-
mas mampu PONED di dalam satu kabupaten/kota. Di Jakarta sendiri, hanya 50% kota 
yang mencapai standar tersebut; dan di Jawa Barat 88,46% kabupaten/kota telah menca-
pai standar (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Peningkatan jumlah peserta JKN yang tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas kese-
hatan berdampak pada penumpukan pasien di rumah sakit. Jumlah rumah sakit mampu 
PONEK yang dapat melayani pasien komplikasi persalinan dengan tingkat keparahan yang 
berat ternyata masih belum mencukupi. Contohnya di Jawa Barat, jumlah rumah sakit 
mampu PONEK hanya ada 18 unit untuk melayani 44.548.431 orang. Hal ini tentu saja 
masih di bawah standar rasio WHO yaitu satu rumah sakit mampu PONEK untuk melayani 
500.000 orang. Idealnya Provinsi Jawa Barat memiliki 89 unit rumah sakit mampu PONEK.

Seperti di puskesmas, alat kesehatan yang ada di rumah sakit juga masih sangat terbatas. 
Meskipun tenaga kesehatan untuk operasi mendapatkan tambahan –yaitu satu penam-
bahan dokter dan empat penata anastesi, namun dirasakan belum seimbang dengan ke-
tersediaan alat yang bisa dioperasikan. Hal ini menjadi penghambat dalam melakukan 
pelayanan kebidanan kepada pasien. Selain alat bedah perut (laparatomi), bidan di rumah 
sakit juga merasakan kesulitan pada saat melakukan pelayanan gawat darurat dengan 
terbatasnya fasilitas kesehatan. Seperti yang terjadi di salah satu rumah sakit di Jakarta 
Timur, alat USG yang dimiliki hanya satu unit dan tersedia di poliklinik kebidanan. Bidan 
mengungkapkan jika ada keadaan gawat darurat di malam hari, ia harus meminjam alat 
USG ke poliklinik kebidanan untuk di bawa ke ruang operasi. Peminjaman itu menunda 
waktu pelayanan bidan ke pasien padahal jumlah pasien yang harus dilayani cukup ba-
nyak.
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Minimnya ketersediaan alat kesehatan yang berfungsi, membuat masyarakat tidak men-
dapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Misalnya, jumlah alat USG, alat laparatomi, 
dan pengawasan gawat nafas (ventilator) yang tidak sebanding dengan jumlah peserta. 
Padahal, pada Juni 2014, jumlah peserta JKN telah mencapai 124.553.040 orang yang me-
lampaui target kepesertaan dalam setahun, yaitu 121.000.000 orang (Saputra, Okezone, 
2014). Hal ini berdampak pada terhambatnya kerja bidan dan masyarakat harus menung-
gu lebih lama, bahkan memakan waktu hingga lima jam menunggu untuk di periksa oleh 
bidan. Selain itu, banyak peserta harus mengantri giliran dioperasi hingga berbulan-bulan. 
Dalam konteks pelayanan kebidanan, hal ini dapat membahayakan kesehatan ibu hamil 
atau bayi yang baru lahir. 

Peningkatan pasien yang sangat tinggi juga perlu diimbangi dengan kecukupan jumlah ru-
angan perawatan di rumah sakit. Banyak pasien PBI dan pasien mandiri kelas 3 yang tidak 
mendapatkan ruang perawatan sesuai haknya. Hal ini karena jumlah ruang perawatan 
atau jumlah tempat tidur yang kurang dibandingkan jumlah peserta Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) BPJS. Contohnya di Jawa Barat, hanya terdapat 13.412 unit tempat tidur kelas 
tiga untuk melayani 14.758.324 pasien PBI. Kondisi tersebut belum memenuhi standar 
WHO yaitu satu tempat tidur per 1.000 masyarakat.

Menurut bidan, ruangan adalah bagian yang penting dalam penanganan pasien. Namun 
kenyataannya fasilitas ruangan di salah satu rumah sakit di Jakarta masih kurang. Dalam 
pelaksanaan JKN, rumah sakit mengalami peningkatan jumlah pasien yang mencapai 
100%. Akibatnya, rumah sakit membuat kebijakan untuk mengurangi jumlah ruangan ke-
las 2 untuk dipergunakan sebagai kelas 3. Sama halnya dengan rumah sakit di Jakarta 
Timur, rumah sakit di Kota Bandung tidak melakukan persiapan khusus untuk melaksana-
kan JKN. Salah satu rumah sakit hanya memiliki enam tempat tidur untuk pasien persali-
nan. Sehingga rumah sakit terpaksa harus menempatkan pasien di koridor luar kamar un-
tuk bisa menampung pasien rujukan. Selain itu, pada salah satu FKTL, ruang tindakan dan 
ruang penyimpanan peralatan medis yang ada di rumah sakit terpaksa dijadikan sebagai 
ruang rawat inap pasien untuk dapat menerima dan melayani pasien rujukan.

Ketersediaan ruangan di salah satu FKTL di Bandung juga sangat terbatas. Padahal, pasien 
yang dirujuk ke FKTL tingkat tiga memiliki masalah dan kasus kehamilan yang darurat se-
hingga butuh penanganan yang cepat. Tetapi pada kenyataannya, ketersediaan fasilitas 
kesehatan tidak sebanding dengan jumlah pasien yang datang. Tidak jarang pasien yang 
hendak mengakses layanan kebidanan di rumah sakit tersebut harus menunggu dalam 
daftar tunggu.

Akibat kurangnya jumlah ruang rawat inap yang diperuntukkan bagi pasien PBI dan pasien 
BPJS kelas 3, beberapa rumah sakit berinisiatif memfungsikan ruang-ruang yang seharus-
nya steril menjadi ruang rawat inap bagi para pasien yang tak tertangani. Selain itu, juga 
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ditemukan pasien yang ditempatkan di ruang-ruang non-perawatan, seperti ruang tung-
gu rumah sakit –tindakan yang sebenarnya tidak etis dalam layanan kesehatan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa rumah sakit sebagai FKTL masih belum siap menghadapi lonjakan 
jumlah pasien BPJS. Seharusnya rumah sakit dan BPJS secara bersama-sama bisa mel-
akukan pengembangan fasilitas di rumah sakit dalam upaya persiapan implementasi JKN. 
Pembiaran dan pewajaran atas melonjaknya jumlah pasien BPJS yang mengakses layanan 
di rumah sakit tanpa mengimbanginya dengan pengembangan standar kualitas dan kuan-
titas fasilitas di rumah sakit tentunya akan menjadi masalah. 

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas kebidanan rumah sakit, dibu-
tuhkan tipe/kelas rumah sakit yang lebih tinggi, yaitu rumah sakit tipe A dan B. Rumah 
sa-kit dengan tipe A dan B dibutuhkan untuk penanganan kegawatdaruratan kebidanan 
yang membutuhkan fasilitas intensive care unit (ICU) dan neonatal intensive-care unit 
(NICU). Contohnya di Jawa Barat, pada tahun 2014 hanya memiliki rumah sakit tipe A 
sebanyak tujuh unit dan rumah sakit tipe B sebanyak 47 unit untuk melayani 44.548.431 
orang. Artinya, minimnya rumah sakit rujukan tipe A dan B seperti yang terjadi di Jawa 
Barat menunjukkan tidak meratanya fasilitas yang tersedia untuk rujukan kegawatdarura-
tan kebidanan.

Hal tersebut disebabkan oleh penetapan tipe rumah sakit yang terlalu fokus pada jumlah 
minimal tempat tidur dan tidak mempertimbangkan kelengkapan fasilitas kesehatan lain-
nya, seperti fasilitas ICU, NICU, ventilator, atau peralatan kesehatan lainnya. Sehingga apa-
bila terdapat rumah sakit yang sudah memenuhi syarat kelengkapan secara umum dan 
memiliki alat kesehatan yang mutakhir, namun tetap diklasifikasi sebagai rumah sakit tipe 
C (tipe/kelas yang lebih rendah) hanya karena tidak memenuhi jumlah minimal tempat 
tidur yang disyaratkan. Padahal jumlah pembangunan untuk memenuhi standar jumlah 
minimal tempat tidur masih bisa dipenuhi dalam jangka waktu dekat, tidak seperti keleng-
kapan peralatan, teknologi, dan fasilitas kesehatan lain yang lebih susah dipenuhi dalam 
jangka waktu dekat. Akibatnya, terhadap kasus-kasus komplikasi persalinan yang cukup 
berat, rumah sakit tersebut tidak boleh melayani.

3.5   Tenaga Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional

Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, khususnya bidan, menjadi unsur penting dalam 
mempersiapkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu. Oleh sebab itu, kegiatan per-
siapan seharusnya dilakukan sebelum JKN dilaksanakan. Namun dari penelitian yang di-
lakukan menunjukkan, persiapan tenaga kesehatan baru dilakukan dalam tahap pengem-
bangan setelah pelaksanaan JKN. Adaptasi yang dilakukan terhadap tenaga kesehatan 
memperlihatkan ketidaksiapan layanan kesehatan dalam menghadapi JKN. 
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A.   Jumlah bidan di FKTP dan FKTL tidak berimbang dengan jumlah peserta JKN

1.  Terbatasnya jumlah bidan di Puskesmas

Ketidakseimbangan antara jumlah bidan dengan jumlah persalinan seperti yang terjadi 
di Jakarta menunjukkan adanya kekurangan tenaga bidan yang cukup serius. Terbukti de-
ngan Jakarta (2013) sebagai provinsi dengan rasio bidan masyarakat terendah (28,8 bidan 
per 100.000 masyarakat), jauh di bawah target indikator Indonesia Sehat yaitu 100 bidan 
per 100.000 masyarakat. Padahal berdasarkan Riset Fasilitas Kesehatan Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kesehatan tahun 2011, proporsi ibu yang persalinannya ditolong oleh 
tenaga kesehatan meningkat dari 79% pada tahun 2010 menjadi 86,9% pada tahun 2013. 
Mengingat dengan dilaksanakannya JKN jumlah pasien semakin meningkat maka pela-
yanan kesehatan seharusnya didukung pula dengan pelayanan dan jumlah tenaga keseha-
tan termasuk bidan  yang baik dan memadai.

Tugas bidan di puskesmas memang hanya dibebankan di dua program utama, yaitu pe-
layanan poli kebidanan di puskesmas dan posyandu di daerah cakupan puskesmas. Kedua 
program ini berlangsung setiap hari kerja dan bidan harus berpindah-pindah di dua tem-
pat tersebut. Kegiatan yang tercakup dalam kedua program tersebut berupa pelayanan 
periksa hamil dan melahirkan, pelayanan keluarga berencana, pemberian makananan 
tambahan, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, dan perbaikan gizi. Namun kedua program 
tersebut membutuhkan mobilisasi yang cepat di tengah kondisi keterbatasan personel. 
Apalagi kedua program tersebut harus dilangsungkan setiap hari. Ketidaksesuaian tugas 
bidan di puskesmas menambah beban kerja yang harus dilakukannya.  

“Bidan di puskesmas jumlahnya cuma dua sampai tiga orang. Dari dulu sam-
pai sekarang juga gak berubah-rubah. Gak sesuai sama banyaknya program 
kesehatan ibu dan anak yang ada di puskesmas.” (Bidan puskesmas, Jakarta 
Timur)

 
Dengan jumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh bidan maka seluruh bidan yang ter-
dapat di puskesmas kesulitan dalam melakukan pembagian tugas dalam melakukan pe-
layanan. Selain harus melaksanakan dua program utama, bidan juga dibebankan dengan 
tugas mendampingi dokter yang sedang pendidikan dan program tertentu yang harus di-
lakukan di luar jam kerja tanpa diberikan insentif. Oleh karena itu, pengaturan tugas dan 
program yang dibebankan kepada bidan puskesmas harus ditinjau kembali. Dengan keter-
batasan jumlah bidan, penambahan beban kerja seharusnya tidak terjadi.

Selain itu, cakupan wilayah kerja puskesmas yang luas namun jumlah tenaga kesehatan 
yang terbatas menjadi alasan mengapa bidan harus melakukan pembatasan waktu terha-
dap pelayanan kebidanan di puskesmas dan posyandu. Seperti yang terjadi di salah satu 
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Puskesmas Non-PONED di Jakarta yang memiliki cakupan wilayah cukup luas yaitu 17 RW 
dan 19 posyandu. Puskesmas tersebut memiliki dua bidan yang bertugas bersama untuk 
melayani ibu hamil yang datang berkunjung ke puskesmas pada pukul 08.00 sampai 10.00 
WIB, kemudian pada pukul 10.00 sampai 11.00 WIB harus pergi meninggalkan puskesmas 
untuk melakukan pembinaan dan melayani ibu hamil dan balita di posyandu yang berjum-
lah sekitar 50-70 orang setiap harinya; kemudian pada pukul 11.00 harus kembali lagi ke 
puskesmas untuk melayani ibu hamil yang sudah menunggu. Akibatnya, pada saat berada 
di posyandu, bidan tidak dapat maksimal melakukan pelayanan karena dihubungi oleh 
puskesmas untuk segera kembali melayani pasien yang sudah menunggu. 

Dengan terbatasnya jumlah bidan yang berada di puskesmas serta beban kerja yang tinggi 
membuat perempuan peserta JKN tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang opti-
mal. Seringkali perempuan yang ingin memeriksakan kehamilan menghadapi antrian yang 
panjang dan tidak dapat diperiksa karena bidan harus segera bertugas ke Posyandu. 

Fungsi puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama akan mengalami ham-
batan yang besar terhadap waktu dan kualitas pelayanan jika beban kerja dan jumlah 
bidan tidak bertambah. Dengan jumlah kunjungan pasien yang semakin meningkat ditam-
bah program lain yang dibebankan kepada bidan, akan membuat pelayanan kebidanan di 
puskesmas tidak optimal.  

2.   Terbatasnya tenaga kesehatan (bidan) di rumah sakit

Sementara di rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) me-
miliki tanggung jawab untuk menerima pasien rujukan dari pusat pelayanan kesehatan 
tingkat pertama. Dengan tanggung jawab tersebut, maka rumah sakit akan menerima 
pasien yang memiliki kondisi beragam. Hal ini terlihat dari hasil focus group discussion 
(FGD) WRI di Jakarta, di mana bidan mengungkapkan bahwa jumlah pasien yang melaku-
kan pelayanan kebidanan di poli kebidanan rumah sakit meningkat hingga 100%. Jum-
lah pasien sebelum adanya JKN berkisar 40-50 per hari; sedangkan setelah JKN berkisar 
antara 100-130 pasien per hari.

Namun, hal ini tidak diikuti oleh penambahan jumlah tenaga bidan di rumah sakit. Menu-
rut pengalaman bidan di rumah sakit Jakarta Timur yang sudah bekerja selama 10 tahun, 
penambahan jumlah bidan hanya terjadi jika ada bidan yang sudah pensiun dan harus di-
gantikan. Proses penambahan ini pun berlangsung secara bertahap dengan jangka waktu 
lima tahun untuk penambahan tiga bidan. 

Dengan adanya sistem rujukan, bidan rumah sakit mendapatkan tugas tambahan untuk 
administrasi kelengkapan data, menanggapi peserta yang tidak paham tentang sistem ru-
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jukan, dan juga menjelaskan secara baik tentang layanan yang ditanggung dan yang tidak 
ditanggung oleh BPJS. Meskipun di rumah sakit tersebut sudah ada unit layanan BPJS yang 
bertugas untuk menerima pertanyaan dan keluhan dari peserta BPJS, namun pasien yang 
datang lebih sering bertanya kepada bidan. Selain itu, bidan juga memiliki tugas khusus 
untuk mengurus kelengkapan data pasien saat datang dan pulang dari rumah sakit. Ken-
dala yang dihadapi bidan adalah ketika menjelaskan kepada pasien yang tidak memahami 
sistem rujukan dan beberapa keterbatasan pemanfataan layanan kesehatan. 

B.   Keterbatasan pelayanan kesehatan bidan praktik mandiri

Bidan praktik mandiri tidak memiliki masalah yang berarti terhadap jumlah tenaga kes-
ehatan, karena mereka mengelola prosedur pelayanan kebidanan secara individual. Na-
mun dalam program JKN, bidan praktik mandiri mengalami penurunan jumlah pasien yang 
berkunjung. Walaupun bidan praktik mandiri dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 
untuk melayani peserta JKN, tetapi proses dan mekanisme kerja sama antara bidan prak-
tik mandiri dan BPJS cukup rumit.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Keseha-
tan pada JKN, sebagai FKTP, BPM tidak dapat bekerja sama langsung dengan BPJS Keseha-
tan. Bila ingin melayani pasien JKN, bidan praktik mandiri harus berjejaring dengan klinik 
pratama yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Mekanisme ini berbeda ketika 
era Jaminan Persalinan (Jampersal), di mana bidan praktik mandiri dapat melayani pasien 
dengan prosedur kerjasama yang sederhana dengan Dinas Kesehatan. Ketidakjelasan in-
formasi kerjasama bidan praktik mandiri dengan BPJS Kesehatan membingungkan bagi 
bidan yang ingin turut serta memberikan layanan bagi peserta BPJS di era JKN. Beberapa 
dari mereka mencari informasi melalui rekan-rekan bidan lainnya. Sebagian beruntung 
karena peran kepala puskesmas yang aktif mengajak para bidan praktik mandiri untuk 
bergabung dengan JKN. Walaupun sosialisasi sudah dilakukan sejak 2012, namun kenya-
taannya kesempatan bidan praktik mandiri untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 
agar turut serta memberi pelayanan pada pasien peserta BPJS baru mulai pada April 2014, 
itupun masih sangat terbatas jumlahnya.

Hal ini tentu saja membatasi peserta JKN yang ingin mengakses layanan cepat dan nya-
man ke bidan praktik mandiri. Sulitnya kerja sama antara bidan praktik mandiri dengan 
BPJS mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat bahwa bidan praktik mandiri juga dapat 
menerima peserta JKN. Sehingga seringkali pasien tidak menggunakan pemanfaatan la-
yanan kepesertaannya di JKN. Selain itu, masyarakat juga tidak dapat mengakses kepeser-
taannya di bidan praktik mandiri yang belum bekerja sama dengan BPJS. Artinya, sistem 
kerja sama ini perlu ditinjau lagi prosesnya guna pemanfaatan JKN yang lebih mudah.
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3.6 Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional

Sistem rujukan berjenjang JKN telah menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah 
masih banyak peserta yang tidak mengetahui alur sistem rujukan berjenjang yang ber-
laku. Ini mengakibatkan banyak pelayanan kesehatan tidak optimal karena peserta harus 
memenuhi tahapan rujukan yang dimulai dari FKTP sebelum mendapatkan pelayanan di 
FKTL.

Penelitian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan 
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (2014)13 menemukan adanya permintaan 
rujukan yang berasal dari pasien sendiri. Seringkali keluarga pasien –perempuan-- peserta 
JKN datang ke puskesmas hanya untuk meminta surat rujukan agar bisa mengakses dan 
memanfaatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang lebih mudah mereka akses 
ataau lebih dekat dari rumahnya. Atau juga karena alasan lain, seperti memilih ke rumah 
sakit swasta atau rumah sakit khusus yang mereka anggap lebih baik dan berkualitas, 
seperti Rumah Sakit Ibu dan Anak. Padahal para perempuan tersebut tidak mengalami 
masalah dalam kehamilannya atau tidak memiliki resiko untuk persalinannya, dan masih 
dapat dilayani oleh bidan di puskesmas atau jejaringnya atau puskesmas mampu PONED. 

“Kami tidak mau ribut dengan pasien. Kami terlebih dahulu akan berusaha 
menjelaskan bahwa kami masih bisa memberikan pelayanan kesehatan yang 
dibutuhkannya. Tapi kalau tidak mau mengerti, ya kami akan berikan saja surat 
rujukan seperti yang diminta.” (Bidan Puskesmas, Kota Bandung)

Dalam kasus tersebut para bidan berupaya menjelaskan terlebih dahulu alasan mengapa 
puskesmas tidak bisa mengabulkan permintaan rujukan dari pasien dan atau keluargan-
ya. Namun, karena tidak boleh menolak pasien maka bidan pun memberikan surat ru-
jukan tersebut. Padahal di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 
tentang Sistem Rujukan Pasal 11 telah mengatur bahwa bila pasien memerlukan rujukan 
dengan alasan yang sah dan mendapat persetujuan pasien dan atau keluarganya, maka 
pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban melakukan rujukan. Buku Pedoman Sistem 
Rujukan Berjenjang yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan juga telah menjelaskan bahwa 
bila sistem rujukan berjenjang tidak dilakukan oleh fasilitas kesehatan, maka BPJS Kese-
hatan akan melakukan recredentialing terhadap fasilitas kesehatan. Hasil recredentialing 
ini berdampak terhadap perpanjangan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas 
kesehatan. Meski demikian, pemantauan dan kajian sistem rujukan tidak berjalan dengan 
baik sehinga sanksi juga tidak pernah diterapkan.14 

13 Diperoleh dari “Seminar Sistem dan Pedoman Rujukan Layanan Kesehatan Primer di Provinsi DKI Jakarta”, Diakses 
pada 3 Januari, 2015, from http://sistem-rujukan-puskesmas-dki.net/index.php/2-uncategorised/38-seminar-sis-
tem-dan-pedoman-rujukan-layanan-kesehatan-primer-di-provinsi-dki-jakarta

14 ibid.



Efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu 31

Menurut WHO, ketika sistem rujukan berjenjang belum berjalan secara efektif, masyarakat 
yang seharusnya mengakses pelayanan kesehatan yang lebih rendah (FKTP) terlebih da-
hulu akan langsung mengakses pelayanan kesehatan lebih tinggi (FKTL). Sehingga ber-
implikasi pada penurunan kemampuan FKTL dalam memberikan pelayanan kesehatan 
yang berkualitas. Hal ini dibuktikan pula dari hasil audit mutu rujukan yang dilakukan 
Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Gajah Mada yang mengungkapkan bahwa telah ter-
jadi ketidaksesuaian pasien rujukan pada surat rujukannya. Menurut penelitian tersebut, 
terjadi ketidaksesuaian sekitar 58,4% pada hasil anamnesa, 52,9% pada hasil pemeriksaan 
fisik, 56,6% pada terapi sementara, 57,5% pada tindakan yang telah diberikan. Dalam 
proses rujukan juga diketahui bahwa telah terjadi ketidaksesuaian pada pemberian edu-
kasi pasien sebesar 74%, dan komunikasi dengan rumah sakit sebesar 35%.15

“Kami tidak bisa langsung merujuk pasien ke rumah sakit tipe B yang berada 
lebih dekat dengan puskesmas ini. Tapi, kami harus merujuk pasien terlebih da-
hulu ke rumah sakit tipe C yang sebenarnya berada lebih jauh” (Bidan Puskes-
mas, Jakarta Timur). 

Kasus seperti yang diungkapkan oleh Bidan Puskesmas seperti dalam kutipan di atas 
juga merupakan satu penyebab mengapa terdapat peserta JKN yang langsung menda-
tangi FKTL, hal ini karena adanya informasi bahwa peserta JKN harus mengakses pela-
yanan kesehatan di FKTP tempat mereka terdaftar. Padahal sering terjadi bahwa jarak 
rumah pasien dengan puskesmas tempat peserta terdaftar justru lebih jauh. Menurut 
Pembe, Carlstedt, Urassa, Lindmark, Nystrom dan Darj (2010), pemanfaatan pusat la-
yanan kesehatan –termasuk rujukan, tidak akan maksimal bila fasilitas kesehatan yang 
dapat diakses berada jauh dari rumah pasien. Contohnya di Jakarta Timur yang memiliki 
luas wilayah terluas dan sebaran fasilitas kesehatan yang tidak merata (Dinkes Provinsi 
Jaktim, 2010). Meskipun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 15 ayat (4) mengatakan 
bahwa bila ada pertimbangan geografis pasien dapat langsung mengakses pelayanan kes-
ehatan di FKTL terdekat, namun pasal tersebut tidak mengatur dengan jelas apa defi-                                                                                        
nisi pertimbangan geografis yang dimaksud sehingga pasien sering mendapat masalah 
ketika melakukan hal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan            
Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 15 ayat (1) dapat diketahui bahwa 
FKTP harus merujuk pasien ke FKTL terdekat. Kebijkaan tersebut juga mengatakan bahwa 
dengan sistem rujukan berjenjang, FKTL hanya dapat diakses bila pasien memiliki kondisi-
kondisi tertentu, seperti kondisi kedaruratan medis dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 
ayat (4), pertimbangan geografis dalam Pasal 15 ayat (4) dan kekhususan permasalahan 

15 ibid.
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kesehatan pasien dalam Pasal 15 ayat (4). 

Meski demikian, dalam pelaksanaannya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 
2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional tersebut masih 
menimbulkan beberapa pertanyaan yang perlu untuk dijawab:
Pertama, tentang pertimbangan geografis. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan per-
timbangan geografis? Sejauh apa jarak antara fasilitas kesehatan dengan rumah pasien 
yang kemudian dapat dijadikan alasan untuk langsung mengakses pelayanan kesehatan 
ke FKTL? Apakah definisi pertimbangan geografis hanya berlaku untuk masyarakat yang 
mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada di perdesaan atau dae-
rah terpencil? Bagaimana dengan daerah perkotaan, seperti Jakarta Timur yang memiliki 
wilayah terluas di Jakarta dengan sebaran fasilitas kesehatan tidak merata (Dinas Keseha-
tan DKI Jakarta, 2012) Apakah ibu hamil yang tidak mengalami kedaruratan medis namun 
memiliki keterbatasan waktu dan biaya memiliki hak untuk mengakses pelayanan keseha-
tan rujukan di FKTL? 

Kedua, kekhususan permasalahan kesehatan pasien. Apa yang dimaksud dengan kekhusu-
san permasalahan kesehatan pasien? Dan apa perbedaannya dengan kondisi kedaruratan 
medis? Siapa yang berhak menentukan bahwa perempuan hamil memiliki kekhususan 
permasalahan kesehatan? Bagaimana mekanisme agar perempuan hamil yang dinyata-
kan memiliki kekhususan permasalahan kesehatan dapat memanfaatkan pelayanan kes-
ehatan di FKTL? Informasi ini perlu disosialisasikan kepada masyakat untuk menghindari 
ke-terlambatan dalam mendapatkan penanganan kesehatan yang benar.

3.7   Sistem Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional

1.   Ketidakpastian Pencairan Dana Kapitasi Bagi Puskesmas 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 dan revisinya Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014, mekanisme pembayaran kepada puskesmas 
adalah dengan dana kapitasi. Besaran dari dana kapitasi adalah 60% untuk jasa pelayanan 
dan 40% untuk biaya operasional. Tentang penggunaan dana kapitasi yang sebesar 60%, 
komponen perhitungan jasa pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan variabel jenis 
ketenagaan, jabatan dan kehadiran. Variabel kehadiran dinilai berdasarkan kehadiran se-
tiap hari kerja. Permasalahannya, profesi kebidanan dengan durasi kegiatan pelayanan 
yang lebih banyak di luar gedung puskesmas atau rumah sakit tentu saja berbeda dengan 
tenaga medis lainnya seperti dokter atau perawat yang berada di dalam gedung puskes-
mas atau rumah sakit. Dengan demikian, ketika bidan melakukan pekerjaan di luar ge-
dung yang dapat menyita waktu lebih dari tujuh jam seperti kunjungan ke posyandu atau 
kerjaan lainnya, berpengaruh pada perhitungan jasa pelayanan yang akan diterimanya.    
Dengan keterlambatan atau ketidakpastian pencairan dana kapitasi untuk membayar-
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kan jasa pelayanan, tentu saja merugikan para tenaga kesehatan di puskesmas, terutama 
bidan. 

Lain lagi dengan besaran kapitasi 40% yang digunakan untuk biaya operasional pelayanan 
kesehatan terlambat -bahkan hingga berbulan-bulan, akan terjadi kekosongan obat, per-
alatan dan bahan medis habis pakai. Beberapa program di puskesmas lainnya juga menjadi 
terhambat karena tidak memiliki biaya operasional. Akibatnya, operasional pelayananan 
di puskesmas hanya mengandalkan sumber dana lainnya seperti Bantuan Operasional 
Kesehatan (BOK) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), subsidi 
pusat ke daerah, dan bantuan luar negeri yang selama ini dianggap tidak mencukupi dan 
mempengaruhi pencapaian program kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2011).

2. Penggantian Biaya Terhadap Jasa Kebidanan Dianggap Kurang Layak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Ke-
sehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut 
dalam program JKN, telah mengatur penggantian biaya pelayanan bidan praktik mandiri 
yang dilakukan melalui tarif non-kapitasi kebidanan dan neonatal. Tetapi yang ditemu-
kan adalah biaya penggantian tersebut lebih rendah dibandingkan biaya yang dikenakan 
oleh bidan praktik mandiri. Sebagai perbandingan, para bidan praktik mandiri di Jakarta 
Timur dan Kota Bandung biasanya menerapkan biaya Rp 20.000,- sampai Rp 50.000,- un-
tuk pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC). Sementara di Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013, BPJS Kesehatan hanya mengganti sebesar Rp 20.000 ,- 
untuk pemeriksaan kehamilan tersebut. Sedangkan untuk persalinan normal yang dikena-
kan bidan praktik mandiri berkisar antara Rp 700.000,- sampai Rp 2.000.000,- dan peng-
gantian dari BPJS Kesehatan hanya sebesar Rp 600.000,-.

Mencermati permasalahan tersebut, pemerintah kemudian merevisi tarif non-kapitasi 
pelayanan kebidanan sebagaimana yang disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keseha-
tan Nomor 59 Tahun 2014  tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyeleng-
garaan Program Jaminan Kesehatan.16 Namun hanya merevisi besaran biaya pemeriksaan 
kehamilan dari Rp 20.000,- setiap kedatangan menjadi Rp 25.000,- per kedatangan (total 
Rp 200.000,- setiap empat kali kedatangan). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 
kekurangan biaya jasa pelayanan yang merugikan para bidan, apalagi para bidan tersebut 
tidak mendapatkan pembayaran dari biaya kapitasi.

Selain penggantian biaya yang kurang layak tersebut, masalah berikutnya adalah ketidak-
pastian pencairan penggantian atas biaya-biaya pelayanan dari BPJS Kesehatan. Seba-

16 Faizal, E. (1 April 2014, ). Govt to revise health care tariffs in BPJS. Diakses pada 4 December, 2014, dari http://
www.thejakartapost.com/news/2014/04/01/govt-revise-health-care-tariffs-bpjs.html
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gaimana kasus yang terjadi di Kota Bandung, terdapat sembilan bidan praktik mandiri yang 
sudah berjejaring dengan klinik pratama yang sama, namun baru satu  bidan praktik man-
diri yang diberitahukan bahwa klaim dari JKN baru akan dibayarkan. Hal ini bahkan mem-
buat seorang bidan praktik mandiri terpaksa meminta uang jaminan kepada masyarakat 
pengguna JKN yang berobat kepadanya. Seorang peserta yang akan melakukan persalinan 
diminta bayaran oleh bidan praktik mandiri sebesar Rp 1.200.000,- sebagai jaminan, dan 
dijanjikan akan dikembalikan apabila klaim dari JKN sudah dibayarkan. Hal ini berpotensi 
menjadi masalah dikemudiaan hari.

Padahal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan 
wajib membayarkan klaim ke FKTP dan FKTL atas pelayanan yang diberikan kepada peser-
ta paling lambat 15 hari sejak dokumen klaim diterima lengkap. Bahkan BPJS Kesehatan 
juga wajib membayarkan ganti rugi sebesar 1% dari jumlah yang harus dibayarkan setiap 
satu bulan keterlambatan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Jami-
nan Kesehatan Nasional (JKN) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan 
Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah, bahwa alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan ditetapkan 
sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan dana kapitasi, sementara selisihnya digunakan 
untuk biaya operasional pelayanan kesehatan. Besaran alokasi dana tersebut ditentukan 
tiap tahunnya melalui Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala Badan Kerja Perang-
kat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan. Tentang hal tersebut, temuan di lapangan menunjuk-
kan bahwa penyaluran dana kapitasi tidak dilakukan tepat waktu. Keterlambatan tersebut 
tentu berdampak pada operasionalisasi puskesmas dan remunerasi yang diterima para 
bidan.

3. Permasalahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)

Selama ini, pola pembayaran jasa pelayanan di FKTL yang berlaku adalah fee for service, 
yaitu jumlah klaim yang ditagih tergantung pada pelayanan yang diberikan kepada pasien 
atau peserta. Sehingga, fasilitas kesehatan dapat menentukan pelayanan apa saja yang 
diberikan kepada pasien walaupun tarif yang diterapkan di tiap fasilitas kesehatan dapat 
berbeda-beda, contohnya rumah sakit yang memasang tarifnya sendiri. 

Sementara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, pola pembayaran ke-
pada fasilitas kesehatan didasarkan pada INA-CBGs. Agar implementasi pola pembayaran 
Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) dapat berjalan efektif, maka Kementerian Kes-
ehatan RI membuat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 yang mengatur 
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petunjuk teknis INA-CBGs.

Meskipun dianggap dapat mendorong terjadinya efisiensi dan efektifitas pelayanan, ter-
dapat pandangan lain dari fasilitas kesehatan tertentu terhadap IINA-CBGs. Berdasarkan 
hasil penelitian, penerapan tarif berdasarkan INA-CBGs dinilai lebih rendah dari tarif yang 
diterapkan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. Sehingga sangat berdampak terha-
dap beberapa rumah sakit yang hanya mengandalkan jenis pelayanan tertentu, seperti 
rumah sakit khusus ibu dan anak. Dengan paket INA-CBGs yang ditetapkan dan tergolong 
ke dalam FKTL, maka setiap pelayanan persalinan akan diganti dengan biaya mulai dari 
Rp 2.000.000,- hingga Rp 11.000.000,- –tergantung dari jenis pelayanan, jenis diagnosa, 
tipe rumah sakit, dan kelas rawat inap yang dipilih. Sementara tarif yang diterapkan oleh 
rumah sakit sebelumnya lebih besar dari yang akan diganti oleh BPJS Kesehatan.

Penyesuaian tarif pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efek-
tivitas perlu dikaji ulang dampaknya dan manfaatnya bagi FKTP –selain puskesmas dan 
peserta JKN yang berobat di FKTL. Mekanisme pemotongan biaya administrasi yang seja-
tinya sudah diatur menjadi hal yang merugikan bagi bidan praktik mandiri, sehingga meng-
akibatkan bidan tersebut harus mencari pencarian tambahan ketika harus memberikan 
pelayanan kesehatan. Sementara masyarakat yang tidak mengetahui informasi urun bi-
aya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sangat berpotensi menciptakan masalah 
penyalahgunaan atau kesengajaan melakukan kesalahan dengan tujuan memperoleh 
sesuatu yang tidak legal dari dari pihak lain (KPMAK UGM). Potensi penyalahgunaan yang 
dilakukan oleh FKTL dalam hal melakukan penagihan terhadap tindakan-tindakan medis 
maupun non-medis yang tidak secara jelas diinformasikan kepada peserta JKN. 

Temuan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kurangnya kontrol dari pemerintah, 
terutama BPJS Kesehatan, terhadap potensi-potensi yang merugikan penyedia layanan 
kesehatan dan masyarakat (peserta JKN). Meskipun revisi dari penyesuaian tarif telah di-
lakukan, namun pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaannya harus tetap dilaku-
kan guna menghindari dampak yang merugikan dari segi biaya dan pemanfaatan JKN.

4. Pemotongan Biaya Administrasi terhadap Bidan Praktik Mandiri 

Bidan praktik mandiri di Jakarta Timur dan Kota Bandung mendapatkan penggantian 
(non-kapitasi) yang lebih rendah dari tarif umum dan juga dikenakan pemotongan biaya 
administrasi oleh klinik pratama sebesar 10% dari total klaim. Dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kes-
ehatan Nasional terdapat aturan mengenai biaya pembinaan dengan besaran maksimal 
10% jika bidan bekerja sama dengan FKTP di luar milik Pemerintahan Daerah. Walaupun 
begitu, terdapat juga potongan biaya pembinaan yang beragam bahkan ada yang menca-
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pai 40%17 dari total klaim yang terjadi di wilayah lain. Hal ini menunjukkan meskipun su-
dah terdapat aturan, namun tidak terdapat mekanisme pengawasan dari BPJS Kesehatan 
tentang potongan biaya pembinaan yang harus dibayarkan oleh para bidan praktik man-
diri. Padahal, berdasarkan Permenkes tersebut, BPJS Kesehatan dapat memberikan sanksi 
berupa penggantian kontrak kerja bagi fasilitas kesehatan jika terdapat penyalahgunaan 
pemotongan biaya pembinaan.

17 Berdasarkan FGD WRI “Evaluasi Implementasi JKN Terkait Pelayanan Kebidanan di Jakarta Timur” yang dilakukan 
pada 29 Oktober 2014.



BAB IV
Rekomendasi
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Beberapa usulan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian WRI sebagai upaya menga-
tasi permasalahan yang dihadapi oleh bidan dan perempuan dalam memaksimalkan 

manfaat program JKN dalam mengakses pelayanan kesehatan reproduksi. 

Rekomendasi terbagi atas rekomendasi umum yang memuat hal-hal teknis mengenai ke-
butuhan pada tiap permasalahan yang telah diidentifikasi. Sementara rekomendasi kebi-
jakan merupakan alternatif kebijakan-kebijakan untuk diadopsi oleh pemangku kebijakan.

4.1.  Rekomendasi Umum

1.    Akses Informasi Jaminan Kesehatan Nasional

• Kebutuhan akan informasi yang komprehensif diharapkan dapat difasilitasi oleh 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan menghadirkan 
pusat informasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lokasi yang mudah diakses 
oleh masyarakat. Misalnya, di kantor kelurahan dan fasilitas kesehatan tingkat 
pertama dan lanjutan yang mudah diakses dan terpercaya. Keberadaan pusat 
informasi JKN diharapkan dapat menjadi salah satu metode dalam memperkuat 
sistem kendali mutu dan biaya guna merespon keluhan dari peserta JKN atau-
pun tenaga kesehatan. 

• Kebutuhan informasi berupa brosur, leaflet atau atau bahan tertulis lainnnya 
yang dibagikan secara cuma-cuma kepada semua peserta JKN yang berisi ten-
tang sistem rujukan, jenis penyakit kegawatdaruratan serta konsekuensi biaya 
yang harus ditanggung oleh pasien apabila dibutuhkan.

2.    Akses Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

• Data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus selalu diperbarui dan 
dipublikasikan karena bersifat sebagai informasi publik. Kementerian Sosial 
dan BPJS Kesehatan seharusnya mempublikasikan data kepesertaan PBI yang 
dapat dengan mudah dijangkau oleh kalangan masyarakat miskin. Misalnya, 
dipublikasikan di masing-masing desa/kelurahan dan di kantor BPJS Kesehatan 
setempat. BPJS Kesehatan juga didorong untuk membuat mekanisme pencega-
han kepesertaan ganda, terutama bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai 
peserta PBI. Misalnya, terhadap masyarakat yang sudah didaftarkan sebagai pe-
serta PBI maka secara otomatis akan ditolak ketika melakukan pendaftaran yang 
kedua kalinya di BPJS Kesehatan.

• Menyederhanakan birokrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Ke-
luarga yang menjadi salah satu syarat pendaftaran kepesertaan JKN. 
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• Persyaratan yang juga dipandang menghambat adalah diharuskannya membuat 
rekening bank sebagai instrumen pembayaran iuran kepesertaan secara rutin, 
dan diwajibkannya seluruh anggota keluarga untuk mendaftarkan sebagai pe-
serta JKN tanpa memandang status sosial-ekonomi dan kondisi terpingirkannya 
masyarakat miskin dari data kepesertaan PBI.

• Ketentuan penjaminan atas bayi baru lahir pada Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Keseha-
tan Nasional, agar dapat diberlakukan kembali, dan berlaku tidak terbatas pada 
bayi dari peserta PBI, Peserta Bukan Penerima Upah/PBPU kelas 3, dan PMKS 
saja. Konsekuensinya, harus dilakukan peninjauan kembali pada ketentuan lain 
terkait aturan penjaminan bayi baru lahir pada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 
4 Tahun 2014 dan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014.

3.    Pemanfaatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pelayanan Kebidan-
aan

Mensosialisasikan cakupan manfaat pelayanan kebidanan, misalnya layanan kontra-
sepsi, termasuk pembelian alat-obat kontrasepsinya di Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP) selain puskesmas dan klinik pratama. BPJS Kesehatan diharapkan 
dapat memastikan ketersediaan dan pendistribusian alat kontrasepsi gratis yang 
dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sendiri dapat memanfaat-
kan tim Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi yang telah dimiliki sejak tahun 1998 guna 
memastikan ketersediaan alat kontrasepsi di tiap fasilitas kesehatan yang bekerjasa-
ma dengan BPJS Kesehatan. 

4.   Fasilitas Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pelayanan Kebidanan

• Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan –baik Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut 
(FKTL) untuk dapat mempublikasikan informasi daftar pelayanan kebidanan, 
tindakan medis, obat-obatan, pemakaian alat kesehatan yang dijamin, serta in-
formasi ketersediaan ruang-ruang kelas perawatan secara online atau offline di 
masing-masing FKTP dan FKTL, dan informasi ketersediaan alat kontrasepsi ber-
dasarkan data inventaris puskesmas dan klinik.

• Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta dalam memberikan 
pelayanan yang optimal. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota didorong untuk melakukan kontrol terhadap 
standar kelengkapan fasilitas yang harus dimiliki pelayanan kesehatan, proses 
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perawatan, perbaikan dan pembaruan yang dapat dibarengi dengan proses 
akreditasi fasilitas kesehatan melalui pengecekan dan pembaruan secara berka-
la. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 
juga harus mempersiapkan fasilitas kesehatan siap Pelayanan Obstetri Neonatal 
Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Kompre-
hensif (PONEK) untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

5.    Tenaga Kesehatan Bidan Jaminan Kesehatan Nasional

• Memprioritaskan penambahan jumlah bidan agar perempuan yang mengakses 
pelayanan kebidanan dapat tertangani dengan baik. Penambahan jumlah bidan 
juga perlu dilakukan agar program di FKTP (posyandu dan puskesmas) bisa me-
layani kebutuhan masyarakat secara optimal. Hal ini juga berlaku untuk fasilitas 
kesehatan rumah sakit dengan menyesuaikan rasio pengunjung yang datang. 
Regulasi penambahan jumlah bidan di rumah sakit perlu diperhitungkan sesuai 
dengan situasi, waktu, jumlah masyarakat yang berkunjung dan kompetensi 
bidan yang bekerja. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan masyarakat 
yang akan mengakses layanan di rumah sakit bisa terakomodir dengan baik.

• Mensosialisasikan dan menyederhanakan prosedur kerja sama bidan praktik 
mandiri dengan BPJS Kesehatan sebagai solusi dari tidak terlayaninya perem-
puan yang mengakses layanan puskesmas. Keberadaan bidan praktik mandiri 
yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat membuat bidan prak-
tik mandiri layak dilibatkan dalam FKTP JKN.

6.    Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional

Mensosialisasikan  pemanfaatan sistem rujukan berjenjang kepada tenaga keseha-
tan di FKTP dan FKTL serta kepada masyarakat peserta JKN untuk meminimalisir ken-
dala-kendala yang dihadapi. 

7.    Sistem Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional

• Mensosialisasikan kepada FKTP dan FKTL tentang prosedur pencairan dana 
pelayanan kesehatan (kapitasi, non-kapitasi dan INA-CBGS) agar memberikan 
kepastian kepada tenaga kesehatan.

• Menginformasikan kepada peserta tentang biaya-biaya yang tidak dijamin dalam 
program JKN sebagai hak peserta JKN untuk menghindari adanya kecurangan.
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4.2.   Rekomendasi Kebijakan

Beberapa usulan alternatif kebijakan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Membuat Peraturan Presiden tentang pembentukan tim sosialisasi lintas sek-
tor, baik dari Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pemerintah wilayah terkecil 
(Rukun Tangga/RT, Rukung Warga/RT) hingga kader-kader di masyarakat untuk 
ikut serta memonitor manfaat siklus informasi JKN.

 
2. Membuat Peraturan Pelaksanaan tentang BPJS Kesehatan yang diamanatkan 

untuk mempersiapkan operasionalisasi JKN didorong untuk menghasilkan dan 
mendistribusikan penggunaan alat peraga atau alat sosialisasi (dapat berupa 
brosur, leaflet, banner, poster, dan lain-lain) yang bisa dibagikan kepada peserta 
JKN dan fasilitas kesehatan yang berisi informasi-informasi penting berupa:
a.  Informasi gawat darurat
b.  Hak dan kewajiban peserta JKN
c.  Daftar fasiltas kesehatan BPJS Kesehatan tingkat pertama dan tingkat 
 rujukan
d.  Iuran, denda dan aktivasi kepesertaan
e.  Pemanfaatan layanan kesehatan, termasuk kebidanan
f.  Sistem rujukan berjenjang

3. Mengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pela-
yanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Ke-
sehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jami-
nan Kesehatan Nasional yang tidak tegas menyatakan bahwa syarat pendaftaran 
dan pemilihan FKTP harus sesuai dengan domisili dari identitas kemasyarakatan 
calon peserta (Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga). 

4. Merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pela-
yanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 9 sampai dengan Pasal 
12 dengan menambahkan secara rinci mengenai kelengkapan alat dan fasilitas 
lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama 
kesehatan ibu dan anak, pelayanan kebidanan, di tiap fasilitas kesehatan seba-
gai salah satu syarat untuk kerja sama antara fasilitas kesehatan dengan BPJS 
Kesehatan.

5. Mengubah mekanisme pemilihan fasilitas kesehatan oleh peserta JKN dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelak-
sanan Program Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat lebih fleksibel. Misalnya, 
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pertama, tidak harus sesuai dengan wilayah Kartu Tanda Penduduk (KTP) jika 
mereka tinggal di luar wilayah KTP-nya dalam jangka waktu yang panjang (misal 
lebih dari 6 bulan). Kedua, menghilangkan peraturan yang mewajibkan peserta 
JKN untuk melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan 
dengan menunjukkan identitas peserta pada saat pindah domisili, pindah kerja, 
menikah, perceraian, kematian, kelahiran dan lain-lain.

6. Menghapus Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan BPJS Keseha-
tan yang mengatur agar setiap orang yang hendak mendaftarkan diri sebagai 
peserta JKN diwajibkan untuk membuat rekening di bank yang ditunjuk BPJS.

7. Merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pela-
yanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 8 ayat (3) butir c de-
ngan menambahkan peran aktif BPJS Kesehatan dalam memfasilitasi kerja sama 
bidan praktik mandiri dengan jejaring FKTP. Selama ini bidan praktik mandiri 
berupaya berkerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui prosedur kerja sama 
dengan klinik pratama dengan harapan seperti aturan yang berlaku bagi praktik 
dokter atau dokter gigi. Karena kenyataannya bidan praktik mandiri memiliki 
keterbatasan sumber daya (informasi, tenaga dan waktu) dalam memenuhi ta-
hapan persyaratan kerja sama dengan BPJS. Penting untuk merevisi Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada 
Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 8 ayat (3) butir c agar perjanjian kerja sama 
bidan praktik mandiri dengan dokter atau puskesmas pembinanya dapat dikoor-
dinasikan langsung oleh BPJS Kesehatan. Koordinasi yang dimaksud adalah de-
ngan melakukan komunikasi intensif kepada bidan praktik mandiri melalui Ika-
tan Bidan Indonesia di tiap cabangnya.

8. Mengefektifkan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) sebagaimana dia-
manatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Bab VI, agar tidak ada 
lagi kasus-kasus penelantaran pasien. Sistem kendali mutu dan kendali biaya 
tersebut juga harus memuat panduan pemantauan dan kajian terhadap pelak-
sanaan JKN dan sistem pembayaran FKTP dan FKTL, serta memaparkan hasilnya 
ke publik secara berkala. Untuk itu sistem ini harus mencakup:
a. Pemantauan standar mutu fasilitas kesehatan dan standar mutu proses pe-

layanan kesehatan; 
b. Mengklarifikasi daftar pelayanan kesehatan dan daftar penggunaan obat-

obatan, bahan medis habis pakai, alat kesehatan yang dijamin dan tidak di-
jamin dalam skema layanan JKN saat datang pengaduan dari pasien; 

c. Merespons dengan cepat pengaduan dari peserta JKN.
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9. Menambahkan penjelasan yang lebih terperinci terkait situasi khusus pasien 
yang diperbolehkan tidak mengikuti prosedur rujukan berjenjang, yaitu penje-
lasan rinci terkait: kondisi kedaruratan medis dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 
15 ayat (4), pertimbangan geografis dalam Pasal 15 ayat (4) dan kekhususan 
permasalahan kesehatan pasien dalam Pasal 15 ayat (4) pada Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 
Kesehatan Nasional





Penutup

Sebuah negara dikatakan berhasil program pembangunannya, apabila tingkat kesejah-
teraan masyarakatnya tinggi. Tingkat kesejahteraan ini lazim diukur dengan melihat 

tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan masyarakatnya. Pengukur-
an ini dilihat secara terpilah, bagaimana kondisi laki-laki dan perempuan dalam negara itu.  
Untuk  itu, pada tahun 2000 ditetapkanlah sebuah tanda untuk memasuki abad yang baru 
yang dikenal dengan sebutan Millineum Development Goals (MDGs). Selama 15 tahun 
ke depan sejak tahun 2000, seluruh negara anggota Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) sepakat untuk memenuhi tujuan MDGs dan menetapkan target-target sesuai de-
ngan konteks masing-masing negaranya.  Indonesia, misalnya, menetapkan target Angka 
Kematian Ibu (AKI), sebagai salah satu indikator pembangunan, sebesar 102 kematian per 
100,000 kelahiran hidup untuk tercapai pada tahun 2015.

Apabila kita runut delapan tahun yang lalu, Survei Demografi Kesehatan Indonesia (2007)1 
menunjukkan AKI di Indonesia mencapai 228 kematian per 100,000 kelahiran hidup. Lima 
tahun berselang dari tahun 2007,  pada tahun 2012,2 AKI di Indonesia menjadi 359 kema-
tian per 100,000 kelahiran hidup. Angka ini jelas sangat jauh dari target yang direncana-
kan untuk dicapai pada tahun 2015. Melihat kenyataan ini tampak bahwa Indonesia telah 
gagal memenuhi target MDGs mengenai penurunan AKI.

Pada September 2015, MDGs akan berakhir dan semua negara yang telah berikrar akan 
memenuhi target tujuan di setiap negaranya perlu menunjukkan apakah target itu terpe-
nuhi atau tidak. Seiring dengan akan berakhirnya MDGs tersebut, PBB dan negara-negara 
anggotanya menyadari bahwa masih banyak target yang belum dapat tercapai sebagaima-
na yang telah dijanjikan. Untuk itu, PBB memfasilitasi kesepakatan baru yang disebut de-

1 Badan Pusat Statistik (BPS) dan Macro International. 2007. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007, Cal-
verton, Maryland, USA: BPS dan Macro International.

2 Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik-BPS), National Population and Family Planning Board (BKKBN), and 
Kementerian Kesehatan (Kemesnkes – MOH), and ICF International. (2013). Indonesia Demographic and Health 
Survey 2012. Jakarta, Indonesia: BPS, BKKBN, Kemenkes and ICF International.
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ngan agenda Sustainable Development Goals (SDGs).3 Dalam agenda SDGs telah disepa-
kati adanya 17 tujuan dan 169 target yang harus tercapai pada tahun 2030. Seluruh tujuan 
dan target ini dibangun berdasarkan landasan yang telah disepakati dalam MDGs. Penting 
diingat bahwa keberhasilan agenda pembangunan pasca MDGs tidak hanya ditentukan 
oleh apa yang disepakati pada September 2015, namun juga pada apa yang dicanangkan 
akan dicapai pada tahun 2030. Upaya negosiasi untuk mendapatkan tujuan, target, indi-
kator dan hasil yang terukur dalam SDGs masih berlangsung hingga akan disahkan pada 
September 2015 sebagai kelanjutan dari MDGs. Untuk itu, dibentuklah Open Working 
Group4 sebagai pihak yang menegosiasikan tujuan, target, indikator dan hasil untuk mem-
bantu memfasilitasi ragam kepentingan dan prioritas kelompok-kelompok kepentingan. 
Kelompok kepentingan perempuan (Women’s Major Group) bekerja keras dan berhasil 
memasukkan beberapa kepentingan perempuan dalam agenda SDGs ke dalam 17 tujuan 
dan 169 target yang kemudian telah disepakati dan diterima oleh Sekjen PBB.

Dari 17 tujuan dan 169 target yang telah disepakati, target penurunan AKI masuk dalam 
tujuan ke tiga “Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages”.  Target per-
tama yang disebutkan dalam tujuan ketiga ini bahwa pada tahun 2030, target penurunan 
AKI secara global adalah 70 kematian per 100,000 kelahiran hidup. Dalam tujuan ketiga 
juga dicanangkan bahwa pada tahun 2030 memastikan akses menyeluruh pada pelayanan 
kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk program keluarga berencana, informasi dan 
pendidikan serta pengintegrasian kesehatan reproduksi dalam program dan strategi na-
sional setiap Negara.

Agenda pembangunan di tingkat global diharapkan dapat mendorong tercapainya agenda 
pembangunan di tingkat nasional. Namun,  tidak demikian yang terjadi di Indonesia. Mi-
salnya saja dalam salah satu target yang direncanakan, yaitu dalam penurunan AKI. Pe-
nelitian Women Research Institute (WRI) pada tahun 2010, menunjukkan bahwa  Indone-
sia sulit menurunkan AKI karena fasilitas yang memadai untuk melahirkan tidak tersedia 
serta kurangnya tenaga kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh perempuan. 
Bidan-bidan desa sebagai ujung tombak yang diharapkan pun tidak mudah ditemukan 
di tempat yang terjangkau oleh perempuan. Selain itu, biaya persalinan yang dianggap 
mahal membuat persalinan dengan bantuan dukun menjadi pilihan satu-satunya yang 
dimiliki oleh perempuan miskin.  Akibatnya, perempuan terpaksa memilih pergi ke dukun 
atau pembantu persalinan yang berisiko pada adanya komplikasi persalinan dan kerap 
bermuara pada kematian.

3 “The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting The Planet. Synthesis Report 
of the Secretary-General on the Post 2015 Sustainable Development Agenda”, 4 December 2014, United Nations.

4 “Open Working Group Proposal for Sustainble Development Goals. Full report of the Open Working Group of 
the General Assembly on Sustainable Development Goals is issued as document A/68/970, available at http://
undocs.org/A/68/970.
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Pada 1 Januari 2014, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi melaksanakan program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai upaya memberikan jaminan pelayanan keseha-
tan kepada seluruh perempuan hamil, melahirkan, dan dalam masa nifas. JKN diharap-
kan dapat berkontribusi terhadap pencapaian target MDGs dengan menjamin pelayanan 
kesehatan yang baik di fasilitas kesehatan yang memadai bagi perempuan. Dibayangkan, 
apabila perempuan mendapatkan pelayanan yang baik, terjangkau secara jarak maupun 
biaya maka akan terhindar dari resiko yang bahkan bisa menyebabkan kematian.  

Dalam penelitian WRI yang dilaksanakan pada akhir tahun 2014, ternyata masih tampak 
adanya perempuan peserta JKN yang menghadapi sistem rujukan yang birokratis dengan         
informasi yang sangat minim. Para perempuan ini akhirnya terpaksa mendatangi pela-
yanan kesehatan yang tidak bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan dan masih harus mengeluarkan biaya-biaya yang seharusnya ditanggung 
dalam JKN. Para bidan, khususnya bidan praktik mandiri, yang menjadi pilihan perempuan 
untuk bersalin, tidak terfasilitasi untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mela-
yani peserta JKN. Fasilitas kesehatan juga tidak siap menghadapi penumpukan jumlah pe-
serta JKN, sehingga antrian untuk pemeriksaan kehamilan dan juga pelayanan persalinan 
tidak terhindarkan. Peningkatan jumlah pasien tidak diikuti dengan penambahan fasili-
tas ruangan dan alat operasi dan alat lainnya untuk bantuan persalinan, sehingga banyak 
sekali pasien yang harus menunggu giliran untuk mendapat bantuan operasi persalinan 
yang berakibat meningkatnya resiko persalinan. Belum lagi dengan simpang siurnya prose-
dur kepesertaan perempuan yang berasal dari keluarga miskin yang tidak memiliki akses 
informasi memadai, membuatnya berisiko dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan 
yang optimal. Disini tampak bahwa akses perempuan untuk mendapatkan pelayanan ke-
sehatan yang terjangkau, berkualitas dan dapat menghindarkan mereka dari resiko kom-
plikasi dan kematian yang ditemukan pada penelitian WRI pada tahun 2010, masih terjadi 
pada tahun 2014. 

Penelitian yang dilakukan WRI pada tahun 2010 dan 2014 menunjukkan belum ada peru-
bahan yang signifikan pada upaya penurunan AKI serta fasilitas dan program pelayanan-
nya.  Pengalaman Indonesia dalam melaksanakan agenda MDGs dengan tidak tercapainya 
target penurunan AKI, hendaknya dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam me-
laksanakan agenda SDGs pada September 2015. 

Jaminan Kesehatan Nasional sebagai upaya pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi 
perempuan yang hamil, melahirkan dan dalam masa nifas terlihat belum dapat memberi-
kan layanan yang memadai, mudah diperoleh serta dengan biaya yang terjangkau. 

Indonesia, sebagaimana negara lain, didorong untuk mencapai target-target tujuan pem-
bangunan di tingkat nasional dengan rujukan yang disepakati bersama di tingkat global. 
MDGs sudah menjelang berakhir dan menyisakan target yang belum tercapai. SDGs sudah 
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menetapkan tujuan dan target yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota PBB, 
termasuk Indonesia. Dalam hal AKI, SDGs sudah menargetkan di tingkat global bahwa 
pada tahun 2030 AKI menjadi 70 kematian per 100,000 kelahiran hidup. Dengan demikian, 
agar tujuan dan target SDGs bisa tercapai pada tahun 2030 menjadi penting untuk secara 
konkrit/nyata menurunkan dari tujuan dan target ke dalam indikator dan capaian yang 
mudah terukur di tingkat nasional setiap negara, termasuk Indonesia. Menjadi penting 
pula hadirnya kemauan politik yang jelas dari negara untuk mencapai target, dalam hal ini 
menurunkan AKI, dengan membuat formulasi program yang jelas dan dikuatkan dengan 
strategi dan kebijakan tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual. Tanpa hal 
ini ditetapkan, maka target dari tujuan untuk menurunkan AKI di Indonesia tidak pernah 
akan tercapai.

Indonesia, telah berikrar bahwa pada tahun 2015 akan memenuhi target agenda MDGs 
dalam penurunan AKI menjadi 102 kematian per 100,000 kelahiran hidup. Target yang 
belum tercapai pada MDGs pada tahun 2015 merupakan investasi yang dapat dijadikan 
titik tolak untuk dilanjutkan guna mencapai target SDGs mengenai AKI 70 kematian per 
100,000 kelahiran hidup pada tahun 2030.  Saatnya sekarang pemerintah bertindak dan 
menunjukkan bahwa penurunan AKI serta pelayanan kesehatan melalui JKN menjamin 
kesehatan reproduksi perempuan adalah salah satu prioritas pembangunan Indonesia 
dan sejalan dengan tujuan SDGs yang menjadi janji bersama mayoritas negara di dunia 
agar perencanaan dan program nyata penurunan AKI benar-benar bisa menurunkan ang-
ka kematian ibu ketika melahirkan di Indonesia.  
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Lampiran
Metodologi Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh bidan 
dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan hamil, melahirkan, dan 

dalam masa nifas, termasuk pelayanan keluarga berencana. Penelitian ini juga bertujuan 
untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi perempuan hamil, melahirkan, dan 
dalam masa nifas dalam menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, termasuk ber-
bagai kendala yang dialami perempuan dalam mengakses pelayanan keluarga berencana.

Pertanyaan Penelitian

Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, maka Women Research Institute (WRI) mene-
tapkan dua pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Kendala apa saja yang dihadapi oleh bidan di Jakarta Timur dan Kota Bandung 
dalam memberikan pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) kepada perempuan hamil, melahirkan, dan dalam masa nifas, termasuk pe-
layanan keluarga berencana?

2. Kendala apa saja yang dihadapi perempuan hamil, melahirkan dan dalam masa 
nifas di Jakarta Timur dan Kota Bandung dalam mengakses pelayanan kesehatan 
di era JKN, termasuk pelayanan keluarga berencana?

Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui berbagai kendala yang dihadapi baik oleh bidan maupun perempuan, 
WRI berharap dapat melakukan lobi dan advokasi untuk memberikan pelayanan keseha-
tan yang berkualitas, dan atau perempuan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang 
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dibutuhkan di era JKN. Dengan demikian, kesehatan perempuan, khususnya perempuan 
hamil, melahirkan, dan dalam masa nifas dapat ditingkatkan, dan angka kematian ibu dan 
balita dapat diturunkan. 

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, 
observasi dan studi kasus di dua wilayah penelitian yaitu Kota Bandung dan Jakarta Timur.  
Kota Bandung dan Jakarta Timur dipilih sebagai daerah penelitian karena kedua wilayah 
ini memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) tinggi dari sembilan provinsi yang memiliki AKI ter-
tinggi di Indonesia. Jakarta Timur memiliki AKI sebesar 34 per 100.000 kelahiran hidup 
pada tahun 2012 dan tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. Sementara Kota Bandung, memiliki 
AKI sebesar 26 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2013, walaupun tidak tertinggi 
di Provinsi Jawa Barat namun angka tersebut tidak jauh berbeda dengan Jakarta Timur. 
Kemiripan karakteristik wilayah perkotaan juga membuat Jakarta Timur dan Kota Bandung 
dipilih menjadi wilayah penelitian WRI.

Pengumpulan data primer dilakukan oleh enam orang peneliti yang dimulai pada Oktober 
sampai dengan November 2014. 

Metode pengumpulan data diawali dengan mengadakan Multi Stakeholder Forum (MSF) 
dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan kemudian diikuti dengan wawan-
cara mendalam yang dilakukan di masing-masing wilayah penelitian.

1.   Multi Stakeholder Forum (MSF) Pertama

Pengumpulan data dimulai dengan melakukan MSF pertama yang bertujuan untuk meng-
gali informasi awal dengan melibatkan perwakilan-perwakilan pengambil keputusan ting-
kat tinggi yang bekerja di berbagai institusi. MSF pertama ini dihadiri oleh perwakilan dari 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan, staf Dinas Kesehatan 
Provinsi bagian Jaminan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota bagian Pelayanan Kesehatan, 
staf Kementerian Kesehatan bagian Pembiayaan Ke-sehatan dan Kesehatan Ibu, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), bidan puskesmas, bidan rumah sakit, 
bidan praktik mandiri, ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pusat dan Cabang, dan perwaki-
lan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

Hasil dari MSF Pertama berupa pengenalan masalah melalui identifikasi masalah kebija-
kan dan pelaksanaannya di lapangan. Dari pengenalan masalah lalu  informasi ini diguna-
kan untuk merumuskan instrumen pengumpulan data baik melalui forum FGD maupun 
melalui wawancara mendalam. Juga informasi tentang narasumber yang harus diwawan-
cara dan kebijakan yang harus dipelajari. Pada akhir Multi Stakeholder Forum diedarkan 
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surat komitmen dari berbagai stakehorlder yang datang untuk bersedia memfasilitasi ke-
giatan pengumpulan data penelitian WRI. MSF Pertama dilakukan di Jakarta pada 2 Okto-
ber 2014 dan di Kota Bandung pada 14 Oktober 2014.

2.    Focus group Discussion (FgD)

Setelah MSF pertama dilakukan, penelitian dilanjutkan dengan mengadakan Focus Group 
Discussion (FGD) di Jakarta Timur dan Kota Bandung. FGD ini diadakan untuk menggali 
informasi yang lebih dalam dan terarah terhadap berbagai pihak yang dianggap terlibat 
langsung dalam proses lahirnya kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta perempuan 
penerima manfaat. 

Peserta FGD di Jakarta Timur dihadiri oleh 12 orang dan di Kota Bandung dihadiri oleh 14 
orang peserta. Peserta FGD terdiri dari perwakilan Ikatan Bidan Indonesia, kepala puskes-
mas, bidan puskesmas dan bidan praktik mandiri, dan perempuan penerima manfaat JKN. 
Metode pemilihan informan FGD yang digunakan adalah metode purposive sampling, 
yaitu memilih informan yang dianggap merepresentasikan permasalahan yang ingin di-
gali, dalam hal ini bidan dan perempuan peserta JKN. WRI menggunakan instrumen pe-
ngumpulan data yang disusun dan dikembangkan berdasarkan masalah-masalah yang 
teridentifikasi melalui MSF Pertama. 

Kegiatan FGD Pertama dilakukan di Jakarta Timur pada 29 Oktober 2014 dengan meng-
hadirkan 12 orang peserta. Berikutnya FGD di Kota Bandung dilakukan di kantor IBI Jawa 
Barat pada 5 November 2014 dan dihadiri oleh 14 peserta.

3.     Wawancara Mendalam

Setelah MSF Pertama dan FGD, pengumpulan data berikutnya adalah melalui wawancara 
mendalam. Wawancara pertama kali dilakukan di Kota Bandung dimulai dari 6 – 8 No-
vember 2014, sedangkan wawancara di Jakarta Timur berlangsung mulai dari 17 – 19 
November 2014. 

WRI telah melakukan wawancara mendalam terhadap 32 informan di Kota Bandung dan 
Jakarta Timur dengan masing-masing daerah mewawancarai 16 orang informan kalau di-
gabung maka uraian sebagai berikut: 

• 4 orang bidan rumah sakit, 
• 6 orang bidan puskesmas, 
• 6 orang bidan praktik mandiri, dan 
• 14 perempuan yang sedang hamil atau pernah melahirkan. 
• 2 orang perempuan miskin namun tidak terdaftar sebagai peserta JKN. 
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Metode pemilihan informan wawancara mendalam menggunakan metode stratified pur-
poseful sampling, yaitu memilih informan yang dianggap merepresentasikan permasala-
han yang ingin digali berdasarkan kategori. Dalam hal ini bidan yang bekerja di puskesmas, 
rumah sakit dan membuka praktik mandiri; serta perempuan peserta JKN dan bukan pe-
serta JKN. Wawancara dilakukan di puskesmas, rumah sakit, tempat praktik bidan man-
diri, dan rumah masyarakat. 

Daftar pertanyaan dibuat tidak lebih dari 10 pertanyaan dan telah diujicobakan terhadap 
tiga orang bidan dan satu orang perempuan di wilayah Jakarta Timur. 

Kegiatan Bidan
Puskesmas

Bidan
Praktik Mandiri

Bidan
Rumah Sakit

Perempuan 
Peserta JKN

Perempuan
Bukan Peserta JKN

Wawancara
di Jakarta Timur 3 3 2 7 1

Wawancara
di Kota Bandung 3 3 2 7 1

Tabel 1.
Sebaran Informan Wawancara Mendalam

4.     Multi Stakeholder Forum (MSF Kedua)

MSF Kedua dilakukan setelah semua proses pengumpulan data dilakukan. Adapun forum 
MSF Kedua dilakukan untuk memaparkan hasil penelitian yang didapat melalui forum 
MSF Pertama, FGD dan wawancara mendalam. Setelah pemaparan hasil, dilanjutkan sesi 
tanya jawab dan klarifikasi serta tambahan input dan komentar dari hasil penelitian yang 
kemudian dijadikan sebagai masukan untuk memperkaya hasil temuan penelitian. Setelah 
itu maka dilakukan perumusan rekomendasi berdasarkan pemikiran bersama dari para 
pemangku kepentingan yang hadir di dalam forum tersebut. 

Metode pemilihan informan MSF Kedua sama seperti pemilihan pada MSF Pertama yang 
dilakukan secara purposive sampling untuk memperoleh kesamaan informasi yang diberi-
kan dan yang didapat dari forum.  MSF Kedua Jakarta dilaksanakan pada 29 Januari 2015 
dan MSF Kedua Kota Bandung dilaksanakan pada 22 Januari 2015.

Proses Fasilitasi Multi Stakeholder Forum

Dalam setiap forum MSF, seorang fasilitator bertugas memfasilitasi diskusi dengan meng-
gunakan pertanyaan-pertanyaan kunci dan para pemangku kepentingan diberikan kebe-
basan untuk menyampaikan pendapatnya terkait tantangan yang dihadapi bidan di ting-
kat layanan maupun yang di hadapi kaum perempuan saat mengakses layanan kesehatan 
di era JKN. Waktu diberikan cukup lama kepada masing-masing pemangku kepentingan 
untuk menguraikan pendapatnya dan atau mendiskusikan pendapat peserta lainnya. 
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Perekam suara dan pencatat diskusi berfungsi untuk mendokumentasikan percakapan 
yang terjadi di tiap MSF.

Analisis Data Kualitatif

Analisis data penelitian dimulai dengan membuat transkrip wawancara dari rekaman     
suara MSF Pertama, FGD, dan wawancara mendalam oleh seluruh peneliti yang terlibat. 
Kemudian analisis dilakukan secara manual dengan menggunakan analisis tematik, yaitu 
mengidentifikasi tema-tema yang terpola berdasarkan hasil pengumpulan data. Analisis 
tematik tersebut menghasilkan beberapa kendala yang dihadapi oleh bidan dan perem-
puan di Jakarta Timur dan Kota Bandung, yaitu: a) Akses informasi Jaminan Kesehatan 
Nasional;  b) Akses kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional; c) Pemanfaatan pelayanan 
Jaminan Kesehatan Nasional; d) Fasilitas kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional; e)
Tenaga kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional; f) Sistem rujukan Jaminan Kesehat-
an nasional; dan g) Sistem pembayaran Jaminan Kesehatan nasional.

Hasil penelitian yang telah dianalisis kemudian dikaji ulang oleh satu orang internal expert 
reviewer dan kemudian setelah itu dimintakan pendapatnya dari tiga orang external ex-
pert reviewer. 

Setelah perbaikan tulisan hasil peneltian dilakukan berdasarkan masukan dari tiga exter-
nal expert reviewer maka kembali hasil penelitian tersebut didiskusikan dalam forum MSF 
Kedua. Melalui MSF Kedua, bersama WRI para pemangku kepentingan mengidentifikasi 
penyelesaian masalah melalui penyusunan rencana tindak lanjut yang akan digunakan 
sebagai pedoman untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh tenaga 
kesehatan dan perempuan dalam mencapai Universal Health Coverage di Indonesia pada 
tahun 2019. Berdasarkan masukan hasil MSF kedua maka penulisan final dilakukan dan 
tulisan ini siap di presentasikan.

Kegiatan Tanggal
Pelaksanaan

Jumlah Partisipan 
Berdasarkan
Jenis Kelamin

Jumlah Partisipan
Berdasarkan  Asal Institusi

P L Pemerintah Masyarakat 
Sipil/Asosiasi

Kepala/Bidan 
Puskesmas/ 
Rumah Sakit

MSF I Jakarta 2 Oktober 2014 16 5 10 7 4

MSF I Bandung 14 Oktober 2014 22 3 7 8 10

MSF II Jakarta 29 Januari 2015 16 3 7 12 0

MSF II Bandung 22 Januari 2015 19 1 3 10 7

Tabel 1.
Peserta Multi Stakeholder Forum Pertama dan Kedua
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Lampiran
Studi Kasus
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“Bidan Minim Sosialisasi, Perempuan Berisiko Kurang Informasi”
Studi Kasus Bidan di salah satu Puskesmas di Jakarta Timur

Bidan Sri merupakan seorang bidan pelaksana di Puskesmas Jakarta Timur yang 
sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Ketika Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di-

laksanakan sejak 1 Januari 2014, para bidan pelaksana termasuk Bidan Sri hanya 
mendapatkan informasi dari bidan koordinator yang diundang mengikuti kegiatan 
sosialisasi JKN se-kecamatan oleh Dinas Kesehatan. Bidan Sri menganggap kegiatan 
itu kurang efektif karena dia tidak mendapatkan informasi secara lengkap dari bidan 
koordinator tersebut dan juga tidak adanya komunikasi yang intensif yang dilakukan 
setelah itu. Akibatnya banyak bidan yang tidak tahu pelayanan antenatal care (ANC), 
persalinan, dan postnatal care (PNC) apa saja yang ditanggung oleh BPJS, termasuk 
pelayanan kesehatan reproduksi lainnya. Bidan-bidan tersebut hanya memberikan 
pelayanan kebidanan sesuai dengan yang ditentukan oleh puskesmas.

Ketika Bidan Sri diwawancarai pada awal November 2014, ia masih belum mengeta-
hui apakah pemeriksaan kehamilan dibiayai oleh JKN. Padahal di dalam pelayanan 
kebidanan, bidan wajib mengetahui riwayat pemeriksaan kehamilan yang ditang-
gung oleh JKN adalah minimal empat kali pemeriksaan berupa pemeriksaan fisik, 
pengukuran tinggi fundus uteri, denyut jantung janin, posisi janin, pemeriksaan Hb, 
pemberian suplemen dan asam folat, serta memberikan konseling, yang dilakukan 
secara rutin hingga persiapan persalinan. 

Walaupun belum memiliki informasi yang komprehensif, Bidan Sri tetap menja-
lankan tugasnya dan berupaya memberikan informasi yang dia ketahui kepada 
masyarakat yang dilayaninya. Terkadang Bidan Sri merasa bahwa tindakan ini ia laku-
kan secara sukarela karena tidak terdapat di dalam tugas pokok dan fungsi apalagi ia 
juga tidak mendapatkan dana khusus untuk sosialisasi tersebut. Dalam kegiatannya 
yang sesekali berada di tengah masyarakat, Bidan Sri membagikan media sosialisasi 
dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada kader atau tokoh 
agama dan tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya dengan harapan dapat melan-
jutkan estafet sosialisasi tersebut. 

Ia berharap ke depannya, BPJS Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan di wilayahnya 
dapat berperan aktif melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat program 
JKN dalam kegiatan sosialisasinya. Ia juga berharap Dinas Kesehatan juga dapat 
berperan aktif membina para bidan Puskesmas, Rumah Sakit, dan praktik mandiri 
dalam memberikan pelayanan optimal di era JKN ini. Selain itu, jika memang harus 
melibatkan tenaga kesehatan dalam kegiatan sosialisasi, ia mengharapkan adanya 
komitmen serius dari jajaran pemangku kepentingan untuk memberikan informasi 
terbaru secara rutin dan efektif.
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“Bidan Praktik Mandiri, Dicari Namun Dilupakan dalam JKN”
Studi Kasus bidan praktik mandiri di Kota Bandung

Bidan Eny, berusia 68 tahun, masih sangat energik dalam melayani perempuan 
hamil yang periksa ke tempat praktiknya. Berlokasi di tengah Kota Bandung, 

Bidan Eny membuka tempat praktik bidan mandiri pada tahun 1986 sebagai pema-
sukan tambahan ketika dirinya masih menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Puskes-
mas. Pada tahun 2002, Bidan Eny pensiun dari status PNS dan mulai menjadi bidan 
praktik mandiri penuh waktu.

Ia awalnya tidak mengetahui bahwa sebagai seorang bidan praktik mandiri, ia juga 
dapat memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Bidan Eny berinisiatif bersama 
kedua rekan bidan lainnya mencari tahu prosedur kerjasama agar bisa melayani 
pasien peserta JKN. Hal ini dilakukan karena sejak JKN dilaksanakan, banyak pasien 
yang pindah ke puskesmas karena bidan praktik mandiri tidak menerima kartu BPJS 
Kesehatan. Sebagai anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bandung akhirnya 
Bidan Eny berhasil medorong IBI cabang Kota Bandung mendatangkan BPJS Keseha-
tan untuk memberikan daftar klinik pratama yang bisa diajak kerjasama dan berjejar-
ing dengan BPJS Kesehatan. Namun Bidan Eny mengeluhkan dari sekian klinik yang 
ada di Kota Bandung, jarang yang mau bekerjasama dengan bidan praktik mandiri 
dengan alasan tidak banyak pasien perempuan hamil yang datang ke klinik tersebut. 
Dengan demikian, Bidan Eny merasakan bagaimana sulitnya mencari klinik yang ber-
sedia menampung para bidan praktik mandiri sebagai rekan jejaringnya. Walaupun 
akhirnya Bidan Eny berhasil membangun jejaring kerjasama dengan sebuah klinik 
atas informasi yang dia dapat dari puskesmas dekat rumahya.

Meski diakui terdapat potongan administrasi sebesar 10%, bagi Bidan Eny hal itu 
tidak memberatkan. Klinik tersebut juga rajin memberikan sosialisasi terhadap infor-
masi terbaru tentang JKN. Ia mengatakan bahwa seharusnya pihak BPJS Kesehatan 
aktif  mempertemukan kebutuhan para bidan praktik mandiri yang banyak tersebar 
di Kota Bandung untuk bisa berjejaring dgn Klinik atau puskesmas agar bisa mem-
bantu meminimalisir penumpukan pasien di puskesmas atau rumah sakit. Bidan Eny 
mengakui banyak pasien yang lebih nyaman memeriksakan kehamilan kepada bidan 
praktik mandiri karena mudah dijangkau, dapat didatangi kapanpun, dan sigap ter-
hadap kondisi perempuan hamil dan melahirkan.
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““Kekurangan Alat Bedah di Rumah Sakit”
Studi kasus di salah satu rumah sakit Jakarta Timur

Bidan Arianti diwawancarai di ruang poli kesehatan ibu dan anak di salah satu 
rumah sakit di Jakarta timur. Bidan yang telah bekerja selama tujuh tahun di ru-

mah sakit tersebut bertugas untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, pendidikan 
kesehatan hingga membantu proses melahirkan. 

Dalam melakukan tindakan, Bidan Arianti memerlukan fasilitas dan alat kesehatan 
yang memadai, terlebih ia bekerja di rumah sakit di Jakarta. Sejak Januari 2014, ada 
peningkatan jumlah kunjungan perempuan hamil, melahirkan dan pasca melahirkan 
ke rumah sakit tempatnya bekerja. Peningkatan jumlah pasien tersebut tentu ber-
pengaruh pada kinerja bidan secara kualitas dan kuantitas karena rumah sakit tidak 
melakukan penyesuaian terutama pada fasilitas kesehatan. 

Seperti halnya yang terjadi saat bidan ingin memberikan layanan pertolongan per-
salinan, Bidan Arianti harus menunda jadwal persalinan karena jumlah alat bedah 
yang terbatas. Saat itu, di ruang UGD ada delapan pasien yang ingin melakukan 
jadwal operasi, namun alat hanya tersedia 4 buah. Bidan Arianti tidak bisa mem-
berikan pertolongan persalinan jika tidak ada alat bedah tersebut. Terpaksa pasien 
diminta menunggu dengan resiko yang tentunya sangat berbahaya. Bidan Arianti sa-
dar bahwa situasi kegawatdaruratan harus ditangani segera, terutama pada proses 
persalinan.  Ia tidak bisa berbuat apa-apa meski kejadian ini sudah sering terjadi 
dan meresahkan banyak pihak, bidan dengan tanggung jawabnya sebagai tenaga ke-
sehatan, rumah sakit dengan reputasinya sebagai penyedia layanan kesehatan, dan 
pasien dengan hak mendapatkan jaminan kesehatan yang harus dilindungi. 

Tidak hanya di layanan persalinan, kekurangan alat kesehatan juga terjadi di pela-
yanan poli KIA dalam proses pemeriksaan kesehatan ibu hamil (Antenatal Care). 
Umumnya, proses ANC yang dilakukan di poli KIA rumah sakit adalah berdasarkan 
rujukan dari FKTP untuk melakukan pemeriksaan USG. Setiap harinya, perempuan 
hamil yang ingin melakukan USG meningkat hingga 100% setelah JKN dilaksanakan, 
sehingga terjadi antrian yang panjang. Bahkan pasien harus menunggu hingga 3-5 
jam untuk mendapatkan layanan pemeriksaan USG. Bidan Arianti melihat hal ini 
sebagai dampak dari kurangnya alat USG yang tersedia di rumah sakit. Jumlah alat 
USG hanya satu buah di rumah sakit untuk digunakan oleh 70-100 perempuan hamil 
setiap harinya dengan waktu pelayanan pukul 08.00 sampai 14.00 WIB. 
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Selain itu, dalam proses pemulihan pasca persalinan banyak pasien yang tidak men-
dapat ruangan karena jumlah pasien yang meningkat dan fasilitas ruangan yang tidak 
cukup. Pasien pasca melahirkan terpaksa ditempatkan di koridor ruangan rumah 
sakit yang terbuka tidak steril, dan tentunya mengganggu istirahat pasien karena 
koridor itu merupakan jalan bagi pasien lainnya. Padahal, waktu yang dibutuhkan 
untuk proses pemulihan adalah minimal tiga hari tanpa pilihan lain. 
 
Rumah sakit yang dalam sistem JKN berfungsi sebagai rujukan pelayanan kesehatan 
dimana kekurangan alat kesehatan adalah hal yang fatal, sehingga tidak bisa mem-
berikan pelayanan yang optimal. Sudah seringkali, Bidan Arianti menyampaikan ke-
luhannya kepada pihak manajemen rumah sakit atas kurangnya alat bedah di ruang 
operasi, namun belum ada tanggapan. Menurut Bidan Arianti hal ini sangat fatal, 
karena rumah sakit melakukan pembiaran atas hak hidup perempuan saat proses 
melahirkan.

Kemudian Bidan Arianti juga menuturkan jumlah pasien yang ditanganinya sejak 
JKN meningkat sangat tajam. Satu bidan harus menangani 30 pasien dalam seha-
ri, sementara sebelum JKN, satu bidan hanya menangani 15 pasien dalam sehari. 
Kekurangan tenaga bidan di rumah sakit jelas terlihat dari antrian panjang dan kun-
jungan pasien yang melonjak sehingga berdampak pada layanan yang tidak maksi-
mal.
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“Rumitnya Rujukan Berjenjang dalam 
Kegawatdaruratan Kebidanan”

Studi Kasus bidan rumah sakit Kota Bandung

Ibu Santi adalah seorang ibu muda di Kota Bandung yang sedang hamil anak per-
tama. Pada saat diwawancarai bulan November 2014, usia kehamilannya baru me-

masuki usia tiga bulan. Untuk memeriksakan kehamilannya, Ibu Santi mengunjungi 
seorang bidan praktik mandiri yang berada dekat dengan rumahnya. Ketika JKN dilak-
sanakan di Kota Bandung, Ia pun mendaftar sebagai peserta kelas dua. Ia berharap 
dengan menjadi peserta JKN, Ia dapat memeriksakan kehamilan dan melahirkan gra-
tis. Akan tetapi, sejak resmi menjadi peserta JKN, Ia justru tidak bisa memanfaatkan 
kartu JKN yang Ia miliki untuk memeriksakan kehamilan ke bidan praktik mandiri 
yang telah Ia percayai. Alasannya adalah karena bidan praktik mandiri tersebut tidak 
bisa menerima pasien JKN karena tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan 
belum bekerjasama dengan klinik mandiri. 

Pada suatu siang, Ibu Santi merasakan sakit pada perutnya. Kekhawatirannya pun 
muncul karena rasa sakit tersebut semakin memburuk. Dengan sepeda bermotor, 
Ibu Santi pun kemudian diantar oleh suaminya ke puskesmas jejaring tempat Ia ter-
daftar. Sesampainya di puskesmas, Ibu Santi diperiksa oleh seorang bidan yang kemu-
dian memberitahukannya bahwa Ia harus segera dirujuk. Saat itu, bidan puskesmas 
jejaring ini merujuk Ibu Santi ke puskesmas mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal 
Emergensi Dasar (PONED). 

Puskesmas ini merupakan satu-satunya puskesmas mampu PONED yang menjadi 
fasilitas kesehatan rujukan regional untuk wilayah Karees. Artinya, setiap harinya, 
puskesmas mampu PONED ini harus melayani pasien-pasien yang datang sendiri 
atau datang dengan rujukan dari delapan puskesmas yang ada di wilayah tersebut, 
termasuk Ibu Santi. Setelah memberikan pertolongan, salah satu dari dua bidan 
yang sedang dinas sore pada siang itu kemudian memutuskan untuk merujuk Ibu 
Santi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL). Ibu Santi didiagnosa mengalami 
perdarahan.

Tanpa membuang waktu bidan pun kemudian meminta persetujuan rujukan dari Ibu 
Santi dan suaminya. Pada saat itu pasangan ini meminta agar dirujuk ke salah satu 
rumah sakit swasta. Bidan pun membantu dengan menelepon  rumah sakit swasta 
yang dipilih oleh Ibu Santi dan suaminya. Akan tetapi  rumah sakit swasta yang di-
maksud menolak dengan alasan kuota kamar perawatan untuk pasien JKN kelas 2 
telah habis. Bidan pun segera memberitahukan kepada ibu Santi dan suami bahwa 



Efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu 65

beliau harus segera dirujuk karena perdarahan yang dialaminya. Setelah melihat daf-
tar  rumah sakit rujukan yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan, bidan pun akhirnya 
memutuskan untuk merujuk Ibu Santi ke salah satu rumah sakit pemerintah kota 
terdekat dan menelpon rumah sakit yang bersangkutan. Namun rumah sakit terse-
but penuh sehingga tidak bisa untuk menerima pasien.

Bidan yang panik ini pada akhirnya memutuskan untuk merujuk Ibu Santi ke rumah 
sakit  tingkat ketiga. Namun, karena pernah dimarahi oleh bidan FKTL tingkat ketiga 
akibat tidak membawa surat rujukan yang telah di bubuhi stempel oleh FKTL tingkat 
kedua, bidan pun memutuskan untuk membawa Ibu C yang mengalami perdarahan 
untuk mampir terlebih dahulu ke FKTL tingkat kedua hanya untuk menjemput se-
buah surat rujukan yang dibubuhi stempel. 

Dari rumitnya sistem rujukan berjenjang dan kondisi kegawatdaruratan, nampak 
bahwa bidan FKTL maupun Ibu Santi  mengalami hal yang sangat membahayakan 
nyawanya karena pendarahan yang dia alami. 
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“Terpaksa Meminta Bayaran Kepada Ibu Melahirkan”
Studi Kasus bidan praktik mandiri di Kota Bandung

Bidan Mimi, perempuan paruh baya dan memiliki dua orang anak, telah menjadi 
bidan selama lebih dari 15 tahun dan membuka praktik mandiri di Kota Bandung.

Dalam kegiatan sosialisasi JKN dikatakan bahwa bidan praktik mandiri tidak bisa lang-
sung bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kebidanan 
langsung kepada peserta JKN. Bidan praktik mandiri disarankan menjalin kerjasama 
dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berupa klinik pratama yang telah 
bekerjasama terlebih dahulu dengan BPJS Kesehatan. 

Setelah bekerja sama dengan Klinik Pratama yang disarankan, Bidan Mimi mulai 
didatangi pasien yang merupakan peserta JKN pertama kali di Agustus 2014. Total 
pasien peserta JKN yang datang dan memanfaatkan pelayanan persalinan normal 
berjumlah tiga orang, mulai dari Agustus hingga Oktober 2014. Bidan Mimi khawatir 
akan lambatnya pencairan dana klaim persalinan yang telah diberikan. Hal ini terjadi 
akibat kurangnya informasi kepada bidan tentang kejelasan waktu pencairan dana 
klaim sehingga membuatnya terpaksa memberlakukan tarif umum dan meminta 
keluarga peserta JKN untuk membayar secara tunai dan akan dikembalikan setelah 
dana klaim cair. Kekhawatiran ini dipengaruhi oleh berbagai cerita yang berkembang 
terkait rumit dan ketidakjelasan waktu pencairan dana klaim JKN oleh BPJS Keseha-
tan.

Bidan Mimi mengatakan akibat tidak adanya informasi yang jelas tentang klaim pem-
bayaran dari BPJS atas bantuan persalinan yang dia berikan maka ketika pada Oktober 
2014 seorang pasien yang datang dengan kondisi sudah mengalami bukaan kelima 
tetap ia terima dan layani seperti biasa. Namun akibat ketidakjelasan waktu klaim 
BPJS Kesehatan, ia pun menjelaskan ada biaya jaminan yang harus diberikan oleh 
pasien. Kepada keluarga pasien, ia meminta pengertian untuk membayar terlebih 
dahulu dan berjanji akan mengembalikan uang pasien tersebut setelah mendapat-
kan penggantian atas klaim yang dia lakukan. Keluarga pasien kemudian memberi-
kan uang jaminan yang sesuai dengan tarif persalinan normal tersebut, yaitu sebesar 
Rp 1.200.000,-. Dengan catatan bahwa apabila pergantian atas klaim tersebut hanya 
Rp 600.000,- dari BPJS maka yang akan dikembalikan kepada pasien oleh Bidan Mimi 
hanya sebesar Rp 600.000,-.

Dari peristiwa ini, Bidan Mimi berharap bahwa informasi program JKN terhadap 
bidan praktik mandiri harus komprehensif. Karena sebagai bidan praktik mandiri, 
dirinya hanya bisa mengandalkan informasi dari Klinik Pratama ataupun dari media 
cetak maupun televisi yang terbatas.
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“Terpaksa Menggunakan Jasa Calo Pendaftaran 
Peserta BPJS Kesehatan”

Studi Kasus Perempuan peserta JKN di Kota Bandung

Ibu Danti berasal dari Cibaduyut, daerah pinggiran Kota Bandung. Umurnya 28 ta-
hun saat diwawancara dan baru saja melahirkan bayi ketiganya. Ia menikah pada 

umur 15 tahun. Sejak menikah dengan suaminya yang juga berasal dari Cibaduyut, ia 
hidup di rumah petakan dan selalu berpindah-pindah. 

Pekerjaan sehari-hari suaminya adalah pembuat sandal sekaligus menjajakannya 
sendiri. Setiap hari ia berangkat pagi hari dan pulang menjelang malam. Penghasilan 
suami tidak tetap, yang jelas hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan seha-
ri-hari. Sementara ibu Danti tinggal di rumah mengasuh dan menjaga ketiga anaknya 
yang masih berumur 9 tahun, 7 tahun, dan bayi berumur 1 bulan. Di rumah petakan 
seluas 4x3 m2 itu dibagi dua dengan tirai tipis sebagai pembatasnya. Di ruang yang 
lebih tertutup digunakan untuk tempat bayi beristirahat, dan ruangan lainnya untuk 
tempat kerja suami membuat sandal. Bau zat kimia dari lem sandal memenuhi udara 
di seluruh ruangan petakan itu saat suami sedang bekerja, tak terkecuali ruangan 
bayi.

Saat hamil, Ibu Danti sangat jarang memeriksakan kehamilannya sehingga jarang 
mendatangi fasilitas kesehatan yang mengakibatkan kehamilannya tidak tercatat 
oleh kader Posyandu/PKK setempat. Baru pada saat usia kehamilan 7 bulan ia me-
meriksakan kandungannya ke bidan praktik mandiri terdekat, Bidan Ema, yang ke-
mudian menyarankannya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan. 

Akhirnya, suami Ibu Danti memutuskan untuk mendaftarkan Ibu Danti sebagai pe-
serta BPJS Kesehatan pada Agustus 2014 dengan mendatangi secara langsung kantor 
cabang setempat. Sesampainya di sana ia melihat antrian mengular panjang me-
menuhi halaman kantor BPJS Kesehatan. Ia disarankan untuk kembali lagi keesokan 
harinya lebih pagi jika ingin mendapatkan nomor antrian, yakni antri sejak pukul 3 
pagi. Menurut keterangan dari sesama pengantri, ada pilihan lain yang lebih mu-
dah jika ingin menyelesaikan urusan pendaftaran peserta secara lebih cepat. Mereka 
menerima tawaran dari orang-orang yang mengaku bersedia membantu memper-
mudah pengurusan pendaftaran para calon peserta BPJS dengan sejumlah imbalan 
tertentu (calo). Suami Ibu Danti memutuskan untuk menerima tawaran tersebut dan 
dimintakan biaya sebesar Rp 350.000,- untuk mengurus kepesertaan tersebut. 
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Ia bertanya pada si calo mengenai manfaat apa saja yang didapat setelah resmi men-
jadi peserta BPJS, namun si calo tidak memberi banyak informasi. Ia hanya menya-
takan bahwa para peserta BPJS Kesehatan hanya diharuskan membayar iuran jika 
telah memanfaatkan kartu BPJS. Selain itu, pihak calo menyarankan agar Ibu Danti 
didaftarkan pada kepesertaan kelas 2, tanpa menginformasikan besaran iuran bula-
nannya. Saat suaminya mempertanyakan kenapa harus didaftarkan pada kelas 2 dan 
bukan pada kelas 3 yang relatif lebih murah iurannya, ia mendapat jawaban seadan-
ya, bahwa kepesertaan kelas 3 sudah habis dan hanya tersisa kepesertaan di kelas 2.
Setelah kartu BPJS Kesehatannya keluar sebagai tanda resmi terdaftar, ibu Danti baru 
menyadari bahwa dirinya tidak sanggup jika harus membayar iuran Rp 45.500,- se-
tiap bulannya. 

Pada saat hendak bersalin, Ibu Danti memilih mendatangi Bidan Lina, bidan praktik 
mandiri yang telah berjejaring dengan BPJS Kesehatan. Tempat praktik Bidan Lina 
letaknya dekat dari rumahnya dibanding harus ke Puskesmas Kopo. Padahal di kartu 
kepesertaannya fasilitas kesehatan tingkat pertama berada di Puskesmas Kopo, na-
mun ia keberatan jika harus menempuh jarak yang jauh yang bisa memakan waktu 
sekitar 30 menit. 

Awalnya Bidan Lina menolak menangani persalinan Ibu Danti jika menggunakan kar-
tu BPJS Kesehatan, dan menawarkan jalan tengah jika tetap ingin dibantu persalinan-
nya dan Ibu Danti diminta membayar terlebih dahulu sebesar Rp 1.200.000 untuk 
biaya persalinan normal dan pengurusan Akta Kelahiran, dan akan dikembalikan jika 
Bidan Lina sudah mendapat kepastian dana klaim persalinan dari BPJS Kesehatan. 
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““Administrasi Kependudukan Menghambat 
Pendaftaran Kepesertaan JKN”

Studi Kasus Perempuan Peserta JKN di Kota Bandung

Ibu Eulis tinggal di kawasan kumuh dan padat penduduk di daerah Kebon Waru, 
Kota Bandung. Di daerah itu rumah berjejer berdempetan dan tidak ada celah. 

Saluran-saluran air nampak sangat tidak terawat, dipenuhi sampah-limbah dan 
mengeluarkan bau yang menyengat. Atap-atap rumah sangat pendek hingga kita 
harus menundukkan kepala jika melewati celah-celah antar-rumah. Rumah Ibu Eulis 
terbuat dari kayu, triplek dan seng. Tetangga rumah sebelah kanan dan kiri akan 
mendengar setiap pembicaraan yang ada di rumah tersebut karena saling berdem-
petan. Pintu utama rumah ini berhadapan dengan kandang ayam peliharaannya. 
Tidak ada sekat antar ruangan. Semuanya jadi satu, tempat tidur, membuat masakah 
dan menerima tamu.

Usia Ibu Eulis pada saat diwawancara adalah 32 tahun, dan baru saja melahirkan 
anak keempatnya. Suaminya bekerja sebagai supir angkutan umum di Kota Bandung. 
Anak keempatnya tersebut diperolehnya dari suami kedua. Sementara anak perta-
ma sampai anak ketiga dari suami pertamanya. 

Pada saat diwawancara pada akhir November 2014 di rumahnya, Ibu Eulis baru 
saja melahirkan bayinya yang keempat di bidan praktik mandiri dekat rumahnya 
dan membayarnya secara mencicil, tanpa menggunakan jaminan kesehatan apa-
pun. Ketika ditanya kenapa dirinya tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, 
ia mengungkapkan beberapa kerumitan yang dialaminya. Alasan pertama ia tidak 
bisa mendaftar peserta BPJS Kesehatan karena belum memiliki Kartu Keluarga (KK) 
dengan suami keduanya. Pada saat Ibu Eulis hendak mengurus KK di RT tempat ia 
tinggal, ia telah menyerahkan surat pindah domisili suami keduanya ke Ketua RT dan 
telah memenuhi permintaan Ketua RT untuk membayar Rp 250.000,- untuk biaya 
pengurusan KK. Akan tetapi setelah beberapa bulan lamanya, KK yang dijanjikan tak 
kunjung dikeluarkan dan posisi Ketua RT telah berganti. Ketua RT yang baru tidak 
tahu-menahu urusan riwayat pendaftaran KK Ibu E ke Ketua RT yang lama.

Usut punya usut, rupanya Ibu Eulis kesulitan mendaftarkan KK dengan suami ke-
duanya karena status pernikahannya belum tercatat resmi di Kantor Catatan Sipil, 
masih berstatus pernikahan siri. Ia mengungkapkan alasan dirinya memutuskan 
menikah secara siri karena ia belum mengantongi surat cerai dari suami pertamanya. 
Mahalnya harga pengurusan perceraian dan biaya transportasi untuk datang dan 
pergi ke Pengadilan Agama menjadi alasannya selama ini belum memiliki surat cerai. 
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Persoalan ini membuatnya kesulitan mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kese-
hatan, yang mensyaratkan adanya dokumen kependudukan yang lengkap. 

Ibu Eulis sebagai ibu rumah tangga tidak memiliki penghasilan, sementara keluarga 
besarnya juga tinggal di daerah yang sama, daerah kumuh dan padat penduduk, 
tidak berpenghasilan tetap. 

Ibu Eulis berharap ada kebijakan lain yang dapat meringankan bebannya. Akibat dari 
tidak dimilikinya surat cerai, Eulis tidak bisa mencatatkan pernikahan keduanya ke 
Catatan Sipil, dan tidak bisa membuat KK yang baru. Sehingga persoalan administra-
si kependudukan ini ikut menghambat aksesnya pada layanan jaminan kesehatan. 
Hingga saat diwawancara, ibu Eulis tidak bisa mendaftarkan diri menjadi peserta 
BPJS Kesehatan karena tidak dapat memenuhi dokumen-dokumen kependudukan 
secara lengkap.




