
	  

	  

	  

Kata	  Pengantar	  

	  

Isu	  kesehatan	   Ibu	   tetap	  menjadi	   fokus	  perhatian	  berbagai	  pihak	  di	   tingkat	  global,	   regional	  dan	   juga	  di	  
Indonesia.	  Tantangan	  di	  Indonesia	  adalah	  bagaimana	  mencapai	  Target	  Pembangunan	  Millenium	  (MDG	  –	  
Millenium	  Development	  Goal)	  nomor	  5,	  yaitu	  menurunkan	  angka	  kematian	  ibu.	  

Akses	   ke	   pelayanan	   kesehatan	   ibu	   yang	   berkualitas	   masih	   menjadi	   kendala	   bagi	   beberapa	   wanita	   di	  
banyak	   wilayah	   di	   Indonesia.	   Salah	   satu	   kendalanya	   adalah	   kendala	   finansial.	   Pemerintah	   Indonesia	  
telah	   merespon	   hal	   tersebut	   dengan	   meluncurkan	   program	   asuransi	   kesehatan	   bagi	   para	   ibu	   yang	  
dikenal	   sebagai	   Jampersal	   pada	   tahun	   2011.	   Asuransi	   tersebut	   menyediakan	   pelayanan	   kesehatan	   ibu	  
bagi	   semua	  perempuan	   tanpa	  memandang	   status	  ekonominya.	  Dengan	  program	   tersebut,	  diharapkan	  
angka	   persalinan	   di	   fasilitas	   kesehatan	   semakin	   meningkat	   dan	   sekaligus	   mempromosikan	   kontrasepsi	  
pascapersalinan.	  Jampersal	  akan	  diganti	  dengan	  Jaminan	  Kesehatan	  Nasional	  (JKN)	  di	  tahun	  2014,	  yang	  
akan	  menyediakan	  paket	  yang	  lebih	  luas,	  termasuk	  keluarga	  berencana.	  	  

Sejak	   awal	   diluncurkannya	   program	   Jampersal,	   UNFPA	   Indonesia	   telah	   mengambil	   peran	   dalam	  
mensosialisasikan	   program	   tersebut	   kepada	   pihak-‐pihak	   di	   daerah	   dan	   mengidentifikasi	   kesenjangan	  
dalam	  pelayanan.	  Berkolaborasi	  dengan	  Pusat	  Kebijakan	  dan	  Manajemen	  Kesehatan	  Universitas	  Gadjah	  
Mada	   Yogyakarta,	   UNFPA	   melakukan	   rangkaian	   studi	   pada	   implementasi	   program	   Jampersal	   di	   tahun	  
pertama	  dan	  terakhir	  (2011	  dan	  2013).	  Hasil	  dari	  studi-‐studi	   ini	  akan	  bermanfaat	  sebagai	  rekomendasi	  
kebijakan,	  khususnya	  sebagai	  pembelajaran	  bagi	  program	  JKN	  di	  masa	  yang	  akan	  datang.	  	  

Dengan	   apresiasi	   yang	   sebesar-‐besarnya,	   UNFPA	   Indonesia	   dan	   UGM	   ingin	   menyampaikan	   ucapan	  
terima	  kasih	  kepada	  semua	  pihak	  yang	  terlibat	  dalam	  studi	  ini:	  Universitas	  Sumatera	  Utara,	  Universitas	  
Hasanuddin,	   Universitas	   Nusa	   Cendana,	   Universitas	   Cenderawasih,	   para	   pejabat	   dan	   staf	   Dinas	  
Kesehatan	   di	   10	   kabupaten	   dukungan	   UNFPA,	   dan	   semua	   penyedia	   layanan	   kesehatan	   yang	   bekerja	  
tanpa	  lelah	  dalam	  memberikan	  pelayanan	  kesehatan	  ibu	  yang	  berkualitas	  kepada	  para	  perempuan	  yang	  
membutuhkan.	  	  

Harapan	  kami,	  hasil	  dari	  studi	  ini	  akan	  memberikan	  kontribusi	  bagi	  peningkatan	  program	  kesehatan	  ibu	  
di	  Indonesia	  dan	  meningkatkan	  status	  kesehatan	  perempuan	  di	  Indonesia.	  

	  

	  	  	  	  	  	  Jose	  Ferraris	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  Laksono	  Trisnantoro	  
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Rangkuman Eksekutif 
Meningkatkan kesehatan ibu dan anak merupakan agenda penting bagi Indonesia .Terlepas 
dari penurunan 40% kematian maternal dalam dua dekade terakhir, survei terbaru 
menunjukan MMR tinggi yang mengejutkan dan stagnasi NMR . Oleh karena itu, Indonesia 
diprediksi tidak akan mampu mencapai kedua tujuan MDG 4 & 5 pada tahun 2015  
Program Jampersal diluncurkan pada tahun 2011, sebagai salah satu upaya pemerintah 
dalam mengurangi MMR dan NMR, dengan memberikan perlindungan finansial bagi seluruh 
penduduk terlepas dari status ekonomi. Studi sebelumnya menunjukkan sejumlah isu 
pelaksanaan program, termasuk tingginya pembayaran out-of-pocket yang ditanggung oleh 
pasien dan kecilnya penggantian untuk penyedia layanan kesehatan, serta rendahnya 
pemanfaatan program di daerah dengan fasilitas kesehatan dan sumber daya yang terbatas.  
 
Program berkelanjutan akan membutuhkan tinjauan terus menerus untuk menilai 
kemungkinan adanya tantangan dalam meningkatkan status kesehatan perempuan dan 
anak-anak. Sehubungan dengan skema cakupan kesehatan universal yang akan datang untuk 
Indonesia pada awal tahun 2014, ranah lainnya yang perlu dieksplorasi adalah kesiapan 
kabupaten dalam hal sisi penawaran sistem kesehatan dan dalam mengelola sistem asuransi 
nasional. Review demikian bertujuan untuk menilai aspek peningkatan dalam rangka untuk 
memastikan keberhasilan setiap skema perlindungan finansial kesehatan di Indonesia.  
 
Ruang Lingkup dan Metode  
Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memberikan review dampak dari program 
Jampersal terhadap cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan juga untuk menilai 
tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program.Jampersal sebagai skema perlindungan 
finansial terhadap cakupan kesehatan universal bagi perempuan dan anak-anak ditinjau 
menggunakan kerangka WHO tiga dimensi JKN, yaitu keluasan, kedalaman, dan tinggi 
program. Review ini juga menilai kesiapan kabupaten untuk JKN mendatang (asuransi 
kesehatan nasional) pada awal 2014, melihat dari perspektif sisi penawaran dari sistem 
kesehatan.  
 
Review ini  dilaksanakan di sepuluh kabupaten di lima provinsi di Indonesia. Kabupaten 
tersebut yaitu Kabupaten Nias dan Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten 
Mamuju Utara dan Mamasa di Sulawesi Barat, Kabupaten Jayapura dan  Merauke di Provinsi 
Papua, Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Alor, Manggarai dan 
Timor Tengah Selatan di Provinsi NTT. 
Penelitian ini merupakan proyek kolaborasi antara UNFPA Indonesia dan Pusat Kebijakan 
Kesehatan dan Manajemen Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada (PKMK-UGM) 
dengan empat fakultas yang terletak di lokasi penelitian. Lembaga-lembaga mitra adalah 
fakultas kesehatan masyarakat dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, 
Universitas Cenderawasih dan Universitas Nusa Cendana.  
 
Gambaran Metode Penelitian ini merupakan studi cross-sectional dengan campuran metode 
kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk melihat perbedaan antara 
cakupan layanan kesehatan sebelum dan sesudah pelaksanaan program Jampersal, serta 
efektivitas program dalam mencapai tujuan dari program itu sendiri. Metode kualitatif 
digunakan untuk mendapatkan persepsi penyedia layanan, manajer program dan pasien 
terhadap program Jampersal dan tantangan dalam proses implementasi. Metode kuantitatif 
dan kualitatif juga digunakan untuk melihat kesiapan daerah untuk menghadapi SJKN 2014. 
Data kuantitatif diperoleh dari kabupaten dan laporan kesehatan provinsi dan data klaim 
Jampersal.  Data kuantitatif digunakan untuk mendapatkan cakupan pelayanan kesehatan 
ibu dan anak sebelum dan setelah program Jampersal. Sehubungan dengan pelaksanaan JKN 
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mendatang di 2014, data kuantitatif memberikan gambaran kecukupan tenaga dan fasilitas 
kesehatan di kabupaten, sedangkan data kualitatif menangkap kesiapan dari perspektif 
sistem manajemen untuk menerapkan skema asuransi kesehatan baru .  
 
Gambaran Hasil Temuan Pemanfaatan program Jampersal untuk semua layanan KIA masih 
di bawah populasi target yang diharapkan, dengan temuan yang sama di semua sepuluh 
kabupaten penelitian.Kelangsungan layanan termasuk perawatan antenatal dan postnatal 
mengalami tingkat jangkauan terendah, yang menunjukkan masalah kualitas dalam layanan 
keseluruhan karena diskontinuitas dalam pemanfaatan layanan. Tingkat pemanfaatan yang 
lebih tinggi diamati untuk persalinan normal oleh bidan terampil. Namun, tingkat cakupan 
masih di bawah jumlah yang diharapkan populasi target dari program Jampersal. Layanan KB 
pasca salin memiliki pemanfaatan terendah, mendekati 0% di banyak lokasi penelitian. Hal 
ini menunjukkan bahwa program ini tidak menempatkan layanan keluarga berencana 
sebagai yang terdepan dijalankan, yang tidak sejalan dengan tujuan program yang secara 
resmi dinyatakan.  
 
Analisis mengenai dampak dari program Jampersal terhadap peningkatan secara 
keseluruhan dalam pelayanan KIA menunjukkan tidak ada peningkatan yang signifikan dalam 
semua pelayanan KIA di sepuluh lokasi penelitian. Ini bisa menunjukkan bahwa skema 
perlindungan finansial bukanlah obat mujarab untuk pemanfaatan perawatan kesehatan 
yang rendah di Indonesia. Beberapa tema umum muncul di semua lokasi penelitian yang 
mempengaruhi pemanfaatan untuk layanan Jampersal:  

(i) Pengecualian biaya transportasi dari paket manfaat Jampersal: Ini adalah 
masalah yang menyeluruh diidentifikasi sebagai pertimbangan penting yang 
mempengaruhi pemanfaatan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan secara 
umum. Aksesibilitas keuangan masih menjadi gangguan besar bagi pemanfaatan 
pelayanan kesehatan, sehingga tidak menutupi untuk biaya transportasi yang 
dianggap sebagai kelemahan utama dari program ini. Mengingat kondisi lokal 
dari lokasi penelitian, sejumlah besar masyarakat mungkin memiliki hambatan 
geografis yang signifikan dan akan membutuhkan sejumlah besar biaya 
transportasi. 

(ii) Kurangnya sosialisasi masyarakat: Meskipun program telah dilaksanakan 
selama tiga tahun terakhir di seluruh wilayah Indonesia, banyak dari populasi 
sasaran masih tidak yakin tentang paket manfaat yang terkandung dan proses 
administrasi yang perlu dilakukan. 

(iii) Adanya pembayaran out-of-pocket: Wanita yang tercakup dalam program 
Jampersal masih rentan terhadap pembayaran out-of-pocket yang mahal, 
khususnya di kalangan penduduk miskin. Daripada membayar untuk fasilitas 
kesehatan yang mungkin tidak dapat diakses, beberapa wanita masih memilih 
untuk menggunakan dukun. 

 
(i) Keberhasilan program juga dipengaruhi oleh partisipasi dari penyedia layanan 

kesehatan, baik penyedia negeri maupun swasta. Meskipun semua fasilitas 
kesehatan masyarakat secara otomatis penyedia program Jampersal, kinerja 
mereka dan preferensi bersaing dalam mengobati pasien merupakan aspek yang 
akan mempengaruhi keberhasilan program secara keseluruhan. Temuan utama 
dari tantangan dalam pelaksanaan program, dari perspektif para penyedia, 
adalah:Proses penggantian yang panjang dan keterlambatan pencairan dana: 
Birokrasi dari proses penggantian yang membutuhkan beberapa validasi dan 
pelaporan ke berbagai lembaga telah membuat penggantian Jampersal padat 
karya dan tidak menarik bagi penyedia. 
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(ii) Jumlah biaya layanan terbatas yang disediakan oleh program: Penyedia 
layanan kesehatan pada umumnya, menganggap bahwa jumlah biaya jasa 
penggantian jauh terlalu kecil, membuat partisipasi wajib bagi penyedia layanan 
kesehatan publik membebani pekerjaan tambahan dan partisipasi opsional 
untuk penyedia layanan kesehatan swasta penawaran yang kurang menarik. 

 
Kesiapan kabupaten untuk mulai menerapkan cakupan kesehatan universal dipandang dari 
dua perspektif: (1) analisis kuantitatif sumber daya kesehatan saat ini, dan (2) pengetahuan 
dan kapasitas manajemen saat ini untuk skema asuransi kesehatan baru yang akan datang. 
Sebagian besar kabupaten memiliki rasio dokter untuk penduduk yang rendah, dan rasio 
bidan dan perawat untuk populasi yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional. 
Fasilitas kesehatan juga kurang, ditunjukkan oleh fakta bahwa sebagian besar kabupaten 
dalam penelitian memiliki rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk yang rendah. 
Sejumlah alat kesehatan teknologi modern dinilai dalam penelitian ini untuk menangkap 
kapasitas daerah dalam pemberian pengobatan biaya tinggi yang harus tercakup dalam 
skema JKN. Namun, bahkan peralatan penyelamat hidup  seperti unit hemodialisis masih 
belum tersedia di semua kabupaten penelitian. Dari aspek manajemen, beberapa manajer 
kesehatan kabupaten masih belum akrab dengan sistem JKN atau proses penggantian. Hal 
ini akan menimbulkan potensi kesalahan program manajemen di masa depan. 
 
Kesimpulan & Rekomendasi 
Program Jampersal berpotensi menjadi sebuah program yang baik yang akan mencakup 
setiap wanita selama masa kehamilan dan persalinan dan periode postnatal. Namun, karena 
masalah aksesibilitas di Indonesia, perlindungan finansial kesehatan saja tidak cukup untuk 
meningkatkan dorongan permintaan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Biaya transportasi, 
sebagaimana yang diamati beberapa kali selama penelitian ini, berperan sebagai satu-
satunya alasan yang kuat untu rendahnya pemanfaatan layanan KIA. 
 
Pengalaman dari implementasi program Jampersal dapat digunakan untuk meningkatkan 
mutu program asuransi kesehatan di masa mendatang, termasuk untuk program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) yang telah dimulai pada awal Januari 2014. Lima rekomendasi 
yang dapat diberikan dari review ini untuk implementasi JKN adalah:  

(1) Memasukkan biaya transportasi sebagai bagian dari skema jaminan kesehatan, 
terutama di daerah yang memiliki kendala geografis 

(2) Peningkatan upaya sosialisasi program jaminan kesehatan, baik untuk para penyedia 
layanan kesehatan maupun untuk masyarakat yang menjadi pengguna jaminan 
kesehatan 

(3) Perbaikan sistem klaim dengan tujuan mendukung kinerja para penyedia layanan 
kesehatan 

(4) Perlunya sistem monitoring yang dapat memastikan kualitas dan kelengkapan 
layanan yang diberikan pada masyarakat, termasuk sistem rujukan yang menjamin 
akses yang merata ke layanan kesehatan lanjutan 

(5) Penyediaan tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas kesehatan terutama di 
daerah tertinggal. Tanpa investasi ini, dikhawatirkan implementasi JKN justru dapat 
meningkatkan kesenjangan akses dan penggunaan layanan kesehatan; karena biaya 
pengobatan justru akan terkumpul di daerah-daerah maju di mana layanan 
berteknologi canggih dan berbiaya tinggi tersedia. Daerah dengan keterbatasan SDM 
dan sarana kesehatan akan semakin tertinggal sehingga kesenjangan kesehatan 
menjadi semakin nyata.  
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Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kematian ibu dan bayi melalui peningkatan 
pemanfaatan pelayanan kesehatan. Namun, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan dalam cakupan pelayanan 
kesehatan bahkan setelah pengenalan program Jampersal. Beberapa tantangan termasuk 
bahwa sosialisasi yang rendah bagi masyarakat, disinsentif karena jumlah penggantian atas 
biaya jasa, dan pembayaran out-of-pocket yang mengurangi sisi permintaan terhadap 
penggunaan layanan. 
 
Berdasarkan tantangan yang diidentifikasi dan bahwa tujuan dari program ini belum 
sepenuhnya tercapai, perbaikan lebih lanjut harus dilakukan pada setiap program asuransi 
kesehatan di masa depan. 
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Pendahuluan 
Peningkatan kesehatan ibu dan anak merupakan agenda penting bagi negara-negara 
berkembang, termasuk di Indonesia. Walaupun telah terjadi penurunan 40% kematian ibu 
dalam dua dekade terakhir, hasil SDKI terbaru menunjukkan peningkatan mengejutkan 
dalam AKI dari 228 per 100.000 kelahiran hidup pada 2007 kemudian 359 per 100.000 
kelahiran hidup pada tahun 2012. Salah satu intevensi yang telah terbukti efektif dalam 
menurunkan kematian ibu dan neonatus, yaitu kontrasepsi, juga mengalami hambatan 
dalam cakupan layanan sejak satu dekade terakhir. Analisa data Survei Demografis dan 
Kesehatan Indonesia (1987-2012) menunjukkan bahwa peningkatan CPR modern hanya 
meningkat 0.5-0.7% sejak 2003-2012. Ketidak terpenuhan ber-KB (unmet need for family 
planning) yang merupakan salah satu target MDG5B bahkan meningkat 2.5% dalam 10 
tahun terakhir (8.9% pada SDKI 2002-2003 dan 11.4% SDKI 2012). Indonesia juga berjuang 
dalam mencapai target MDG 4, setelah mengalami stagnasi di tingkat kematian neonatal 
pada 32 per 1.000 kelahiran hidup. Indonesia diprediksi tidak akan mampu mencapai kedua 
target MDG 4 dan 5 di tahun 2015. 
 
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai upaya untuk mengurangi AKI dan AKB, 
termasuk dengan peningkatan penanggungan dalam perawatan antenatal, fasilitas 
persalinan, keluarga berencana, serta layanan untuk persalinan dengan komplikasi dan 
perawatan darurat neonatal. Kebijakan kesehatan lainnya termasuk revitalisasi bidan desa, 
pembangunan fasilitas  persalinan di desa (Polindes), rumah  tunggu bagi ibu, dan juga 
pelatihan dan pengembangan infrastruktur untuk  pelayanan PONED dan PONEK. Namun, 
survei kesehatan terbaru (Riskesdas, 2013) menunjukkan bahwa hambatan keuangan masih 
menjadi gangguan yang sangat penting dalam pemberian layanan (LITBANGKES, 2012). 
Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Kesehatan Indonesia telah 
meluncurkan skema asuransi sosial universal yang secara khusus ditujukan terhadap 
kesehatan ibu dan bayi, yang disebut Jampersal. 
 
Program Jampersal memberikan perlindungan finansial bagi semua penduduk terlepas dari 
status ekonomi. Tinjauan sebelumnya pada program menunjukkan beberapa isu 
implementasi, termasuk adanya pengeluaran  out-of-pocket yang tinggi, tidak adanya 
cakupan untuk biaya transportasi yang penting untuk kasus-kasus darurat, dan pemanfaatan 
yang rendah di daerah-daerah dengan fasilitas kesehatan dan sumber daya yang terbatas. 
 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2011 oleh PKMK dari Universitas Gadjah 
Mada dan didukung oleh kantor UNFPA Indonesia, menyoroti beberapa aspek perbaikan. Ini 
termasuk desain keseluruhan dan implementasi kebijakan. Secara spesifik, beberapa 
kelemahan dari program ini termasuk:  

(6) program Jampersal telah memasukan beban berlebih yang signifikan  pada 
penyedia layanan kesehatan publik,  

(7) ketidak cukupan biaya layanan dirasakan kedua pihak yaitu oleh masyarakat dan 
penyedia layanan kesehatan swasta, menyebabkan disinsentif untuk layanan yang 
disediakan di bawah skema Jampersal,  

(8) tingginya pembayaran out-of-pocket,  
(9) kegagalan program dalam meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan, sehingga 

penggunaan yang tidak proporsional oleh penduduk yang tinggal dengan akses 
yang lebih baik ke fasilitas kesehatan, dan  

(10) bahwa program Jampersal ini tidak dirancang untuk mendukung program KB yang 
ada dengan tidak mempromosikan jumlah ideal anak. 
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Penelitian tahun 2013 ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari penelitian sebelumnya 
dengan melihat lebih jauh ke dalam pelaksanaan program di tahun ketiga pelaksanaan, 
dengan secara khusus menilai dampak program terhadap:  

(1) pemanfaatan pelayanan KIA,  
(2) perbedaan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, dan  
(3) persepsi terhadap kualitas layanan yang diberikan di bawah program Jampersal, baik 

dari penyedia dan perspektif pengguna.  
 
Tujuan penelitian ini juga terkait dengan peluncuran mendatang cakupan kesehatan 
universal (Jaminan Kesehatan Nasional) atau JKN yang akan dimulai pada awal 2014, dengan 
menilai kesiapan daerah untuk melaksanakan skema asuransi kesehatan yang baru. 
 
Studi ini adalah proyek penelitian kolaborasi antara universitas di lokasi studi dan 
Universitas Gadjah Mada, dengan dukungan dari UNFPA Indonesia. Kolaborasi ini 
diharapkan dapat memelihara kapasitas kelembagaan dalam mengevaluasi program 
asuransi kesehatan dan sebagai dasar untuk proyek kolaboratif level nasional di masa depan. 
 

Tujuan dan Sasaran Penelitian 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari program JAMPERSAL terhadap 
cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta menganalisa peluang serta tantangan 
yang dihadapi dalam pelaksanaan program. 
 
Tujuan khusus adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menilai cakupan program Jampersal di sepuluh kabupaten di Indonesia  
2. Untuk menilai efektivitas program dalam meningkatkan pemanfaatan pelayanan MNH  
3. Untuk menganalisis penggunaan program Jampersal di kalangan masyarakat  
4. Untuk menilai tantangan saat ini dan persepsi tentang pelaksanaan program, dari 

perspektif manajer program, penyedia layanan kesehatan dan pengguna 
5. Untuk meninjau asuransi kesehatan yang ada di tingkat kabupaten 
6. Untuk menilai kesiapan daerah dalam melaksanakan skema cakupan kesehatan 

universal yang akan datang 
7. Untuk meningkatkan kapasitas akademik dalam mengevaluasi program asuransi 

kesehatan masa depan 
 
Metode 
Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di sepuluh kabupaten Indonesia, sebagai berikut:  

1. Nias 
2. Nias Selatan 
3. Mamasa 
4. Mamuju Utara 
5. Manokwari 

6. Jayapura 
7. Merauke 
8. Timor Tengah Selatan 
9. Alor 
10. Manggarai 

 
Para peneliti yang berpartisipasi dalam penelitian ini berasal dari PKMK Fakultas Kedokteran 
Gadjah Mada, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Cenderawasih, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana.   
 
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober sampai November tahun 2013.  
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Desain Penelitian  
Penelitian ini Ini merupakan studi cross-sectional menggunakan metode campuran yaitu 
metode kuantitatif dan kualitatif.  
 
Metode kuantitatif digunakan untuk menilai perbedaan dalam cakupan pelayanan 
kesehatan sebelum dan sesudah pelaksanaan program Jampersal, serta  efektivitas program 
dalam mencapai tujuan program. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh persepsi 
terhadap pelaksanaan program dari penyedia layanan kesehatan, pengelola program serta 
pasien sebagai pengguna/penerima manfaat program. Kesiapan daerah dalam 
melaksanakan program JKN mendatang ini dinilai melalui kedua pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif. 
 
Data kuantitatif dikumpulkan dari laporan Dinas Kesehatan kabupaten, data klaim, serta dari 
biro statistik setempat. 
 
Subyek Penelitian 
Responden untuk metode kualitatif meliputi: 

A. Rumah Sakit 
1. Direktur Rumah Sakit  
2. Manajer rumah sakit untuk Jamkesmas (skema asuransi sosial bagi 

masyarakat miskin) dan Jampersal  
3. Manajer Keuangan Rumah Sakit 
4.  Dokter ahli kandungan dan kebidanan 
5. Bidan 

 
B. Dinas Kesehatan Kabupaten 

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
2. Direktur kesehatan keluarga 
3. Direktur keuangan 
4. Manajer Jamkesmas-Jampersal 
5.  Koordinator IBI di daerah ybs 

 
C. Penyedia layanan kesehatan teknis 

1. Bidan Praktek swasta 
2. Bidan yang berpraktek di fasilitas pelayanan pemerintah  
3. Bidan yang berpraktek di fasilitas pemerintah dan juga berpraktek swasta 

 
Dalam melakukan wawancara penelitian, peneliti membedakan antara daerah pedesaan dan 
perkotaan. Berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, setiap peneliti menggunakan 
pendekatan berikut selama pengumpulan data: 
 

1. Wawancara di pusat-pusat kesehatan primer pedesaan dan perkotaan   
a. Pengelola  jaminan kesehatan di tingkat Puskesmas 
b. Dokter umum Puskesmas  
c. Bidan Puskesmas 
d. Bidan Desa 

 
2. FGD (Focus Group Discussion ) sebagai berikut: 

a. Wanita yang menggunakan Jampersal  di kedua lokasi perkotaan dan 
pedesaan 
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b. Wanita yang tidak menggunakan Jampersal di kedua lokasi perkotaan dan 
pedesaan 

 
Analisis Data 
Program Jampersal merupakan bentuk perlindungan keuangan dalam upaya untuk 
mencapai cakupan kesehatan universal bagi perempuan dan anak-anak. Program ini  
dianalisis dengan menggunakan kerangka WHO untuk cakupan kesehatan universal, dengan 
menilai tiga dimensi berikut:  

(1) luas, atau cakupan populasi,  
(2) kedalaman, atau  kelengkapan layanan yang disediakan di bawah program ini, dan  
(3) tinggi, atau besarnya perlindungan keuangan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. 

 
Analisis data kuantitatif dan kualitatif akan digunakan dalam ulasan ini. 

 
Analisis Data Kuantitatif 
Analisis deskriptif kuantitatif yang dilakukan untuk menilai cakupan populasi yang dijamin 
oleh program Jampersal, cakupan penyedia layanan kesehatan yang berpartisipasi 
memberikan Jampersal, kelengkapan layanan Jampersal serta peningkatan cakupan 
pelayanan KIA meliputi: pelayanan antenatal (K1 dan K4), persalinan oleh tenaga kesehatan 
terlatih, perawatan pasca salin dan cakupan KB-post partum. 
 

1. Cakupan populasi yang dijamin oleh program Jampersal  
Sesuai dengan Pedoman Teknis 2012, Program Jampersal bertujuan untuk 
memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh ibu hamil dan ibu bersalin di 
Indonesia yang belum memiliki jaminan kesehatan. Program Jampersal ini 
merupakan pelengkap dari program Jamkesmas yang menjamin penduduk 
masyarakat miskin dan hampir miskin. Dengan demikian, program Jampersal dapat 
dinikmati oleh seluruh masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan 
masyarakat yang telah memiliki keanggotaan Jamkesmas.  
 
Target cakupan untuk Jampersal dihitung berdasarkan asumsi bahwa Jampersal akan 
mencakup semua bumil/bulin tanpa jaminan kesehatan dan bumil/bulin yang 
memiliki Jamkesmas. Jumlah sasaran bumil/bulin diperoleh dari data di tingkat 
kabupaten sedangkan proporsi penduduk tanpa jaminan kesehatan diperoleh dari 

Extend to
non-convered

Reduce
cost sharing
and fees Include 

other
services

Direct costs:
proportion
of the costs
covered

Services:
which services
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analisis Susenas 2011. Cakupan untuk Layanan Jampersal dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
 

𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑘𝑘𝐽𝐽𝐽𝐽𝑘𝑘𝐽𝐽 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝐽𝐽𝑢𝑢𝑢𝑢𝐽𝐽𝑘𝑘 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑙𝑙𝐽𝐽𝑢𝑢𝐽𝐽𝑢𝑢  𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑢𝑢𝐽𝐽𝐽𝐽𝑢𝑢𝐽𝐽𝑢𝑢𝑢𝑢𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑢𝑢 𝑏𝑏𝐽𝐽𝐽𝐽𝑘𝑘𝐽𝐽 − 𝑏𝑏𝐽𝐽𝐽𝐽𝑘𝑘𝑢𝑢 ×  %𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑙𝑙𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑘𝑘𝐽𝐽𝑢𝑢 𝑢𝑢𝐽𝐽𝑢𝑢𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝑘𝑘𝑢𝑢𝐽𝐽𝑢𝑢 𝑘𝑘𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑢𝑢𝐽𝐽𝑢𝑢 + % 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑙𝑙𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑘𝑘𝐽𝐽𝑢𝑢 𝐽𝐽𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢𝐽𝐽 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑘𝑘𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽

 
 
 Metode ini memiliki beberapa kelemahan:   

• Data kepemilikan asuransi yang diperoleh dari survei Susenas adalah data 
tingkat rumah tangga, dan bukan pada tingkat individu. Angka cakupan yang 
dihasilkan tidak dapat langsung diartikan sebagai tingkat pemanfaatan 
Jampersal di masyarakat, tetapi angka tersebut dapat memberikan gambaran 
tentang seberapa besar masyarakat target Jampersal yang telah dijamin oleh 
Jampersal 

• Jumlah ibu hamil dan melahirkan yang ditargetkan diperoleh dari data Dinas 
Kesehatan tingkat kabupaten atau provinsi. Angka yang dimasukkan sepenuhnya 
bergantung pada validitas data yang dicatat oleh Dinas Kesehatan tersebut.  
 

2. Cakupan penyedia layanan kesehatan yang berpartisipasi memberikan layanan 
Jampersal 
Cakupan untuk penyedia layanan kesehatan yang berpartisipasi dalam program 
Jampersal dihitung dengan membagi jumlah penyedia layanan kesehatan yang 
berpartisipasi dalam program Jampersal dengan jumlah penyedia penyedia layanan 
kesehatan yang ada di satu kabupaten :  

 
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑢𝑢𝑙𝑙𝐽𝐽𝑝𝑝𝑘𝑘𝐽𝐽 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑙𝑙𝐽𝐽𝑢𝑢𝐽𝐽𝑢𝑢 𝑘𝑘𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑢𝑢𝐽𝐽𝑢𝑢 𝑙𝑙𝐽𝐽𝑢𝑢𝑎𝑎 𝑏𝑏𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑢𝑢𝑘𝑘𝐽𝐽𝑘𝑘𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑘𝑘 𝑝𝑝𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑎𝑎𝑎𝑎𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽

𝑇𝑇𝑎𝑎𝑢𝑢𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑢𝑢𝑙𝑙𝐽𝐽𝑝𝑝𝑘𝑘𝐽𝐽 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑙𝑙𝐽𝐽𝑢𝑢𝐽𝐽𝑢𝑢 𝑘𝑘𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑢𝑢𝐽𝐽𝑢𝑢 𝑙𝑙𝐽𝐽𝑢𝑢𝑎𝑎 𝐽𝐽𝑝𝑝𝐽𝐽 𝑝𝑝𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑢𝑢𝐽𝐽 𝑘𝑘𝐽𝐽𝑏𝑏𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑢𝑢𝐽𝐽𝑢𝑢 
 

 
 Penyedia layanan kesehatan meliputi: puskesmas, rumah sakit umum kabupaten, 

rumah sakit swasta atau klinik, dan bidan serta dokter praktek swasta   
 

3. Kelengkapan layanan di bawah program Jampersal (kedalaman)   
Sesuai dengan Pedoman Teknis 2012, layanan KIA dijamin oleh Jampersal meliputi: 
empat kali kunjungan antenatal care, persalinan normal atau dengan komplikasi, 
perawatan postnatal bagi ibu dan bayi baru lahir, pelayanan rujukan dan pelayanan 
keluarga berencana postnatal. 
  
Kelengkapan pelayanan KIA yang dijamin oleh Jampersal dinilai berdasarkan jumlah 
klaim yang mencakup semua pelayanan KIA termasuk dalam paket Jampersal. 
Informasi ini diperoleh dari data penyedia layanan dan dari kantor kesehatan 
kabupaten. 
Pendekatan ini bisa memiliki beberapa kekurangan, antara lain: 
Tidak semua kabupaten bisa memberikan data klaim individual lengkap tentang 
Jampersal, sehingga purposive sampling diterapkan untuk melihat kelengkapan 
pelayanan KIA yang diterima  oleh pasien. Metode ini tidak dapat memberi 
gambaran secara langsung tentang  proporsi   masyarakat yand mendapat layanan 
yang lengkap. Meskipun demikian, metode ini akan memberikan gambaran tentang 
pemanfaatan aktual dari pelayanan KIA di bawah program Jampersal 

 
4. Pengaruh Jampersal terhadap cakupan pelayanan KIA 

Perbandingan cakupan pelayanan KIA sebelum dan setelah 2011, ketika Jampersal 
diluncurkan bisa menggambarkan setiap peningkatan cakupan pelayanan KIA selama 
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pelaksanaan Jampersal. Data tingkat kabupaten KIA digunakan untuk menilai 
indikator berikut: 

• Cakupan pelayanan asuhan antenatal (K1 dan K4) 
• Cakupan pertolongan persalinan normal oleh tenaga kesehatan 
• Cakupan untuk persalinan dengan komplikasi, termasuk operasi caesar 
• Cakupan layanan perawatan postnatal   
• Cakupan pelayanan KB pasca salin 

 
 
Analisis Data Kualitatif  
Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten. Proses 
wawancara diubah menjadi transkrip untuk kemudian dianalisis sesuai dengan tema yang 
telah ditentukan sebelumnya. Analisis tematik dengan menggunakan matriks wawancara 
dilakukan untuk memetakan isi dari setiap jawaban wawancara berdasarkan instrumen 
kualitatif. Unit konteks dikembangkan berdasarkan pengamatan pada kondisi lokal, peran 
dan kenyataan di lapangan pada saat wawancara atau FGD. 
 
Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dan FGD yang diterjemahkan ke 
dalam transkrip oleh para peneliti di setiap universitas. Setiap peneliti melengkapi transkrip 
verbatim dengan konteks wawancara, yang berisi informasi tentang kondisi pada saat 
wawancara, observasi, pengaturan wawancara, dan penjelasan tentang peran dari masing-
masing responden dan data lain yang berkaitan dengan proses wawancara. 
 
Setelah transkrip tersusun, peneliti mengidentifikasi unit konten sesuai dengan respon yang 
diharapkan dari setiap pertanyaan penelitian. Para peneliti menyelesaikan matriks 
wawancara dengan unit konten yang teridentifikasi. Analisis matriks adalah metode analisis 
tematik (deduktif), yang digunakan untuk memetakan temuan didasarkan pada tema yang 
telah ditentukan. Metode ini memiliki keterbatasan tidak menangkap fenomena di luar tema 
yang ditentukan. Kelemahan ini diatasi dengan menciptakan pengkodean tema baru di 
samping matriks yang telah ditentukan, sambil melakukan silang transkrip dengan hati-hati. 
Instrumen dan matriks tematik dimaksud tersedia dalam lampiran. . 
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Gambaran Kondisi Kesehatan dan Sosialekonomi Lokasi Penelitian   
 
Indikator Kesehatan dan Sosialekonomi 
(merujuk pada laporan universitas lokal) 

 
Tingkat Kemiskinan  
 
Gambar 1.Tingkat Kemiskinan di Indonesia dan lokasi penelitian 2012-2013 

 
Sumber: BPS 2013 
 
Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi. Tahun 2013 data dari Badan Pusat 
Statistik Indonesia menunjukkan ada sekitar 28.070.000 penduduk miskin atau 11,37% dari 
total penduduk Indonesia. Gambar 1 menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk 
miskin antara 2012 dan 2013, dengan sebagian besar provinsi menunjukkan kecenderungan 
yang sama. Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan 0,38%, Sumatera Utara 
dengan penurunan 0,37%, Sulawesi Barat dengan penurunan 0,69%, dan Papua Barat 
dengan penurunan 0,37%. Namun, ada provinsi yang menunjukkan peningkatan jumlah 
penduduk miskin, Provinsi Papua termasuk dalam kategori ini. 
Dibandingkan dengan tingkat penduduk miskin nasional, empat dari lima provinsi di mana 
studi ini dilakukan lebih buruk (Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Barat dan NTT). Papua, 
Papua Barat dan NTT memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, dengan jumlah 
penduduk miskin lebih tinggi dari 20%.  
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Hasil 

Data dan Responden Penelitian 
Data Kuantitatif : Keterbatasan data dan Tantangan   

• Sumber Data 
 Target angka cakupan ibu hamil dan bersalin diperoleh dari Dinas 

Kesehatan kabupaten. Untuk Kabupaten Jayapura dan  Merauke, target 
cakupan diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi.  

 Cakupan layanan KIA, cakupan partisipasi penyedia layanan kesehatan 
dan data klaim Jampersal yang direkapitulasi diperoleh dari Dinas 
Kesehatan. 

 Data berdasarkan nama data klaim, diperoleh dari Dinas Kesehatan 
kabupaten dan pusat kesehatan primer/Puskesmas.   

 Data fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia  diperoleh dari Dinas 
Kesehatan kabupaten dan rumah sakit kabupaten.  
 

• Keterbatasan Data 
 Di beberapa daerah, angka yang digunakan sebagai target cakupan dan 

layanan yang sebenarnya disediakan adalah sama. Hal ini bisa 
mengakibatkan underestimate target populasi yang sebenarnya di 
kabupaten. 

 Cakupan pelayanan KIA, rekapitulasi data klaim Jampersal tersebar 
antara dinas kesehatan kabupaten dan rumah sakit kabupaten, dengan 
pooling data yang sangat sedikit antara dua lembaga. 

 Data kalim Jampersal berdasarkan nama,  disusun oleh masing-masing 
penyedia layanan. Data ini diverifikasi oleh Dinas Kesehatan kabupaten 
melalui validasi bukti yang relevan termasuk buku KIA, kartu identitas 
dan partograf. Tim peneliti tidak melakukan verifikasi lebih lanjut dari 
data tsb. 
 

• Validasi data kuantitatif dilakukan melalui 2-hari lokakarya di Yogyakarta. Tim 
peneliti membahas data yang hilang dan melakukan cross-cek untuk 
memverifikasi data, khususnya untuk data abnormal, misalnya penurunan target 
cakupan dari tahun sebelumnya, rekapitulasi data Jampersal yang tidak 
konsisten , dll. 

 
Data kualitatif: Daftar Responden dan keterbatasan studi 
 
Kabupaten Responden yang tidak dapat diwawancara 

Lembaga 

Jayapura 

a. Dinas Kesehatan 
Kabupaten 

Koordinator Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 
Kabupaten 

b. Rumah Sakit Obstetricians 
Manajer Jampersal 

c. Puskesmas Bidan Praktek Swasta 

d. Masyarakat FGD dengan wanita bukan pengguna Jampersal 
di daerah pedesaan 

Merauke 
a. Dinas Kesehatan 

Kabupaten 
Koordinator pelayanan kesehatan diwakili oleh 
koordinator KIA  

b. Rumah Sakit Dokter Umum 
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c. Puskesmas Bidan Praktek Swasta 

d. Masyarakat FGD dengan wanita bukan pengguna Jampersal 
di daerah pedesaan dan perkotaan 

Manokwari 

a. Dinas Kesehatan 
Kabupaten 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Koordinator pelayanan kesehatan diwakili oleh 
Koordinator KIA 

b. Rumah Sakit 
Manajer Jampersal 
Dokter Umum 
Bidan Praktek Swasta 

Mamasa a. Rumah Sakit 

Direktur 
Manajer Keuangan 
Bidan Praktek Swasta 
Obstetricians 

Mamuju Utara Rumah Sakit Manajer Keuangan 

Alor 
a. Dinas Kesehatan 

Kabupaten 
Koordinator Asosiasi Bidan diwakili oleh 
sekretaris 

b. Rumah Sakit Direktur diwakili oleh Sekjen 

Manggarai 

a. Dinas Kesehatan 
Kabupaten 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten diwakili oleh 
koordinator KIA 
Koordinator pelayanan kesehatan diwakili oleh 
coordinator promkes dan coordinator asuransi 
kesehatan 

b. Rumah Sakit Direktur Rumah Sakit diwakili oleh koordinator 
perawat 

Timor Tengah 
Selatan 

a. Rumah Sakit Direktur keuangan diwakili oleh bendahara 
Obstetrician 

b. Masyarakat FGD dengan wanita bukan pengguna Jampersal 
di daerah pedesaan dan perkotaan 

Nias a. Dinas Kesehatan 
Kabupaten 

Koordinator pelayanan kesehatan diwakili oleh 
koordinator promkes 

b. Rumah Sakit Manajer Keuangan 
Bidan Praktek Swasta 

c. Masyarakat FGD dengan wanita bukan pengguna Jampersal 
di daerah pedesaan dan perkotaan 

Nias Selatan a. Dinas Kesehatan 
Kabupaten 

Koordinator Asosiasi Bidan 

b. Rumah Sakit Manajer Keuangan diwkaili oleh bendahara 
Bidan praktek swasta 
Obstetrician 

 
• Responden tidak ada di tempat saat pengumpulan data disebabkan alasan 

berikut:Tidak masuk kerja atau tidak berada di kabupaten selama periode 
pengumpulan data 

• Tidak bersedia untuk diwawancarai 
• Responden percaya bahwa orang lain di lembaganya lebih informatif mengenai subjek 

Jampersal, sehingga harus diwakili oleh orang lain tersebut 
• Tidak ada praktek bidan swasta di kabupaten Jayapura, Merauke, Manokwari dan 

Mamasa 
• Kesulitan dalam mengidentifikasi wanita yang tidak menggunakan Jampersal di 

sejumlah daerah 
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• Timor Tengah Selatan: Hanya empat wanita diidentifikasi tidak menggunakan 
Jampersal, FGD telah diubah menjadi wawancara mendalam 

 
Responden Tambahan 
Selain wawancara dan FGD dengan target responden, peneliti menyesuaikan dengan 
perkembangan selama pengumpulan data, dan perubahan dibuat dalam mengidentifikasi 
target responden. Penambahan dilakukan jika responden dianggap sebagai informan 
berguna, meskipun sebelumnya tidak dianggap sebagai responden sasaran utama. Berikut 
ini adalah responden tambahan termasuk dalam studi ini:  

a. Kabuaten Manokwari; 
- Puskesmas : Koordinator Bidan dan koordinator untuk ruang bersalin (daerah 

pedesaan), koordinator bidan dan manajer Jampersal (daerah perkotaan) 
b. Kabupaten Alor:  

- Dinas Kesehatan Kabupaten: Kepala Bagian Keuangan 
- Rumah Sakit: Direktur pelayanan kesehatan sub-unit 
- Puskesmas : (perkotaan dan pedesaan) Kepala Puskesmas, asisten bidan di 

daerah pedesaan 
c. Kabupaten Manggarai; 

- Puskesmas: Kepala Puskesmas (daerah pedesaan) bidan tambahan di daerah 
pedesaan dan perkotaan 

d. Kabupaten Timor Tengah Selatan; 
- Puskesmas : Koordinator Bidan di daerah pedesaan, kepala Puskesmas di daerah 

perkotaan 
e. Kabupaten Nias ; 

- Puskesmas : Kepala Puskesmas di daerah pedesaan dan perkotaan dan 
koordinator bidan di daerah pedesaan 

f. Kabupaten Nias Selatan; 
- Dinas Kesehatan Kabupaten: manajer unit PSDK  (Pengembangan Sumber Daya 

Kesehatan)  
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Hasil Analisis  
1. Implementasi dan Pemanfaatan Jampersal 

 
Proporsi penduduk yang tercakup dalam skema Jampersal 
Pelaksanaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan di bawah program Jampersal dapat 
dibagi menjadi lima layanan: (1) perawatan antenatal, (2) pertolongan persalinan normal 
oleh tenaga kesehatan, (3) perawatan postnatal meliputi kunjungan nifas dan kunjungan 
neonatal, (4) kontrasepsi pasca salin, dan (5) penatalaksanaan kegawatdaruratan obstetri.  
 
Tabel 1a-1e menunjukan masing-masing cakupan untuk layanan tersebut di bawah program 
Jampersal di lokasi studi.  
 
Cakupan pelayanan antenatal Jampersal untuk populasi tanpa kartu asuransi 
 
Tabel 1a.Cakupan Jampersal untuk perawatan antenatal, 2011-2012 

 
Jumlah absolut 
klaim Jampersal 

untuk asuhan 
antenatal1 

Perkiraan jumlah 
absolut ibu hamil 

tanpa jaminan 
kesehatan2 

Jumlah kunjungan 
asuhan antenatal 

yang  diperlukan oleh 
ibu hamil tanpa 

jaminan kesehatan3 

Cakupan Jampersal untuk 
perawatan antenatal bagi 
ibu hamil tanpa jaminan 

kesehatan 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Nias 0 5326 2531 2753 10123 11012 0.0% 48.4% 
Nias Selatan 6042 10106 8556 7990 34223 31960 17.7% 31.6% 
Mamuju Utara4 1489 1489 2699 2703 10797 10810 13.8% 13.8% 
Mamasa4 2824 2824 2766 2766 11056 11066 25.5% 25.5% 
Alor 2629 5466 3846 4778 15384 19111 17.1% 28.6% 
TTS 0 5183 10780 10932 43121 43728 0.0% 11.9% 
Manggarai 0 6515 7336 7456 29345 29825 0.0% 21.8% 
Jayapura no data 682 3341 3441 13366 13764 No data 5.0% 
Merauke 5860 92 3544 3662 14175 14646 41.3% 0.6% 
Manokwari 2254 957 3319 3735 13275 14942 17.0% 6.4% 

1Data dari rekapitulasi klaim Jampersal kabupaten untuk perawatan antenatal 2011-2012 
2 Proporsi wanita hamil yang tidak diasuransikan (dari Susenas 2011) kali jumlah ibu hamil yang ditargetkan pada 
tahun 2012 
3 Perkiraan jumlah kunjungan ANC diperlukan untuk ibu hamil tanpa jaminan kesehatan, dengan asumsi minimal 
empat kunjungan ANC untuk setiap wanita hamil 
4 Data dari Mamuju Utara dan Mamasa menunjukkan kesamaan angka selama 2011 – 2012 
 
Tabel 1a. menunjukkan persentase layanan perawatan antenatal yang tercakup dalam 
skema Jampersal pada tahun 2011-2012 di sepuluh lokasi penelitian. Angka-angka cakupan 
dihitung dengan asumsi bahwa setiap wanita hamil membutuhkan minimal empat kali 
kunjungan perawatan antenatal selama kehamilan.  
 
Pada tahun 2011, hampir semua kabupaten memiliki cakupan Jampersal rendah untuk 
perawatan antenatal, mulai 0-22%, kecuali untuk kabupaten Alor dan Merauke yang 
memiliki cakupan 60%. Kemungkinan penjelasan tingkat jangkauan rendah di tahun 2011 
karena Jampersal hanya diluncurkan pada pertengahan 2011, dan bahwa pendaftaran tidak 
membedakan antara mereka yang dicakup dengan Jampersal dan alat pembayaran lainnya.  
 
Terlepas dari penjelasan di atas, bahkan pada tahun 2012 sebagian besar lokasi penelitian 
memiliki tingkat cakupan antenatal rendah untuk program Jampersal. Tiga kabupaten yang 
terletak di provinsi Papua dan Papua Barat memiliki cakupan kurang dari 10%, dan bahkan 
kurang dari 1% di Kabupaten Merauke. Jumlah absolut rendah klaim Jampersal untuk 
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perawatan antenatal di kabupaten tersebut adalah penyebab cakupan rendah. Keterangan 
lain meliputi kunjungan lengkap dari ANC, yaitu sebagian besar wanita memiliki kurang dari 
empat kunjungan selama kehamilan. Fenomena ini diamati secara detail melalui data klaim 
berdasarkan nama. 
 
Gambar 1a. Cakupan Jampersal untuk perawatan antenatal, 2011-2012 

 
 

Gambar 1a menunjukkan terjadinya peningkatan cakupan pelayanan antenatal di bawah 
program Jampersal di beberapa kabupaten, yaitu Nias, Nias Selatan, Alor, Manggarai, dan 
Jayapura dan penurunan cakupan tersebut di Merauke dan Manokwari. Untuk Mamuju 
Utara dan Mamasa, karena keterbatasan data yang tersedia, maka belum dapat dilihat 
adanya peningkatan ataupun penurunan cakupan layanan Jampersal untuk asuhan 
antenatal.   
 
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tren yang terlihat antara lain: periode 
perkenalan program Jampersal yang berbeda antar kabupaten, faktor demand dari 
masyarakat serta faktor tenaga kesehatan sebagai penyedia layanan kesehatan. 
 
Untuk Nias, TTS, Manggarai dan Jayapura, angka 0% di tahun 2011 terjadi karena Jampersal 
baru diperkenalkan di pertengahan tahun tersebut sehingga program Jampersal belum 
berjalan. Untuk Alor dan kabupaten-kabupaten lain di NTT, adanya peningkatan ini dapat 
merupakan kontribusi dari adanya program Revolusi KIA di mana gubernur menetapkan 
peraturan untuk memotivasi bumil dan bulin untuk mendapatkan layanan KIA di fasilitas 
yang memadahi.  
 
Untuk Merauke dan Manokwari, hasil wawancara mendalam menunjukkan adanya kendala 
baik dari pihak masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan maupun pihak tenaga 
kesehatan. Dari pihak masyarakat, temuan kualitatif menunjukkan bahwa masih ada kasus-
kasus di mana wanita hamil hanya mengunjungi fasilitas kesehatan bedekatan dengan waktu 
melahirkan (7-8 bulan kehamilan). Pemanfaatan ANC dipengaruhi oleh ketersediaan personil 
dan aksesibilitas dari fasilitas kesehatan (terutama bagi perempuan di daerah terpencil). 
Sebagian ibu yang tinggal di daerah yang sulit masih lebih memilih untuk berobat ke dukun 
(dukun) selama kehamilan. 
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Dari pihak penyedia layanan kesehatan, tertundanya pencairan klaim Jampersal berdampak 
sebagai disinsentif bagi penyedia layanan kesehatan, sehingga mereka mengurangi jumlah 
klaim Jampersal dan lebih memilih untuk  menarik biaya langsung dari para pasien yang 
dianggap mampu secara ekonomi (sementara di awal   ditawarkan layanan Jampersal).  
 
 
Selain itu, di dua kabupaten yang terletak di provinsi Papua (Merauke dan Jayapura) 
penerima manfaat yang ditargetkan untuk dicakup oleh program Jampersal (wanita hamil - 
bersalin - ibu baru) umumnya belum menerima paket layanan lengkap.  Pelayanan yang 
diberikan oleh  tenaga kesehatan umumnya terbatas pada  pelayanan antenatal (antenatal 
care) - sebagian besar  K4, persalinan di fasilitas kesehatan dan perawatan postnatal. 

".. Sebagai orang-orang di lapangan, kita hanya melihat kunjungan K4 paling 
banyak. Kecuali untuk puskesmas dengan bidan aktif yang akan rajin 
memeriksa wanita hamil. Tapi hanya untuk persalinan normal ..." (dokter 
umum yang bertugas di salah satu puskesmas terpencil  di provinsi Papua) 

 
 
Dalam temuan kualitatif di Kabupaten Nias Selatan, pemanfaatan yang rendah disebabkan 
oleh beberapa hal, diantaranya; wanita tidak mengetahui tentang Program Jampersal, dan 
perempuan tanpa kartu identitas  akan cenderung untuk mengunjungi praktek bidan swasta 
atau dukun. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu staf di  rumah sakit kabupaten; 
 

".... Kemudian ketika kami meminta dokumen, KTP atau kartu keluarga, 
kadang-kadang masih ada orang di sini, di kabupaten ini yang tidak memiliki 
dokumen hukum, tidak ada KTP, kartu keluarga ..." 

 
Ada juga persepsi masyarakat yang menganggap penggunaan Jampersal sebagai sesuatu 
yang membuatnya malu, dan bahwa layanan di bawah program ini memiliki  kualitas yang 
rendah dan tidak tepat waktu, kemungkinan akan diberikan  obat yang salah dan proses 
administrasi yang panjang. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa responden FGD; 
 

".... biasanya layanan bebas biaya, obat-obatan yang buruk dan hal-hal 
birokrasi yang panjang, jadi saya tidak tertarik .... Dia (bidan) menawarkan 
(layanan), tapi juga saya tidak tertarik ... "  
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Tabel 1b. Cakupan Jampersal untuk pertolongan persalinan normal oleh tenaga 
kesehatan, 2011-2012 

 
Jumlah absolut klaim 

Jampersal untuk 
persalinan normal1 

Perkiraan jumlah absolut ibu 
hamil tanpa jaminan 

kesehatan 2 

Cakupan Jampersal untuk 
persalinan normal bagi ibu 

hamil tanpa jaminan 
kesehatan  

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Nias no data 1385 2628 2628 No data 52.7% 
Nias Selatan 3021 3678 8238 7627 36.7% 48.2% 
Mamuju Utara4 1217 1217 2070 2158 58.8% 56.4% 
Mamasa4 1268 1268 2764 2766 45.9% 45.8% 
Alor 1281 1755 3699 4073 34.6% 43.1% 
TTS 0 1373 10290 10429 0.0% 13.2% 
Manggarai 0 2361 7003 7117 0.0% 33.2% 
Jayapura 0 1583 3190 3285 0.0% 48.2% 
Merauke 1335 913 3383 3380 39.5% 27.0% 
Manokwari 0 1090 3168 3307 0.0% 33.0% 
1 Data dari rekapitulasi klaim Jampersal kabupaten untuk persalinan normal 2011-2012 
2 Proporsi wanita hamil tanpa jaminan kesehatan (dari Susenas 2011) kali jumlah persalinan yang diperkirakan di 
tahun 2012 
3 Perkiraan jumlah layanan persalinan normal yang diperlukan bagi ibu hamil tanpa jaminan kesehatan, dengan 
asumsi satu persalinan normal untuk setiap wanita hamil 
4 Data dari Mamuju Utara dan Mamasa menunjukkan kesamaan angka selama 2011 – 2012 
 
 
Tabel 1b menunjukkan persentase cakupan  Jampersal untuk pertolongan persalinan normal 
oleh tenaga kesehatan di sepuluh daerah studi. Sejumlah kabupaten (Nias, Nias Selatan, 
Mamasa, Mamuju Utara, dan Jayapura) memiliki cakupan sekitar atau di atas 50% bagi bulin 
yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa Jampersal dapat 
membantu dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi perempuan. 
Namun, cakupan ini masih rendah, dengan hanya menjamin setengah dari bumil tanpa 
jaminan kesehatan. Beberapa kabupaten memiliki cakupan yang lebih rendah, yaitu di Alor 
(43,1%), Timor Tengah Selatan (13,2%), Manggarai (33,2%), Merauke (27%), dan Manokwari 
(33%). 
 
Berdasarkan wawancara dengan manajemen dan staf teknis di Departemen Kesehatan dan 
Rumah Sakit, Jampersal dianggap sangat efektif dalam meningkatkan  permintaan, terutama 
di kalangan keluarga miskin. Wanita yang berasal dari keluarga miskin prihatin dengan 
beban pembayaran yang tinggi di fasilitas kesehatan. Dengan program Jampersal, bidan 
dapat memberikan informasi dan pelayanan  bebas biaya , jika wanita tsb bersedia untuk 
memanfaatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. 
 

"... Jampersal ini merupakan program yang bagus. Program Revolusi KIA 
telah berusaha untuk mendorong persalinan dengan fasilitas/bantuan. 
Sebelum program Jampersal, sulit untuk mendorong kunjungan antenatal 
care atau persalinan dengan fasilitas/bantuan untuk masyarakat ..." 
(Puskesmas di NTT) 

 
"Sebenarnya, program ini sangat membantu bagi masyarakat dan juga bagi 
kita, karena biasanya sulit untuk meningkatkan persalinan berbasis fasilitas-
. Mereka lebih suka pergi ke dukun disebabkan oleh biaya layanan yang 
tinggi .." (Kepala Seksi Kesehatan keluarga Di Dinas Kesehatan kabupaten di 
NTT) 
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"Program Jampersal ini bagus, wanita bisa mendapatkan perawatan 
ibu/maternal gratis. Terutama di puskesmas kita sendiri, Jampersal sangat 
baik, terutama bagi orang-orang pribumi yang tidak mampu secara 
finansial." (Puskesmas terletak jauh dari ibu kota kabupaten di Papua) 

 
"Jampersal ini adalah program yang baik, karena mendorong masyarakat 
untuk mengunjungi puskesmas. Ketakutan sebelumnya adalah pada biaya 
layanan. Tapi masyarakat menerima begitu saja bahwa semua layanan 
gratis, sementara tidak ada cakupan untuk biaya transportasi dan juga 
pakaian bayi ... "(Puskesmas yang terletak di dekat ibukota Papua) 

 
 
Gambar 1b. Cakupan Jampersal untuk pertolongan persalinan oleh tenaga 
kesehatan, 2011-2012 
 

 
 

Gambar 1b menunjukkan tren cakupan Jampersal untuk petolongan persalinan oleh tenaga 
kesehatan (PN) SBA 2011-2012. Grafik di atas menunjukkan peningkatan di  lokasi 
penelitian. Pada tahun 2011, beberapa  lokasi penelitian memiliki cakupan 0%, yaitu 
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai, Jayapura dan Manokwari. Ini mungkin 
disebabkan oleh kemungkinan bahwa selama tahap awal pelaksanaan program, klaim yang 
masuk belum dibedakan antara klaim di bawah Jamkesmas, Jampersal atau pembayaran 
out-of-pocket. 
 
Temuan menarik lainnya yaitu untuk tahun 2012, terlihat bahwa cakupan untuk pertolongan 
persalinan normal lebih tinggi dibandingkan dengan cakupan Jampersal untuk layanan 
antenatal. Hal ini dapat disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk 
melakukan pemeriksaan antenatal sebanyak 4 kali dan sebagian masyarakat lebih menyukai 
memeriksakan kehamilan di dukun yang lokasinya lebih terjangkau daripada tenaga 
kesehatan. Di samping itu, faktor penyedia layanan kesehatan juga berpengaruh penting 
terhadap tingginya cakupan Jampersal untuk pertolongan persalinan ini. Temuan kualitatif 
menunjukkan bahwa tenaga kesehatan lebih menyukai meng-klaim tindakan pertolongan 
persalinan daripada asuhan antenatal dengan alasan insentif untuk layanan antenatal yang 
tidak setimpal dengan rumitnya proses peng-klaim-an dana. Analisis kelengkapan layanan 
yang disediakan di bawah program Jampersal dibahas lebih lanjut secara rinci dalam tabel 2.  
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Di samping itu, faktor kepuasan masyarakat dapat menjadi salah satu penyebab cukup 
tingginya cakupan Jampersal untuk pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Temuan 
kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar populasi sasaran Jampersal puas dengan 
pelayanan persalinan normal di sepuluh lokasi penelitian. Tingkat kepuasan terutama 
dipengaruhi oleh sikap petugas kesehatan yang membantu persalinan. Secara umum, 
pengguna Jampersal tidak mengungkapkan isu tentang  jenis obat yang diberikan atau 
layanan yang diberikan. Sebagian besar wanita hamil lebih memilih bidan atau fasilitas 
kesehatan yang sudah akrab.  
 

"Saya puas, bayi sehat, dan saya tidak perlu membayar ... kondisi yang 
sederhana serta, layanan bidan yang baik ..." (FDG responden di Kabupaten 
Manggarai, NTT) 
 
"Meskipun (tenaga kerja) sangat membantu, kami tidak puas, karena ruang 
bersalin dan fasilitas kesehatan yang kurang .... ramai ... dan ada juga biaya 
tambahan untuk membeli popok dan obat-obatan .. Bidan di sini telah 
dilayani dengan baik , 24 jam, bidan juga sangat baik dalam melayani pasien 
... "(FGD responden di Manokwari, Papua Barat) 

 
Meskipun sebagian besar dari populasi target telah menggunakan Jampersal, tapi masih ada 
sebagian dari kelompok penduduk yang tidak bersedia untuk menggunakan skema 
Jampersal. Temuan kualitatif di Nias dan Nias Selatan menunjukkan bahwa, alasan   mereka 
yang tidak menggunakan program ini karena ada anggapan bahwa layanan Jampersal di 
puskesmas dan rumah sakit umumnya kurang baik, fasilitas kesehatan yang tidak lengkap, 
dan waktu tunggu yang lama serta isu obat dan proses administrasi berkepanjangan. Selain 
persepsi di atas, sejumlah besar masyarakat di Nias dan  Nias Selatan masih lebih suka untuk 
mengunjungi dukun bersalin untuk proses persalinan.  
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Table 1c. Cakupan Jampersal untuk Layanan Postnatal Care, 2011-2012 
 Jumlah absolut klaim 

Jampersal untuk 
perawatan postnatal 

Perkiraan jumlah absolut 
bulin tanpa jaminan 

kesehatan2 

Cakupan Jampersal 
untuk perawatan 

postnatal bagi bulin 
tanpa jaminan kesehatan  

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Nias 0 4359 2628 2628 0.0% 41.5% 
Nias Selatan 6042 9334 8238 7627 18.3% 30.6% 
Mamuju Utara4 4049 4049 2070 2158 48.9% 46.9% 
Mamasa4 344 344 2764 2766 3.1% 3.1% 
Alor 4216 8136 3699 4073 28.5% 49.9% 
TTS 0 5105 10290 10429 0.0% 12.2% 
Manggarai 0 10302 7003 7117 0.0% 36.2% 
Jayapura 0 1840 3190 3285 0.0% 14.0% 
Merauke 0 95 3383 3380 0.0% 0.7% 
Manokwari 0 1455 3168 3307 0.0% 11.0% 
1 Data dari rekapitulasi klaim Jampersal kabupaten untuk perawatan postnatal 2011-2012 
2 Proporsi bumil tanpa jaminan kesehatan (dari Susenas 2011) kali jumlah target kelahiran tahun 2012 
3 Perkiraan jumlah perawatan postnatal diperlukan untuk ibu hamil tanpa jaminan kesehatan, dengan asumsi 
empat kali kunjungan untuk setiap wanita hamil 
4 Data dari Mamuju Utara dan Mamasa menunjukkan kesamaan angka selama 2011 – 2012 
 
 
Tabel 1c. Menunjukkan cakupan Jampersal untuk perawatan postnatal pada tahun 2011-
2012. Perawatan postnatal terdiri dari empat kunjungan, yaitu dua kunjungan nifas dan dua 
kunjungan neonatus. Namun, berdasarkan data klaim, sebagian besar lokasi penelitian tidak 
memberikan perawatan postnatal lengkap. Oleh karena itu, rendahnya pemanfaatan seusai 
lahir di semua lokasi penelitian dengan cakupan kurang dari 50%.  
 
Gambar 1c. Cakupan Jampersal untuk perawatan postnatal, 2011-2012 

 
 
Gambar 1c menunjukkan  cakupan Jampersal untuk kunjungan perawatan postnatal 2011-
2012 yang relative menunjukan peningkatan di hampir semua lokasi penelitian.  Gambaran 
ini menunjukkan  tingkat pemanfaatan  yang lebih tinggi untuk perawatan postnatal pada 
tahun 2012 dibandingkan dengan ketika program ini diluncurkan pada tahun 2011.  
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Tabel 1d. Cakupan Jampersal untuk kontrasepsi pasca salin, 2011-2012 
 Jumlah absolut klaim 

Jampersal untuk layanan 
kontrasepsi pascasalin1 

Perkiraan jumlah 
absolut bulin tanpa 
jaminan kesehatan2 

Cakupan Jampersal untuk 
layanan kontrasepsi pasca 

sallin bagi bulin tanpa jaminan 
kesehatan3  

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
 
Nias 0 0 2628 2628 0.0% 0.0% 
Nias Selatan no data 4120 8238 7627 no data 54.0% 
Mamuju Utara4 381 381 2070 2158 18.4% 17.7% 
Mamasa4 no data no data 2764 2766 no data no data 
Alor 0 285 3699 4073 0.0% 7.0% 
TTS 0 1373 10290 10429 0.0% 13.2% 
Manggarai 0 790 7003 7117 0.0% 11.1% 
Jayapura 0 no data 3190 3285 0.0% no data 
Merauke 0 no data 3383 3380 0.0% no data 
Manokwari 0 218 - 11277 no data 1.9% 
1 Data dari rekapitulasi klaim Jampersal kabupaten untuk KB pasca salin pada tahun 2011-2012 
2 Proporsi bulin tanpa jaminan kesehatan (dari Susenas 2011) dikali jumlah kelahiran pada tahun 2012  
3 Perkiraan jumlah layanan KB pasca salin yang diperlukan untuk ibu hamil tanpa jaminan kesehatan, dengan 
asumsi satu layanan KB pasca salin untuk setiap bulin 
4 Data dari Mamuju Utara dan Mamasa menunjukkan kesamaan angka selama 2011 – 2012 
 
 
Tabel 1d menunjukkan cakupan program Jampersal untuk pelayanan KB pasca salin bagi 
bulin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Program Jampersal secara eksplisit 
menyatakan bahwa layanan KB pasca salin merupakan bagian dari paket yang ditanggung 
oleh Jampersal. Namun, seperti terlihat dari tabel di atas, sebagian besar kabupaten 
memiliki tingkat cakupan yang sangat rendah untuk pelayananan tsb. Hanya Nias Selatan 
yang memiliki tingkat cakupan  di atas 50%, sedangkan kabupaten lainnya berkisar antara 
0% dan 18%. Berdasarkan analisis data klaim, hal tsb kemungkinan disebabkan karena 
beberapa kabupaten tidak mengintegrasikan catatan perawatan postpartum ke klaim 
Program Jampersal, sehingga banyak cakupan pelayanan KB pasca salin yang tidak tercatat 
(under-recorded / underestimated) .  
 
Gambar 1d. Cakupan program Jampersal untuk kontrasepsi pasca salin, 2011-2012 
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Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan mensejahterakan keluarga dan masyarakat 
sehingga setiap individu dapat berkembang dan berkontribusi secara optimal. Program ini 
dilaksanakan melalui beberapa inisiatif, salah satunya program Jampersal. Berdasarkan 
temuan kualitatif penelitian ini, KB pasca salin bukan layanan wajib tetapi opsional untuk 
bulin (penyedia layanan kesehatan harus menawarkan layanan dan perempuan akan 
memutuskan untuk menggunakan layanan atau tidak). Sebagian besar tenaga kesehatan 
(bidan dan dokter) di sepuluh daerah penelitian menyatakan bahwa cakupan untuk KB pasca 
salin masih rendah. Faktor utama termasuk tradisi lokal, preferensi untuk memiliki lebih 
banyak anak, kekhawatiran terhadap tindakan/prosedur  pelayanan KB itu sendiri dan faktor 
dari suami atau keluarga yang akan menyarankan untuk menunda menggunakan 
kontrasepsi.  
 

"Pasien menolak untuk menggunakan kontrasepsi, keluarga juga menurun 
karena budaya lokal 'AtoinAmaf' (keputusan harus dibuat dengan 
persetujuan dari anggota keluarga yang dihormati atau keluarga besar) ..." 
(Seorang dokter rumah sakit di NTT) 
 
"Orang-orang menolak untuk .. terutama untuk metode permanen ... Selama 
periode terakhir dari masa nifas, kami sarankan untuk kontrasepsi 
postpartum, tetapi ada yang mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu ... 
dan ketika mereka kembali, para wanita sudah hamil lagi". (seorang bidan 
yang bekerja di sebuah puskesmas di NTT) 
 
"Ya, kadang-kadang keluarga yang sama tidak memberikan izin dan 
mengatakan harus menunggu untuk periode berikutnya (menstruasi), atau 
karena anak masih muda, kami selalu memotivasi mereka untuk mengikuti 
program keluarga berencana sedini mungkin" (bidan di puskesmas terletak 
jauh dari ibu kota kabupaten di provinsi Papua) 
 

Program KB pasca salin Nias dan kabupaten Nias Selatan belum berjalan dengan baik. KB 
pasca salin adalah salah satu layanan yang tercakup dalam skema Jampersal, sehingga 
tenaga kesehatan  diharapkan dapat memberikan layanan. Namun, program ini belum 
diterima dengan baik di kalangan masyarakat. Beberapa penyebabnya antara lain: 
• Keluarga cenderung berusaha untuk  memiliki anak perempuan dan laki-laki. Jika 

keluarga belum memiliki sepasang anak-anak, maka suami dan istri cenderung untuk 
terus berusaha 

• Beberapa wanita yang menggunakan layanan KB pasca persalinan mengeluh bahwa 
program ini secara fisik sangat tidak nyaman dan dapat menyebabkan penyakit 

• Persepsi umum di kalangan masyarakat bahwa program Jampersal akan mencakup 
semua anak bagaimanapun, terlepas dari jumlah anak-anak. Dengan demikian, tidak 
ada kebutuhan untuk membatasi jumlah persalinan 
 
".... Itu sudah disarankan bahwa pasien harus menggunakan kontrasepsi 
postpartum, tetapi jawaban pasien adalah" tidak apa-apa, layanan untuk 
persalinan gratis bagaimanapun. Dan dokter akan melayani kita dengan baik. 
Tidak ada perbedaan apapun, sehingga benar-benar hebat .... "(seorang 
tenaga kesehatan di rumah sakit kabupaten) 
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Tabel 1e. Cakupan program Jampersal untuk komplikasi kebidanan, 2011-2012 

 
Jumlah absolut 
Jampersal klaim 
untuk perawatan 

komplikasi obstetrik 

Perkiraan jumlah layanan 
Penatalaksanaan 

Komplikasi Obstetri yang 
dibutuhkan untuk bulin 

tanpa jaminan kesehatan2 

Cakupan Jampersal untuk 
perawatan komplikasi obstetrik 

bagi bulin tanpa jaminan 
kesehatan 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
 
Nias 0 0 394 394 0.00% 0.00% 
Nias Selatan no data 0 1236 1144 no data 0.00% 
Mamuju 
Utara4 - - 310 324 no data no data 
Mamasa4 128 128 415 415 30.87% 30.85% 
Alor 0 0 555 611 0.00% 0.00% 
TTS 0 22 1544 1564 0.00% 1.41% 
Manggarai 0 no data 1050 1068 0.00% no data 
Jayapura 0 no data 478 493 0.00% no data 
Merauke 0 no data 507 507 0.00% no data 
Manokwari 0 0 475 496 0.00% 0.00% 
1 Data dari rekapitulasi klaim Jampersal kabupaten untuk perawatan obstetrik rumit 2011-2012 
2 Proporsi wanita hamil yang tidak diasuransikan (dari Susenas 2011) kali jumlah target persalinan tahun 2012 
kali 15% (estimasi proporsi kasus kegawatan obstetri) 
3 Perkiraan jumlah pelayanan komplikasi kebidanan yang diharapkan di antara para wanita yang tidak 
diasuransikan, dengan asumsi bahwa 15% dari komplikasi persalinan dan akan memerlukan perawatan obstetrik 
4 Data dari Mamuju Utara dan Mamasa menunjukkan kesamaan angka selama 2011 – 2012 
 
 
Tabel 1e menunjukkan cakupan program Jampersal untuk layanan perawatan komplikasi 
obstetrik pada tahun 2011-2012. Jumlah kelahiran yang bermasalah dihitung dengan 
menggunakan asumsi global bahwa 15% dari persalinan adalah kasus komplikasi. Persentase 
ini berasal dari standar internasional berdasarkan penelitian yang diterbitkan secara global. 
Data dari tabel 1e menunjukkan rendahnya pemanfaatan program Jampersal untuk 
komplikasi persalinan, di mana lokasi penelitian sebagian besar memiliki cakupan 0%, 
kecuali untuk Kabupaten Mamasa (30,9% cakupan). Perlu dicatat bahwa ada sebagian besar 
daerah penelitian belum melakukan pencatatan kasus kegawat daruratan dengan sempurna, 
sehingga ada kemungkinan terjadi under-recording kasus tersebut.  
 
Gambar 1e. Tren cakupan program Jampersal untuk perawatan komplikasi 
obstetrik, 2011-2012 
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Gambar 1e menunjukkan bahwa tren dalam perawatan komplikasi kebidanan  di semua 
kabupaten penelitian tetap rendah antara 2011-2012. Kemungkinan penjelasan dari   
rendahnya kasus rujukan ini adalah karena lemahnya sistem rujukan, rendahnya 
kemampuan/kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan  kasus-kasus komplikasi atau 
terbatasnya pengetahuan bahwa Jampersal benar-benar dapat digunakan  untuk kasus 
rujukan dan kasus kegawat daruratan obstetri.  
 
Akan tetapi, data kualitatif menunjukkan temuan yang berbeda. Sebagian besar tenaga 
kesehatan  baik di dinas kesehatan kabupaten dan rumah sakit menyatakan bahwa program 
Jampersal sangat efektif dalam meningkatkan kasus rujukan. Jampersal telah menyediakan 
sarana bagi perempuan untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik di fasilitas kesehatan 
yang lebih tinggi. Masalahnya adalah bahwa Jampersal belum meliputi untuk biaya 
transportasi. Beberapa puskesmas bisa menggunakan anggaran operasional mereka untuk 
memindahkan pasien ke rumah sakit kabupaten.  
 
Semua Rumah Sakit kabupaten lokasi studi di Papua (Manokwari, Jayapura dan Merauke) 
telah melaporkan  kasus rujukan  dari puskesmas dan praktik  swasta. Proses rujukan diklaim 
dikelola dengan baik. Rumah Sakit Kabupaten Jayapura  (rumah sakit Yowari) menerima 
kasus yang dirujuk tidak hanya dari puskesmas sekitar, tetapi juga dari kabupaten dataran 
tinggi. Masalah umum di rumah sakit Yowari adalah bahwa pasien sering tidak membawa 
surat rujukan dari Puskesmas dan persyaratan administrasi lainnya untuk penggantian dari 
asuransi kesehatan. Rumah sakit Yowari juga telah membuat perjanjian dengan rumah sakit 
Dok II di ibu kota dan rumah sakit Abepura, sehingga jika kasus kebidanan yang ada melebihi 
kemampuan kapasitas RS Yowari untuk menanganinya  dapat dirujuk ke rumah sakit yang 
lebih besar (rumah sakit Yowari hanya memiliki satu dokter kandungan). 
 

"Sistem rujukan kami juga menerima kasus dari daerah dataran tinggi. 
Kasus yang dirujuk dari sekitar puskesmas Jayapura telah dikelola dengan 
baik. Tidak ada masalah yang signifikan, tetapi kita hanya memiliki satu 
dokter kandungan, sehingga timbul masalah jika dokter berada di luar kota. 
Jadi kita harus merujuk kasus ke kota, Abe atau Dok II (rumah sakit) ... 
"(direktur rumah sakit) 
"Sejauh yang saya tahu, rumah sakit Yowari ini menerima kasus dari 
puskesmas atau puskesmas pembantu dan juga dari daerah dataran tinggi. 
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Kami memiliki satu dokter kandungan yang dapat menangani kasus 
komplikasi kelahiran. "(Dokter umum di rumah sakit kabupaten)  

 
Penggantian keuangan untuk kasus rujukan dapat diklaim Jamkesmas, Jamkesda atau 
Jamkespa (jika ada pasien non-pribumi Papua perlu dirujuk, maka Jamkesmas dapat 
digunakan atau pasien harus membayar out-of-pocket). Pernyataan berikut menunjukkan 
bahwa rumah sakit kabupaten Yowari dan Manokwari tidak menerapkan skema keuangan 
Jampersal:  
 

"Dalam proses rujukan, kami di Yowari menggunakan Jamkesmas untuk 
layanan maternal karena kita tidak menerapkan Jampersal di sini." (Direktur 
rumah sakit) 
 
"Jika ada rujukan dari Puskesmas, kita akan mengobatinya dengan 
menggunakan Jamkesmas. Mereka yang tidak memiliki kartu dan kebetulan 
asli Papua, akan dilayani dengan menggunakan Jamkespa atau Jamkesda" 
(dokter umum di rumah sakit) 
 
"Karena di sini kita tidak menerapkan Jampersal, sehingga bagi orang asli 
Papua kita akan menggunakan Jamkespa atau Jamkesda. Untuk Papua non-
pribumi, kita akan menggunakan Jamkesmas, kecuali jika pasien mampu 
membayar ... "(pengelola  asuransi di rumah sakit )  

 
Rumah sakit Merauke sudah menggunakan skema Jampersal untuk membiayai pasien yang 
dirujuk. Ada satu masalah yang terkait dengan pembiayaan Jampersal di Merauke yang tidak 
menutupi biaya transportasi. Dengan demikian pasien sering tidak bisa kembali ke rumah 
mereka.  
 

"... Ada satu kelemahan dalam mekanisme rujukan, ketika pasientersebut  
dikirim kembali ke puskesmas atau rumahnya ... sering pasien tidak 
sanggup membayar biaya untuk transportasi ... ketika itu bukan tanggung 
jawab rumah sakit lagi." (direktur rumah sakit yang telah melaksanakan 
program Jampersal) 

 
Tantangan yang muncul dari sisi pengguna Jampersal di NTT adalah bahwa kebanyakan 
orang tidak memahami persyaratan untuk Jampersal, terutama untuk kasus-kasus rujukan. 
Seringkali keluarga pasien tidak memiliki dokumen lengkap untuk administrasi Jampersal, 
menjadi tantangan bagi administrator. Dalam kaitannya dengan sistem rujukan keseluruhan, 
dokter rumah sakit menyatakan bahwa sistem harus ditingkatkan, di mana persalinan 
normal harus dilakukan di tingkat dasar/primer. Secara umum, aspek yang dapat 
ditingkatkan meliputi; pengembangan panduan rujukan yang lebih baik menentukan jenis 
prosedur dan di mana tingkat perawatan, perlu ada sosialisasi yang lebih baik untuk populasi 
sasaran (sosialisasi tentang ruang lingkup layanan, persyaratan administrasi); deskripsi 
pekerjaan yang lebih baik dan delegasi antara staf di masing-masing lembaga kesehatan, 
dan; kebutuhan untuk menyesuaikan insentif saat ini untuk penyedia layanan kesehatan.  

 
"(harus) menggunakan sistem rujukan manual, dikelompokkan berdasarkan 
kelompok risiko ... Untuk pasien yang dirujuk dengan perdarahan, harus ada 
komunikasi awal sebelum rujukan dengan rumah sakit (hotline rujukan) 
terhadap kondisi pasien" (dokter yang bertugas di rumah sakit) 

 



Center for Health Policy & Management 
Faculty of Medicine, UniversitasGadjahMada 

 

28 

Secara umum program Jampersal dianggap sangat efektif dalam mendukung proses rujukan 
di provinsi NTT. Sistem rujukan yang ada di Alor relatif sama dengan proses rujukan di 
kabupaten Manggarai dan Timor Tengah Selatan. Ada empat kasus rujukan perinatal dari 
rumah sakit kabupaten Alor ke rumah sakit provinsi di Kupang. Upaya untuk membawa ibu 
hamil ke fasilitas kesehatan secara tepat waktu sering kali menemui hambatan yang 
berpotensi mengakibatkan  banyak kasus kematian ibu dan neonatus. Hambatan utama 
yang ditemukan di tiga kabupaten di NTT adalah akses terkait kondisi geografis. Sebagian 
besar wilayah Kabupaten Alor, Manggarai dan Timor Tengah Selatan masih merupakan 
daerah pegunungan, dengan keterbatasan akses transportasi. Keterbatasan akses 
merupakan salah satu alasan mengapa ibu memilih untuk melahirkan di dukun. Apabila 
terdapat komplikasi, ibu yang akan bersalin tersebut baru dibawa ke bidan setempat atau ke 
rumah sakit yang terdekat. Panjangnya proses pemanfaatan fasilitas bersalin tersebut 
biasanya membuat kondisi  ibu atau bayi baru lahir sudah sedemikian parah saat tiba di RS, 
dan sering tidak berhasil diselamatkan .  
 
Wawancara mendalam menunjukkan bahwa Jampersal telah membantu dengan proses 
rujukan, terutama untuk kasus-kasus darurat perinatal. Namun, beberapa keluarga akan 
menolak rujukan karena biaya transportasi mahal, terlepas bahwa pelayanan kesehatan 
yang disediakan secara gratis. 

"... Sangat efektif ... sangat, sangat membantu, khususnya bagi masyarakat 
miskin yang tidak memiliki perlindungan asuransi lain seperti Jamkesmas ..." 
(koordinator Keperawatan, sebagai representasi dari direktur rumah sakit) 

 
Temuan kualitatif mengungkapkan penggunaan Jampersal untuk keperluan rujukan telah 
berhasil di kabupaten Nias dan Nias Selatan. Pasien mampu dirujuk ke fasilitas kesehatan 
yang lebih tinggi. Namun, masih ada kendala dalam pengelolaan rujukan di mana banyak 
bidan masih asing dengan manual rujukan.  Seringkali pasien dengan komplikasi yang parah 
dirujuk dalam kondisi tidak stabil. Petugas kesehatan  umumnya akan mencoba untuk 
menangani pasien di puskesmas semaksimal mungkin. Tetapi jika kondisi pasien memburuk, 
rujukan kasus akan dilakukan. Seperti yang dinyatakan oleh seorang bidan yang bekerja di 
rumah sakit kabupaten Nias:  
 

"... (Pasien) yang dirujuk ke rumah sakit setelah kondisinya paling buruk. 
Kami memiliki satu kemarin, rujukan bidan, melahirkan di tempat praktek 
bidan, tapi pasien tersebut dalam keadaan sangat parah, dan pasien 
meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit akibat pendarahan ... ".  

 

2. Paket manfaat di bawah program Jampersal 
Pedoman teknis Jampersal menekankan pentingnya kelengkapan paket manfaat bagi 
pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Laporan tentang hal ini didasarkan pada data klaim 
Jampersal berdasarkan nama yang diambil di setiap lokasi penelitian. Data dikumpulkan dari 
sembilan dari  sepuluh lokasi studi, sementara tidak ada data yang tersedia dari Kabupaten 
Manokwari.  
 
Data klaim Jampersal dikumpulkan dari beberapa puskesmas yang dikunjungi saat  periode 
pengumpulan data; dan dari dinas kesehatan kabupaten. Data klaim memberikan gambaran 
kelengkapan paket manfaat yang diterima oleh pasien. 
 
Beberapa tantangan dalam analisis ini meliputi: (1) tidak tersedianya data klaim Jampersal 
lengkap di kantor kesehatan kabupaten, terlepas dari pernyataan pedoman teknis bahwa 
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semua klaim harus dikumpulkan di dinas kesehatan kabupaten, (2) perbedaan dalam format 
klaim, di mana beberapa layanan tidak termasuk dalam bentuk klaim. Ini termasuk 
kontrasepsi pasca persalinan dan pelayanan komplikasi kebidanan. Meskipun pedoman 
teknis Jampersal menyediakan format yang jelas untuk formulir klaim, beberapa dinas 
kesehatan kabupaten masih menggunakan format yang tidak konsisten.  
 
Pertimbangan lain dalam menafsirkan analisis ini adalah waktu yang berbeda dari 
pengiriman data klaim. Misalnya, klaim pengajuan bulanan dapat mengakibatkan pelaporan 
ganda pasien, memberikan kesan palsu terhadap ketidaklengkapan paket manfaat yang 
diterima oleh pasien. Perbedaan lain dalam format pelaporan meliputi pemisahan klaim KB 
pasca salin dari format klaim Jampersal.  
 
Tabel 2 menunjukkan tingkat kelengkapan paket manfaat di lokasi penelitian, dengan 
menggunakan deskripsi berikut untuk analisis:   
• Paket manfaat lengkap yang meliputi 4 kunjungan ANC, persalinan normal dibantu 

oleh bidan terampil, postnatal care dan kunjungan neonatal, dan pelayanan KB pasca 
salin 

• Paket manfaat lengkap seperti di atas, tanpa pelayanan KB pasca salin 
• Klaim hanya untuk persalinan normal 
• Kunjungan 4 ANC lengkap  
• Kunjungan ANC tidak lengkap, yakni 1-3 kunjungan 
• Hanya perawatan sebelum rujukan  
• Hanya perawatan KB pasca salin 

 
Tabel 2. Kelengkapan paket manfaat Jampersal  

  

Jumlah 
sampel 

untuk data 
klaim 

Jampersal  
by-name 1 

Paket 
manfaat 
lengkap 
tanpa 

layanan KB 
pasca salin 

(4 ANC, 
persalinan 
normall, 

kunjungan 
postnatal) 2 

Paket 
manfaat 
lengkap 

termasuk 
pelayanan 
KB pasca 

salin3 

Hanya 
persalinan 

normal4 

Kunjungan 
ANC 

lengkap 5 

Kunjungan 
ANC tidak 

lengkap (<4 
kunjungan) 

6 

Layanan 
perawatan 

pra 
rujukan7 

Layanan 
KB 

pasca 
salin8 

Nias 403 0 0 84 0 2 168 0 
Nias Selatan 719 0 0 271 0 0 402 68 
Mamuju Utara 463 0 0 148 0 23 154 24 
Mamasa 490 209 0 178 14 43 43 0 
Jayapura 370 86 0 43 20 5 0 0 
Merauke 702 8 0 640 12 7 20 0 
Manokwari 

        TTS 291 256 19 287 256 15 36 19 
Manggarai 741 0 0 92 0 29 384 41 
Alor 454 18 0 157 6 1 200 13 

1Jumlah sampel klaim 
2 Jumlah perempuan yang menerima: 4 kunjungan pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, 4 nifas 
(perawatan pascamelahirkan, perawatan neonatal) 
3 Jumlah perempuan yang menerima paket manfaat lengkap: 4 kunjungan pemeriksaan kehamilan, persalinan 
normal, 4 nifas (perawatan pascamelahirkan, perawatan neonatal), pelayanan KB pasca salin  
4 Jumlah wanita yang hanya menerima perawatan persalinan normal  
5 Jumlah perempuan yang menerima 4 kunjungan ANC 
6 Jumlah perempuan yang menerima 1-3 kunjungan ANC 
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7 Jumlah perempuan yang menerima pelayanan kesehatan pre rujukan 
8 Jumlah perempuan yang hanya menerima layanan KB pasca salin 
 
Tabel 2 menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mengajukan 
kasus penggantian dengan paket manfaat lengkap (19 kasus). Sembilan kabupaten 
penelitian lainnya tidak tercatat ada kasus menerima paket manfaat lengkap dari program 
Jampersal. Data tersebut menunjukkan bahwa program Jampersal belum mampu untuk 
mencapai tujuan program, yaitu untuk memberikan layanan berkualitas lengkap untuk 
wanita hamil dan melahirkan. 
 
Paket manfaat lengkap tanpa perawatan pasca melahirkan hanya disediakan untuk sebagian 
kecil dari wanita, yaitu 209 kasus di Mamasa, 86 kasus di Jayapura dan 18 kasus di 
kabupaten Alor. Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah satu-satunya kabupaten yang 
memberikan paket manfaat lengkap untuk sebagian besar wanita di bawah program 
Jampersal (256 kasus dari 291 sampel klaim).  
 
Perawatan antenatal lengkap yaitu empat kunjungan selama kehamilan diberikan hanya di 
beberapa kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah layanan masih kurang, dengan 
kemungkinan berdampak terhadap kualitas keseluruhan layanan Jampersal. Temuan yang 
sama berlaku untuk layanan KB pasca salin, di mana hanya beberapa klaim diterapkan untuk 
layanan ini.  
 
Temuan Kualitatif  
Konsisten dengan temuan kuantitatif, paket manfaat yang diterima dalam program 
Jampersal di provinsi NTT sering tidak lengkap. Sebagian besar layanan yang diberikan 
adalah pelayanan antenatal, persalinan normal dan fasilitas perawatan postnatal. 
Kebanyakan wanita tidak menggunakan pelayanan KB pasca salin karena tradisi lokal dan 
kebutuhan untuk memperoleh persetujuan keluarga, meskipun semua perempuan  
ditawarkan untuk menggunakan layanan ini.  
 
Sejalan juga dengan analisis data klaim, populasi sasaran program Jampersal di semua 
kabupaten penelitian belum menerima paket manfaat lengkap pada umumnya. Sebagian 
besar layanan yang diberikan adalah pelayanan antenatal, kebanyakan hanya untuk 
kunjungan ke empat, persalinan normal dan perawatan postnatal. Dari sudut pandang 
pasien, wanita memiliki pola perilaku mencari kesehatan, yang dipengaruhi oleh kepribadian 
tenaga  kesehatan (perhatian yang diberikan dan profesionalitas), akses ke fasilitas 
kesehatan, jumlah tambahan uang yang mungkin harus dikeluarkan (biaya transportasi , 
makanan), kelengkapan pemeriksaan medis dan obat-obatan, dll  
 
Responden yang telah menerima manfaat dari program ini mengungkapkan  tingkat 
kepuasan yang relative positivie terhadap  paket Jampersal, dan menyatakan minatnya  
untuk menggunakan kembali program tsb. Namun, responden juga menyarankan agar paket 
manfaat Jampersal  dilengkapi atau ditambah untuk juga dapat menutup biaya transportasi 
untuk kasus rujukan. Berdasarkan temuan, tenaga kesehatan tidak membedakan perlakuan 
yang diberikan antara mereka yang menggunakan Jampersal dan mereka yang membayar 
out-of-pocket.  
 
a. Perlindungan finansial bagi penerima manfaat program Jampersal 
 
Jumlah untuk biaya layanan yang tercakup dalam program Jampersal ditentukan dan 
dinyatakan dalam pedoman teknis. Namun, temuan dari semua kabupaten penelitian 
mengungkapkan bahwa jumlah tersebut dianggap terlalu kecil, terutama untuk Papua di 
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mana harga-harga relatif tinggi. Terlepas dari biaya perawatan kesehatan itu sendiri, beban 
keuangan juga tinggi karena biaya transportasi yang tinggi dan biaya tambahan lainnya. 
Pasien kadang-kadang akan harus membayar ekstra untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan yang ditanggung Jampersal. Fenomena yang sama diamati di daerah penelitian 
lainnya. Dalam konteks khusus Papua, program Jamkespa dapat berfungsi sebagai program 
penyangga untuk skema Jampersal.  
 
Dari sudut pandang sistem kesehatan di Papua dan Manokwari, jumlah biaya pelayanan 
yang dibayarkan melalui skema Jampersal  sering menyebabkan ketidakpuasan di antara 
para tenaga  kesehatan, di mana jumlahnya tidak  sepadan  dengan pelayanan yang 
diberikan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa penggantian dana harus lebih 
cepat dari proses penggantian saat ini yang rata-rata memerlukan waktu sampai 1 tahun .  
 

"Masalah yang umum adalah ketidakpuasan dengan jumlah. Banyak yang 
mengusulkan untuk menambah jumlahnya." (salah satu Kepala Dinas 
Kesehatan ) 
 

Temuan kualitatif di NTT menunjukkan bahwa jumlah nominal dari klaim yang dibayar di 
bawah skema Jampersal juga menyebabkan ketidakpuasan pada petugas kesehatan yang 
langsung melayani pasien. Nominal yang diterima sering tidak sebanding dengan pekerjaan 
yang mereka lakukan. Hal ini karena nominal yang diterima telah disesuaikan oleh bagian 
distribusi di tingkat pendidikan. 

 
".. Ya, itu tidak cukup, jika dibandingkan dengan waktu di mana kita harus 
stand by selama 24 jam." (Bidan yang bekerja di pusat kesehatan dekat 
ibukota). 

 
Sebagian besar responden berharap bahwa penggantian dana dapat dilakukan dalam waktu 
yang lebih singkat dari satu tahun, dan dana harus diganti dalam satu periode, tiga atau 
setidaknya enam bulan. Saat ini, berdasarkan pengamatan dari penelitian ini, penggantian 
dana adalah secara tahunan.  
 
Berdasarkan pengumpulan data kualitatif di Nias, pasien Jampersal tidak perlu membayar 
kecuali untuk biaya transportasi dan biaya untuk keluarga yang menyertainya. Biaya 
transportasi ke fasilitas kesehatan dengan sepeda motor bisa mencapai Rp 100.000,-  
(pulang pergi). Biaya tambahan seperti ini merupakan beban bagi keluarga, terutama bagi 
masyarakat miskin. Pengamatan serupa ditemukan di Nias Selatan, tetapi beberapa pasien 
secara sukarela akan memberikan sejumlah uang kepada petugas kesehatan sebagai bentuk 
rasa syukur, seperti yang diungkapkan oleh petugas kesehatan: 
 

"... Sebagai tanda ucapan terima kasih, di desa Nalowa, ada banyak 
masyarakat miskin, jadi kita tidak berharap terlalu banyak, beberapa 
memberikan uang tunai atau dalam bentuk lain, lima puluh (ribu rupiah), 
seratus (ribu rupiah) , tergantung pada kesadaran dan kami tidak 
mendorong mereka (untuk membayar) ... "  
 

Biaya transportasi masih dibayar oleh penerima manfaat, terutama untuk kasus rujukan : 
 
  "... Hanya uang bensin, sekitar dua ratus ribu (rupiah) ..."  
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Biaya tambahan ini untuk penerima Jampersal tidak sesuai dengan pedoman saat ini. 
Pedoman teknis menyatakan bahwa biaya transportasi untuk kasus rujukan bisa dibayar 
berdasarkan satuan biaya standar saat ini, dan biaya transportasi kabupaten. Ada beberapa 
kesalahan persepsi pada biaya transportasi, seperti yang diungkapkan oleh kepala dinas 
kesehatan kabupaten:  
 

".. Kita tanggung untuk semua biaya transportasi, menggunakan (PAD) 
APBD, kita tidak bisa meminta pasien untuk uang ..." (Kepala Dinas 
Kesehatan) 
 

Pendapat ini didukung oleh salah satu direktur rumah sakit kabupaten ;  
 

"... Untuk biaya (seperti) anggota keluarga yang menyertai atau ambulans, 
hal tersebut tidak tercakup, jadi kita menggunakan dana kita sendiri (salah 
satu Direktur rumah sakit Kabupaten) ..."  
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3. Cakupan penyedia layanan kesehatan yang memberikan layanan 
Jampersal 

 
Keberhasilan Program Jampersal juga bergantung pada partisipasi tenaga kesehatan untuk 
pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk sektor swasta. Tenaga kesehatan swasta 
termasuk bidan swasta dan klinik atau rumah sakit swasta. 
 
Pembahasan pada bagian ini menggunakan data pendaftaran pada penyedia layanan 
kesehatan yang telah berpartisipasi dan memiliki perjanjian kerjasama untuk menyediakan 
layanan di bawah program Jampersal di sepuluh kabupaten lokasi penelitian Jampersal. 
 
Data pada Tabel 3 di bawah ini menunjukkan bahwa semua fasilitas kesehatan masyarakat 
pemerintah berpartisipasi dalam program ini, kecuali Manokwari (33,3%). Namun, 
partisipasi antara penyedia swasta masih rendah. Hal ini terlihat dari data yang 
menunjukkan sebagian besar klinik atau rumah sakit swasta tidak berpartisipasi dalam 
program Jampersal. Hal ini juga berlaku untuk bidan praktek swasta di Alor, Manggarai, dan 
kabupaten Manokwari. Beberapa kabupaten tidak memiliki klinik swasta (Nias, Mamuju 
Utara, dan Jayapura) atau bidan praktek swasta (Nias, Nias Selatan, Mamasa, Jayapura dan 
Merauke). 
 
Tabel 3.Cakupan penyedia kesehatan yang berpartisipasi dalam program 
Jampersal  

 

 
Total jumlah 

penyedia pelayanan 
KIA di kabupaten 

penelitian 

Rumah sakit 
umum Puskesmas 

Rumah 
sakit/klinik 

swasta 

Praktek 
bidan/dokter 

swasta 

Total % Partisipasi 
Jampersal Total 

% 
Partisipasi 
Jampersal 

Total 
% 

Partisipasi 
Jampersal 

Total 
% 

Partisipasi 
Jmapersal 

Total 
% 

Partisipasi 
Jampersal 

Nias 11 90.9% 1 100.0% 10 100.0% 0 - 0 - 
Nias 

Selatan 38 100.0% 1 100.0% 36 100.0% 2 50.0% 0 - 
Mamuju 

Utara 11 18.2% 1 100.0% 11 0.0% 0 - 3 66.7% 
Mamasa 19 94.7% 1 100.0% 17 100.0% 1 0.0% 0 - 

Alor 26 92.3% 1 100.0% 22 100.0% 6 0.0% 2 0.0% 
TTS 37 100.0% 1 100.0% 30 100.0% 1 100.0% 5 100.0% 

Manggarai 25 88.0% 1 100.0% 21 100.0% 2 50.0% 1 0.0% 
Jayapura 21 100.0% 1 100.0% 19 100.0% - - 0 - 
Merauke 23 95.7% 1 100.0% 21 100.0% 1 0.0% 0 - 

Manokwari 44 18.2% - - 24 33.3% 2 0.0% 6 0.0% 
 

Program Jampersal dilaksanakan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah. Tantangan 
muncul ketika pemerintah daerah ingin melibatkan fasilitas kesehatan swasta untuk 
berpartisipasi dan melaksanakan program Jampersal. Dalam rangka untuk berpartisipasi 
sebagai penyedia Jampersal, fasilitas kesehatan swasta pertama harus memperoleh izin 
praktek sesuai dengan proses administrasi lokal. Setelah memperoleh izin praktek, penyedia 
swasta perlu menyesuaikan sistem mereka dengan sistem keuangan Jampersal. Tidak semua 
fasilitas pelayanan kesehatan swasta dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan sistem 
penggantian dan biaya layanan saat ini yang disediakan dalam program Jampersal ini 
dianggap terlalu rendah.  
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Bidan praktek swasta dan fasilitas swasta menyatakan bahwa biaya layanan Jampersal jauh 
terlalu rendah dibandingkan dengan biaya yang sebenarnya. Fasilitas kesehatan swasta juga 
memiliki segmen pasar tertentu, yaitu perempuan dari kalangan menengah ke atas. 
Berdasarkan wawancara dengan penyedia layanan kesehatan, perempuan dari kelompok 
sosial ekonomi menengah  lebih menekankan pada sisi kenyamanan pelayanan kesehatan, di 
mana wanita mencari kamar yang nyaman dan layanan pengobatan dengan baik (sikap 
ramah, fasilitas penunjang medis).  
 
Berdasarkan wawancara dengan beberapa staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, tidak 
ada rumah sakit swasta atau bidan praktek swasta yang berpartisipasi dalam program 
Jampersal di kabupaten tsb. Hal ini disebabkan sistem penggantian yang rumit dan prosedur 
yang panjang. Selain itu, juga karena biaya jasa yang dianggap terlalu rendah dibandingkan 
dengan upaya untuk menyediakan layanan kesehatan.  
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4. Efektivitas Program Jampersal dalam mencapai tujuan program 
 
Program Jampersal bertujuan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas sejumlah layanan 
KIA, yaitu pelayanan antenatal, persalinan di  fasilitas dan persalinan dengan pertolongan  
tenaga terampil, perawatan nifas, kontrasepsi pasca persalinan, serta perawatan yang tepat 
untuk komplikasi persalinan dan komplikasi neonatal. Pembahasan pada bagian ini 
memberikan informasi mengenai perubahan atau kecenderungan cakupan layanan tersebut.  
 
Tabel 4 dan Gambar 4 menunjukkan tren cakupan pelayanan antenatal pertama (K1) dan ke  
empat (K4) di sepuluh daerah penelitian. Cakupan pelayanan antenatal care pertama (K1) 
untuk tahun 2010 berkisar antara 55% (Nias Selatan) sampai lebih dari 100% (Merauke), dan 
relatif lebih tinggi dari cakupan nasional. Kabupaten Merauke memiliki jangkauan lebih dari 
100% karena ada sejumlah perempuan yang berasal dari luar Merauke dan masih tercatat 
dalam pendaftaran departemen kesehatan, yaitu dari kabupaten sekitarnya dan dari Papua 
Nugini.  cakupan kunjungan ANC yang pertama tidak menunjukkan peningkatan yang 
signifikan antara tahun 2010 hingga 2012, bahkan setelah inisiasi Program Jampersal pada 
tahun 2011. Kecenderungan serupa berlaku untuk cakupan  ANC yang ke 4 (K4), dengan 
angka yang lebih rendah karena merupakan kelanjutan dari layanan antenatal pertama. Data 
ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Jampersal belum memiliki dampak pada 
peningkatan pelayanan antenatal di kabupaten penelitian. 
 
Tabel 4. Cakupan pelayanan Antenatal (K1 dan K4) 
 Cakupan ANC 1  Cakupan ANC 4  
 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Nias 75.5% 102.7% 58.7% 67.4% 68.4% 47.3% 
Nias Selatan 55.6% 73.9% 67.7% 46.1% 61.0% 57.4% 
Mamuju Utara 89.9% 100.0% 108.6% 69.7% 76.6% 81.7% 
Mamasa 88.7% 88.7% 77.0% 70.0% 70.0% 68.3% 
Alor 88.3% 98.3% 97.4% 71.0% 80.7% 78.0% 
NTT 90.7% 88.4% 73.3% 59.1% 73.5% 65.6% 
NTT 90.9% 94.3% 88.1% 62.2% 68.8% 78.2% 
Jayapura 78.2% 78.3% 75.8% 22.4% 21.6% 27.9% 
Merauke 102.5% 97.9% 92.9% 42.8% 50.6% 43.5% 
Manokwari No data 38.4% 19.5% 20.4% 32.3% 15.6% 
 
Gambar 4.1 dan 4.2 Cakupan K1 dan K4 di lokasi penelitian, 2010-2012 
 

 
Tabel 5 dan Gambar 5 menunjukkan cakupan persalinan normal oleh bidan terampil dan 
perawatan postnatal di kabupaten penelitian.  
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Cakupan persalinan normal oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Manokwari  merupakan 
yang terendah dari sepuluh kabupaten, diikuti oleh Nias dan Nias Selatan. Gambar 5 
menunjukkan tidak ada peningkatan yang signifikan dalam jangkauan pelayanan selama 
kurun waktu 2010-2012. Kecenderungan serupa juga ditemukan untuk cakupan perawatan 
postnatal. 
 
Tabel 5.Cakupan untuk persalinan normal oleh bidan terampil dan kunjungan 
postnatal, 2010-2012 
 Cakupan Persalinan Nakes Cakupan Kunjungan Postnatal 
 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Nias No data  45.1% 50.7% No data No data 51.5% 
Nias Selatan 44.4% 52.7% 50.3% 42.6% 48.0% 48.8% 
Mamuju Utara 82.8% 81.2% 91.4% 95.4% 163.1% 95.2% 
Mamasa 69.1% 69.1% 95.5% 59.8% 59.8% 64.1% 
Alor 58.8% 77.2% 81.0% 65.0% 85.1% 77.3% 
NTT 47.3% 56.0% 54.4% 53.2% 52.0% 52.2% 
NTT 66.1% 66.8% 78.3% 84.8% 78.3% 83.2% 
Jayapura 34.3% 72.3% 0.0% 74.4% No data No data 
Merauke 90.9% 89.1% 82.7% 60.9% 47.7% 45.0% 
Manokwari 41.5% 30.2% 43.9% 51.1% No data No data 

 
Gambar 5.1 dan 5.2 Cakupan persalinan normal dibantu oleh bidan terampil dan 
perawatan postnatal, 2010-2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data dan informasi yang berkaitan dengan cakupan pelayanan KB pasca salin sangat 
terbatas, dimana informasi tidak tersedia di fasilitas kesehatan setempat. Formulir 
pendaftaran di fasilitas kesehatan belum membedakan antara pelayanan KB pasca 
persalinan dan pelayanan KB umum. Mengacu pada temuan kualitatif, permintaan untuk KB 
pasca salin relatif rendah, perempuan cenderung memiliki kekhawatiran terhadap  prosedur 
pelayanan KB yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang 
metode dan prosedur pelayanan suatu alat kontrasepsi. Perempuan juga merasa takut 
setelah melihat peralatan untuk pelayanan / pemasangan kontrasepsi. Bidan telah mencoba 
untuk memberikan informasi dan menjelaskan manfaat dari keluarga berencana, tetapi 
proses pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan ibu dan keluarga. Secara 
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Gambar 5.1 dan 5.2 Cakupan persalinan normal dibantu oleh bidan terampil dan 
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metode dan prosedur pelayanan suatu alat kontrasepsi. Perempuan juga merasa takut 
setelah melihat peralatan untuk pelayanan / pemasangan kontrasepsi. Bidan telah mencoba 
untuk memberikan informasi dan menjelaskan manfaat dari keluarga berencana, tetapi 
proses pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan ibu dan keluarga. Secara 
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umum layanan KB pasca salin (murni tidak termasuk layanan KB umum) masih belum 
dimanfaatkan secara optimal di sepuluh daerah penelitian.  
 
Tabel 6 menunjukkan operasi caesar dan cakupan pelayanan perawatan obstetri darurat di 
lokasi penelitian. Data kedua jenis layanan tidak lengkap, disamping itu  validitas data yang 
ada juga rendah. Untuk Manggarai, cakupan operasi caesar melebihi 100%, yang 
menunjukkan pemanfaatan layanan berlebih atau tidak validnya data atau sistem 
pencatatan.  
 
Tabel 6.Cakupan untuk operasi caesar dan layanan perawatan obstetrik darurat, 
2010-2013  

 Cakupan Operasi Caesar1 Cakupan layanan perawatan obsterik 
darurat 

 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
Nias No data No data No data No data No data No data No data No data 
Nias 
Selatan 

No data No data No data 
65.8% 60.3% 59.3% 

No data No data 

Mamuju 
Utara No data 0.0% No data 0.0% 0.0% 0.0% No data 0.0% 
Mamasa 0.0% 0.0% 0.0% 63.2% 63.2% 36.0% 0.0% 0.0% 
Alor 0.0% 0.0% 0.0% 37.7% 62.0% 61.8% 0.0% 0.0% 
TTS 0.0% 0.0% 0.0% 91.7% 36.8% 35.9% 0.0% 0.0% 
Manggarai 100.5% 103.2% 182.2% 14.2% 83.2% 35.3% 100.5% 103.2% 
Jayapura No data No data No data No data No data No data No data No data 
Merauke No data 258.8% 235.4% 38.6% 139.7% 63.9% No data 258.8% 
Manokwari 0.0% 0.0% 0.0% No data No data No data 0.0% 0.0% 
1 Perkiraan jumlah komplikasi yang membutuhkan operasi caesar adalah 5% dari semua kelahiran 
2 Perkiraan jumlah kasus obstetri yang membutuhkan perawatan darurat adalah 15% dari semua 
kelahiran 
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5. Perspektif, Tantangan dan Kendala Pelaksanaan Skema Jampersal  
 

a. Rekrutmen 
 
Proses merekrut penyedia layanan kesehatan untuk berpartisipasi dalam skema 
Jampersal masih sangat dipengaruhi oleh birokrasi lokal. Ambil contoh di Alor, 
untuk klinik swasta untuk diterima sebagai provider Jampersal, klinik swasta 
harus memiliki lisensi dan harus menyesuaikan sistem untuk menyesuaikan 
skema Jampersal. Beberapa bidan swasta di Alor sudah tahu skema Jampersal 
tetapi mereka memilih untuk tidak berpartisipasi karena biaya layanan yang lebih 
rendah di Jampersal. Mereka merasa bahwa biaya layanan yang diganti oleh 
Jampersal terlalu kecil dibandingkan dengan apa yang biasanya mereka dapatkan.  

"... Kami memiliki beberapa bidan swasta tetapi mereka tidak berpartisipasi 
(dalam skema Jampersal). Beberapa dari mereka sudah tahu tentang Jampersal. 
Namun biaya ini tidak cocok untuk mereka. Mereka biasanya memperoleh biaya 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang Jampersal tanggung... " 

 

Sementara itu di Jayapura dan Manokwari, proses perekrutan itu cukup 
sederhana. Bidan swasta hanya perlu mengajukan permohonan izin di Dinas 
Kesehatan, maka mereka dapat dimasukkan dalam skema Jampersal.  

 

"Ya ... kami memiliki beberapa bidan swasta yang sudah diatur bekerja sama 
dengan Dinas Kesehatan. Kita membayar untuk apa yang mereka klaim ... " 

 

Di Nias dan Nias Selatan, ada proses rekrutmen otomatis untuk memasukkan 
semua fasilitas kesehatan milik pemerintah dan semua pekerja berbasis 
kesehatan masyarakat. Dengan demikian, semua puskesmas milik pemerintah 
dan puskesmas pembantu, dan rumah sakit harus berpartisipasi dalam skema ini. 
Seperti yang dinyatakan oleh staf Dinkes Kabupaten: 

 

"... Kami tidak memiliki masalah dalam proses perekrutan. Untuk Jampersal, 
kesempatan untuk berpartisipasi terbuka luas. Tidak hanya untuk Jampersal, 
kami juga tidak memiliki masalah dengan skema sejenis lainnya. Tahun lalu, 
anggaran dari Jamkesmas rendah, tapi kemudian Jamkesda menutupinya. Tapi 
saya tidak berpikir itu akan terjadi dengan Jampersal, ada banyak uang untuk 
Jampersal ... " 

Salah satu bidan yang bekerja di puskesmas juga menyebutkan bahwa semua 
pusat kesehatan masyarakat dan semua bidan yang bekerja di puskesmas 
seharusnya secara otomatis terlibat sebagai penyedia Jampersal. 

Namun, ada kendala dengan proses perizinan praktek swasta. Saat ini, tidak ada 
bidan swasta berpartisipasi sebagai penyedia Jampersal karena keputusan lokal 
hanya memungkinkan bidan dengan 3 tahun diploma (D3) untuk memiliki lisensi, 
tetapi tidak untuk bidan dengan 1 tahun diploma (D1). Di lapangan, sebagian 
besar bidan D3 ditugaskan sebagai bidan desa,   dan diharapkan untuk tinggal di 
desa sepanjang hari dan bekerja penuh waktu di puskesmas-puskesmas. 
Sedangkan, mereka yang tidak bekerja penuh waktu di puskesmas-puskesmas, 
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biasanya bidan senior, yang memiliki pendidikan D1. Beberapa bidan D1 memiliki 
praktek swasta, dimana mereka mengklaim Jampersal hanya untuk proses 
persalinan normal, tetapi tidak untuk perawatan antenatal atau setelah 
melahirkan. Para dokter umum dan dokter kandungan bekerja di rumah sakit 
saja; mereka tidak memiliki praktek mereka sendiri.  

 

Mirip dengan Nias dan Nias Selatan, Mamuju Utara dan Mamasa juga memiliki 
perekrutan otomatis untuk penyedia layanan kesehatan harus berkolaborasi 
dalam skema Jampersal.  

"... Kami bekerja sebagai pegawai negeri sipil di fasilitas kesehatan milik 
pemerintah, itu sebabnya, menurut pengumuman dari Dinkes Kabupaten, kita 
secara otomatis dimasukkan dalam Jampersal ..." 

Para bidan outsourcing juga direkrut untuk memenuhi kurangnya tenaga 
kesehatan di beberapa desa.  

Mamuju Utara memiliki masalah serius dalam kecukupan tenaga kesehatan. 
Beberapa puskesmas memiliki 2-3 bidan sementara sebagian lainnya tidak 
memiliki bidan sama sekali. Di beberapa daerah, praktek bidan didirikan bekerja 
sama dengan dukun bayi.    

 
b. Proses klaim dan penggantian 

 
Panjangnya proses penggantian bervariasi antar kabupaten.  
1) Manggarai, Alor dan Timor Tengah Selatan 

Proses penggantian (mulai dari klaim yang diajukan ke Dinkes oleh tenaga 
kesehatan  sampai pembayaran dari Dinkes Kabupaten ke tenaga kesehatan) 
rata-rata menghabiskan waktu 1 tahun. Data klaim dari semua puskesmas 
dan tenaga kesehatan seharusnya dilaporkan scara bulanan ke Dinas 
Kesehatan, bersamaan dengan pelaporan kasus bulanan. Tetapi dalam 
kenyataannya, proses itu sering tertunda. Jumlah klaim didasarkan pada 
petunjuk teknis Jampersal. Dinkes Kabupaten kemudian mengajukan 
kompilasi klaim ke tingkat nasional. Setelah klaim disetujui, uang tersebut 
disalurkan ke rekening kabupaten. Dinkes akan mengganti klaim kepada 
penyedia layanan kesehatan setelah Dinkes Kabupaten menyelesaikan proses 
verifikasi. Pelaksanaan proses penggantian di kabupaten tersebut sudah 
sesuai dengan petunjuk teknis. Klaim Jampersal dan Jamkesmas (skema 
asuransi kesehatan lainnya untuk masyarakat miskin) telah dibedakan di 
kabupaten tersebut.  
Salah satu tantangan utama yang dialami oleh staf adalah meningkatnya 
beban kerja karena pekerjaan administratif tambahan untuk mempersiapkan 
proposal klaim. Untuk tujuan penggantian, penyedia layanan kesehatan 
harus menyerahkan data klaim yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. 
Selain itu, untuk setiap  proses penggantian yang tertunda, berarti  penyedia 
layanan kesehatan harus menutupi biaya layanan tsb untuk waktu yang lama 
sebelum klaim disetujui, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan 
ketidakpuasan di antara para penyedia layanan kesehatan. Masalah lain juga 
terjadi setelah uang penggantian dibagikan kepada masing-masing fasilitas 
kesehatan. Sering ada perbedaan antara satu fasilitas dengan fasiltias yang 
lain. Juga, distribusi uang kepada para pekerja dalam satu unit fasiltas 
kesehatan sering kali juga menjadi masalah. Beberapa staf juga menyatakan 
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bahwa karena proses klaim yang dilakukan secara manual, terdapat 
kemungkinan jumlah penggantian yang tidak pantas.  
 
 

"... Ada beberapa masalah pada distribusi uang Jampersal, tidak di sini 
(di Dinkes Kabupaten), tetapi di puskesmas-puskesmas. Salah satu 
puskesmas mendapat 40 juta dan puskesmas lain mendapat 70 juta. 
Distribusi dalam puskesmas masalahnya. Saya pikir itu adalah masalah 
intern di puskesmas ... "(Kepala bagian  Kesehatan Keluarga, Dinas 
Kesehatan) 

 
Masalah di  fasilitas kesehatan juga dinyatakan oleh dokter umum yang 
bekerja di ruang bersalin rumah sakit. 
 

"... Ini tentang distribusi biaya (untuk petugas kesehatan). Kami bekerja 
di ruang bersalin, dan ini adalah di mana sebagian besar kasus Jampersal 
terjadi. Tapi distribusi fee adalah sama (dengan pekerja lain di 
departemen lain) ... " 

 
Beberapa bidan di rumah sakit memiliki pemahaman  bahwa  biaya Jampersal 
akan dibagikan secara merata kepada staf rumah sakit lain seperti: dokter, 
dan petugas kesehatan tambahan. Periode  proses penggantian yang lama 
menghambat pelayanan di rumah sakit. Salah satu spesialis mengusulkan 
bahwa klaim untuk dijalankan setiap 3 atau 6 bulan. 
 

"...  seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jika (reimbursement) proses 
(bisa dilakukan) setiap 3 atau 6 bulan, itu akan baik ... saya tidak 
mengharapkan biaya layanan yang besar, karena memang tidak besar. 
Tetapi penting (untuk mempercepat proses penggantian) untuk 
pengadaan (peralatan rumah sakit dan bahan habis pakai) ... " 

 
Serupa dengan rumah sakit, staf yang bekerja di puskesmas juga 
mengeluhkan tentang proses penggantian yang tertunda. Mereka 
mengharapkan bahwa klaim dan penggantian untuk Jampersal selanjutnya 
dilakukan setiap bulan. Mereka juga menyarankan bahwa dana yang akan 
disalurkan langsung ke rekening puskesmas, seperti dana BOK (dana lain yang 
disalurkan langsung ke puskesmas). 
 
Dalam hal pengetahuan atau pengenalan tentang Jampersal, sebagian besar 
staf rumah sakit, termasuk: spesialis, dokter umum dan bidan memiliki 
pemahaman yang baik.  

 
2) Manokwari, Jayapura dan Merauke 

Proses penggantian  berlangsung sekitar 3 bulan setelah pengajuan klaim. 
Jumlah uang yang dibayarkan kepada penyedia layanan kesehatan 
tergantung pada seberapa banyak anggaran yang tersedia di Dinas 
Kesehatan. Di Manokwari, semua data klaim dari penyedia layanan 
kesehatan disusun dan dikelola di Dinas Kesehatan. Setelah diverifikasi oleh 
staf Dinkes Kabupaten, Dinas Kesehatan membagikan uang kepada penyedia 
layanan kesehatan (langsung ke bidan, bukan melalui Puskesmas).  
Jumlah klaim didasarkan pada petunjuk teknis Jampersal. Menurut staf 
Dinkes Kabupaten, idealnya, klaim harus diserahkan oleh masing-masing 
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tenaga kesehatan, namun pada kenyataannya itu sering tertunda. Dalam 
Dinkes Kabupaten, klaim untuk Jampersal dan Jamkesmas sudah dibedakan.  
Saat ini, tidak ada sistem pemantauan khusus untuk Jampersal. Ada 
pertemuan rutin di tingkat Puskesmas, mereka mungkin melakukan beberapa 
review pada jangkauan Jampersal, tapi Dinkes jarang mengunjungi 
Puskesmas karena tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk tujuan 
monitoring.  
 

"... (Pertemuan monitoring) biasanya dilakukan di Puskesmas, tetapi staf 
Dinas Kesehatan Kabupaten tidak bisa mengunjungi mereka karena tidak 
ada anggaran untuk tujuan itu. Jika kita memiliki beberapa kunjungan 
lapangan, kita dapat menggunakan kesempatan itu untuk memeriksa 
laporan Jampersal mereka ... "(Kepala bagian  KIA, Dinkes) 

 
Rumah Sakit Kabupaten Jayapura dan Manokwari lebih memilih pengiriman 
klaim biaya ke Jamkesmas bukan Jampersal, karena proses penggantian klaim 
Jampersal terlalu lama. Tertundanya proses penggantian diperparah dengan 
keharusan bahwa Jampersal akan ditransfer ke rekening pemerintah 
kabupaten terlebih dahulu sebelum dintransfer ke rekening rumah sakit 
kabupaten. Kurangnya koordinasi antara rumah sakit dan petugas verifikator 
yang bertempat di Dinkes Kabupaten juga memperburuk penundaan.  
 

"... Saya pikir itu (Jampersal) bisa mengalami penundaan yang sama 
dalam proses penggantian seperti Jamkesmas. Semua uang harus 
ditransfer ke rekening kabupaten terlebih dahulu, itu terlalu rumit ... 
"(Direktur rumah sakit yang tidak berpartisipasi dalam Jampersal) 

 
"... Karena verificator adalah dari Dinkes Kabupaten, dan koordinasi yang tidak baik 
antara rumah sakit dan Dinkes Kabupaten, sehingga sering menghambat Jampersal 
.." (Dokter umun di rumah sakit non-Jampersal). 
 
Panjang pendeknya proses penggantian tergantung pada kelengkapan data 
klaim.  Kartu identitas atau kartu Jamkesmas harus disertakan  bersama 
dengan data klaim.  
 
Rumah sakit Merauke juga telah memanfaatkan skema Jampersal. Tantangan 
utama yang dihadapi adalah peningkatan jumlah pasien yang sangat besar, 
sehingga terlalu banyak data yang  harus diolah dan dimasukkan secara 
manual ke dalam software yang ada sementara jumlah staf terbatas. Hal ini 
menyebabkan keterlambatan dalam mengolah data klaim di rumah sakit.  
 
"... Keputusan Baru Depkes 110, efektif sejak tanggal 1 Juli 2012, tentang layanan 
kesehatan gratis di rumah sakit. Tim kami tidak siap dengan peningkatan besar 
pasien. Perangkat lunak input data baru saja tiba, jadi kami harus mulai dari awal 
lagi. Kami selesai data klaim 2012 di tahun ini. Jadi pasien berlebihan akan berakibat 
penundaan ... " 
 
Pada tingkat Puskesmas, banyak staf menyatakan bahwa mereka sudah 
mengajukan klaim setiap bulan, tetapi penggantiannya  diberikan setiap tiga 
bulan. Klaim dari Januari-Mei 2013 belum dibayar pada Oktober 2013 (saat 
penelitian dilakukan). Ini adalah penundaan yang serius. Selain itu, tidak ada 
transparansi dari jumlah yang harus diberikan kepada para tenaga kesehatan. 
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Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi Jampersal juga 
memberikan beban tambahan bagi para bidan.  
 
"... (Bidan) tidak puas dengan uang yang kita terima. Itu tidak layak dibandingkan 
dengan upaya yang mereka lakukan menghadiri persalinan di tengah malam.. 
"(Dokter umum yang bekerja di daerah terpencil) 
 
"... Biaya harus lebih dari 500.000 rupiah, mungkin 1 juta .... itu sangat jauh untuk 
mencapai fasilitas kesehatan ..." (bidan bekerja di daerah terpencil) 
 
"... Uang yang dibayar untuk dokter terlalu kecil ..." (dokter yang bekerja di dekat 
kabupaten) 
 
"..  sebenarnya (saya) puas, jika klaim lancar ..." (bidan bekerja di dekatnya 
kabupaten) 
 

3) Nias dan Nias Selatan 

Klaim dan proses penggantian di Nias dan Nias Selatan telah sesuai dengan 
petunjuk teknis Jampersal. Para bidan mengajukan klaim ke Puskesmas yang 
disertai dengan partograf, buku KIA, kartu identitas diri pasien, dan daftar 
ibu. Puskesmas menyusun data klaim dari bidan dan menyerahkan kompilasi 
ke Dinkes Kabupaten ( Bidang Promosi Kesehatan), yang akan melewati ke 
bendahara Dinkes Kabupaten. Bendahara Dinkes Kabupaten kemudian 
mengajukan klaim ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).   
Keterlambatan penyerahan dari bidan dan kesalahan dalam mengisi formulir 
klaim adalah masalah yang paling umum terjadi di lapangan. Hal ini sebagian 
disebabkan oleh kurangnya informasi (sosialisasi) sehingga menimbulkan 
perbesdaan pemahaman   di antara para penyedia layanan kesehatan.  
Selain itu, hal lain yang juga berkontribusi terhadap lambatnya proses klaim 
adalah   rotasi dan pergantian   petugas pengelola administrasi Jampersal 
yang cukup tinggi/sering, sedangkan sytem serah terima pekerjaan belum 
melembaga. Dalam beberapa kasus, data klaim disimpan dan dibawa oleh 
staf lama.  
Disamping itu, hanya 2 orang di Dinkes Kabupaten yang bertanggung jawab 
sebagai verifikator untuk menangani 36 Puskesmas; yang merupakan beban 
berlebih bagi mereka. Hal ini menyebabkan penundaan yang terus berlanjut. 
 
Dalam hal jumlah uang yang dibayarkan oleh Jampersal, untuk setiap 
perawatan antenatal adalah sejumlah Rp. 10.000 (Rp. 40.000 Total untuk 4 
kali perawatan antenatal), Rp. 500.000 untuk pertolongan lersalinan, dan Rp. 
100.000 untuk rujukan kasus ibu. Namun, beberapa bidan yang mengklaim 
uang melalui Puskesmas hanya menerima 75% dari jumlah tersebut di atas 
karena mengalami pemotongan di Dinkes Kabupaten. Sementara mereka 
yang membuka praktek sendiri bisa menerima 100% dari jumlah yang 
diklaim.  
Beberapa pasien mengunjungi bidan (fasilitas kesehatan) lebih dari 4 kali, 
sementara hanya 4 ANC yang ditanggung oleh Jampersal. 
 
"... Beberapa ibu datang setiap bulan. Tapi aku hanya bisa mengklaim untuk 4 
kunjungan. Tidak mungkin bagi saya untuk menolaknya, mereka sudah datang begitu 
jauh dari gunung ... " 
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4) Mamasa dan Mamuju Utara 
Klaim Jampersal dan proses penggantian dari puskesmas  diajukan secara 
bulanan ke Dinas kesehatan Kabupaten. Klaim harus disertai dengan kartu 
identitas diri pasien dan buku KIA. Khusus untuk klaim persalinan, Puskesmas 
harus melampirkan partograf. Staf Dinas Kesehatan Kabupaten yang 
bertanggung jawab untuk  pengelolaan Jampersal menyiapkan laporan setiap 
bulan, kemudian mengirimkannya ke verifikator dan ke tingkat nasional. Dari 
tingkat nasional, dana Jampersal akan ditransfer ke kabupaten, maka 
kabupaten akan mendistribusikan ke Puskesmas. Namun, salah satu staf 
melaksanakan hal yang berbeda  dengan skema di atas  dan menyatakan 
bahwa pencairan dana Jampersal tidak didasarkan pada sistem klaim.  
 
".... Kami hanya menyampaikan laporan keuangan (bukan laporan klaim). 
Sebenarnya bukan sistem klaim, kita hanya perlu menunggu tingkat nasional untuk 
mentransfer uang ... " 
 
Beberapa staf juga mengeluhkan rendahnya jumlah  penggantian. Dalam 
rangka untuk menyelesaikan klaim, staf perlu menyalin data yang cukup 
mahal dan sulit untuk tempat-tempat seperti Mamuju Utara. Para bidan 
hanya bisa mendapatkan 85% atau kurang dari penggantian karena harus 
mengeluarkan biaya untuk  fotokopi.  
 

 
c. Penyaluran dana 

1) Alor, Manggarai dan Timor Tengah Selatan 
Seperti telah dibahas sebelumnya, terdapat keterlambatan dalam 
penggantian klaim di  kabupaten-kabupaten tersebut. Hal ini dapat dikaitkan 
dengan keterlambatan yang terjadi di tingkat parlemen dalam membahas 
APBN, sehingga pencairan dana Jampersal, yang termasuk dalam anggaran 
nasional, juga mengalami keterlambatan.  
Adalah penting bahwa dana penggantian klaim dibayarkan sesegera mungkin. 
Keterlambatan penggantian tidak hanya akan menghambat proses 
pengadaan alat dan bahan habis pakai di fasilitas kesehatan, tetapi juga 
sebagian besar menyebabkan ketidak puasan para tenaga kesehatan yang 
akan berdampak pada kualitas pemberian pelayanan secara umum.   
 

2) Kabupaten Manokwari, Jayapura dan Merauke 
Serupa dengan NTT, para petugas berpendapat bahwa keterlambatan klaim 
pada dasarnya disebabkan oleh keterlambatan di tingkat parlemen. Staf 
Dinas Kesehatan  berpendapat bahwa anggaran Jampersal  seharusnya 
diambil dari bantuan sosial (Bansos Dana) dan bukan dari anggaran nasional 
(APBN). Terkait dengan "Dana Bansos" Depkes harus memiliki auditor khusus 
untuk masing-masing daerah dan menetapkan pedoman untuk proses 
monitoring / Audit 
 

3) Nias dan Nias Selatan 
Penyaluran dana untuk Jampersal di Nias:  
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Catatan:  
Dana Jampersal disalurkan dari pemerintah pusat  ke rekening pemerintah 
kabupaten. Dinkes Kabupaten menyusun klaim, yang dikelola oleh bendahara 
dan ditandatangani oleh kepala Puskesmas, kemudian mengirimkannya ke 
pemerintah kabupaten. Uang tersebut akan ditarik oleh bendahara Dinas 
Kesehatan Kabupaten yang akan didistribusikan ke Puskesmas. Kemudian 
Puskesmas mendistribusikan dana ke bidan menurut data klaim yang 
diajukan. Dana tersebut dapat dicairkan setiap 6 bulan, dengan usulan 
anggaran daerah (APBD).  
 
Keterlambatan penyaluran biasanya  disebabkan oleh keterlambatan staf 
Dinas Kesehatan Kabupaten dalam mengurus klaim Jampersal dan staf Dinkes 
Kabupaten memilih untuk melakukan 1 kali pembayaran untuk beberapa 
klaim daripada satu per satu.  
 
Penyaluran dana di Nias Selatan: 
Dari tingkat nasional, dana Jampersal disalurkan ke rekening Dinas Kesehatan 
Kabupaten yang pada periode tertentu, tapi tak terjadwal. Sebagai contoh, 
untuk periode 2 tahun 2013,  dana  disalurkan pada bulan Juni namun tidak 
ada uang yang ditransfer untuk  periode 3 tahun 2013 sampai dengan 
Oktober ini (2013).  
Dana tersebut dapat didistribusikan ke Puskesmas oleh Dinas Kesehatan 
dengan menggunakan data klaim yang sudah diverifikasi . Data klaim  
diserahkan ke lembaga keuangan kabupaten untuk mendapatkan 
persetujuan. Setelah disetujui oleh instansi keuangan kabupaten, Dinas 
Kesehatan diperbolehkan untuk menarik dan mendistribusikannya  ke 
Puskesmas dan selanjutnya  Puskesmas menyalurkannya  ke bidan.  
Perbedaan utama dari Nias dan Nias Selatan adalah bahwa di Nias, dana yang 
dari pusat  disalurkan ke rekening pemerintah kabupaten, sementara di Nias 
Selatan dana dari pusat langsung disalurkan ke rekening Dinkes Kabupaten . 
Jangka waktu dari pengajuan klaim sampai  penerimaan dana bisa memakan 
waktu 3 sampai 8 bulan.  
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Rekening 
Kabupaten 

Dinkes 
Kabupaten 

Nasional 

Bidan 
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Sebagian besar tenaga kesehatan (bidan, dll) merasa tidak puas baik  dalam 
hal jumlah uang maupun  keterlambatan pembayaran. Namun, mereka tidak 
pernah mengeluh kepada Dinas Kesehatan. 

 
4) Mamasa dan Mamuju Utara 

Anggaran disalurkan dari pusat ke kabupaten sekitar 2 sampai 3 kali setahun, 
tanpa jadwal tertentu. Keterlambatan bisa disebabkan oleh keterlambatan 
pencairan Pendapatan Asli Daerah.  
 

"... Ya kendala adalah karena proses pencairan dana harus melalui 
anggaran kabupaten (APBD). Kita perlu mengatur (penggantian) kepada 
pemerintah kabupaten terlebih dahulu ... "(staf Jampersal DHO-based) 

 
d. Beban Kerja 

1) Alor, Manggarai dan Timor Tengah Selatan 
Beberapa staf merasa bahwa beban kerja lebih signifikan meningkat dalam 
pekerjaan administrasi dibandingkan dengan peningkatan beban kerja untuk 
pelayanan pasien. Mereka merasa bahwa pekerjaan administrasi untuk 
Jampersal mengurangi waktu mereka untuk memberikan perawatan pasien. 
Sejak pelaksanaan Jampersal, jumlah kunjungan ibu telah meningkat di kedua 
Puskesmas dan rumah sakit kabupaten, dengan peningkatan lebih signifikan 
di rumah sakit kabupaten. Namun, beberapa staf merasa bahwa peningkatan 
beban kerja tidak sebanding dengan biaya tambahan yang diterima. 
Diperlukan pembagian tugas serrta deskripsi pekerjaan yang lebih jelas untuk 
setiap petugas, terutama mengenai pembagian tugas yang berkaitan dengan  
Jampersal. Proporsi Biaya yang dibayar untuk bidan dan dokter harus 
ditingkatkan.  
 

 
".. Ya, jika beban kerja terlalu tinggi tapi kecil membayar ..." (Direktur 
Keuangan Rumah Sakit) 
 
"... Sangat berat, 160 jam kerja per bulan ..." (bidan berpraktek di kedua 
rumah sakit dan praktek swasta) 

Tingkat Nasional 
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Penyedia Layanan 
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Rekening Dinkes 
Kabupaten Lembaga Keuangan 
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"Beban kerja karena pasien terus datang ... untuk banyak pekerjaan dan 
hanya terbatas jumlah sumber daya manusia ..." (Dokter umum di rumah 
sakit) 
 

Di Puskesmas, beberapa staf di TTS merasa bahwa beban kerja  kurang lebih 
sama antara sebelum dan sesudah pelaksanaan Jampersal, sedangkan di Alor 
dan Manggarai merasakan peningkatan beban kerja yang signifikan terutama 
untuk kasus-kasus komplikasi obstetri. Tenaga kesehatan  harus menjemput 
pasien, yang bisa saja lokasinya berada di daerah-daerah yang sangat 
terpencil. Selain beban tambahan karena kasus-kasus darurat obstetri, 
pekerjaan administratif juga menambah beban kerja tenaga kesehatan.  
 

".. Setelah pelaksanaan Jampersal, kita menjadi sibuk dalam 
mempersiapkan dokumen pelengkap untuk tujuan klaim. Tetapi karena ini 
adalah program (dari tingkat nasional), tidak ada yang bisa kita lakukan 
tentang hal itu ... "(bidan bekerja di daerah non-terpencil) 

 
Para responden merasa perlu untuk mempekerjakan staf tambahan untuk 
menutupi 3-shift kerja. Salah satu staf yang bekerja di daerah terpencil 
menyatakan bahwa beban tambahan disebabkan oleh lebih banyak pasien 
yang datang. 
"... Orang-orang yang memberikan layanan Jampersal harus siap karena pasien 
selalu masuk." (Kepala Puskesmas di daerah terpencil) 
 

2) Manokwari, Jayapura dan Merauke 
Tidak semua kabupaten merasakan peningkatan yang sama dari beban kerja 
di Puskesmas. Salah satu staf menyatakan bahwa beban kerja yang berkaitan 
dengan urusan administrasi tidak terlalu meningkat , tetapi beban meningkat 
terutama karena jumlah kunjungan pasien yang meningkat, bagaimanapun, 
sejauh ini petugas kesehatan di puskesmas  masih bisa mengatasinya. Tenaga 
kesehatan puskesmas lain menyatakan bahwa beban kerja meningkat  terjadi 
terutama setiap kali sopir ambulans tidak siap selama 24 jam.  
 

"... Karena Jampersal, kunjungan pasien meningkat 45-50 sampai 70 
pasien ..." (Dokter umum di puskesmas non-terpencil) 

 
Para tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil merasa bahwa 
meningkatnya jumlah pasien harus disertai dengan mempekerjakan lebih 
banyak tenaga. Mereka menyatakan bahwa jumlah bidan desa perlu 
ditingkatkan, terutama ketika satu atau lebih kolega sedang cuti tugas 
belajar. Namun, beberapa dari mereka  menyatakan bahwa tidak ada yang 
berbeda dari beban antara sebelum dan sesudah pelaksanaan Jampersal. 
 

"... 9 dari rekan-rekan kami sedang melanjutkan studi mereka, jadi 
sekarang kita benar-benar merasa kurangnya pekerja di sini ..." (bidan 
yang bekerja di Puskesmas terpencil) 

 
"... Jampersal tidak mempengaruhi beban kerja. Pelayanan kesehatan 
yang disediakan hanya seperti biasa ... "(bidan yang bekerja di daerah 
terpencil)  
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Beban kerja meningkat lebih signifikan di rumah sakit, khususnya untuk bidan 
dan dokter kandungan.  

 
 

3) Nias dan Nias Selatan 
Tenaga kesehatan di  rumah sakit menyatakan bahwa jumlah pasien di rumah 
sakit meningkat secara signifikan. Terdapat peningkatanjumlah pasien yang 
datang ke rumah sakit, sedangkan jumlah dokter kandungan dan ahli anestesi 
sangat terbatas. Para dokter (umum) kadang-kadang perlu untuk membantu 
proses persalinan atau melakukan operasi caesar. Mereka juga merasa 
kekurangan bidan, terutama tentang keterampilan mereka.  
 

"... Dari 10 bidan, hanya 2 dari mereka bisa melakukan persalinan normal, 
itu tergantung pada institusi pendidikan ..." (staf manajemen rumah sakit 
kabupaten) 

 
Mengenai biaya, tenaga medis merasa bahwa jumlahnya tidak 
mencerminkan apresiasi yang baik bagi mereka.  

 
"... Kita memperlakukan kasus yang sangat buruk dan mengikuti mereka 
sampai (para pasien) sembuh. Tapi, apakah ini semua apa yang kita 
dapatkan? .. "(Dokter di rumah sakit) 
 

4) Mamasa dan Mamuju Utara 
Direktur rumah sakit menyatakan bahwa ia mulai merasakan peningkatan 
beban kerja dan terbatasnya jumlah bidan sejak Jampersal dan skema 
pelayanan kesehatan gratis lainnya. Skema-skema tsb mengakibatkan lebih 
banyak pasien mengunjungi fasilitas kesehatan.  
 

"... Sejauh ini kami hanya memiliki 11 bidan, dan ada beberapa orang yang 
membantu secara sukarela ..."  

 
 

e. Tantangan lain 
 

1) Kondisi yang bertentangan dengan program KB. 
Perwakilan dari salah satu organisasi profesi melihat adanya  pertentangan 
antara kebijakan Jampersal dan keluarga berencana, karena kebijakan 
Jampersal tidak membatasi jumlah anak yang bisa dicakup oleh skema.   

"... Kalau boleh saya menyimpulkan, saya akan mengatakan bahwa 
Jampersal memberi kami beban besar. Pertama (beban pasien karena) 
kesempatan untuk memiliki anak sebanyak mungkin, kedua dari insentif 
yang terbatas ... "(Perwakilan dari organisasi profesional) 

2) Distribusi insentif yang tidak jelas di rumah sakit 
Saat ini, banyak  tenaga yang bekerja di rumah sakit merasa bahwa distribusi 
insentif Jampersal itu tidak seimbang antara tenaga medis dan non-medis.  

3) Informasi Jampersal yang tidak memadai (sosialisasi) kepada masyarakat 
sebagai calon pengguna, terutama tentang dokumen administrasi.  

4) Mengenai rencana untuk  melaksanakan Jamina Kesehatan Nasional (JKN) 
pada tahun 2014, organisasi profesi menyatakan bahwa mereka belum 
menerima informasi lebih lanjut, bimbingan teknis atau bantuan tentang 
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klaim dan sistem penggantian, kapitasi, dan hal-hal lain yang berkaitan 
dengan JKN. Mereka mengharapkan bahwa informasi tentang  JKN  
disampaikan melalui pertemuan langsung dibandingkan dengan melalui 
pemasangan iklan belaka. Staf rumah sakit juga belum menerima panduan 
lebih lanjut tentang JKN Lebih buruk lagi, beberapa staf masih belum 
mendengar tentang JKN 2014.  

 
".. Belum .. kami belum mendapatkan informasi (tentang JKN). Nah, 
mungkin sebagian dari kita telah menerima informasi, tapi aku tidak. Saya 
tahu ini dari iklan TV "(organisasi profesional, NTT, Papua) 
 
"... Saya belum melihat sosialisasi khusus untuk rumah sakit ...." (direktur 
rumah sakit, Papua) 

5) Kekurangan pasokan bahan habis pakai, seperti: obat anestesi, peralatan 
untuk operasi caesar, habis operasi, dll  

6) Kurangnya transportasi dari daerah yang sangat terpencil atau untuk merujuk 
kasus ibu. Hal ini khususnya di daerah-daerah dengan topografi yang sulit, 
dan itu terjadi di hampir semua kabupaten dalam penelitian ini. 

7) Perlu mengalokasikan anggaran untuk Dinas Kesehatan untuk melakukan 
monitoring ke Puskesmas.  

8) Perlu untuk merevitalisasi data penduduk, dengan demikian, ketika 
dibutuhkan, itu akan membuat lebih mudah untuk melengkapi dokumen 
klaim Jampersal.  

9) Perlu dibedakan antara dana Jampersal dan Jamkesmas.  
10) Perlu strategi untuk menangani masalah perbatasan. Fasilitas kesehatan di 

daerah perbatasan sering menerima pasien dari negara-negara tetangga, 
yang dapat mempengaruhi pelaporan dan proses perekaman serta 
penggantian.  

11) Perlu untuk menyelaraskan semua jenis skema asuransi kesehatan di tingkat 
kabupaten antara Jampersal, Jamkesmas, Jamkesda dan Jamkespa. Sehingga 
skema asuransi dapat mengisi untuk keterbatasan lainnya.  

12) Perlu koordinasi yang lebih baik antara verificator di Dinkes Kabupaten dan 
rumah sakit. 

".. Yang paling penting adalah verifikator tersebut. Kami selalu memiliki 
masalah dengan para verifikator. Kita perlu duduk bersama dan 
membahas tentang verifikator tersebut. "(Direktur rumah sakit) 
 
"Dinas Kesehatan harus memberikan lebih banyak pelatihan kepada para 
verifikator ..." (staf manajemen asuransi kesehatan di rumah sakit) 

13) Banyak orang masih tidak memiliki kartu identitas atau dokumen administrasi 
lainnya. Ini akan membuat klaim dan proses penggantian lebih tertunda.    

14) Keyakinan pasien bahwa harus ada biaya untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan di Puskesmas. 

"... Kendala utama adalah bahwa ibu tidak mampu untuk transportasi ke 
Puskesmas. Persalinan bisa menjadi layanan gratis, tetapi tidak mungkin 
bahwa kita tidak membeli apa-apa lagi di fasilitas kesehatan. Pasti ada 
sesuatu yang kita butuhkan untuk membayar di sana ... "(Bidan di Sulawesi 
Barat) 

 
15) Budaya lokal / keyakinan bahwa wanita hamil tidak boleh melahirkan di luar 

rumah.  
"... Budaya lokal sangat kuat di sini. Orang tidak ingin pergi keluar dari 
rumah mereka pada saat melahirkan .. " 
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16) Kurangnya jumlah tempat tidur di rumah sakit / klinik / Puskesmas.  
".. Kami hanya memiliki dua tempat tidur untuk ibu ... Setelah Jampersal, 
terjadi peningkatan besar beban pasien. Kami tidak memiliki lagi ruang 
untuk semua pasien .. " 
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6. Skema asuransi kesehatan non-Jampersal yang ada di masing-masing 
kabupaten 
Berikut ini skema asuransi kesehatan yang tersedia di semua kabupaten: asuransi 
kesehatan bagi pegawai negeri sipil (Askes PNS), Jamkesmas (jaminan kesehatan bagi 
masyarakat miskin), dan asuransi kesehatan bagi militer atau kepolisian. Nias, Nias 
Selatan, tiga kabupaten di NTT dan 2 kabupaten di Papua memiliki asuransi kesehatan 
kabupaten (Jamkesda), di mana dana tersebut dialokasikan oleh pemerintah 
kabupaten. Papua memiliki skema asuransi kesehatan lain yang didanai oleh 
pemerintah provinsi (Jamkespa). Idealnya, semua kasus maternal (antenatal care, 
perawatan postnatal, persalinan) ditanggung oleh Jampersal. 
Salah satu staf di Nias Selatan menyatakan bahwa Jampersal, Jamkesda dan Jamkesmas 
memiliki fungsi yang saling melengkapi di Puskesmas, yang berarti bahwa Puskesmas 
mungkin mengklaim biaya layanan dari tiga skema ini. 
 
a. Luasnya 

 Tidak banyak informasi yang sudah diketahui tentang cakupan skema 
jaminan kesehatan lainnya. Ada indikasi bahwa masalah utama yang menghambat 
masyarakat untuk menggunakan asuransi kesehatan lain seperti Jamkesmas, 
Jamkesda atau Jamkespa adalah rendahnya permintaan masyarakat. Untuk kasus 
ibu, masih banyak ibu merasa lebih nyaman untuk melahirkan di rumah,  mereka 
merasa bahwa penyedia layanan kesehatan (petugas kesehatan) tidak menghibur 
(tidak terlalu baik terhadap) pasien, dan mereka juga percaya bahwa melahirkan di 
rumah sesuai dengan budaya lokal. Alasan lain yang menyebabkan orang tidak 
menggunakan Jamkesmas atau Jamkesda karena beberapa warga tidak memiliki 
kartu identitas atau kartu Jamkesmas, yang merupakan persyaratan utama bagi 
orang untuk dapat menggunakan Jamkesmas atau Jampersal. Alasan lain adalah 
bahwa karena orang-orang tidak terbiasa atau tidak memiliki informasi sama sekali 
tentang Jamkesmas, Jamkesda atau Jamkespa. 
 

b. Kedalaman 

Di semua kabupaten, Jamkesmas diberikan kepada orang-orang miskin dan hampir 
miskin untuk mencakup semua penyakit kecuali untuk kasus-kasus maternal. Di 
Nias Selatan, Jamkesda diberikan kepada semua warga negara yang tidak tercakup 
oleh Jamkesmas dan Jampersal. Jamkesda akan mencakup semua biaya layanan. 
Jika pasien diminta untuk dirujuk ke fasilitas lain, Jamkesda juga akan mencakup: 

• Biaya transportasi untuk pasien, keluarga pasien dan pekerja kesehatan 
yang menemani pasien 

• Tunjangan untuk keluarga pasien 
• Akomodasi untuk rawat jalan dan keluarga pasien 

 
"... Jika kita tidak bisa merawat pasien di sini, kami akan merujuknya ke 
Medan. Kami akan mencakup penerbangan untuk pasien dan salah satu 
anggota keluarga pasien serta petugas kesehatan. Kami juga memberikan 
500 ribu rupiah untuk keluarga dan kami membangun penginapan dekat 
rumah sakit untuk pasien dan keluarga pasien untuk tinggal .... Untuk 
tahun 2012, kami mempersiapkan lebih dari 2 miliar, rupanya itu tidak 
cukup .... Untuk 2013 kita siap 3 miliar. Jika pasien membutuhkan darurat 
dan kebutuhan untuk menyewa pesawat, kami akan membayar untuk itu. 
"(Kepala Dinas Kesehatan Kota). 

 
c. Tinggi: biaya tambahan yang harus dibayar oleh pasien   
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Tidak banyak informasi yang diketahui tentang pembayaran out-of-pocket terkait 
Jamkesmas dan Jamkesda.  
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7. Kesiapan kabupaten untuk memenuhi pelaksanaan JKN 2014 
 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dimulai pada Januari 2014 bertujuan untuk 
mengurangi hambatan keuangan untuk mengakses pelayanan kesehatan dalam rangka 
meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat.  
 
Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada kesiapan sistem kesehatan dari aspek 
penyediaan pelayanan kesehatan. Kesiapan setiap kabupaten akan diuraikan dan dianalisis 
berdasarkan situasi sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan sistem kesehatan untuk 
pelaksanaan JKN 2014 mendatang, termasuk: (1) rasio tenaga kesehatan dengan jumlah 
penduduk dan kaitannya dengan target nasional (seperti dinyatakan dalam Keputusan 
Depkes No.81/Menkes/SK/I/2004), (2) ketersediaan dokter spesialis untuk pelayanan KIA 
terkait (dokter anak, dokter kandungan, anestesi), (3) ketersediaan peralatan medis untuk 
fasilitas rujukan yang tercantum dalam peraturan JKN . 
 
Temuan kualitatif dalam bagian ini mengeksplorasi lebih lanjut tentang: (1) tingkat 
pengetahuan tentang klaim dan proses penggantian di bawah skema JKN, (2) kesiapan 
infrastruktur kesehatan, dan (3) kesiapan sistem kesehatan untuk mengelola skema asuransi 
baru. 
 
Ketersediaan tenaga kesehatan  
 
Gambar 7.1 menunjukkan rasio perawat-terhadap-penduduk. Hanya 2 dari 10 kabupaten 
(Jayapura dan Manokwari) telah sesuai dengan target nasional, yaitu 158 perawat untuk 
100.000 penduduk. Timor Tengah Selatan memiliki rasio terendah , hanya sekitar 20 
perawat /100.000 penduduk. 
 
Gambar 7.1 Rasio perawat-terhadap-populasi (per 100.000 penduduk) di 10 kabupaten, 
2013  

 
 
Gambar 7.2 menunjukkan bahwa rasio ideal bidan-terhadap-penduduk adalah 75 untuk 
setiap 100.000 penduduk, dimana sudah dicapai oleh 6 dari 10 kabupaten. Serupa dengan 
rasio perawat-terhadap-penduduk, Timor Tengah Selatan juga memiliki rasio terendah 
dibandingkan dengan yang lain, yaitu 8 untuk 100.000 penduduk.  
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Bidan berperan penting sebagai tenaga utama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, 
sehingga sangat penting untuk setiap kabupaten memiliki jumlah bidan yang memadai. 
Selain itu, juga penting untuk memastikan pemerataan bidan, terutama di daerah terpencil.   
 
 
Gambar 7.2 Rasio Bidan-terhadap-populasi (per 100.000 penduduk) di 10 kabupaten, 2013 

 
 
 
Gambar 7.3 Rasio Dokter-terhadap-populasi (per 100.000 penduduk) di 10 kabupaten, 
2013  

 
Gambar 7.3 menunjukkan bahwa tidak satupun dari 10 kabupaten telah mencapai target 
nasional untuk jumlah ideal dokter, yang ditetapkan pada 48 dokter untuk 100.000 
penduduk. Timor Tengah Selatan, Nias dan Manokwari adalah tiga kabupaten dengan  rasio 
dokter-terhadap-penduduk  yang terendah dibandingkan dengan yang lain. 
 
Ketersediaan spesialis 
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Tabel 7.4 Ketersediaan Spesialis di 10 kabupaten, 2013  

 
Ketersediaan Spesialis 

 

Spesialis Obgyn Spesialis Anak Spesialis Anestesi 

 

Jumlah Rasio per 100.000 
penduduk Jumlah Rasio per 100.000 

penduduk Jumlah Rasio per 100.000 
penduduk 

Nias 3 2.28 1 0.76 0 0 
Nias Selatan 0 0 0 0 0 0 
Mamuju Utara 1 0.65 1 0.65 1 0.65 
Mamasa 0 0 1 0.80 0 0 
Alor 4 2.24 0 0.00 0 0.00 
TTS 1 0.23 1 0.23 1 0.23 
Manggarai 1 0.34 0 0.00 0 0.00 
Jayapura 1 0.89 2 1.79 1 0.89 
Merauke 2 1.02 2 1.02 1 0.51 
Manokwari 2 1.22 3 1.83 1 0.61 
       
National target 12 per 100,000 population 

 
Tabel 7.4 menampilkan terbatasnya jumlah spesialis yang diperlukan untuk pelayanan 
kesehatan ibu-anak (3 tenaga spesialis utama). Di Nias Selatan, tidak satupun dari tiga 
spesialis tersedia pada tahun 2013. Mamasa, Manggarai, dan Alor juga tidak memiliki  
tenaga spesialis yang lengkap, yang membuat kabupaten ini tidak dapat memberikan  
pelayanan PONEK lengkap dan efektif.  
 
Terbatasnya jumlah spesialis bisa menjadi kendala untuk mencapai status kesehatan ibu dan 
anak yang lebih baik. Terkait dengan pelaksanaan JKN mendatang pada 2014, kurangnya 
jumlah tenaga kesehatan bisa menghambat keberhasilan dalam meningkatkan cakupan 
pelayanan kesehatan. Perlindungan finansial semata  tidak bisa menjamin peningkatan 
cakupan pelayanan kesehatan terutama di daerah-daerah dengan fasilitas kesehatan dan 
tenaga kesehatan yang terbatas, karena daerah ini tidak memiliki fasilitas yang memadai 
untuk mengakomodasi meningkatnya jumlah pasien. Seperti yang telah dibahas dalam bab 
sebelumnya, banyak tenaga kesehatan merasa bahwa infrastruktur kesehatan yang ada 
tidak cukup untuk menampung pasien, sehingga dapat mengurangi kualitas pelayanan juga. 
Pelaksanaan JKN mungkin bisa lebih berhasil di wilayah dengan jumlah tenaga dan fasiltas 
kesehatan yang memadai . Jika issue ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan tidak 
dapat terselesaikan, dikhawatirkan pelaksanaan JKN bisa membuat daerah-daerah seperti 
NTT, Papua, dan Sulawesi Barat lebih terpinggirkan dalam hal pemanfaatan layanan 
kesehatan. 
 
Ketersediaan fasilitas kesehatan tersier 
 
Tabel 7.5 menunjukkan kelengkapan fasilitas kesehatan tingkat tersier di 10 kabupaten. 
Peralatan Hemodialisa, X-ray, Unit transfusi darah adalah peralatan yang diperlukan di 
fasilitas kesehatan tingkat tersier. Dengan demikian ketersediaan unit-unit ini diharapkan 
dapat mewakili kesiapan kabupaten untuk memberikan pengobatan untuk kondisi 
kesehatan canggih. Perawatan di fasilitas kesehatan tingkat tersier, terutama untuk kondisi 
kesehatan canggih, membutuhkan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 
perawatan di fasilitas tingkat utama. Jika pengobatan yang mahal hanya tersedia di ibu kota 
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atau kota-kota besar, atau bahkan di Jawa, anggaran yang lebih tinggi untuk menutupi biaya 
perawatan dari skema JKN hanya akan teralokasikan untuk kota-kota besar dibandingkan 
dengan daerah yang kurang maju lainnya. Dengan demikian, ada indikasi bahwa JKN akan 
menjadi program pro-kaya. Situasi ini akan memperlebar kesenjangan kesetaraan di seluruh 
kabupaten di Indonesia dalam hal pemanfaatan layanan kesehatan.  
 
Tabel 7.5 menunjukkan bahwa beberapa dari 10 kabupaten memiliki infrastruktur kesehatan 
tingkat tersier yang terbatas. Sebagai contoh, unit hemodialisis tidak tersedia di Mamasa, 
Alor, Timor Tengah Selatan, Manggarai dan Manokwari. Ini berarti bahwa pasien yang 
membutuhkan dialisis harus dirujuk ke kota-kota lain di mana unit hemodialisis tersedia. 
Mengingat proses jangka panjang dan berulang-ulang dari perawatan dialisis, biaya 
transportasi yang tinggi dan hambatan geografis akan menjadi masalah yang signifikan dan 
menghabiskan banyak uang. Skema JKN harus memperhatikan hal-hal tersebut. Contoh 
lainnya adalah ketersediaan unit transfusi darah, yang hanya tersedia di 5 dari 10 kabupaten 
penelitian. Tidak tersedianya unit ini bisa menjadi kendala dalam mengobati berbagai 
kondisi kesehatan, sehingga tujuan JKN untuk meningkatkan status kesehatan di kabupaten 
dengan infrastruktur terbatas bisa tidak tercapai.  
 
Tabel 7.5 Ketersediaan unit hemodialisis, mesin sinar-X dan unit transfusi darah di 10 
kabupaten  

 
Unit Haemodialysis  Mesin X-ray  Unit transfusi darah 

Nias 1 3 1 
Nias Selatan 1 3 1 
Mamuju Utara 1 0 1 
Mamasa 0 0 0 
Alor 0 2 1 
TTS 0 2 1 
Manggarai 0 5 0 
Jayapura 3 1 0 
Merauke 6 1 0 
Manokwari 0 0 0 

 
 

a. Tingkat pengetahuan tentang klaim dan proses penggantian pada skema JKN 
Sebagian besar Dinkes Kabupaten dan staf rumah sakit kabupaten manyatakan 
belum menerima informasi yang komprehensif tentang pelaksanaan JKN. Di 
Manokwari, Jayapura dan Merauke, staf menyatakan bahwa informasi yang mereka 
terima terbatas pada konseptual tanpa pedoman yang lebih rinci untuk pelaksanaan 
di tingkat kabupaten. Hanya ada sosialisasi tanpa pertemuan khusus untuk 
membahas penerapan JKN mendatang. 

"... Tidak ada pertemuan khusus untuk tujuan ini (JKN). Saya juga khawatir 
karena JKN akan segera dimulai ... "(direktur rumah sakit).   
 
"Ya, saya pernah mendengar (tentangJKN). PT ASKES memberikan 
sosialisasi sekali, tapi itu hanya dangkal. Kemudian direktur kami 
mengadakan pertemuan sekali untuk membicarakan hal ini JKN"(Direktur 
Pembiayaan  rumah sakit). 

 
Berbeda dari Papua dan Papua Barat, pengelola asuransi kesehatan di Dinkes 
Kabupaten inManggarai, TTS dan Alor telah menerima informasi resmi dari 
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pemerintah dan PT Askes. Rapat koordinasi telah diadakan termasuk dengan 
melibatkan Puskesmas. Salah satu isu penting adalah tentang sistem kapitasi, namun 
tingkat kabupaten akan menyerahkan diskusi tsb ke tingkatpusat. 
 
Di Nias dan Nias Selatan, yang dipahami petugas kesehatan tentang JKN 2014 adalah 
bahwa Askes, Jamkesmas dan Jampersal akan digabung menjadi satu skema 
asuransi. Beberapa staf beranggapan bahwa itu hanya akan menjadi seperti 
"berubah pakaian" atau mengubah nama. Satu-satunya rumah sakit di Nias, RSU 
Gunungsitoli, belum menerima surat resmi atau pengumuman mengenai JKN 2014, 
apalagi tentang sistem kapitasi.  
 

"... Kami belum mendengar apa-apa. Kami menyaksikan sesuatu di TV ... 
kita merasa begitu bingung bahwa kita tidak punya surat resmi atau 
bimbingan teknis .... itu kurang sosialisasi ... "  

 
sumber lain menyebutkan tentang sosialisasi kepada pengguna. 
 

"... Mereka telah mensosialisasikan untuk rakyat. Karena masalah utama 
di sini adalah bahwa orang-orang tidak puas dengan perawatan kesehatan 
... " 

 
 

b. Perspektif staf tentang kesiapan infrastruktur kesehatan  
Seperti telah dibahas sebelumnya, jumlah bidan di kabupaten di NTT, Sulawesi Barat 

dan Papua harus ditingkatkan, terutama mereka yang bekerja di tingkat masyarakat 
(bidan desa). Idealnya, setiap desa harus memiliki 1 bidan yang tinggal di desa. 
Pemerintah juga harus peduli pada pemerataan bidan, terutama di daerah terpencil.  

Di tingkat rumah sakit, di NTT, Alor belum memiliki tenaga 4 spesialis dasar, sehingga 
rumah sakit belum siap. Harus ada kasusberat , maka rujukan harus dilakukan ke 
Kupang. Di NTT, staf tidak merasakan perlunya penambahan jumlah tenaga 
kesehatan.Sebaliknya, di Papua, staf merasa perlu untuk menambahkan lebih banyak 
dokter kandungan dan dokter anak. Kondisi serupa juga ditemukan di Nias dan Nias 
Selatan, di mana mereka sudah memiliki beberapa peralatan yang diperlukan, tetapi 
tidak ada yang bisa mengoperasikannya. 

 
"... Kami memiliki USG tapi bukan teknisi, tidak ada dokter kandungan. 
Yang kita tahu adalah bagaimana untuk mengubahnya atau 
menonaktifkan, melihat layar, tapi kita tidak tahu bagaimana 
menafsirkannya. Mesin USG sangat berguna .... peralatan laboratorium 
rutin tersedia di Puskesmas, tetapi tidak ada sumber daya manusia untuk 
menggunakannya ... "  

 
Staf juga menyebutkan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang persyaratan untuk 
pelaksanaanJKN. 
"... Formularium obat sering terlambat. Akan lebih baik jika bimbingan teknis disebarkan 
pada tahap awal. Kami benar-benar tidak tahu apakah formularium obat Jamkesmas saat ini 
juga berlaku untuk JKN .. " 
Semua staf tidak bisa secara jelas mendeskripsikan skemaJKN, sehingga mereka 
tidak bisa menilai kesiapan kabupaten. 
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"....... Kami sangat bingung dengan JKN ... kita tidak punya ide bagaimana 
untuk meminta orang untuk membayar premi ....." 

 
 

c. Kesiapan sistem kesehatan untuk mengelola skema asuransi baru  
Sebagian besar staf di kabupaten memiliki pengetahuan yang sangat 

terbatas tentang JKN sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menggambarkan 
kesiapan sistem kesehatan mereka. Staf mengharapkan untuk dilakukan lebih 
banyak perekrutan tenaga kesehatan , terutama di daerah terpencil. Fasilitas juga 
perlu ditingkatkan, bersama dengan obat-obatan dan peralatan. Tak satu pun 
dari mereka menyebutkan tentang sistem rujukan dari pelayan kesehatan primer 
ke fasilitas kesehatan tingkat tersier.  
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Diskusi 
 
Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kematian ibu dan bayi melalui peningkatan 
pemanfaatan pelayanan kesehatan. Namun, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan dalam cakupan pelayanan 
kesehatan ibu bahkan setelah pengenalan program Jampersal. Beberapa tantangan 
termasuk bahwa sosialisasi yang rendah bagi masyarakat, disinsentif karena penggantian 
atas jumlah biaya jasa, dan pembayaran out-of-pocket yang mengurangi permintaan.  
 
Pengalaman dari implementasi program Jampersal dapat digunakan untuk meningkatkan 
mutu program asuransi kesehatan di masa mendatang, termasuk untuk program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) yang telah dimulai pada awal Januari 2014. Tantangan dan 
kesempatan yang ditemukan dalam implementasi Jampersal ini perlu dijadikan rekomendasi 
perbaikan sistem JKN. Rekomendasi yang pertama adalah memasukkan biaya transportasi 
sebagai bagian dari skema jaminan kesehatan, terutama di daerah yang memiliki kendala 
geografis. Kendala biaya transportasi ini merupakan salah satu faktor utama rendahnya 
penggunaan layanan kesehatan oleh masyarakat. Rekomendasi kedua adalah pentingnya 
peningkatan upaya sosialisasi program jaminan kesehatan, baik untuk para penyedia 
layanan kesehatan maupun untuk masyarakat yang menjadi pengguna jaminan kesehatan. 
Hal ini perlu lebih diupayakan di daerah dengan keterbatasan informasi atau keterbatasan 
sumber daya manusia (baik dalam hal kapasitas maupun kuantitas). Rekomendasi ketiga 
berhubungan dengan fakta bahwa sistem klaim turut mempengaruhi kinerja para penyedia 
layanan kesehatan; keterlambatan pembayaran klaim atau sistem klaim yang rumit dapat 
mengurangi kinerja pekerja kesehatan dalam memberikan layanan yang penting bagi 
masyarakat.  
 
Rekomendasi keempat dan kelima sangat penting dalam membantu program JKN mencapai 
tujuan untuk menyediakan layanan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. 
Rekomendasi keempat adalah perlunya sistem monitoring yang dapat memastikan kualitas 
dan kelengkapan layanan yang diberikan pada masyarakat. Seperti yang ditemukan dalam 
studi ini, paket layanan KIA yang diberikan di bawah program Jampersal cenderung tidak 
lengkap, dan hal ini menunjukkan kurangnya sistem kontrol kualitas. Selanjutnya, sistem 
rujukan juga dibutuhkan agar seluruh masyarakat dapat mencapai fasilitas layanan KIA dasar 
dan komprehensif. Sistem rujukan ini merupakan salah satu bagian penting di era jaminan 
kesehatan semesta dan seharusnya diberlakukan untuk semua jenis layanan kesehatan. 
Implementasi JKN yang mencakup layanan kesehatan yang jauh lebih luas dari KIA sebaiknya 
tidak hanya merupakan sistem proteksi finansial, tapi dapat menjadi sebuah sistem yang 
bisa menyalurkan layanan kesehatan berkualitas untuk seluruh penggunanya. Maka dari itu, 
implementasi JKN perlu dimonitor secara ketat dari sisi kualitas layanan, dan tidak hanya 
terbatas pada sistem pembayaran saja.  
 
Rekomendasi kelima akan membutuhkan investasi jangka panjang, yaitu penyediaan tenaga 
kesehatan dan peningkatan fasilitas kesehatan terutama di daerah tertinggal. Studi 
Jampersal ini juga menunjukkan bahwa semua lokasi penelitian belum memiliki sumber daya 
manusia kesehatan yang cukup dan belum memiliki infrastruktur kesehatan yang memadai, 
termasuk untuk peralatan kesehatan yang penting. Tanpa investasi ini, dikhawatirkan 
implementasi JKN justru dapat meningkatkan kesenjangan akses dan penggunaan layanan 
kesehatan; karena biaya pengobatan justru akan terkumpul di daerah-daerah maju di mana 
layanan berteknologi canggih dan berbiaya tinggi tersedia. Daerah dengan keterbatasan 
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SDM dan sarana kesehatan akan semakin tertinggal sehingga kesenjangan kesehatan 
menjadi semakin nyata.  
 

Kesimpulan 
Program Jampersal berpotensi menjadi program yang baik yang akan melindungi setiap 
wanita selama kehamilan, persalinan dan periode postnatal. Namun, karena masalah 
aksesibilitas di Indonesia, perlindungan finansial kesehatan saja tidak cukup untuk 
meningkatkan dorongan permintaan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Biaya transportasi, 
sebagaimana yang diamati beberapa kali selama penelitian ini, merupakan satu-satunya 
alasan yang kuat atas rendahnya pemanfaatan layanan KIA.  
 
Berdasarkan tantangan yang teridentifikasi dan bahwa tujuan dari program ini belum 
sepenuhnya tercapai, perbaikan lebih lanjut harus dilakukan pada setiap program asuransi 
kesehatan di masa depan. Tantangan dan kesempatan yang ditemukan dari implementasi 
program Jampersal ini dapat menjadi masukan penting dalam perbaikan sistem JKN yang 
saat ini telah berlangsung di Indonesia.  
 


