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Pendahuluan 

Sejak jaman Orde Baru sudah ada program Kartu Sehat dan program tarif 
murah di puskesmas dan di RS Publik kelas III. Setelah Reformasi, di tahun 1998 
Pemerintah melaksanakan upaya jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan 
mengembangkan Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) 
tahun 1998–2001 yang didanai dari pinjaman Bank Pembangunan Asia. 
Penggantian pemerintahan mengubah nama program dan sumber dana dari 
pengurangan subsidi BBM. Maka program berganti nama menjadi program Dampak 
Pengurangan Subsidi Energi (PDPSE) di tahun 2001 dan kemudian berganti nama 
lagi menjadi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak 
(PKPS–BBM) tahun 2002–2004. Di Tahun 2005, di awal Pemerintahan SBY, 
program serupa diberi nama Asuransi untuk Masyarakat Miskin (Askeskin) karena 
untuk pertama kalinya dikelola secara Nasional. Tahun 2008, program ini diubah lagi 
menjadi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan 
pengelolaannya ditangani oleh Kementrian Kesehatan, sampai sekarang.  

Dalam pelaksanaannya Program Jaminan Kesehatan secara Nasional baik 
Jamkesmas maupun Askeskin menghadapi beberapa masalah baik masalah 
kepesertaan, paket manfaat dan pendanaan, pelayanan dan fasilitas kesehatan 
maupun masalah kelembagaan itu sendiri. Banyak kritik dan keluhan disampaikan 
masyarakat, pemerintah, bahkan pejabat pemerintah sendiri. Penyerahan sebagian 
jaminan kepada pemda dengan mengembangkan Jamkesda tidak menyelesaikan 
masalah. Masalah-masalah tersebut perlu ditelaah/dikaji secara seksama dan dicari 
jalan keluarnya. Buku ini menyajikan hasil-hasil kajian dan rekomendasi 
penyelesaian masalah hak layanan kesehatan dan program Jaminan Kesehatan 
Publik. Program Jaminan Kesehatan Publik adalah program jaminan kesehatan 
yang didanai dari salah satu atau kombinasi pendanaan bersumber anggaran 
belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD, dan pengumpulan iuran wajib 
asuransi kesehatan sosial. 

 

Kebutuhan Layanan Kesehatan dan Penduduk Miskin 
Di jaman Orde Baru, tarif layanan puskesmas ditetapkan sama, yaitu sebesar 

Rp 100 per kunjungan--termasuk obat, di seluruh Indonesia agar terjangkau oleh 
seluruh rakyat. Begitu juga tarif kelas III RS Publik, RS milik pemerintah yang 
dibangun dengan uang rakyat, ditetapkan sangat rendah agar semua rakyat dapat 
menjangkau. Tarif rawat jalan RS Publik juga ditetapkan relatif rendah. Namun 
demikian, tarif RS tidak sama dengan tarif puskesmas yang sudah termasuk biaya 
obat. Tarif RS masih dibedakan antara biaya karcis, biaya pemeriksaan dokter, 
biaya laboratorium, biaya pemeriksaan radiologi, biaya obat dll. Alhasil, rakyat  tidak 



 
 

pernah tahu biaya berobat yang harus dihabiskannya sampai ia selesai berobat atau 
selesai dirawat. Tidak jarang mereka harus meminjam uang, membayar obat 
sebagian, atau meminta keringanan dari pihak RS. Tentu saja, model pentarifan RS 
Publik semacam ini tidak akan menjamin tarif yang terjangkau. Tarif terjangkau 
hanya bisa berfungsi jika sebelum berobat penduduk sudah tahu pasti berapa yang 
akan dibayar. 

Lain berobat di Indonesia lain pula berobat di Malaysia. Di Malaysia layanan 
puskesmas tetap gratis sampai sekarang. Tarif layanan rawat jalan di RS Publik oleh 
dokter spesialis, termasuk pemeriksaan laboratorium dan obat hanya RM 1 (setara 
hampir Rp 3.000) sekali berobat. Sementara jika penduduk Malaysia memerlukan 
rawat inap, maka ia hanya membayar RM 3 (sekitar Rp 8.000-9.000 per hari rawat). 
Meskipun ia mendapat operasi atau harus dirawat di ruang perawatan intensif, tarif 
yang harus dibayar penduduk Malaysia ya tetap RM 3. Dalam dua tahun terakhir 
memang sudah ada rencana menaikan tarif RS Publik di Malaysia menjadi RM 3 
untuk rawat jalan dan RM 5 untuk rawat inap. Namun, tarif baru belum dijalankan. 
Dengan tarif seperti itu, yang diketahui oleh seluruh penduduk, karena sudah 
berlangsung puluhan tahun, maka tarif layanan kesehatan di Malaysia sudah pasti 
terjangkau semua rakyat. Pemerintah Malaysia menyadari bahwa kesehatan adalah 
hak dasar penduduk.  

Sementara itu tarif puskesmas dan RS Publik di Indonesia bertambah mahal 
sejak tahun 1990an atas desakan beberapa lembaga keuangan internasional dan 
donor asing yang menganjurkan liberalisasi layanan kesehatan. Konsep pemulihan 
biaya (cost recovery) diperkenalkan di tahun 1990an untuk menarik subsidi 
Pemerintah untuk RS. Rumah sakit Publik kemudian juga diberikan kewenangan 
untuk membangun fasilitas privat dengan layanan swasta di sore hari dan 
membangun kamar perawatan berkelas-kelas sampai ruang VVIP yang sangat 
mahal. Konsep tarif dan layanan berkelas ini memang konsep pasar.  Pemerintah 
tidak menghitung dengan cermat akibat jangka panjang dari kebijakan liberalisasi 
yang pada akhirnya menyulitkan rakyat banyak di kemudian hari. Untuk melindungi 
penduduk miskin, pemerintah menyediakan layanan kelas III yang murah. Namun, 
dalam praktiknya ketika itu, banyak dokter spesialis tidak mau melayani pasien kelas 
III karena tidak ada “honor” dokter. Dokterpun diberi kewenangan untuk menambah 
penghasilannya dengan praktik sore, yang terkadang dilakukan di RS yang sama. 
Memang sebagian kecil rakyat Indonesia mampu membeli layanan rumah sakit 
publik yang mahal. Tetapi, semakin banyak rakyat kurang mampu dan rakyat miskin 
yang tidak mampu menjangkau layanan kesehatan. 

Pola pikir (mind set) yang berkembang di kalangan pemerintah, baik di pusat 
maupun di daerah adalah, bahwa tanggung-jawab pemerintah hanyalah pada 
penduduk miskin. Hal ini memang diterapkan di masa lalu di Amerika. Diantara 
negara maju, hanya di Amerika konsep ini diterapkan. Padahal,  di Amerika sendiri 
terjadi gejolak reformasi kesehatan yang menuntut jaminan kesehatan seluruh 



 
 

penduduknya sejak setelah Perang Dunia II. Puncak keberhasilannya adalah tahun 
2010 ketika Obama menjadi Presiden Amerika. Obama menunda kunjungan ke 
Indonesia di bulan Maret 2010 hanya untuk meyakinkan bahwa Kongres (semacam 
DPR) Amerika menyetujui rencana Obama untuk menyediakan asuransi kesehatan 
bagi semua penduduk, atau yang dikenal dengan Cakupan Universal.   

Di Indonesia sendiri,  Amendemen UUD 45 yang pertama di tahun 1999 telah 
mengamanatkan negara menyediakan, baik langsung ataupun melalui sistem 
asuransi, layanan kesehatan untuk seluruh penduduk. Hal ini tertuang dalam 
amandemen pasal 28H ayat 1 yang berbunyi “setiap penduduk berhak atas layanan 
kesehatan”. Namun implementasi perubahan UUD 45 tersebut sampai saat awal 
tahun 2011 masih belum tampak. Konsep yang diterapkan adalah hanya  
menyediakan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin sebagaimana dijalankan 
dalam program Jamkesmas.  

 

Kriteria Miskin Tidak Relevan untuk Layanan Kesehatan 
Program untuk segmentasi penduduk berdasarkan kategori miskin dan tidak 

miskin selalu bermasalah. Di seluruh dunia, program jaminan kesehatan bagi 
penduduk miskin saja tidak pernah bebas dari masalah. Sebab, kriteria miskin 
sangat relatif. Batas antara yang miskin dan yang tidak miskin sangat tipis sehingga 
di lapangan sering timbul berbagai masalah elijibilitas (berhak tidaknya suatu 
keluarga mendapatkan kartu Jamkesmas atau mendapat pembebasan biaya 
berobat). Sebagai contoh, atas dasar kriteria rumah tangga miskin (RTM) yang kini 
duganakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Mataram, misalnya, sebesar Rp 
196.185 per orang per bulan. Bagaimana dengan RT yang memiliki penghasilan 
sebesar Rp 200.000 per orang per bulan? Jelas menurut kriteria itu, keluarga ini 
tidak tergolong miskin. Maka keluarga ini tidak berhak mendapat kartu Jamkesmas. 
Akan tetapi, perbedaan penghasilan yang hanya berbeda Rp 4.000 tidak ada 
artinya. Ketika satu anggota keluarga ini terkena musibah sakit dan perlu biaya 
berobat sebesar Rp 100.000 saja, maka tidak ada beda kemampuan membayar 
keluarga miskin dan keluarga tidak miskin tersebut. 

 

Karena kuota peserta program Jamkesmas untuk tiap-tiap kota/kabupaten 
sudah ditetapkan Pemerintah, maka rumah tangga yang berada di garis batas 
tersebut, rumah tangga hampir miskin atau rumah tangga marjinal, diserahkan 
kepada pemda masing-masing. Sesungguhnya program Jamkesmas diatas kertas 
telah menjamin (berdasarkan alokasi anggaran 76,4 juta jiwa atau 19,1 juta rumah 
tangga) bukan hanya jaminan kesehatan bagi penduduk miskin karena jumlah 
penduduk miskin tidak sebanyak itu. Namun, jaminan kesehatan untuk penduduk di 
luar kuota diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga berkembanglah program 



 
 

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang pada kenyataannya tetap tidak 
menyelesaikan masalah. Sebab, pada umumnya pemda juga menetapkan batas 
penghasilan atau kriteria elijibilitas yang mendapat jaminan kesehatan oleh Pemda. 
Kembali, masalah garis batas tetap saja selalu timbul. Hal ini sesungguhnya bukan 
barang baru, karena di seluruh dunia sudah terjadi. Itulah sebabnya, seluruh negara 
di dunia mengupayakan jaminan kesehatan untuk semua penduduk atau cakupan 
universal. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam laporan tahunan 2010 telah 
menghimpun berbagai aspek cakupan universal, termasuk pedoman bagi negara-
negara yang belum mencapai cakupan universal seperti Indonesia, agar semua 
negara di dunia menyediakan jaminan kesehatan universal, Jaminan Kesehatan 
Publik yang tidak hanya berlaku bagi penduduk miskin seperti yang kini kita kenal. 

Kembali kepada amanat UU 45, Indonesia sesungguhnya sudah memiliki 
perangkat hukum untuk mewujudkan Jaminan Kesehatan Publik bagi semua 
penduduk yang diatur dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN). Pendanaan Jaminan Kesehatan Publik telah diatur bersumber dari 
iuran peserta yang bekerja dan menerima upah dan bantuan iuran oleh Pemerintah. 
Pasal 17 ayat 4 UU tersebut menyatakan bahwa “Iuran program jaminan sosial bagi 
fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah”. Dengan 
demikian maka pemerintah wajib membayar iuran, bukan mengelola dana APBN 
sendiri. Iuran wajib tersebut, baik oleh pekerja, pemberi kerja dan pemerintah 
dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang UU-nya 
pada awal tahun 2011 ini tengah dibahas di DPR. Inilah model yang telah 
diputuskan oleh Rakyat dan Pemerintah melalui UU Sistem Jaminan Sosial Nasional 
yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perintah UUD45 Pasal 34 ayat 2 yang 
menyatakan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh 
rakyat….”.  
  



 
 

 

Model Jaminan Kesehatan 

Di dunia, penyediaan jaminan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga model 
yaitu: 

Model yang disediakan langsung oleh pemerintah di fasilitas milik pemerintah secara 
gratis. Model ini sering disebut Model Layanan Kesehatan Nasional. Negara yang 
menggunakan model ini contohnya Sri Lanka, Malaysia, Saudi Arabia, dan Inggris. 
Jenis layanan kesehatan mencakup segala layanan yang tersedia. Sumber dana 
adalah dana APBN yang umumnya bersumber dari pajak seperti di Inggris, 
Malaysia, dan di Sri Lanka, atau dari pendapatan negara bukan pajak seperti di 
Saudi Arabia yang kaya minyak. Model layanan gratis ini tidak terkait dengan tingkat 
kekayaan suatu negara. Sri Lanka yang lebih miskin dari Indonesia telah 
menyediakan layanan gratis ini sejak 60 tahun lalu. Malaysia telah menyediakan 
layanan kesehatan gratis sejak negeri itu merdeka tahun 1957, dimana ketika itu 
Malaysia jauh lebih miskin dari Indonesia sekarang.  

Model kedua adalah Model Asuransi Kesehatan Wajib atau Asuransi Kesehatan 
Sosial dimana seluruh penduduk suatu negara diwajibkan mengiur untuk mendanai 
layanan kesehatan. Iuran wajib sesungguhnya sama dengan pajak yang juga wajib. 
Hanya saja, uang hasil pengumpulan pajak digunakan untuk berbagai program 
pemerintah seperti untuk pendidikan, membangun jalan, fasilitas umum, dan juga 
layanan kesehatan. Sedangkan uang hasil iuran wajib asuransi kesehatan hanya 
digunakan untuk mendanai layanan kesehatan. Iuran wajib memang dapat dipungut 
dengan relatif mudah melalui pemberi kerja/majikan. Sementara mengumpulkan 
iuran dari penduduk yang bekerja mandiri (seperti petani, nelayan, pedagang, atau 
buruh harian) hampir tidak mungkin. Jikapun dikumpulkan dari pekerja kelompok ini, 
yang sering disebut dengan istilah pekerja di sektor informal, hasilnya tidak 
memadai. Ongkos pungutnya jauh lebih besar dari hasil pungutan iuran. Biasanya, 
negara memberikan subsidi iuran kepada kelompok penduduk pekerja mandiri. 
Dalam model asuransi, maka layanan yang dijamin biasanya dirinci. Ada layanan 
yang tidak dijamin, yang bisa saja bersifat kosmetik, layanan rawat jalan yang 
murah, atau layanan yang mahal biayanya. 

Model ketiga adalah Model Asuransi Sukarela atau Asuransi Kesehatan Komersial. 
Dalam model ini, penduduk atau majikan diberikan kebebasan untuk membeli 
asuransi, menyediakan sendiri layanan kesehatan di perusahaan, atau membeli 
langsung layanan kesehatan ketika sakit. Tidak satupun negara di dunia, meskipun 
yang kaya seperti Amerika, yang mengunakan model ini. Sebab, model ini tidak bisa 
menjamin seluruh penduduk. Namun demikian, masih banyak pendapat yang 
berkembang di Indonesia yang mengira model ini paling ideal.  



 
 

Model kesatu yang bersumber dari anggaran pemerintah dan kedua yang 
bersumber dari iuran wajib disebut Jaminan/Asuransi Kesehatan Publik. 

Ditinjau dari cara pemberian manfaat jaminan (benefit), jaminan kesehatan 
dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) model.  

Model pertama berupa santunan berdasarkan nilai kesepakatan yang disetujui, 
misalnya setiap peserta atau pemegang polis yang menderita sakit diberikan 
santunan  berupa uang sebesar Rp 500.000 lima ratus ribu rupiah setiap hari 
dirawat. Model ini lazim dilakukan pada model asuransi kesehatan komersial.  

Model kedua adalah berupa penggantian biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan 
atau perawatan. Biasanya jumlah yang diganti tidak 100%, tetapi dengan batasan 
nominal tertentu (maksimum). Model ini banyak digunakan dalam asuransi komersial 
atau penggantian oleh majikan di suatu institusi bisnis atau bukan bisnis. Kedua 
model pemberian manfaat diatas mengharuskan peserta/pekerja atau pemegang 
polis membayar dulu layanan kesehatan yang dibelinya.  

Model pertama dan model kedua dikenal sebagai produk asuransi 
kesehatan tradisional (indemnity). Model ini membebaskan atau tidak 
terlalu mengatur prosedur mendapatkan layanan, karena model ini 
memberikan jaminan atau penggantian uang maksimum biaya yang 
dijamin yang diatur dalam polis atau kontrak asuransinya, sehingga 
kendali biaya menjadi tanggung jawab peserta/pemegang polis. Jika 
peserta memilih layanan yang mahal, maka peserta/pasien akan 
menanggung selisih biaya dan yang biaya diganti yang jumlah cukup 
besar. Kedua model yang memberikan sejumlah uang untuk berobat atau 
penggantian biaya berobat sangat rawan terhadap penyalah-gunaan 
(moral hazard). Salah satu bentuk moral hazard misalnya mengubah biaya 
berobat dalam kwitansi (baik sendiri atau bersama petugas rumah sakit) 
dari yang seharusnya Rp 1.000.000 menjadi Rp 2.000.000. Karena 
kerawanan ini, maka model penggantian seperti ini sudah semakin jarang 
digunakan.  

Model ketiga adalah pemberian jaminan berupa layanan, dimana peserta/pekerja 
tidak menerima uang, melainkan layanan tanpa membayar di fasilitas kesehatan, 
atau membayar dalam jumlah kecil, misalnya Rp 5.000 sekali datang. Model ini 
lazim disediakan di berbagai negara yang menyediakan layanan kesehatan gratis 
bagi penduduknya atau negara yang menyelenggarakan asuransi sosial. Di 
Indonesia, model ini sudah digunakan lama di puskesmas dan di rumah sakit publik. 
Umumnya, bayaran kecil tersebut dikenal dengan istilah retribusi. Di Amerika, model 
asuransi kesehatan komersial yang menyediakan layanan lazim disebut model 
managed care. Akan tetapi, di luar Amerika istilah managed care tidak dikenal..Di 
Indonesia model ini dulu pernah dikenal dengan nama Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan Masyarakat (JPKM). Akan tetapi, model JPKM ini tidak lagi legal di 



 
 

Indonesia, karena UU no 23/1992 tentang Kesehatan yang dulu mempromosikan 
JPKM sudah dicabut. Indonesia kini menganut model asuransi kesehatan sosial 
sebagaimana diatur dalam UU nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional dan diperkuat dengan UU nomor 36/2009 tentang Kesehatan yang baru.  

Namun demikian, model asuransi kesehatan sosial yang berlaku di 
Indonesia menurut kedua UU tersebut menggunakan penyediaan layanan, 
yang mirip dengan managed care/JPKM, hanya saja dengan sumber 
dananya dari iuran wajib, bukan dari membeli (sukarela) jaminan/asuransi. 
Konsekuensi dari penyediaan jaminan berbentuk layanan adalah perlunya 
prosedur layanan agar biaya dapat dikendalikan dan dana yang terkumpul 
dari iuran wajib dapat mencukupi untuk menyediakan jaminan bagi seluruh 
peserta. Dalam hal seluruh rakyat sudah menjadi peserta, maka peserta 
adalah seluruh rakyat. 

Ciri utama penyediaan jaminan dalam bentuk layanan adalah prosedur 
pelayanan berjenjang, dimana layanan kesehatan tingkat pertama (primer) 
harus melalui dokter praktik umum atau puskesmas.. Layanan jenjang 
selanjutnya (sekunder atau tersier) bisa dijamin jika dokter praktik umum 
atau puskesmas merujuk pasien ke dokter spesialis, baik di klinik maupun 
di RS. Rujukan ini menjadi syarat untuk mendapatkan layanan. Syarat 
rujukan ini merupakan teknik kendali biaya yang terbukti ampuh di seluruh 
dunia. Akan tetapi, pasien atau peserta sering menilai keharusan rujukan 
ini mempersulit peserta. Keuntungan model ini adalah pasien/peserta 
yang memenuhi ketentuan rujukan akan mendapatkan manfaat sesuai 
kebutuhan medis, tanpa ada batasan biaya pengobatan maksimum yang 
dijamin. Namun demikian, untuk layanan tertentu misalnya kacamata, gigi 
palsu, kursi roda, kaki atau tangan palsu, dll biasanya diberikan batas 
maksimum agar peserta/pasien tidak memiliki alat yang mahal untuk 
bergaya. Pembatasan tersebut tidak mengurangi fungsi atau nilai esensial 
barang tersebut terhadap pelayanan kesehatan, karena kebutuhan medis 
atau fungsionalnya tetap terpenuhi dan tidak dibatasi. Sebagai contoh, 
untuk mengoreksi gangguan penglihatan dengan kaca mata baca, 
biayanya dapat bervariasi dari Rp 100.000 sampai Rp 5.000.000. 
Perbedaannya biasanya hanya pada rangka (frame) kaca mata dan jenis 
lensa yang dipilih. Dalam hal ini, jika seseorang mengalami gangguan 
penglihatan untuk membaca bisa dikoreksi dengan kaca mata berharga 
Rp 100.000, maka ia tidak perlu mendapat jaminan kaca mata yang 
berharga Rp 5 juta. 

  



 
 

 

Salah Sasaran dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat 

Kesalahan Penargetan 

Salah satu masalah kronis yang dikeluhkan banyak pihak dalam pengelolaan 
bantuan sosial adalah penetapan rumah tangga sasaran program. Penetapan rumah 
tangga (RT) mana yang termasuk RT miskin dan tidak mampu yang berhak 
memperoleh bantuan jaminan kesehatan memang dilematis. Itulah sebabnya, 
banyak pemda di masa lalu yang tidak mau menyerahkan daftar peserta 
Askeskin/Jamkesmas kepada PT Askes yang mengelola kartu peserta. Sebab, di 
lapangan tidak tampak jelas mana yang tergolong RT Miskin (RTM) dan mana yang 
tidak tergolong RTM. Perbedaannya kecil sekali. Ketika dalam proses penetapan 
tidak tepat maka terjadi ”salah sasaran” pemberian jaminan kesehatan. Salah 
sasaran dapat terjadi jika RT mampu (tidak miskin) memperoleh kartu Jamkesmas 
atau RTM tidak memperoleh kartu Jamkesmas.  Sesungguhnya, pernyataan ”salah 
sasaran” ini keliru. Namun demikian, untuk dapat jelasnya kajian ini mengupas 
”salah sasaran” yang selama ini sudah terjadi dan dipersepsi sebagai ”salah 
sasaran”. 

Analisa data Susenas 2007 menunjukkan bahwa cukup banyak golongan RT 
kaya (kuantil 4 dan kuantil 5) yang memiliki kartu Jamkesmas. Di tiga provinsi yang 
dianalisa, yaitu Riau, NTB dan Jawa Tengah terdapat proporsi RT kuintil 4 dan 
kuintil 5 yang memiliki kartju Jamkesmas adalah 23% di Riau, 18% di NTB, dan 13% 
di Jawa Tengah.  Kajian lain yang dilakukan Kementrian Kesehatan menunjukkan 
bahwa terdapat 17,2% peserta Jamkesmas adalah bukan orang miskin. Padahal, 
konsep awal yang dikembangkan adalah memberikan jaminan kesehatan kepada 
penduduk miskin dan hampir miskin saja.  

Masalah ketidak-tepatan sasaran tersebut menjadi polemik dan saling tuding. 
Sejak tahun 2005, data dasar yang digunakan untuk penetapan peserta Program 
Askeskin/Jamkesmas didasarkan pada hasil Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 
tahun 2005 atau yang dikenal dengan Sensus Kemiskinan. Jumlah rumah tangga 
miskin (sangat miskin, miskin dan hampir miskin), berdasarkan data PSE 2005,  
adalah 19,1 juta atau 76,4 juta jiwa dengan perhitungan satu RT terdiri atas 4 
(empat) anggota rumah tangga. Data tersebut mencakup nama dan alamat masing-
masing penduduk yang dikategorikan miskin (sangat miskin, miskin dam hampir 
miskin). Atas dasar data tersebut kemudian ditetapkan kuota jumlah penduduk 
miskin yang menjadi peserta Program Jamkesmas untuk setiap kabupaten/kota.  
 

Pada tahun 2008 dilakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 
yaitu pendataan penduduk miskin secara mikro yang mencantumkan nama dan 
alamat penduduk miskin oleh BPS. Pendataan tersebut merupakan kelanjutan dari 
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Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) yang dilakukan pada tahun 2005. Dalam data 
PPLS 2008 juga dikategorikan mana yang termasuk rumah tangga sangat miskin, 
miskin dan hampir miskin, sementara data tahun 2005 belum merinci ketiga sub 
kategori miskin. Data hasil PPLS 2008 ini kemudian dijadikan dasar dalam 
penentuan sasaran beberapa program bantuan sosial bagi penduduk miskin seperti 
Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2011 penetapan sasaran Program 
Jamkesmas juga direncanakan akan didasarkan pada data PPLS 2008. Jika 
penetapan sasaran Program Jamkesmas didasarkan pada data PPLS 2008 dan 
tidak lagi didasarkan pada data PSE 2005 maka akan terjadi penurunan jumlah 
peserta dari 19,1 juta rumah tangga (76,4 juta jiwa) menjadi 18,5 juta rumah tangga 
(62,4 juta jiwa). Penurunan jumlah cakupan kepesertaan tersebut menimbulkan 
jutaan orang kehilangan perlindungan dari kebangkrutan. Hal ini justeru 
bertentangan dengan upaya dunia untuk menyediakan perlindungan bagi seluruh 
penduduk. 

Perbedaan kriteria hampir miskin, miskin dan sangat miskin ditentukan 
berdasarkan garis kemiskinan. Besaran garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan 
angka rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan per kapita yang kemudian 
ditetapkan sebagai “garis kemiskinan”. Sayangnya belanja per kapita per bulan ini 
adalah belanja rumah tangga rutin yang dapat dihitung seperti makan, pakaian, dan 
pendidikan. Sementara biaya kesehatan tidak rutin dan tidak bisa dihitung dimuka. 
Dari garis kemiskinan tersebut kemudian kelompokan lagi rumah tangga menurut 
kategori berikut: 

RT Tidak Miskin: jika belanja per kapita > 1,2 garis kemiskinan 

RT Hampir Miskin:  1,0 ≤ jika belanja per kapita  ≤1,2 garis kemiskinan 

RT Miskin: 0,8 < jika belanja per kapita <1,0 garis kemiskinan 

RT Sangat Miskin: jika belanja per kapita <= 0,8 garis kemiskinan 

Hasil penghitungan tahun 2010 menghasilkan batas garis kemiskinan secara 
nasional adalah belanja per kapita per bulan sebesar Rp 211.000. Batas garis 
kemiskinan untuk tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Penetapan sasaran 
ditetapkan dengan metode PMT (proxy means testing), yaitu suatu metoda 
mengukur berbagai konsumsi dan kepemilikan barang rumah tangga untuk 
memperkirakan kelompok suatu RT kedalam empat kategori diatas. BPS 
menggunakan 51 variabel bebas setelah penggabungan data antara PODES 2008 
dan data SUSENAS 2008. Kemudian, 51 variabel tersebut diterjemahkan kedalam 
kuesioner, yang antara lain terdiri dari 19 kriteria miskin (Lihat   



 
 

Tabel 1). 

  



 
 

Tabel 1 Kriteria Penetapan Keluarga Miskin BPS (PPLS08)  

 

Indikator Kemiskinan 
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang 
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu  

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

rendah/tembok tanpa diplester. 
4. Jenis atap bangunan dari kualitas rendah (sirap, genteng, seng, asbes, ijuk, 

rumbia 
5. Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri. 
6. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 
7. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/ sungai/ air 

hujan. 
8. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang. 
9. Tidak pernah mengkonsumsi daging/susu/ayam  dalam seminggu. 
10. Tidak sanggup/hanya sanggup membeli satu stel pakaian baru dalam 

setahun untuk setiap anggota keluarga. 
11. Hanya sanggup makan sebanyak satu kali dalam sehari. 
12. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik jika 

ada anggota keluarga yang sakit. 
13. Mengusahakan lahan pertanian/perkebunan?   
• Ya, berapa …… ha   
• Buruh tani 
• Tidak  

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

Tidak memiliki barang yang bernilai minimal Rp 500.000, seperti: 

• Tabungan,  

• sepeda motor, 

• emas,  

• ternak, 

• TV warna 

• Tidak pernah menerima kredit usaha (UKM/UMKM) tahun lalu 

• Status penguasaan bangunan yang ditempati kontrak/sewa 

• Sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan makan, anak sekolah dan 
berobat 



 
 

• Kepada siapa berhutang? 

• Saudara/tetangga tanpa bunga 

• Rentenir 

• Pegadaian 

Lainnya 

 

Suatu keluarga dikatakan miskin jika tingkat pengeluaran rumah tangga 
(sebagai hasil PMT) lebih kecil dari garis kemiskinan diwilayah tersebut sebagai 
mana telah disajikan diatas. Semua populasi miskin sudah terdaftar didalam 
database PPLS08 sebagai data individu yang dirinci menurut nama dan alamat. 

Pertanyaannya adalah kalau data PPLS 2008 akan dijadikan sebagai dasar 
dalam penetapan sasaran Program Jamkesmas apakah terjadi salah sasaran atau 
tidak? Jika dianggap saja kriteria tersebut tepat untuk bantuan biaya berobat, berapa 
banyak RT yang salah masuk (Inclusion Error, IE) atau salah tidak dimasukan 
(Exclusion Error, EE). Kesalahan masuk atau tidak masuk kepesertaan Jamkesmas 
inilah yang pertama-tama dikaji. Sesungguhnya, dari 51 variabel yang digunakan 
untuk PPLS sudah jelas terdapat ketidak-tepatan variabel tersebut untuk mengukur 
kebutuhan minimum kesehatan. Sebab, yang diukur disitu hanyalah biaya berobat di 
puskesmas. Sementara, seseorang yang terkena musibah sakit sering mutlak 
membutuhkan layanan di rumah sakit, layanan pembedahan, atau perawatan 
intensif. Jika tidak, mereka dapat mati dan jika yang mati adalah kepala RT, mereka 
meninggalkan anggota rumah tangga tanpa penghasilan yang akan memastikan 
kemiskinan selanjutnya.    

Kajian ketepatan sasaran Jamkesmas yang disajikan disini merupakan kajian 
awal untuk menilai tepat-tidaknya konsep bantuan iuran hanya kepada penduduk 
miskin (hampir – sangat miskin). Kajian awal yang mencakup (a) Kajian pengenalan 
salah masuk (IE) dan salah tidak dimasukan (EE) peserta program Jamkesmas; (b) 
Pengembangan proxy variable yang sensitif sebagai salah satu indikator penajaman 
sasaran keluarga miskin untuk bantuan jaminan kesehatan, dan (c) menilai tepat-
tidaknya variabel-variabel tersebut untuk mengukur kebutuhan jaminan kesehatan 
yang memiliki ketidak-pastian tinggi. 

Dalam kajian ini,  seorang anggota masyarakat dapat dikategorikan ke dalam 
salah satu dari 4 kategori, yaitu: 

1. Miskin dan terdaftar pada PPLS 08 (tepat sasaran) 

2. Tidak miskin tetapi terdaftar pada PPLS 08 (inclusion error) 



 
 

3. Miskin tetapi tidak terdaftar pada PPLS 08 (exclusion error) 

4. Tidak miskin dan tidak terdaftar pada PPLS 08 (tidak terjaring program 
Jamkesmas) 

Dalam kajian awal ini, terdaftarnya suatu rumah tangga/seseorang dalam 
PPLS 08 sesuai kriteria kemiskinan menempatkan orang tersebut berhak mendapat 
kartu Jamkesmas. Maka kesalahan dari kategori 2 (inclusion error) berarti terjadi 
pemberian kartu Jamkesmas kepada orang yang tidak berhak menerima manfaat 
Jamkesmas. Jika pola Jamkesmas masih akan dipertahankan dalam beberapa 
tahun kedepan, kajian ini berimpli jumlah peserta Jamkesmas harus disesuaikan 
dengan temuan salah masuk atau salah tidak masuk. Konsekuensi selanjutnya 
adalah penambahan atau pengurangan anggaran. Implikasi konseptual adalah 
menambah anggaran untuk menjamin penduduk bukan RTM sekalipun, karena 
variabel indikator yang digunakan tidak sesuai untuk kebutuhan layanan kesehatan.  

Berdasarkan pemikiran  tersebut, studi aspek kepesertaan jamkesmas 
dilakukan dengan strategi sampling sebagai berikut: 

1. Mengambil sejumlah sampel rumah tangga miskin dari daftar PPLS 2008 
(calon peserta Jamkesmas 2011) kemudian mengumpulkan indikator 
terkait untuk menetapkan apakah peserta tersebut miskin atau tidak. Hasil 
kajian ini digunakan untuk mendapatkan estimasi proporsi (rate) salah 
masuk peserta (IE).  

2. Mengambil sampel keluarga non-miskin (dari daftar keluarga di kantor 
desa) kemudian mengambil sampel acak untuk dinilai berdasarkan 
indikator 51 variabel tersebut dan apakah ART menjadi peserta 
Jamkesmas 2009/2010. Hasil pengukuran ini adalah estimasi proporsi 
proporsi RT yang salah tidak masuk (EE). 

Didalam kajian ini, dinilai sensitifitas indikator kesehatan, baik yang ada 
didalam 14 kriteria PPLS maupun indikator baru yang diharapkan bisa menjadi ’pro-
poor health indicator’ yang akan diuji coba. 

Survei yang dilakukan terhadap 200 rumah tangga di masing-masing 
kota/kabupaten menghasilkan distribusi RT menurut pengeluaran per kapita yang 
dijadikan acuan untuk penilaian salah sasaran (baik IE maupaun EE).   Tabel  1 
menjelaskan batas garis kemiskinan menurut masing-masing kota/kabupaten yang 
digunakan untuk menetapkan salah sasaran dalam kajian ini. Tabel tersebut 
menyajikan batas garis kemiskinan dengan mengacu pada garis kesmikinan provinsi 
terkait yang ditetapkan BPS di tahun 2009 dan 2010 serta batas garis kemiskinan 
yang digunakan dalam kajian ini, yaitu angka Desember 2010 (kolom 5). Batas garis 
kemiskinan pada bulan Desember 2010, ketika kajian ini dihitung, merupakan batas 
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garis kemiskinan yang yang ditetapkan BPS pada bulan Maret 2010 dan dikoreksi 
dengan angka inflasi. 

Tabel  1  
Batas Garis Kemiskinan Tahun 2009-2010 Menurut Kota/Kabupaten 

Kabupaten/Kota  
2009 
(Maret)* Rp 

2009 (Juli) 
Rp 

2010 
(Maret)* Rp 

2010 (Des)** 
Rp 

(1)  (2) (3) (4) (5) 
Siak  246.481 247.965 256.112 261.691  
Pasuruan  188.317 200.282 199.327 216.871  
Kota Mataram  185.025 242.244 196.185 262.945  
Kota Palangkaraya  202.612 193.662 215.466 211.067  
Bolang Mongondow 
Utara  184.772 167.549 194.334 179.832  
Buru  207.771 243.741 226.030 274.086  
Biak Mumfor  246.225 317.590 259.128 341.166  

*) Garis kemiskinan provinsi. **) estimasi ketika survei, penyesuaian inflasi 

Salah Masuk (Inclusion Error)  
Dari tujuh kabupaten yang menjadi lokasi penelitian, hanya di Kabupaten 

Pulau Buru saja yang tidak terdapat inclusion error. Sedangkan di enam 
kabupaten/kota lainnya, ditemukan inclusion error antara 13% (di Kota 
Palangkaraya) sampai 59,8% di Kota Mataram. Tabel 2 menunjukkan angka 
inclusion error di 7 kabupaten yang menjadi lokasi penelitian. 

 

Tabel  2  
Inclusion Error pada RTS PPLS08 per Kabupaten/Kota, 2010 

 Salah Masuk 
(%) 

Tepat 
Sasaran (%) 

Siak 41.3 58.7 
Palangka Raya 13.0 87.0 
Pasuruan 27.1 72.9 
Mataram 59.8 40.2 
Bomong Utara 20.6 79.4 
Buru 0.0 100.0 
Biak 23.7 76.3 
TOTAL 28.2 71.8 

 



 
 

Salah sasaran masuk (inclusion error) tidak hanya terjadi pada rumah tangga 
kategori hampir miskin, tetapi terjadi juga pada semua kategori kemiskinan, baik 
kategori sangat miskin (SM), miskin (M) maupun hampir miskin (HM). Artinya, rumah 
tangga yang masuk sangat miskin, miskin dan hampir miskin dalam PPLS 2008 
ternyata pada saat disurvei (tahun 2010) ada yang masuk kategori sebagai tidak 
miskin. Tabel  3 memperlihatkan matriks persentase ruma tangga yang masuk 
kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin dan tidak miskin pada tahum 2008 dan 
pada saat survei (tahun 2010). Tentu saja perubahan kondisi dapat terjadi dalam 
kurun waktu dua tahun tersebut. Namun demikian, apabila perubahan itu terjadi, 
lompatan perpindahan dari kategori SM menjadi tidak miskin (TM) dan sebaliknya 
antar keempat kategori status ekonomi tampaknya kurang realistis. Lebih realistis 
mengambil asumsi bahwa sejak awal terjadi salah sasaran karena berbagai hal. 
Salah satu faktor penting adalah penetapan kriteria miskin dimasa lalu yang 
melibatkan pengumpul data aparat desa/kelurahan yang memahami pendataan 
PPLS bertujuan untuk pendistribusian program bantuan bagi penduduk miskin. 
Penetapan ex ante yang berdampak pada penerimaan sejumlah dana (misalnya 
bantuan langsung tunai atau bantuan bersyarat), beras miskin maupun Jamkesmas 
menimbulkan insentif moral hazard. Tampak bahwa antara 21-34% (kolom TM) dari 
RT yang tergolong hampir miskin – sangat miskin dalam PPLS 2008 masuk dalam 
kategori tidak miskin di tahun 2010. Sementar yang sebagian besarnya masuk 
kategori sangat miskin. Analisis lebih lanjut menghasillan angka salah masuk 
(inclusion error) terjadi pada 48,3% kelompok hampir miskin, diikuti oleh kelompok 
miskin (36,4%) dan kelompok sangat miskin (15,3%).  
 

Tabel  3  
Distribusi Salah Sasaran Menurut Tiga Kelompok Kemiskinan di 7 Kota/Kabupaten  

 

P 

P 

L 

S 

 2008 

Hasil Kajian 2010 

Kategori HM M SM TM TOTAL 
HM 7,5% 10,8% 47,5% 34,2% 100,0% 
M 8,8% 12,2% 55,8% 23,2% 100,0% 
SM 9,2% 9,2% 60,5% 21,1% 100,0% 

Total 8,2% 11,1% 52,5% 28,2% 100,0% 

 

Salah Tidak Masuk (Exclusion Error)  
Kajian ini menemukan salah sasaran berupa rumah tangga yang seharusnya 

mendapat kartu Jamkesmas ternyata tidak mendapat kartu (exclusion error). Salah 
sasaran ini ditemui dengan menghitung pengeluaran rata-rata per kapita/bulan 
dibandingkan dengan garis kemiskinan lokal tetapi tidak termasuk dalam daftar 



 
 

PPLS 2008. Data diperoleh dari wawancara terhadap sample rumah tangga Non-
PPLS08 (RTBS) yang tinggal di klaster yang sama dengan RTS PPLS08. Kajian ini 
menemukan exclusion error di 7 (tujuh) kabupaten/kota mencapai 65,9%. Distribusi 
lebih rinci menurut masing-masing kota/kabupaten dari salah sasaran tidak masuk 
Jamkesmas dapat dilihat dalam Tabel  4. Proporsi exclusion error diantara RTBS di 
tiap kabupaten/kota bervariasi antara 31% (Kota Palangkaraya) sampai 93% 
(Kabupaten Buru). Tingginya salah sasaran di Pulau Buru kemungkinan terjadi 
karena secara proporsional penduduk di P Buru umumnya miskin relatif terhadap 
penduduk di provinsi Maluku. Seperti dijelaskan dimuka, batasan garis kemiskinan 
yang digunakan dalam kajian ini adalah batas garis kemiskinan yang disesuaikan 
dari batas garis kemiskinan yang ditetapkan BPS untuk masing-masing provinsi.   

Tabel  4  
Profil kemiskinan Rumah Tangga Bukan Sasaran (RTBS) per Kabko, 2010  

  

    2010 HM+M+ 
SM (EI) 

Total 

Data  
tak 
lengka
p

Data 
non-
PPLS     HM M SM TM 

Siak N 11 23 48 40 82 122 2 124 
% 
Kabko 

9,0
% 

18,9
% 

39,3
% 

32,8
% 

67,2% 

100,0
% 

 

  
Pasuruan N 7 5 74 16 86 102 38 140 

% 
K bk

6,9
%

4,9% 72,5
%

15,7
%

84,3% 100,0
%

   
Mataram n 7 13 23 64 43 107 5 112 

% 6,5 12,1 21,5 59,8 40,2% 100,0    
Plk Raya n 10 7 17 76 34 110 2 112 

% 9,1 6,4% 15,5 69,1 30,9% 100,0    
Bolmut n 9 26 61 29 96 125 7 132 

% 7,2 20,8 48,8 23,2 76,8% 100,0    
Buru n 2 3 67 5 72 77 26 103 

% 
K bk

2,6
%

3,9% 87,0
%

6,5% 93,5% 100,0
%

   
Biak 
Mumfor 

n 7 15 79 36 101 137 2 139 
% 
Kabko 

5,1
% 

10,9
% 

57,7
% 

26,3
% 73,7% 

100,0
% 

 
  

Total N 53 92 369 266 514 780 82 862 
  % 6,8

%
11,8
%

47,3
%

34,1
%

65,9% 100,0
%

    
 
 



 
 

Penajaman Kriteria Kepesertaan 
Temuan salah sasaran sebagaimana diuraikan diatas menimbulkan 

pertanyaan variabel manakah yang sensitif untuk mengukur sebuah rumah tangga 
miskin. Studi ini mencoba mengidentifikasi indikator kemiskinan yang sensitif dalam 
penetapan RT sangat miskin, yang dipilih dari  indikator kemiskinan yang ada, baik 
yang ada di PPLS08 maupun indikator tambahan yang dikembangkan dalam kajian 
ini. 

Data yang digunakan adalah gabungan data PPLS08 dan data Non-PPLS 
yang terkumpul dari survei 7 kabupaten kota dengan jumlah sampel valid sebanyak 
1.285 RT yang terdiri dari 497 RT PPLS08 dan 788 Ruta Non-PPLS08. Uji 
sensitifitas indikator dilakukan dengan uji regresi logistik. Sebagai variabel dependen 
(terikat) adalah status miskin (pengeluaran per kapita <1,2 garis kemiskinan lokal) 
sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Variabel yang diuji adalah 38 indikator 
kemiskinan menurut PPLS08 dan hasil wawancara mendalam. Sedangkan daftar 
variabel bebas (independen) yang diuji untuk mengukur sensitifitas indikator 
kepemilikan Jamkesmas tercantum dalam Tabel  5 di bawah ini. 

Tabel  5  
Daftar Variabel Bebas untuk Uji Sensitifitas Indikator 

No Kriteria 
1 Luas lantai bangunan tempat tinggal 
2 Jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas 
3 Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas 
4 Ketersediaan asilitas tempat buang air besar (jamban/kakus) 
5 Sumber air minum 
6 Sumber penerangan utama 
7 Bahan bakar utama untuk memasak sehari-hari 
8 Frekuensi rumah tangga membeli salah satu dari bahan makan 

susu/daging/ayam/telur 
9 Frekuensi per hari biasanya seluruh anggota rumah  tangga makan? 

10 Jumlah stel pakaian baru per tahun  yang dibeli oleh/ untuk 
setiap/sebagian besar anggota rumah tangga 

11 Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik, jika ada ART yg sakit 

12 Apakah rumah tangga memiliki barang-barang tabungan/emas/TV 
warna, kulkas, ternak/alat pertanian, dan speda motor/mobil 

13 Status penguasaan bangunan tempat tinggal 
14 Jenis atap bangunan tempat tinggal terluas 
15 Sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari  
16 Partisipasi sekolah  

17 Ijazah tertinggi 



 
 

No Kriteria 
18 LILA Ibu  
19 Mencari pengobatan waktu sakit  
20 Menyatakan diri sebagai miskin  
21 Menjadi peserta/didaftarkan sebagai  salah satu kegiatan 
22 Pernah memiliki bayi dengan BB Lahir Rendah  
23 BGM Balita  
24 Faskes andalan  untuk KIA adalah dukun & polindes untuk penolong 
25 Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan 
26 Sumber air  mandi dan cuci  
27 Tempat akhir buang tinja  
28 Memiliki dapur sendiri  
29 Terima bantuan PKH  
30 Terima SLT/BLT  
31 Terima Raskin  

 

Dalam analisis ini dilakukan regresi logistic (logreg) dengan dua model yaitu 
(1) Model 1 dimana kelompok RT Hampir Miskin (HM) dimasukkan kedalam kategori 
miskin dan (2) Model 2 dimana kelompok RT Hampir Miskin (HM) dimasukkan 
kedalam kategori tidak miskin. 

Hasil analisis Model 1 hanya 6 (enam) indikator penetapan RTS miskin yang 
sensitif (p <0,05), yaitu: 

• Luas lantai (=< 8 m2/jiwa) 

• Bahan bakar masak  

• Memiliki sepeda motor 

• Status penghunian rumah 

• Sering berhutang 

• Mengandalkan dukun & polindes untuk penolong persalinan 
 

Disamping itu terdapat 3 (tiga) indikator kemiskinan yang cukup sensitif posisi 
‘borderline’ (0,05 < p < 0,1), yaitu: 

• Kepemilikan perhiasan emas 

• Menganggap diri/keluarganya miskin (self assessment) 

• Penerima SLT/BLT 

Setelah melalui proses backward iteration, maka dihasilkan Final Reduced 
model, dimana akhirnya terdapat 9 (sembilan) indikator sensitif kemiskinan (p< 
0,05).  Dari 9 (sembilan) indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator yang bersifat 
‘protektif’, yaitu indikator yang memiliki nilai p< 0.05 dan nilai rasio Odds dalam 95% 



 
 

Confident Interval (CI)< 1. Kedua indikator protektif itu adalah ‘rumah bukan milik 
sendiri” dan ‘penolong persalinan oleh dukun/polindes’. Disrtibusi rasio Odds 
(OR) kesembilan indikator sensitif adalah sebagai berikut (diurut sesuai besarnya 
OR): 

 

• Luas lantai <8m2/jiwa: OR = 2.65 (95% CI: 1.97 – 3.55) 

• Memiliki sepeda Motor: OR = 2.5 (1.88 – 3.35) 

• Bahan bakar masak: OR = 1.67 (1.25 – 2.21) 

• Penerima SLT/BLT: OR = 1.67 (1.27 – 2.20) 

• Miliki perhiasan emas: OR = 1.6 (1.1 – 2.35) 

• Sering berhutang: OR = 1.52 (1.14 – 2.03) 

• Menilai diri miskin: OR = 1.29 (1.09 – 1.54) 

• Mengandalkan dukun/polindes utk penolong persalinan: OR= 0.75 (0.56-1.0) 

• Status kepemilikan rumah: OR = 0,48  ( 0,32 - 0,72) 

 

Keika RT Hampir miskin dikelompokkan kedalam RT tidak miskin (model 2), 
indikator yang sensitif hampir sama. Secara keseluruhan terdapat 10 indikator 
sensitif yang delapan diantaranya sama dengan indikator pada model 1,  hanya 
indikator SLT/BLT tergantikan oleh indikator kepemilikan tempat pembuangan tinja. 
Ke-sepuluh indikator tersebut dengan rasio Odds adalah sebagai berikut: 

• Luas lantai (=< 8 m2/jiwa) OR = 2.8 (2.1-3.69) 

• Bahan bakar masak OR = 1.6 (1.2-2.1) 

• Frekuensi makan sehari-har OR = 4.7 (1.2 – 18.1)i 

• Kepemilikan barang berharga (emas) OR = 1.8 (1.2 – 2.6) 

• Kepemilikan barang berharga (motor) OR = 2.6 (1.9 – 3.4) 

• Status penghunian rumah OR = 0.6 (0.4 – 0.8) 

• Sering berhutang OR = 1.5 (1.1 – 1.9) 

• Minilai RT sendiri miskin (Self assessment) OR = 1.31 (1.1 -1.6) 

• Mengandalkan dukun & polindes untuk penolong persalinan OR =0.7 (0.5-0.9) 

• Fasilitas buang tinja OR = 1.5 (1.1 – 2.0) 
 

Ke-10 indikator tersebut patut dipertimbangkan dalam menentukan rumah 
tangga miskin. Indikator sensitif ini perlu diketahui dan digunakan oleh kepala 



 
 

desa/dusun/RW/RT dalam melakukan pendataan RTM. Namun demikian, indikator 
tersebut tetap tidak relevan untuk menentukan RT yang memerlukan bantuan biaya 
berobat karena besarnya biaya berobat tidak pasti dan tidak terkait dengan indikator 
kemiskinan tersebut. 

 

Konsep Penduduk Miskin Tidak Relevan untuk Kesehatan 
Sejak sebelum reformasi, Indonesia memang telah menyelenggarakan 

beberapa program untuk penduduk miskin, seperti kartu sehat. Setelah reformasi 
kita kenal program Raskin dan BLT. Jika menyimak amanat UUD yang asli, memang 
hal tersebut sudah tepat. Sebab, dalam UUD45 yang asli, pasal 34 hanya mengatur 
“pakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara”. Ketika deklarasi HAM oleh PBB 
yang menyangkut hak layanan kesehatan dan jaminan sosial dideklarasikan tahun 
1948, UUD45 sudah terlanjur belum mencantumkan hak tersebut, karena memang 
sudah keluar lebih dulu, yaitu tahun 1945. Namun, amandemen pertama sampai 
keempat, UUD45 sudah melengkapinya dengan hak layanan kesehatan bagi seluruh 
penduduk dan kemudian diatur lebih lanjut dengan UU SJSN yang menggariskan 
cetak biru jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat.  

Sampai saat ini Pemerintah hanya berusaha memberikan jaminan kepada 
penduduk miskin saja. Padahal ukuran kebutuhan kesehatan tidak bisa dipatok 
dengan garis kemiskinan. Seperti dijelaskan dimuka, ukuran garis kemiskinan telah 
salah diterapkan untuk kesehatan. Ukuran garis kemiskinan yang digunakan hanya 
mencantumkan “tidak mampu membayar biaya berobat di puskesmas. Biaya 
berobat di puskesmas memang paling mahal Rp 5.000. Tetapi, apakah penyakit 
orang miskin dan tidak miskin cukup berhenti di puskesmas? Bagaimana jika 
penyakitnya berat dan pasien memerlukan perawatan di rumah sakit? Untuk 
menjawab pertanyaan tersebut, kajian ini melakukan survei pasien keluar RS (exit 
poll). Selama tiga hari pengumpulan data, semua pasien yang selesai dirawat di 
kelas III RS di kota/kabupaten kajian, terlepas disurvei. Kepada pasien ditanyakan 
beban biaya yang harus dikeluarkan dan di RS terkait dicatat besaran tagihan. 
Perawatan di RS adalah kebutuhan mutlak, bukan hanya kebutuhan dasar minimum. 
Bayangkan apabila kebetulan yang sakit adalah kepala keluarga yang mencari 
nafkah keluarga dan tidak mendapat pengobatan. Maka akibat lanjutannya adalah  
anggota rumah tangga akan jatuh miskin. Jadi, kebijakan tidak membantu biaya 
berobat orang yang ‘tidak miskin’ justeru bertentangan dengan program 
penanggulangan kemiskinan. Kebijakan seperti itu merupakan kebijakan 
pemiskinan, alis menciptakan kemiskinan baru.  

Hasil exit poll menunjukkan variasi biaya perawatan yang harus dibayar 
pasien dari nol sampai Rp 32.500.000 sekali perawatan. Biaya perawatan nol adalah 
biaya perawatan yang sudah dijamin oleh asuransi atau Jamkesmas. Selebihnya 
adalah biaya yang harus dibayar oleh suatu keluarga. Dapat dilihat dari Error! 



 
 

Reference source not found., rata-rata biaya yang harus dibayar mencapai Rp 
88.300 di Mataram sampai Rp 810.000 di Bolan Mongondow. Tetapi, kebutuhan 
biaya berobat adalah kebutuhan mutlak, yang tidak bisa diukur dengan rata-rata. 
Jadi, yang harus digunakan adalah ukuran biaya maksimum. Tampak dari survei ini 
biaya maksimum yang menjadi beban sebuah keluarga terendah di Pasuruan 
sebesar Rp 1.995.000 dan tertinggi di Bolan Mongondow Rp 32.500.000. Apakah 
biaya tersebut terjangkau oleh rumah tangga yang tidak miskin? Kebutuhan rutin 
lain, yang memang relevan dan dapat digunakan untuk mengukur RTM seperti 
kebutuhan makan, pakaian, dan rumah tinggal dapat diukur. Tidak pernah terjadi 
kebutuhan makan seseorang tiba-tiba melonjak menjadi Rp 1.000.000 per bulan. 
Begitu juga kebutuhan pakaian atau sewa rumah. Bisa diprediksi. Namun tidak 
demikian dengan kebutuhan kesehatan. Kebutuhan kesehatan yang mengandung 
tingkat ketidak-pastian (uncertainty) tinggi .Lihat contoh biaya perawatan pada tabel 
6 di bawah ini;  

 

Tabel  6  
Beban Besarnya Biaya Sekali Perawatan yang Harus Ditanggung Suatu Rumah 

Tangga di 7 Kota/Kabupaten, 2010. 

Kabupaten  
Rerata (Rp 

000)
Minimum  
(Rp 000)

Maksimum 
(Rp 000) 

Siak  224.0 0 4.000  

Pasuruan  158.0 0 1.995  

Mataram  88.3 0 3.000  

Palangka Raya  309.0 0 2.000  
Bolang Mongondow 
Utara  810.0 0 32.500  

Buru  434.0 0 4.936  

Biak Numfor  63.8 0 2.200  
 

Dengan data seperti ini maka sangatlah masuk akal jika seluruh dunia mendesak 
mendesak agar semua negara mengembangkan cakupan universal bagi semua 

penduduk (universal coverage). Meski sudah punya rencana, sayangnya, peta jalan 
untuk mencapai cakupan universal belum ditata cukup rinci, termasuk kebutuhan 



 
 

biaya. Sesungguhnya Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang besar untuk itu, 
hanya saja fiskal yang ada digunakan untuk subsidi BBM yang justru 

pemanfaatannya menyimpang dari sasaran subsidi. Berbagai perhitungan yang 
telah dilakukan Bank Dunia, PT Askes, Akademisi, Pengurus Besar IDI, dll 

menyampaikan kebutuhan dana untuk memberi subsidi/bantuan iuran seluruh 
penduduk di sektor formal (pekerja mandiri yang tidak menerima upah, tetapi 

mendapat penghasilan dari usahanya sendiri) berkisar pada angka Rp 18-38 Triliun 
setahun, angka konstan. Variasi kebutuhan bantuan iuran tersebut terjadi karena 
perbedaan jenis obat dan besaran honor tenaga kesehatan yang sekarang belum 

ada standarnya. Di sisi lain, subsidi energi (BBM dan listrik) yang lebih besar potensi 
salah sasaranya (lihat Tabel  1, Tabel  12,  dan  

Tabel  13), melebih Rp 120 Triliun setiap tahunnya. 

 
 

Manfaat Layanan Kesehatan Standar Nasional 

Dalam bab terdahulu telah disajikan bahwa jaminan kesehatan publik 
menyediakan manfaat (benefit) jaminan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan 
(need) kesehatan yang obyektif. Untuk memahami kebutuhan, dalam bagian ini akan 
dibahas pemahaman kebutuhan dasar kesehatan yang berbeda dengan kebutuhan 
dasar lainnya. Sedangkan asuransi kesehatan swasta lebih menitik beratkan pada 
pemenuhan keinginan (demand) yang diwujudkan dari pilihan dan kemampuan 
membeli suatu paket jaminan kesehatan. Dalam konsep asuransi kesehatan 
komersial tidak dikenal kebutuhan dasar akan tetapi dikenal paket dasar (basic 
benefits). Paket dasar dalam asuransi kesehatan komersial umumnya adalah 
medical, surgical and hospitalization, yaitu layanan kesehatan yang cukup mahal 
yang tidak mampu dibayar sendiri oleh sebuah rumah tangga karena harganya yang 
mahal. Sedangkan layanan kesehatan rawat jalan yang murah, seperti pengobatan 
pilek dan diare, umumnya tidak dijamin oleh asuransi kesehatan komersial. Atau, 
jika hal itu dijamin, maka paket layanan tersebut dikenal dengan nama paket 
komprehensif (comprehensive health benefits). Untuk kejelasan, bagian ini akan 
membahas lebih lanjut perbedaan kebutuhan dasar dan paket dasar jaminan. 

Kebutuhan Dasar Kesehatan 
Dalam merumuskan konsep jaminan sosial untuk Indonesia, Tim Sistem 

Jaminan Sosial Nasional yang dibentuk dengan Kepres nomor 20 tahun 2002 
menyepakati suatu sistem jaminan sosial harus dibangun diatas tiga pilar yaitu:1 

Pilar pertama yang tebawah adalah pilar bantuan sosial (social assistance) 
bagi mereka yang miskin dan tidak mampu atau tidak memiliki penghasilan tetap 
yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam 



 
 

praktiknya, bantuan sosial ini seharusnya diwujudkan dengan bantuan iuran oleh 
pemerintah agar mereka yang miskin dan tidak mampu dapat tetap menjadi peserta 
SJSN.  

Pilar kedua adalah pilar asuransi sosial yang merupakan suatu sistem 
asuransi yang wajib diikuti bagi semua penduduk yang mempunyai penghasilan 
(diatas garis kemiskinan) dengan membayar iuran yang proporsional terhadap 
penghasilannya/upahnya. Pilar satu dan pilar kedua ini merupakan fondasi SJSN 
untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak yang harus diikuti (transaksi 
wajib) dan diterima oleh seluruh rakyat (pilar jaminan sosial publik). 

Pilar ketiga adalah pilar tambahan atau suplemen bagi mereka yang 
menginginkan jaminan yang lebih besar dari jaminan kebutuhan standar hidup yang 
layak dan mereka yang mampu membeli jaminan tersebut (pilar jaminan 
swasta/privat yang transaksinya berbasis sukarela atau usaha dagang). Pilar ini 
dapat diisi dengan membeli asuransi komersial (baik asuransi kesehatan, pensiun, 
atau asuransi jiwa), tabungan sendiri, atau program-program lain yang dapat 
dilakukan oleh perorangan atau lembaga usaha dalam bentuk investasi saham, 
reksa dana, atau membeli properti sebagai tabungan bagi dirinya atau keluarganya.  

Pilar ketiga jaminan kesejahteraan (bukan lagi jaminan sosial atau jaminan 
dasar) memenuhi keinginan (want, demand) seseorang. Sedangkan dua pilar 
pertama memenuhi kebutuhan (need), yang bersifat absolut. Kebutuhan (need) tidak 
bisa dikompromikan atau dibahas secara demokratis. Kebutuhan adalah syarat 
bilologis suatu mahluk hidup dapat hidup layak atau produktif seperti mencari 
makan, belajar, bekerja, dan bergerak untuk keperluan sosial minimal. Kebutuhan 
tidak ditentukan oleh orang per orang seperti keinginan (demand). Kebutuhan 
ditentukan oleh ahli berdasarkan ukuran obyektif. Sebagai contoh, seorang dengan 
tinggi badan dan berat badan tertentu memerlukan 2.100 kalori (yang digunakan 
untuk mengukur kebutuhan fisik minimum di Indonesia) untuk bisa belajar atau 
bekerja 8 jam sehari.  Untuk hidup normal, setiap orang membutuhkan rumah seluas 
8 m2, salah satu standar yang digunakan Indonesia untuk mengukur kemiskinan. 
Apa kebutuhan dasar kesehatan?  

Kebutuhan dasar kesehatan berbeda dengan kebutuhan dasar lain karena 
adanya sifat ketidak-pastian (uncertainty) yang tidak bisa diukur sama untuk semua 
orang. Kebutuhan makan/kalori dan kebutuhan perumahan dasar yang 
memungkinkan seseorang berproduksi (berjalan, bergerak, belajar, bekerja, atau 
bersosialisasi) bisa diukur dan alam telah memastikan kebutuhan tersebut. 
Kebutuhan dasar makan untuk berproduksi untuk ukuran tubuh Indonesia yang kecil 
telah dihitung oleh ahli gizi medik sebanyak 2.100 kalori. Jika orang yang 
kebutuhannya dasarnya 2.100 kalori makan makanan dengan jumlah kalori melebihi 
dari itu, maka dia akan jadi kegemukan, karena kalori yang tersedia dalam tubuh 
tidak digunakan karenanya disimpan menjadi lemak (gemuk). Kebutuhan 



 
 

perumahan pada dasarnya adalah kebutuhan berteduh dan beristirahat, duduk, tidur 
dll. Para ahli kita, dengan status ekonomi negara sekarang, telah mengukur dan 
menetapkan bahwa setiap orang yang memiliki ruang privat seluar 8m2 telah cukup 
memenuhi kebutuhan dasar perumahan. Semua kebutuhan dasar tersebut bersifat 
pasti dan dapat diukur. Karenanya, nilai rupiahnya juga dapat dihitung. 

Kebutuhan dasar layanan kesehatan tidak dapat dihitung dimuka dan tidak 
dapat diseragamkan untuk semua orang. penyebab utamanya adalah ketidak-
pastian akan kebutuhan layanan kesehatan. Kebutuhan layanan kesehatan bukan 
kebutuhan pasti tiap hari. Kebutuhan kesehatan juga bukan merupakan keinginan 
seseorang. Bahkan semua orang tidak menginginkan sakit dan karenanya tidak 
menginginkan layanan kesehatan. Konsep want yang menjadi dasar timbulnya 
demand/permintaan, tidak relevan untuk kesehatan. Ada orang yang tidak pernah 
membutuhkan layanan kesehatan dalam 40 tahun terakhir kehidupannya, karena ia 
tidak pernah sakit tetapi ada juga orang yang perlu makan obat dalam 40 tahun 
terakhir kehidupannya, karena ia menderita penyakit tekanan darah tinggi atau 
kencing manis. Jumlah dana yang dihabiskan untuk mempertahankan ia terbebas 
dari gejala penyakitnya selama 40 tahun telah melebihi nilai Rp 500 juta. Ada orang 
yang kemarin masih tampak segar bugar, tiba-tiba terkena serangan jantung dan 
menurut dokter (profesional) perlu perawatan intensif 40 hari dan pembedahan 
jantung yang pada akhirnya menghabiskan biaya (tagihan rumah sakit) sebesar Rp 
560 juta rupiah. Kebutuhan biaya Rp 560 juta tersebut adalah kebutuhan untuk 
memungkinkan ia bisa hidup normal kembali, bisa berjalan, belajar, bekerja dan 
bersosialisasi. Jadi, nilai uang Rp 560 juta tersebut merupakan nilai yang diperlukan 
untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang dihabiskan dalam waktu 40 hari. 
Apakah akan kita biarkan seseorang mati (keluarga kita, sanak famili kita, tetangga 
kita, bawahan kita, dsb) yang menderita serangan jantung karena tidak punya uang? 
Apakah hal tersebut bukan suatu tindakan kelalaian atau kesengajaan yang 
menyebabkan nyawa seseorang hilang? Apakah kelalaian tersebut bukan suatu 
pembunuhan? Apakah kita masih akan mengatakan bahwa biaya pengobatan 
tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar? 

Kita ambil contoh Inggris. Sudah sejak 1948 (ketika itu ekonomi Inggris 
mungkin lebih jelek dari ekonomi Indonesia saat ini) Inggris menyediakan layanan 
kesehatan gratis untuk seluruh penduduknya dan seluruh penduduk asing legal yang  
bermukim di negeri itu. Layanan gratis tersebut mencakup bedah jantung, 
pengobatan kanker, bahkan transplantasi organ seperti ginjal dan hati, asal ada 
donornya. Konstitusi Inggris mengharuskan semua orang (bukan hanya warga 
negaranya) mendapat layanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya, terlepas dari 
asal-usul orang tersebut, tingkat ekonomi keluarga, atau pekerjaannya. Amerika 
mempunyai sistem Medicare yang menjamin semua penduduk yang memiliki 
penyakit terminal (penyakit mematikan misalnya gagal ginjal yang dalam waktu 
singkat dapat mematikan), tanpa memandang tingkat ekonomi, ras, dan bahkan 
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status kewarga-negaraan penduduk Amerika. Jika negara kapitalis saja menjamin 
layanan kesehatan yang mahal yang memiskinkan, sangatlah memalukan dan 
melanggar hak asasi manusia jika Indonesia tidak menjamin layanan kesehatan 
yang mahal. Alasan ketidak-mampuan fiskal Indonesia sama sekali tidak beralasan, 
karena semua negara yang menjamin layanan kesehatan komprehensif tidak pernah 
bangkrut dan sudah memulainya ketika ekonomi negara tersebut lebih jelek dari 
ekonomi Indonesia di tahun 2010.  

Manfaat Layanan Kesehatan yang Kini Dijamin 
Paket manfaat jaminan kesehatan dalam asuransi komersial atau yang 

disediakan oleh majikan di perusahaan sangat bervariasi dan tidak mungkin 
dijelaskan satu persatu disini. Pembahasan diini dikhususkan untuk 
jaminan/asuransi kesehatan yang besar yang merupakan bentuk asuransi 
kesehatan sosial. Model asuransi kesehatan sosial tertua (42 tahun) dan terbesar di 
Indonesia adalah asuransi kesehatan bagi pegawai negesi sipil (PNS) termasuk 
pensiunannya dan pensiunan TNI/POLRI yang umumnya dikenal dengan “Askes” 
dengan jumlah peserta sekitar 15 juta jiwa. Model asuransi kesehatan sosial tertua 
kedua adalah jaminan kesehatan bagi pekerja swasta dikenal dengan JPK 
Jamsostek berusia 17 tahun dengan jumlah peserta sekitar 4,5 juta orang.  Yang 
ketiga, yang terbesar pesertanya, dengan usia 6 tahun adalah jaminan kesehatan 
untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang dulu bernama Askeskin dan kini 
bernama Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan jumlah peserta 
sekitar 76 juta orang. Yang terakhir adalah jaminan kesehatan yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah untuk sebagian penduduk yang belum mendapat jaminan dan  
menyebut dirinya Jamkesda.  

Bahasan tentang paket manfaat yang tersedia merupakan bagian mengenali 
kondisi saat ini yang penting diketahui untuk menyusun paket manfaat yang adil bagi 
seluruh rakyat. Paket manfaat yang beragam dengan berbagai pengelola sekarang 
ini patut menjadi perhatian, karena ada sebagian rakyat yang tidak menerima 
jaminan.  

Paket Standar Nasional Jaminan Kesehatan 
Paket jaminan kesehatan yang berlaku di Indonesia dikenal sebagai paket 

jaminan komprehensif, artinya, seluruh layanan medis sejauh oleh dokter dinyatakan 
perlu pengobatan atau layanan, maka layanan itu dijamin. Dalam literatur 
internasional hal ini sering disebut ‘first dollar coverage and sky is the limit”. Dalam 
UU SJSN, yang merupakan dasar penetapan manfaat layanan yang dijamin 
disebutkan bahwa paket manfaat jaminan kesehatan adalah layanan perorangan 
yang komprehensif, mencakup layanan promotif (mempertahankan status 
kesehatan), layanan preventif (mencegah seseorang menjadi sakit), layanan kuratif 



 
 

(terapi atau pengobatan jika seseorang sudah sakit) dan rehabilitatif (merawat orang 
yang sudah sakit atau cacat sementara agar bisa sembuh dan produktif). 

(mungkin paragraf ini bisa diganti sbb: Yang terus menjadi perdebatan dan 
belum ada titik temu adalah konsep dasar layanan komprehensif. Masih banyak 
komentar yang mengatakan bahwa negara tidak akan sanggup mendanai seluruh 
layanan tersebut. Pemahaman mengenai jaminan kesehatan harus terus 
disosialisasikan secara benar kepada pihak – pihak pengambil keputusan dan pihak 
– pihak yang berpengaruh di negeri ini. Sayang, jaminan kesehatan masih jadi 
komoditas politik para calon kepala daerah.)Banyak pihak masih tidak memahami 
konsepsi dasar layanan komprehensif dan tanpa batas biaya pengobatan. Mereka 
sering berkomentar bahwa jika layanan seperti itu disediakan, negara ini tidak akan 
sanggup mendanainya. Sayang sekali mereka, pejabat dan akademisi, yang 
berpandagangan tersebut tidak memahami, tidak belajar, dan tidak membuka mata. 
Mereka hanya termakan ucapan orang lain, yang bisa jadi sekedar menolak program 
jaminan kesehatan nasional, ingin agar penduduk Indonesia sakit-sakitan dan tidak 
produktif agar biaya tenaga kerjanya tetap murah, atau sekedar lawan politik yang 
ingin mendiskriditkan program Pemerintah. Pemikiran seperti itu juga terjadi pada 
mereka yang tidak memahami jaminan kesehatan di negara lain dan hanya 
memahami jaminan kesehatan dalam konteks asuransi kesehatan komersial yang 
sangat berbeda dengan konsep asuransi kesehatan sosial/nasional atau layanan 
kesehatan nasional. 

Fakta layanan komprehensif di Indonesia dapat bertahan sudah terbukti 
dengan tetap sehatnya indikator keuangan perusahaan besar seperti Pertamina, 
perusahaan minyak, bank, Indosat, dan Bank Indonesia dan juga program Askes 
yang telah berusia lebih dari 42 tahun Memang, perusahaan besar tersebut, 
termasuk BI, memiliki sumber dana yang relatif banyak. Namun, jika dibandingkan 
dengan omset atau biaya operasional lembaga/perusahaan tersebut, belanja 
kesehatan komprehensif tidak seberapa. Negara-negara yang menyediakan layanan 
kesehatan nasional seperti di Inggris, Australia, Spanyol, Italia, Hong Kong, 
Malaysia, dan Sri Lanka sejak lebih dari setengah abad yang lalu tidak pernah 
bangkrut. Mengapa demikian? 

Jaminan/manfaat layanan komprehensif yang disediakan dalam bentuk 
layanan, bukan penggantian uang, dapat mengendalikan biaya atau moral hazard 
dari kedua sisi, yaitu sisi demand maupun sisi suplai. Kendali sisi demand (peserta 
atau penduduk yang berhak atas jaminan kesehatan) misalnya dengan 
menyediakan layanan di fasilitas tertentu, misalnya puskesmas, rumah sakit publik, 
rumah sakit swasta yang bersedia kontrak, dan kelas perawatan di rumah sakit. 
Jelas, di fasilitas kesehatan tersebut, tidak semua orang akan menggunakan 
haknya. Banyak orang yang merasa mampu tidak menggunakan fasilitas publik yang 
murah dan seringkali dengan antrian panjang (juga merupakan salah satu kendali). 
Tidak masalah. Jika ia punya uang sendiri dan ia tidak mau menggunakan haknya, 



 
 

maka hal tersebut merupakan hak seseorang. Namun, ketika suatu ketika orang itu 
sakit berat dan uangnya terbatas, dia tetap berhak mendapat layanan yang mutlak 
dibutuhkan. Memang masih banyak keluhan menyangkut pelayanan pada pasien 
dengan Jaminan.  Namun, secara konstitusional dan secara medis, orang tersebut 
dapat terhindar dari ancaman nyawa atau cacat akibat penyakitnya tidak diobati. 
Suatu program nasional, apapun programnya, tidak boleh menjamin kepuasan atau 
kenyamanan semua penduduk. Kenyamanan atau kepuasan merupakan hak privilej, 
yaitu hak yang harus diupayakan sendiri dengan prestasi, baik dalam bentuk 
prestasi uang (dengan uang sendiri) atau prestasi jabatan (hanya pejabat tingkat 
tertentu yang mendapat fasilitas kenyamanan). Hal ini merupakan praktik yang 
berlaku di seluruh dunia. 

Kendali biaya sisi suplai dapat dilakukan dengan layanan terstruktur 
merupakan teknik yang juga lazim digunakan di seluruh dunia. Istilah lain kendali 
biaya, untuk menjamin kecukupan dana dan keterjangkauan dana kelompok disebut 
rationing.  Rationing sisi suplai yang paling banyak digunakan adalah menggunakan 
obat generik dan alat medis standar, yang tetap efektif, namun tidak harus yang 
termahal. Obat generik adalah obat yang efektif namun tidak menggunakan nama 
dagang penemu obat yang sering secara keliru disebut obat paten. Obat paten 
adalah obat yang hanya diproduksi oleh satu perusahaan obat, penemu obat 
tersebut. Karena perusahaan telah melakukan riset yang mahal, yang mencapai 
biaya 1-10 Triliun rupiah untuk satu jenis obat, maka perusahan tersebut secara 
konvensi internasional diberikan hak monopoli menjual obat tersebut selama 20 
tahun. Selama 20 tahun perusahaan lain tidak boleh menjual obat tersebut dan 
diperhitungkan bahwa seluruh investasi dan hasil investasi yang memadai telah 
dimiliki oleh perusahan penemu. Setelah itu, hak paten habis dan obat atau zat aktif 
bahan baku obat tersebut boleh diproduksi oleh perusahaan apa saja. Inilah yang 
disebut obat generik. Ketika hak paten obat itu habis, maka obat generik menjadi 
murah karena banyaknya perusahaan yang bersaing menjual obat. Jadi, obat 
generik bukanlah obat murah dan tidak efektif seperti disalah-fahami banyak orang. 
Di Amerika, hampir 80% obat yang digunakan adalah obat generik. Rationing 
penggunaan alat standar juga memiliki prinsip yang sama dengan rationing obat 
generik. Untuk memeriksa patah tulang atau memeriksa bayi masih hidup dalam 
kandungan tidak diperlukan alat USG berwarna dan empat dimensi. Alat rontgen 
biasa yang harganya jauh lebih murah sudah cukup. Layanan dengan obat dan alat 
standar yang efektif tetapi murah inilah yang disebut Paket Standar Nasional.  

Banyak alat mahal sesungguhnya digunakan oleh para penjual untuk menarik 
pembeli, bukan karena alat tersebut dibutuhkan. Sebagai contoh, untuk transportasi 
kita cukup memiliki mobil yang berfungsi dan jika perlu dengan pengatur udara (AC), 
standar. Perlengkapan kendaraan standar dapat berubah sesuai dengan tingkat 
kemampuan ekonomi suatu masyarakat atau negara. Kita tidak membutuhkan radio, 
musik stereo, televisi, alat kendali otomatis, dan sebagainya. Semua itu disebut 



 
 

asesori. Tetapi sebagian orang senang beli model mewah yang harganya beberapa 
puluh kali dari harga mobil standar untuk keperluan transportasi. Hal ini 
menunjukkan bahwa kenyamanan itu mahal dan paket standar jauh lebih murah dari 
paket kenyamanan. Kenyamanan atau asesori boleh saja dibeli oleh setiap orang 
yang memiliki uang dan ia dengan senang hati membelinya. Akan tetapi paket 
asesori tidak layak disediakan untuk semua orang, karena selera orang berbeda-
beda dan penyediaan asesori bagi semua orang merupakan pemborosan yang tidak 
perlu. Hal itu sama saja memberikan tiket pesawat bisnis dan kamar hotel suit bagi 
seluruh pegawai. Tidak pernah terjadi di seluruh dunia. Akan tetapi, setiap pegawai 
yang harus bepergian dinas disediakan tiket pesawat ekonomi dan kamar standar 
merupakan hal biasa. Inilah konsep paket standar.  

Paket standar, namun komprehensif, inilah yang dijamin untuk semua warga 
negara agar semua kebutuhan medis atau penyakit dapat diobati, terlepas mahal 
atau tidaknya biaya pengobatan. Karena program nasional merupakan hak semua 
rakyat, maka program jaminan kesehatan harus diatur sedemikian rupa agar dana 
yang tersedia mencukupi untuk semua orang yang membutuhkan layanan medis 
(layanan yang terkait suatu penyakit). Paket layanan atau manfaat jaminan yang 
berlaku untuk semua orang disebut Paket Standar Nasional. Paket standar nasional 
harus menjamin kebutuhan dasar kesehatan.  

Rincian Manfaat Layanan Kesehatan Nasional 
Berdasarkan identifikasi, kajian dokumen, peraturan, dan observasi program, 

paket manfaat yang dijamin oleh program Pemerintah maupun pemda, pada 
umumnya sudah bersifat atau mendekati komprehensif. Namun demikian, jaminan 
kesehatan tersebut masih bersifat diskriminatif untuk golongan penghasilan atau 
pekerjaan tertentu. Pemerintah Aceh sudah menyediakan jaminan layanan 
komprehensif dengan dana yang paling layak. Paket jaminan kesehatan Askes, 
Jamsostek, Jamkesmas dan jaminan kesehatan yang disediakan oleh beberapa 
pemda meliputi: 

1. Rawat jalan tingkat pertama (RJTP, layanan primer) yang dapat diperoleh 
di puskesmas maupun di tempat praktik dokter pribadi atau klinik swasta.  

2. Rawat jalan tingkat lanjut/rujukan (RJTL, layanan sekunder atau layanan 
oleh dokter spesialis) yang dapat diperoleh di rumah sakit publik atau 
rumah sakit privat. 

3. Rawat inap tingkat pertama (RITP) yang dapat diperoleh di puskesmas 
yang menyediakan rawat inap, tetapi umumnya dilayani oleh dokter 
praktik umum 

4. Rawat inap tingkat lanjut (RITL, layanan tersier) yang dapat diperoleh di 
RS publik atau privat yang besar yang menyediakan banyak dokter 
spesialis atau sub-spesialis.  



 
 

5. Manfaat khusus lain seperti penggantian kaca mata, alat bantu gerak 
seperti kruk ataupun kursi roda. 

Semua paket manfaat komprehensif tersebut hanya dapat diperoleh apabila 
syarat-syarat dipenuhi dan tidak tersedia di semua fasilitas kesehatan publik atau 
swasta. Layanan hanya disediakan di jaringan fasilitas kesehatan yang dikontrak 
dan bersedia melayani peserta dengan tarif yang telah disepakati atau ditentukan. Di 
Amerika, model layanan dengan syarat-syarat tertentu ini dikenal dengan istilah 
managed care, yang merupakan suatu teknik pengendalian pengobatan atau 
perawatan agar sistem jaminan lebih efisien dan lebih efektif. Umumnya syarat-
syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

Peserta atau penduduk harus memiliki kartu identitas khusus misalnya kartu peserta 
Askes, kartu peserta Jamsostek, kartu peserta Jamkesmas, kartu peserta Jamkesda 
atau kartu penduduk daerah tertentu. 

Layanan kesehatan harus diperoleh secara berjenjang. Peserta tidak boleh langsung 
ke fasilitas sekunder atau tersier untuk mendapat layanan dokter spesialis. Peserta 
harus terlebih dahulu menemui dokter praktik umum, di puskesmas atau di tempat 
praktik privat. Prinsip ini di negara lain dikenal dengan istilah dokter keluarga atau 
gate keeper. Keharusan rujukan atau layanan berjenjang ini bertujuan untuk efisiensi 
karena layanan langsung ke dokter spesialis lebih mahal. Selain itu, untuk 
mengetahui apakah seseorang memerlukan layanan spesialistik atau tidak adalah 
dokter, bukan peserta sendiri.  

Obat dan alat medis yang diperlukan ditetapkan oleh program dan tidak semua 
merek disediakan. Obat-obat yang diberikan merupakan obat esensial, yaitu obat 
yang memang diperlukan dan dengan harga yang terjangkau oleh program. Perlu 
diketahui bahwa di Indonesia tersedia lebih dari 13.000 nama dagang obat akan 
tetapi bahan aktif obat, zat yang berkhasiat, sesungguhnya hanya berjumlah sekitar 
600 jenis saja. Misalnya, ada lebih dari 100 nama dagang atau merek obat antibiotik 
ampisilin dengan harga yang sangat bervariasi. Tergantung dari besar-kecilnya 
perusahaan obat. Harga obat ampisilin untuk merek yang berbeda dapat bervarasi 
dari Rp 200 sampai Rp 3.000 per kapsul. Untuk efisiensi, maka program harus 
memilih beberapa merek obat saja yang termurah tetapi kualitasnya tetap baik. 

Pemeriksaan Medis Rutin 

Program Askes kini menyediakan layanan pemeriksaan medis rutin bagi 
peserta yang berusia diatas 40 tahun dengan frekuensi tiap 1-3 tahun sekali.  Hal ini 
dimaksudkan untuk mendeteksi dini adanya penyakit kronis agar bisa diobati segera 
dan dengan demikian biayanya menjadi lebih murah dibandingkan dengan 
menunggu sampai penyakit tersebut bertambah berat. Program Lainnya belum 
menyediakan layanan serupa yang bersifat pencegahan beratnya penyakit. 



 
 

Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) 

Rawat jalan tingkat pertama (primer) disediakan di puskesmas atau di tempat 
praktik dokter umum di klinik atau praktik pribadi. Program Jamkesmas dan program 
pemda hanya menyediakan layanan primer di puskesmas. Program Askes dan 
Jamsostek menggunakan puskesmas dan dokter praktik umum atau dokter keluarga 
yang bersedia kontrak. Tidak semua dokter praktik umum bersedia dikontrak, karena 
besaran tarif yang dibayarkan oleh kedua program tersebut mereka nilai kurang 
menarik. Sebab, selain oleh Askes dan Jamsostek, banyak perusahaan asuransi 
swasta atau penduduk yang membayar sendiri biaya konsultasi dokter dan 
pengobatan dengan tarif yang lebih tinggi. Layanan primer pada umumnya meliputi 
layanan berikut: 

1. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter atau dokter gigi. 

2. Nasihat atau penyuluhan agar peserta tetap sehat (upaya promotif) 
atau tercegah dari terkena suatu penyakit (upaya preventif) termasuk 
pemberian imunisasi dasar yaitu BCG, DPT, Campak, Polio, dan 
Hepatitis. 

3. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter gigi meliputi: pembersihan 
karang gigi, pencabutan gigi, penambalan gigi berlubang dengan 
bahan standar, dan perawatan saraf gigi. 

4. Pemeriksaan diagnostik sederhana meliputi pemeriksaan darah 
lengkap, urin lengkap, pemeriksaan dahak, foto rontgen dada, foto 
rontgen gigi, dan tes kehamilan. Tindakan medis sederhana yang 
dapat dilakukan oleh dokter praktik umum/dokter keluarga 

5. Pemberian obat-obatan/resep obat esensial, termasuk pil KB atau 
suntik KB. Umumnya di puskesmas atau klinik privat tersedia antara 
200-300 jenis obat yang diperlukan untuk layanan yang diperlukan. 

6. Pelayanan KIA meliputi: pemeriksaan kehamilan termasuk imunisasi 
ibu hamil oleh bidan, pemeriksaan bayi dan balita, . 

7. Merujuk pasien ke dokter spesialis di rumah sakit yang telah menjalin 
kerja-sama dengan program jaminan. Rujukan dokter praktik umum 
dapat untuk layanan rawat jalan sekunder ataupun rawat inap, jika 
diperlukan. 

Rawat Jalan Tingkat Lanjut / Rawat Jalan Sekunder 

Rawat jalan tingkat lanjut (sekunder) adalah layanan kesehatan perorangan 
yang dilakukan oleh dokter spesialis di rumah sakit atau di klinik rawat jalan 
spesliastik. Rawat jalan ini disebut tingkat lanjut karena dalam konsep layanan 
kesehatan berjenjang atau terstruktur, seorang peserta tidak dibenarkan langsung 
mendapatkan layanan spesialistik. Ia diharuskan ke dokter primer, seperti di 



 
 

puskesmas atau dokter praktik umum terlebih dahulu. Apabila dokter primer tidak 
sanggup atau tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk menangani masalah 
medis peserta tersebut, barulah dokter primer merujuk peserta atau pasien tersebut 
untuk mendapatkan layanan selanjutnya. Peserta tidak memahami dan karenanya 
tidak boleh menentukan atau meminta layanan dokter spesialis tanpa melalui 
layanan dokter primer atau dokter umum. Cakupan layanan sekunder yang dijamin 
oleh berbagai program jaminan kesehatan publik yang dikaji adalah: 

1. Konsultasi dan atau pemeriksaan dokter spesialis atau spesialis 
konsultan. Spesialis konsultan adalah dokter spesialis yang 
mengkhususkan diri pada satu atau lebih penyakit yang lebih khusus 
dari spesialis. Misalnya, spesialis penyakit dalam memiliki spesialis 
konsultan penyakit hati, spesialis konsultan penyakit ginjal, atau 
spesialis konsultan penyakit usus. 

2. Pemeriksaan penunjang diagnostik jika dokter spesialis atau spesialis 
konsultan menilai tanpa pemeriksaan tersebut penyakit peserta tidak 
bisa diketahui. Pemeriksaan penunjang yang mahal seperti CT Scan, 
MRI, atau endoskopi tidak bisa dilakukan atas permintaan pasien.  

3. Tindakan medis spesialistik yang menurut dokter spesialis diperlukan 
untuk menyembuhkan atau mengurangi gangguan kesehatan peserta. 

4. Pemberian obat-obatan sesuai indikasi  medis dan dengan biaya yang 
layak (cost-effective). Seperti dijelaskan sebelumnya, biaya obat yang 
layak adalah obat yang pertama kali dipilih karena khasiatnya bagus 
untuk penyakit peserta yang lalu. Untuk tiap penyakit, ada banyak obat 
yang khasiatnya bagus. Untuk menghemat dana publik, dokter harus 
memilih lagi dari pilihan obat yang khasiatnya bagus, obat yang lebih 
murah.  

5. Perawatan sehari (One Day Care) untuk tindakan medik yang tidak 
memerlukan rawat inap. Dengan kemajuan teknologi, kini banyak 
operasi ringan yang dulu harus dirawat inap, tidak lagi memerlukan 
rawat inap. Selain memberikan kenyamanan kepada pasien, karena 
bisa segera berkumpul dengan keluarga, perawatan sehari juga 
menghemat dana publik. 

Program jaminan kesehatan publik, yaitu program jaminan kesehatan oleh 
badan penyelenggara asuransi sosial seperti Jamkesmas dan jamkesda,  Askes dan 
Jamsostek mengharuskan peserta dilayani di fasilitas kesehatan yang berbeda, 
sesuai dengan kemampuan keuangan program. Fasilitas kesehatan yang dapat 
melayani peserta menurut jenis program publik adalah: 

1. Seluruh program publik menyediakan layanan sekunder di RS publik, milik 
Pemda atau Kemenkes. Hanya saja, pada umumnya program Jamkesda 



 
 

hanya menjamin layanan sekunder di RS milik pemda setempat. Hal ini 
menyulitkan peserta karena RS milik pemda (RSUD, RS Umum Daerah) 
tidak selalu memiliki fasilitas yang cukup untuk melayani penyakit peserta 
di daerah tersebut. Program berskala Nasional seperti Jamkesmas,  
Askes, dan Jamsostek dapat melayani rawat jalan sekunder di RS di 
daerah mana saja. Inilah yang disebut portabilitas dalam UU SJSN. 
Karena banyak penyakit yang berat atau serius, seorang pasien tidak bisa 
diobati hanya di suatu RS. Selain itu, seorang peserta kadang berada di 
luar daerah tempat dia tinggal dan menderita suatu penyakit yang harus 
segera diobati tanpa harus kembali terlebih dahulu ke tempat tinggalnya. 
Prinsip portabilitas ini sangat memudahkan rakyat. 

2. Program Jamkesmas, Askes, dan Jamsostek juga menyediakan layanan 
di RS milik swasta yang bersedia dibayar dengan tarif yang telah 
ditetapkan. Kesediaan RS swasta ini menunjukkan variasi biaya layanan 
kesehatan yang tidak mendapat subsidi pemerintah. Dengan kata lain, RS 
swasta yang bersedia melayani peserta jaminan kesehatan publik adalah 
RS swasta di pasaran kelas menengah ke bawah, baik karena mereka 
mampu menekan biaya produksi ataupun sekedar meningkatkan efisiensi 
untuk memanfaatkan fasilitas yang kurang optimal digunakan 
pelanggannya. 

3. Obat-obatan yang dijamin umumnya obat-obat generik atau generik 
bermerek dagang yang hak patennya telah habis. Tidak semua merek 
obat dijamin, karena variasi harga obat dengan zat yang berkhasiat sama 
dapat mencapai 1:20. Program Jamkesmas mengacu kepada pedoman 
Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), program Askes PNS memiliki apa 
yang disebut Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) yang berisi sekitar 1.400 
merek dan Jamsostek juga mengembangkan daftar obat sendiri yang 
disebut Daftar Obat Standar (DOS). Daftar obat tersebut adalah daftar 
merek obat yang dijamin dengan harga yang terendah akan tetapi memiliki 
khasiat yang efektif karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

4. Alat-alat dan bahan medis habis pakai, seperti jarum suntik, verban, dan 
lain-lain disediakan sendiri oleh RS sesuai dengan pilihan RS. Rumah 
sakit harus menjalankan efisiensi karena RS sudah dibayar dengan tarif 
yang disepakati dimuka, sehingga jika RS menggunakan alat dan bahan 
medis habis pakai yang mahal, maka RS sendiri yang akan merugi.  

5. Pembayaran RS masih bervariasi luas menurut program. Program 
Jamkesmas mengharuskan RS menggunakan obat generik dan RS sudah 
dibayar dengan DRG (Diagnostic Related Group), yaitu suatu cara bayar 
borongan untuk tiap diagnosis penyakit. Dengan pembayaran DRG, RS 



 
 

lah yang menentukan obat yang akan diberikan kepada pasien peserta 
Jamkesmas. Program Jamkesda sangat bervariasi, ada yang tidak 
menjamin rawat jalan sekunder dan ada yang menjamin rawat jalan 
sekunder dengan mengikuti pola Jamkesmas, tanpa rincian lebih lanjut. 
Program Askes membayar RS dengan kombinasi tarif paket dan obat 
yang ditebus terpisah, tetapi peserta tidak perlu membayar tambahan. 
Ketika tulisan ini dipersiapkan Askes sedang mempersiapkan peraturan 
Menkes yang baru yang membolehkan peserta membayar urun biaya, 
sejumlah biaya tertentu sekali datang untuk mendapatkan layanan dokter 
spesialis dan obat-obat yang diperlukan. Menurut informasi besaran urun 
biaya tetap yaitu Rp 10.000 sekali berobat, suatu jumlah yang cukup 
terjangkau kantong pegawai negeri. Program Jamsostek menggunakan 
tarif paket, tarif sesuai tarif kelas II RS publik dan tarif kelas III RS swasta. 
Obat-obat yang dijamin tercantum dalam daftar obat peserta Jamsostek. 
Jika dokter meresepkan obat yang tidak tercantum dalam daftar obat, 
karena dokter tidak memahami, lupa, atau punya kepentingan pribadi, 
maka obat tersebut menjadi beban peserta.  Pada umumnya keluhan 
peserta untuk semua program jaminan/asuransi kesehatan publik 
bersumber dari obat-obat yang diresepkan dokter di luar daftar obat, 
sehingga membebani peserta. 

Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) 

Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan rawat inap untuk 
masalah kesehatan primer yang tidak memerlukan perawatan spesialistik. RITP 
meliputi perawatan di Puskesmas dan pertolongan persalinan normal di Puskesmas 
atau rumah bersalin. Tidak semua program menyediakan RITP, misalnya program 
Jamsostek tidak mengenal RITP. Dalam program Jamsostek, penggantian biaya 
persalinan normal diberikan dalam jumlah nominal tertentu tanpa memperhatikan 
tempat persalinan. Selisih biaya yang dijamin dan yang harus dibayar menjadi beban 
peserta.  Sedangkan Jamkesmas, Jamkesda dan  Askes, menyediakan manfaat 
RITP.  

Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), Perawatan Tersier. 

Rawat inap tingkat lanjut adalah layanan kesehatan yang memerlukan 
perawatan khusus atau rawat inap di rumah sakit yang harus ditetapkan dan diawasi 
setiap hari oleh paling tidak seorang dokter spesialis atau subspesialis. Manfaat 
layanan yang dijamin mencakup: 

1. Kamar perawatan yang mencakup penggunaan tempat tidur, makan, dan 
kadang termasuk pemeriksaan dan obat rutin sesuai ketentuan program 
jaminan kesehatan. Program Jamkesmas dan Jamkesda menjamin 
perawatan di kelas III RS Publik atau RS swasta. Program Jamkesmas tidak 
membatasi jumlah hari rawat. Program .Askes membayar RS dengan paket 



 
 

harian berdasarkan golongan kepegawaian. Kelas standar untuk pegawai 
negeri golongan I dan II adalah kelas II RS publik sedangkan untuk pegawai 
golongan III dan IV (golongan lebih tinggi) adalah kelas I RS publik. Program 
Jamsostek menerapkan kelas standar perawatan di kelas II RS publik, 
terlepas jabatan atau golongan pekerja, dan di kelas III RS swasta. Program 
ASKES tidak membatasi jumlah hari rawat.  Program Jamsostek masih 
membatasi jumlah hari rawat di kelas dan ruang intensif maksimum 60 hari 
per kali perawatan. Jika peserta Jamsostek dirawat lebih dari 60 hari, maka 
biaya perawatan menjadi beban peserta.  

2. Kamar perawatan intensif (ICU) meliputi NICU/PICU/ICCU/HCU, termasuk 
ruang isolasi bagi penderita penyakit menular yang memerlukan isolasi sesuai 
ketentuan program.  NICU adalah perawatan intensif untuk bayi, PICU adalah 
perawatan intensif untuk ibu yang baru melahirkan, ICCU adalah perawatan 
intensif untuk penderita penyakit jantung, dan HCU adalah perawatan intensif 
untuk………??. Hanya Jamsostek yang masih membatasi jumlah hari rawat 
yang dijamin sehingga memberatkan peserta yang menderita penyakit atau 
kecelakaan berat.   

3. Tindakan pembedahan yang diperlukan peserta, termasuk pembedahan non-
infasif dengan peralatan seperti pemecah batu ginjal tanpa operasi (ESWL).  

4. Pemeriksaan penunjang diagnostik yang diperlukan untuk penegakkan 
diagnosis meliputi pemeriksaan laboratorium yang diperlukan dan 
pemeriksaan elektromedik meliputi rontgen, ultrasound, dan pemeriksaan 
dengan alat canggih yang dikenal dengan nama CT Scan, MRI, kateterisasi, 
dan endoskopi. 

5. Perawatan dan tindakan khusus seperti operasi jantung, transplantasi organ, 
dan hemodialisis dijamin oleh program Askes dan Jamkesmas. Semantara 
program Jamsostek dan Jamkesda tidak menjamin pengobatan mahal 
tersebut, kecuali Jamkesda di DKI Jakarta yang menjamin sebagian dan di 
provinsi Aceh yang menjamin penuh melalui PT Askes.  

6. Pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan pasien dan peraturan program 
sebagaimana dijelaskan dan berlaku dalam penjelasan jaminan obat untuk 
rawat jalan sekunder.  

7. Transportasi pasien. Program Jamkesmas, Askes, dan Jamsotek menjamin 
sebagian atau sepenuhnya biaya transportasi pasien (ambulance) untuk 
rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap, dengan persyaratan khusus untuk 
menghindari penyalahgunaan. Dalam Jamkesda Siak, transpor dijamin.  

Pilihan dan pengaturan RS publik dan RS swasta yang menjamin peserta 
bervariasi seperti yang telah dijelaskan untuk rawat jalan sekunder. Pengaturan 



 
 

fasilitas kesehatan yang menangani peserta program asuransi kesehatan publik 
sama untuk rawat jalan sekunder dan rawat inap/perawatan tersier. 

Manfaat Khusus 

Manfaat khusus adalah layanan atau alat-alat yang dijamin dengan 
pembatasan jumlah biaya untuk memulihkan kesehatan peserta yang sedang atau 
telah dirawat yang menderita gangguan fungsi atau cacat. Manfaat khusus telah 
lama dijamin oleh program Askes dan Jamsostek. Jumlah biaya manfaat khusus 
yang dijamin bervariasi menurut program dan juga bervariasi menurut jenis manfaat. 
Misalnya, penggantian maksimum untuk kaca mata baca misalnya Rp 100.000 untuk 
lensa dan rangka kaca mata (frame), sedangkan penggantian maksimum untuk kaki 
palsu misalnya Rp 1.500.000. Selain itu, program Askes mungkin menyediakan 
batas maksimum penggantian kaca mata atau kaki palsu yang berbeda dengan 
program Jamsostek. Sementara itu, hampir semua program Jamkesda belum 
menyediakna manfaat khusus. Yang termasuk manfaat khusus diantaranya: 

• Kaca mata baca 

• Prothesa gigi (gigi palsu) 

• Prothesa alat gerak (kaki atau tangan palsu) 

• Prothesa mandibula (rahang palsu) 

• Alat bantu dengar untuk penderita cacat tuli 

• Intra oculer lens (IOL), lensa palsu untuk mereka yang kehilangan bola mata 

• Stent (cincin yang dipasang di pembuluh darah untuk penderita penyumbatan 
pembuluh darah jantung atau ginjal) 

• Pen, potongan logam yang ditanam di dalam tubuh untuk menjamin tulang 
yang patah dapat menyambung. 

• Screw, potongan logam yang berfungsi menyambungkan tulang yang patah 
atau tulang dengan pen. 

• Implant (alat buatan yang dipasang di dalam untuk mengganti fungsi tubuh 
atau untuk menyalurkan obat anti hamil) 

• Tulang buatan 

• Sendi buatan 

• Kruk atau tongkat untuk membantu penderita patah tulang bisa berjalan 
sebelum tulang yang patah tersambung dengan kuat. 

• Colon set (alat bantu pengeluaran kotoran bagi penderita yang duburnya tidak 
berfungsi lagi) 

• Collar neck (alat penahan leher bagi penderita gangguan tulang leher) 



 
 

• Corset (jaket penyangga patah tulang belakang) 

• Anus buatan 

• Dll  

Manfaat tersebut dapat diperoleh peserta di fasilitas kesehatan yang memiliki 
fasilitas untuk itu dan yang telah menjamin kerja sama dengan program terkait.  

Pengecualian (Pelayanan yang Tidak Dijamin) 

Sesungguhnya, suatu program asuransi/jaminan kesehatan, apakah didanai 
dari ABPN/APBD, iuran asuransi sosial, apalagi hasil penjualan premi asuransi 
kesehatan komersial, harus membatasi layanan yang dijamin. Harus ada layanan 
yang tidak dijamin, atau yang biasa disebut pengecualian (exclusion) atau layanan 
yang tidak dijamin. Pengecualian diperlukan untuk menjaga agar dana yang 
terkumpul, dana pooling dari pajak, iuran wajib, atau penjualan premi asuransi 
komersial, mencukupi untuk mendanai kewajiban badan penyelenggara atau 
pemerintah. Pengecualian juga bertujuan untuk memangkas prilaku moral hazard 
dari tertanggung atau peserta. Pengecualian harus jelas dicantumkan dalam paket 
manfaat agar petugas di fasilitas kesehatan dapat menyediakan layanan yang dapat 
diklaim dan petugas tidak disalahkan peserta jika suatu layanan tidak disediakan. 
Peserta dapat saja memperoleh layanan yang dikecualikan dalam program jaminan, 
akan tetapi peserta tersebut harus membayar sendiri. Layanan yang tidak dijamin 
pada umumnya adalah layanan yang sifatnya permintaan/keinginan atau selera diri 
sendiri. Program jaminan hanya menanggung layanan yang sifatnya risiko atau 
sesuatu yang tidak diinginkan, seperti layanan untuk pengobatan suatu penyakit, 
akibat kecelakaan, dsb. Pengecualian ini umumnya sama untuk semua program 
jaminan atau asuransi kesehatan publik, kecuali beberapa perbedaan, khususnya 
program Jamsostek.  Uraian layanan yang tidak dijamin adalah: 

1. Cara memperoleh layanan yang tidak mengikuti prosedur atau ketentuan 
yang ditetapkan oleh masing-masing program. Misalnya, layanan dari 
dokter spesialis dapat dijamin jika ada surat rujukan dari dokter umum. 
Peserta yang langsung ke dokter spesialis tidak berhak mendapat 
jaminan, karenanya dia harus bayar sendiri, karena upaya mendapat 
layanan dokter spesialis merupakan kemauan sendiri, bukan kebutuhan.  

2. Penyakit akibat upaya bunuh diri atau luka-luka yang dengan sengaja 
dilakukan seseorang untuk menyakiti diri. 

3. Seluruh tindakan atau pelayanan yang bertujuan untuk mempercantik diri 
(kosmetika). 

4. Layanan pemeriksaan rutin atau medical check up yang dilakukan oleh 
peserta yang umumnya berusia muda.  



 
 

5. Layanan imunisasi atau vaksin kanker atau vaksin yang belum menjadi 
program imunisasi dasar. 

6. Seluruh Layanan dan tindakan yang bertujuan memperbaiki kesuburan 
atau infertilitas bagi pasangan usia subur yang belum memiliki anak atau 
layanan bayi tabung.  

7. Tindakan sunat atau sirkumsisi kecuali terjadi pada anak laki-laki yang 
belum disunat yang menderita suatu gangguan alat kelamin (indikasi 
medis). 

8. Layanan atau tindakan yang diperlukan yang terjadi akibat prilaku 
ketergantungan obat narkotika, alkohol, dan atau zat adiktif lain (NAPZA). 
Dalam konteks ini, penyakit paru atau jantung yang sering timbul pada 
pecandu rokok seharusnya tidak dijamin.  

9. Obat-obat yang diresepkan dokter yang tidak tercantum dalam daftar obat 
standar/DPHO. 

10. Penggunaan vitamin dan suplemen makanan yang tidak memiliki indikasi 
medis. 

11. Pelayanan di fasilitas kesehatan yang belum melakukan kerja sama 
dengan penyelenggara.  

12. Biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan layanan seperti peralatan 
mandi, peralatan makan, tisu, telepon, popok (diapers/pampers), transpor 
pasien, transpor keluarga pasien, dll. 

Pengecualian secara umum sama untuk semua program, kecuali untuk 
beberapa kondisi yaitu: 

1. Program Jamsostek tidak menanggung cuci darah hemodialisis, 
pengobatan/perawatan berbagai jenis kanker/keganasan, bedah 
jantung dan kelainan bawaan dan HIV/AIDS. Hal ini memang ironis 
karena biaya pengobatan penyakit-penyakit tersebut justeru yang 
dapat menimbulkan peserta jatuh bangkrut. Untuk mengoreksi 
peraturan yang terlanjur keliru, sebelum UU SJSN dijalankan1, untuk 
sementara Jamsostek menjamin layanan tersebut yang diperhitungkan 
sama dengan penyakit biasa.  

2. Jamkesmas dan Jamkesda tidak menanggung biaya transportasi 
pemulangan pasien rujukan dari RS, kecuali Jamkesda Kota Mataram 
yang menanggung transportasi rujukan pasien dari dan ke tempat asal 
dengan menggunakan fasilitas ambulans milik Puskesmas/RSUD. 

                                            
1 UU SJSN mengoreksi UU Jamsostek dan UU lain yang menyediakan jaminan/asuransi 

kesehatan dengan mengharuskan manfaat jaminan kesehatan bersifat komprehensif, sejauh layanan 
kesehatan tersebut merupakan risiko kehidupan, bukan keinginan atau selera peserta 



 
 

3. Askes dan Jamsostek tidak menanggung biaya transportasi rujukan. 

4. Jamkesda Siak menjamin biaya rujukan pasien dari dan ke tempat asal 
termasuk biaya transpor seorang pendamping, ditambah dengan 
santunan biaya hidup sebesar Rp. 130.000 per hari. 

Variasi Manfaat Program Jaminan yang Sekarang 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam studi ini, terlihat bahwa 
paket manfaat yang digunakan oleh semua program jaminan kesehatan publik sama 
yaitu komprehensif dengan perbedaan terletak pada jenis dan kepemilikan fasilitas 
yang dapat digunakan oleh peserta. Potret variasi manfaat yang sudah digunakan 
tersebut menjadi patokan tentang perlunya satu paket standar nasional yang 
diusulkan disini. Penyajian paket manfaat pada Tabel  7 merupakan potret jaminan 
kesehatan yang disurvei, yang dijadikan acuan untuk usulan paket manfaat standar 
nasional. 

Tabel  7 
Gambaran Variasi Manfaat diantara Program Jaminan Kesehatan Publik yang Dikaji 

Jenis Manfaat Jamkesmas Askes Jamsostek  Jamkesda 

Rwt Jalan Dr 
Umum  

Ditanggung di 
puskesmas Ditanggung Ditanggung  Ditanggung di 

puskesmas 
Rawat Jalan 

Spesialis  Ditanggung Ditanggung Ditanggung  Ditanggung 

Rawat Inap PKM  Ditanggung Ditanggung Ditanggung  Ditanggung 

Rawat Inap RS  Ditanggung Ditanggung 

Ditanggung, 
maksimum 60 
hari/tahun per 

disability 

Umumnya 
Ditanggung 

Manfaat 
Katastrofik 

(hemodialisis, 
operasi jantung, 

dll) 

Ditanggung Ditanggung Tidak 
ditanggung  

Ditanggung 
terbatas, lokal, 

jika tersedia  

Manfaat Khusus 

kaca mata, alat 
bantu dengar, 

alat bantu 
gerak, dll 

kaca mata, 
alat bantu 

dengar, alat 
bantu gerak, 

dll 

kaca mata, alat 
bantu dengar, 

alat bantu 
gerak, alat 

bantu lainnya 

kaca mata, 
alat bantu 

dengar, alat 
bantu gerak, 

dll 



 
 

Jenis Manfaat Jamkesmas Askes Jamsostek  Jamkesda 

Pengecualian 

Layanan yang 
tidak sesuai 
prosedur, 
infertilitas, 
kosmetik, 

bencana alam, 
bakti sosial, 
protesa gigi 

Layanan yang 
tidak sesuai 
prosedur, 
infertilitas, 
kosmetik,  

Layanan yang 
tidak sesuai 
prosedur, 
infertilitas, 

terapi kanker, 
hemodialisa, dll 

Layanan yang 
tidak sesuai 
prosedur, 
infertilitas, 
kosmetik, 

bencana alam, 
bakti sosial, 
protesa gigi 

Manfaat terapi 
kanker darah 
/thalasemia 

Ditanggung, 
termasuk untuk 

yang bukan 
peserta 

ditanggung 

tidak 
ditanggung 

karena 
termasuk 
kelainan 
bawaan  

tidak ada 
keterangan, 
tapi secara 

eksplisit tidak 
ada dalam 

pengecualian 

Variasi manfaat dalam berbagai program jaminan kesehatan publik hanya 
terletak pada prosedur, proses mendapatkan pelayanan, dan kelas perawatan. Pada 
umumnya program Jamkesda tidak menjabarkan paket manfaat dan pengecualian 
karena ketidak-tersediaan tenaga yang memahami. Pendekatan praktis yang 
digunakan berbagai program Jamkesda, kecuali yang diserahkan pengelolaannya 
kepada PT Askes, adalah mengikuti pedoman dan aturan yang digunakan untuk 
peserta Jamkesmas. Hanya saja, peserta yang dijamin oleh program Jamkesda 
adalah sejumlah penduduk kurang mampu yang belum dijamin oleh Jamkesmas. 
Luasnya manfaat yang dijamin Jamkesda bervariasi sesuai kemampuan  pemda 
setempat. Sebagai contoh, Pemda Kota Palangkaraya hanya menyediakan layanan 
puskesmas gratis untuk seluruh penduduknya. Karena pemda tidak memiliki RSUD, 
maka jaminan layanan rawat inap bisa dijamin dengan cara memberikan bantuan 
biaya untuk kasus-kasus yang mengajukan kepada Pemda dan besaran bantuan 
biayanya tidak diatur. Pemda Pasuruan hanya menjamin layanan rawat jalan 
sekunder atau rawat inap di fasilitas kesehatan milik Pemda atau milik Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur. Secara eksplisit, program Jamkesda tidak menjamin layanan 
kesehatan di RS vertikal, yaitu RS milik Kementrian Kesehatan yang dinilai sebagai 
RS Pemerintah Pusat. Di kalangan pengambil keputusan di Jawa Timur ada 
pemahaman bahwa dana dari APBD tidak boleh diberikan kepada fasilitas milik 
Pemerintah Pusat. Akibatnya, jika ada penduduk yang membutuhkan layanan 
kesehatan di RS dan ia bertempat tinggal dekat dengan RS milik Kemenkes 
(misalnya di RS Saiful Anwar Malang) lalu ia berobat di RS milik Kemenkes tersebut, 
maka ia tidak mendapat jaminan. Untuk mendapatkan jaminan, ia harus berobat ke 
RS Sutomo di Surabaya milik Pemerintah Provinsi, meskipun jaraknya atau 
harganya lebih mahal.  

Variasi lain adalah penggunaan fasilitas rawat inap. Jamkesmas 
menyediakan manfaat perawatan RS kelas III untuk seluruh peserta baik di rumah 



 
 

sakit milik pemerintah maupun RS milik swasta, sedangkan Jamkesda menyediakan 
manfaat perawatan kelas III di rumah sakit milik pemda saja. Program Askes 
menjamin perawatan di kelas II, Kelas I dan VIP (untuk pejabat tinggi) di RS publik 
dan menyediakan manfaat dengan plafon tertentu untuk perawatan di RS privat 
yang bekerjasama dengan Askes. Program Jamsostek menjamin perawatan kelas II 
di RS Publik dan kelas III di RS Privat dengan besaran penggantian sesuai tarif 
kesepakatan, yang umumnya setara dengan tarif kelas II RS publik. 

Kemudian mengenai standar obat untuk masing-masing program juga 
berbeda. Jamkesmas dan  Jamkesda menggunakan formularium Jamkesmas 
berdasarkan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang hampir semua berisi obat 
generik, Askes menggunakan Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) dengan sekitar 
1.400 jenis/merek obat, Jamsostek menggunakan Daftar Obat Standar (DOS) 
dengan jumlah obat yang lebih sedikit.   

Variasi prosedur, fasilitas kesehatan, obat dan alat medis yang dijamin 
tersebut jelas menunjukkan perbedaan atau diskriminasi yang seharusnya tidak 
terjadi di Negara Kesatuan RI. Variasi ini perlu dikoreksi di kemudian hari sesuai 
dengan amanat UU SJSN. 

Seluruh Jamkesda menerapkan pelayanan berjenjang. Program Jamkesda 
Pasuruan, Buru, Bolaang Mongondow Utara, dan Palangkaraya tidak menjamin 
biaya berobat rujukan ke tingkat nasional atau lintas provinsi. Terlepas dari memadai 
tidaknya layanan kesehatan di RS yang tersedia di wilayahnya.  Hal ini tentu saja 
menimbulkan kritik ketidakadilan sosial sebagaimana disajikan dalam ilustrasi di Box 
1. 

Box 1 Hampir Terjadi Pemiskinan Sebuah Rumah Tangga 

Pemerintah Kota Palangkaraya menyediakan layanan kesehatan gratis di 
Puskesmas milik Pemerintah Kota Palangkaraya bagi semua penduduk yang 
mempunyai KTP Kota Palangkaraya, termasuk pegawai negeri maupun pekerja 
swasta. Persalinan yang dilakukan di puskesmas juga disediakan secara percuma. 
Meskipun secara keliru ada yang menyatakan bahwa pemda telah menyediakan 
cakupan universal untuk layanan puskesmas. Karena, cakupan universal yang 
didorong WHO adalah jaminan kesehatan komprehensif yang mencegah suatu rumah 
tangga jatuh bangkrut akibat musibah sakit yang menimpa anggota rumah tangga. 
Penduduk yang terkena musibah sakit dan memerlukan pengobatan sekunder atau 
tersier di luar Kota Palangkaraya dapat mengajukan bantuan biaya berobat dengan 
menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RS Doris Sylvanus. Pihak RS 
swasta inipun melayani penduduk yang memiliki SKTM tanpa menarik biaya, karena 
tagihan akan dikirim ke Pemda. Tampaknya kebijakan lokal Pemda sudah cukup baik.  

Permasalahan muncul  ketika seorang anak dari keluarga miskin yang 
mengalami kebocoran katup jantung dan dirujuk ke RS Soetomo di Surabaya. Orang 



 
 

tua si anak tidak mampu membiayai operasi di RS Soetomo dan Dinkes Kota 
Palangkaraya tidak memiliki anggaran untuk biaya operasi yang memerlukan biaya 
besar, apalagi di luar wilayah pemerintahannya. Operasi sang anak tertunda sampai 
akhirnya seorang wartawan dan suatu lembaga swadaya masyarakat mengetahui 
musibah si anak. Setelah pemberitaan, masyarakat memberikan sumbangan sukarela 
dan Dinkes ikut memberikan sumbangan yang diambil dari anggaran pos lain, bukan 
pos anggaran Jamkesda.  

Andaikan tidak ada wartawan dan LSM yang turun tangan, jiwa sang anak 
mungkin tidak tertolong. Andaikan sang orang tua memaksakan diri dengan menjual 
harta bendanya (jika ada) atau mencari hutang dari rentenir, maka kebijakan 
pemerintah telah menciptakan kemiskinan baru. Meskipun hal itu terjadi pada keluarga 
yang tidak tergolong miskin. Sesungguhnya suatu pemerintahan tidak selayaknya 
menunggu sumbangan masyarakat untuk mengatasi penduduk yang terkena musibah 
yang mengancam nyawa penduduk tersebut. Hal ini bertentangan dengan sila 
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 

Tentu saja ini sangat ironis. Untuk itulah, diperlukan sebuah program jaminan 
kesehatan berskala nasional, yang tidak terkota-kotak dengan batas jurisdiksi 
administrasi pemerintahan. Sifat portabilitas jaminan secara otomatis berlaku jika 
program jaminan dikelola secara Nasional, sebagaimana telah dinikmati oleh pegawai 
negeri dan anggota keluarganya. 

 
  



 
 

 

Pendanaan dan Iuran  

Terlepas dari jenis program jaminan 
kesehatan, apakah program publik ataupun 
privat, pendanaan yang cukup dan 
berkesinambungan adalah satu-satunya kunci 
sukses. Kecukupan dana diukur dengan 
tersedianya dana cair setiap saat untuk 
membiayai layanan kesehatan yang diklaim 
ataupun dibayar dimuka kepada fasilitas 
kesehatan. Dalam program asuransi swasta, besaran pembayaran sangat 
tergantung dari harga pasar layanan kesehatan. Dalam program jaminan kesehatan 
publik, besaran pembayaran dapat diatur dengan peraturan pemerintah. Meskipun 
dalam program jaminan kesehatan publik besaran pembayaran dapat diatur 
sehingga kecukupan dana dapat dipelihara, besaran pembayaran yang jauh di 
bawah harga rata-rata pasar menghasilkan kualitas layanan yang tidak baik dan 
tidak memuaskan. Keseimbangan jangka panjang antara dana tersedia dan 
pembayaran klaim fasilitas kesehatan merupakan kunci keberhasilan program 
sekaligus merupakan bagian tersulit manajemen jaminan/asuransi kesehatan. Dana 
Jaminan Kesehatan dapat digunakan untuk biaya operasional dan pendanaan 
klaim/manfaat layanan yang dijamin. Biaya operasional harus seefisien mungkin. Di 
dunia, praktik terbanyak hanya menghabiskan dana operasional kurang dari 5% 
dana iuran yang terkumpul. 

Kecukupan dana juga dapat diakali oleh penyelenggara dengan cara 
mencegah banyaknya peserta yang menggunakan fasilitas kesehatan. Cara-cara 
mengurangi atau mempertahankan jumlah peserta yang menggunakan dapat 
dilakukan dengan menetapkan syarat-syarat layanan diperoleh dengan berbagai 
prosedur administrasi, pembatasan jumlah fasilitas kesehatan yang melayani, 
menetapkan jam layanan yang terbatas, penetapan obat dan alat medis yang 
berkualitas rendah, dan sebagainya. Penetapan syarat-syarat memperoleh layanan 
memang diperlukan untuk mencegah moral hazard, yang berfungsi semacam rem 
atau brake sebuah kendaraan. Sebuah program jaminan akan selalu mendorong 
penyalahgunaan atau penggunaan yang berlebih oleh orang-orang yang kurang 
bertanggung jawab. Tetapi, jika persyaratan terlalu ketat, maka tujuan program 
melindungi peserta dari kebangkrutan ekonomi rumah tangga ketika terjadi musibah 
sakit menjadi tidak berfungsi. Sama halnya dengan pemasangan rem kendaraan 
yang terlalu rapat dapat menyebabkan kendaraan tidak bisa berjalan dan bahkan 
merusak kendaraan tersebut.   

 

Kunci keberhasilan jangka 
panjang sebuah program 

jaminan adalah 
keseimbangan antara dana 
terkumpul dan biaya klaim 

yang lancar 



 
 

Sumber Dana Pemerintah 
Pendanaan program jaminan kesehatan publik yang dikaji dalam buku ini 

bersumber dari anggaran pemerintah (pusat dan daerah) dan dari iuran peserta. 
Pendanaan program Jamkesmas bersumber dari APBN dengan perhitungan 
sebesar Rp 5.000 per orang per bulan yang tidak berubah selama lima tahun 
pertama, yaitu sejak tahun 2005 sampai tahun 2009. Besaran alokasi sebesar Rp 
5.000 itu awalnya didasarkan pada ketersediaan anggaran Kemenkes, bukan atas 
dasar perhitungan yang memadai. Program ini bisa bertahan dan “mencukupi” 
karena Kemenkes mengendalikan pengeluaran atau belanjanya dengan tarif 
tertentu, membatasi penggunaan fasilitas kesehatan, membatasi jumlah orang yang 
menggunakan seperti meniadakan SKTM sejak 2008, membatasi penggunaan obat 
generik, dan penetapan pembayaran dengan DRG. Pada tahun 2010 besaran 
anggaran dinaikkan menjadi Rp 6.000 per orang (kapita) per bulan. Karena sebagian 
besar layanan kesehatan disedikan di fasilitas kesehatan publik, maka 
sesungguhnya besaran alokasi tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai biaya 
sebenarnya. Sebab, Pemerintah dan Pemda mengeluarkan anggaran yang mungkin 
jauh lebih besar untuk gaji pegawai negeri, belanja investasi fasilitas kesehatan, 
tunjangan pegawai di pusat dan di daerah, dan belanja operasional fasilitas 
kesehatan tersebut. 

Pendanaan program Jamkesda umumnya hanya mengikuti pola Jamkesmas, 
baik besaran dana maupun pembayarannya. Sebagian pemda yang menyediakan 
anggaran lebih besar, baik yang dikelola sendiri maupun yang dikontrakkan 
pengelolaannya kepada PT Askes. Ketika buku ini ditulis, lebih dari 200 pemda 
menugaskan PT Askes untuk mengelola dana Jamkesda dengan besaran iuran 
yang bervariasi karena variasi luasnya manfaat dan fasilitas kesehatan yang 
melayani. Manfaat yang dilayani oleh fasilitas kesehatan lintas provinsi memerlukan 
iuran yang lebih besar. Dalam kajian ini, secara lebih mendalam dikunjungi tujuh 
kota/kabupaten yang menyediakan dana bervariasi sebagaimana tersaji dalam 
Tabel  8.  
  



 
 

 

Tabel  8  
Variasi Alokasi Anggaran Program Jaminan Kesehatan 

 

Program 
Jaminan 

Total 
Peserta  

Total 
anggaran/ 
Iuran 2010, 

Rp 

Anggaran/ 
Iuran per 
kapita per 
bulan, Rp 

Catatan 

Jamkesmas 69.468.376 4.600 Milyar 6.000  

Askes 16.313.452 5.883 Milyar 30.000  

Jamsostek 4.402.525 974 Milyar 18.000  

Siak 4.000 1,7 Milyar 35.417 Tidak ada jumlah 
peserta yang 
ditetapkan 

Pasuruan 99.585 12,6 Milyar 10.574 Sebagian dana 
ditanggung 
Pemprov Jatim 

Mataram 67.270 968 Juta 1.200  

Palangkaraya 94.167 Tidak spesifik NA Layanan 
puskesmas 
gratis untuk 
saluruh 
penduduk 

Bolaang 
Mongondow 
Utara 

 2.808   336 Juta  10.000 Dikelola Askes 

Pulau Buru Tidak 
spesifik Tidak spesifik NA

Sesuai klaim 
yang diajukan 
RSUD 
Kabupaten. 
Layanan di 
RSUD Provinsi 
ditanggung 
Provinsi 

Biak Numfor Tidak 
spesifik Tidak spesifik NA

Sesuai klaim 
yang diajukan 
RSUD 
Kabupaten. 

 



 
 

Dalam Tabel  8 tersebut terlihat ada beberapa kota/kabupaten yang tidak 
secara spesifik menganggarkan sejumlah dana untuk Jamkesda karena kebijakan 
yang diambil sesederhana menyediakan layanan gratis di puskesmas. Jadi tidak 
bisa dihitung berapa anggaran per kapita untuk tambahan program jaminan 
kesehatan. Tabel itu juga memperlihatkan variasi yang sangat mencolok antara 
Jamkesda Kabupaten Siak, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Mataram. Alokasi 
anggaran untuk Kabupaten Siak jauh diatas anggaran kabupaten lain, karena 
cakupan manfaatnya lebih luas dengan menjamin biaya transportasi termasuk biaya 
pendamping dan biaya hidup pendamping selama penduduk mendapatkan 
pengobatan di luar provinsi. Alokasi dana di Kota Mataram sangat kecil karena 
sekedar dianggarkan sesuai ketersediaan dana tanpa perhitungan iuran. Sementara 
besaran iuran di Kabupaten Bolaan Mongondow Utara dinegosiasikan kepada PT 
Askes, sehingga mencerminkan biaya iuran. Perbedaan besaran alokasi juga 
dipengaruhi oleh cara pembayaran, misalnya di Biak Numfor dimana Pemda 
membayar RSUD sesuai tarif Perda yang berlaku. 

Di daerah, pengalokasian dana jaminan umumnya semata-mata merupakan 
hasil proses penganggaran yang sangat ditentukan oleh ketersediaan dana APBD, 
negosiasi dengan DPRD dan juga sangat dipengaruhi oleh visi pimpinan daerah itu 
sendiri. Pendekatan tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan program 
karena jika terjadi perubahan asumsi atau realisasi APBD, maka anggaran yang 
dialokasikan akan disesuaikan. Pengalaman ini telah terjadi di Kabupaten Siak yang 
di pertengahan tahun anggaran Jamkesda,  yang merupakan anggaran Dinas 
Kesehatan, mengalami pemotongan sampai 50%. Padahal, janji pemda dapat 
disamakan dengan kontrak polis, dimana seluruh beban biaya medis akan dijamin. 
Pengelolaan jaminan oleh pemda langsung semacam ini tidak akan menjamin 
kecukupan dan kelangsungan program untuk jangka panjang.  

Pengalaman lain yang baik di daerah adalah koordinasi manfaat antara 
kabupaten dan provinsi di Kabupaten Pasuruan dan Provinsi Jawa Timur, Kota 
Mataram dan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Kabupaten Buru dan Provinsi 
Maluku. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan anggaran yang sama 
jumlahnya dengan alokasi anggaran yang disediakan Kabupaten Pasuruan untuk 
mendanai perawatan peserta Jamkesda asal Pasuruan yang memerlukan 
perawatan di fasilitas milik pemerintah provinsi Jawa Timur. Namun koordinasi 
masih terbatas pada ketersediaan anggaran dan administrasi pelayanan, belum 
sampai ke optimalisasi manfaat oleh masing-masing pemerintah daerah. Demikian 
juga dengan Provinsi NTB yang menanggung 50% anggaran Jamkesda masing-
masing Kabupaten/Kota namun belum optimal dalam pemanfaatan layanan yang 
ada. Sementara di Maluku koordinasi dilakukan secara sederhana dimana layanan 
di tingkat kota/kabupaten menjadi tanggung jawab pemda setempat. Rujukan ke RS 
provinsi menjadi tanggung-jawab pemerintah provinsi. Hanya saja, model sederhana 
ini memungkinkan terjadi moral hazard yaitu rujukan yang tidak terkendali yang 



 
 

dapat mengakibatkan kesinambungan program terganggu atau ketidakcukupan 
dana. Jika RS kota/kabupaten merujuk terlalu banyak, maka dana yang tersedia di 
provinsi dapat terkuras. 

Selain itu, koordinasi antara tingkatan pemerintah daerah (kabupaten/kota 
dan provinsi) dilakukan masih dengan pendekatan teritorial, belum menerapkan 
pooling dana yang memungkinkan terjadinya subsidi silang antara daerah yang 
mampu dan yang kurang mampu. Namun pengalaman ini menunjukkan kemauan 
serta komitmen pemerintah daerah untuk turut serta dalam program jaminan 
kesehatan, walaupun masih terbatas pada penduduk hampir miskin. 

Sumber Kumpulan Iuran 
Sumber pendanaan program jaminan kesehatan publik kedua adalah 

kumpulan iuran wajib. Berbeda dengan premi, premi lazim dikenal pada program 
asuransi kesehatan komersial. Iuran wajib biasanya merupakan proporsi atau 
persentase dari upah atau gaji yang wajib dipotong oleh pemberi kerja dan pemberi 
kerja wajib menambahkan iuran. Kewajiban mengiur secara prosentase upah 
ditujukan untuk memastikan bahwa setiap pekerja akan mampu mengiur dan terjadi 
solidaritas sosial yang optimum atau mencapai ekuitas. Karena iuran wajib inilah 
maka program asuransi sosial sering disebut program asuransi atau jaminan 
kesehatan publik.  

Contoh program asuransi sosial paling tua 
yang dipraktikan di Indonesia adalah Askes 
pegawai negeri. Sejak tahun 1968, pegawai 
negeri wajib iur, terlepas apakah ia bujang atau 
telah berkeluarga. Iuran yang dipotong dari gaji 
pokok pegawai negeri setiap bulannya adalah 
2%. Pemerintah atau pemda kemudian wajib 
menambahkan sejumlah yang sama, yaitu 2% 
untuk setiap pegawai. Pegawai negeri golongan terendah, IA, yang bergaji di tahun 
2010 sebesar 1,4 juta mengiur sebesar (2/100) x Rp 1.400.000 atau sama dengan 
Rp 28.000 sebulan untuk satu keluarga. Pemerintah wajib menambahkan iuran 
sebesar Rp 28.000 juga yang pada akhirnya iuran pegawai tersebut mencapai Rp 2 
x Rp 28.000 = Rp 56.000 per bulan untuk satu keluarga. Sementara pegawai negeri 
paling senior dengan pangkat IVE dengan gaji pokok sebesar Rp 3.500.000 akan 
mengiur 2% juga yaitu, (2/100) x Rp 3.500.000 sama dengan Rp 70.000 per bulan. 
Pemerintah kemudian menambahkan iuran PNS tersebut sebesar Rp 70.000 per 
bulan, sehingga iuran pegawai senior ini menjadi Rp 140.000 per bulan untuk satu 
keluarga. Dalam tahun 2010 total kumpulan iuran program Askes diperkirakan 
hampir mencapai Rp 5,9 triliun untuk menjamin sekitar 16 juta peserta dengan nilai 
nominal rata-rata sekitar Rp 30.000 per orang per bulan. Iuran berupa prosentase 
upah untuk asuransi sosial merupakan praktik pengumpulan dana untuk jaminan 

Perbedaan iuran antara 
pegawai golongan rendah dan 
golongan tinggi namun 
mendapatkan manfaat medis 
yang sama merupakan esensi 
jaminan kesehatan sosial.  



 
 

kesehatan publik yang paling umum di dunia. Sesungguhnya iuran wajib tersebut 
mirip dengan pajak penghasilan yang juga wajib dan besarnya berdasarkan dari 
prosentase upah. Hanya saja, pajak penghasilan biasanya lebih progresif, yaitu 
pegawai yang berpenghasilan lebih besar atau golongan lebih tinggi membayar 
prosentase lebih tinggi. Perbedaan iuran pegawai golongan IA yang membayar 
sebesar Rp 56.000 sebulan dan pegawai golongan IVE yang mengiur Rp 140.000 
sebulan merupakan iuran yang menjamin ekuitas atau solidaritas sosial dimana 
yang kaya membantu yang miskin. Manfaat medis yang diterima oleh kedua 
keluarga pegawai tersebut tidak dibedakan. Pegawai golong IA yang bergaji kecil 
tetap mendapat manfaat bedah jantung atau pengobatan kanker jika salah satu 
anggota keluarganya terkena musibah penyakit berat tersebut. Inilah esensi jaminan 
kesehatan publik yang menyediakan solidaritas sosial terluas. 

Kita ambil contoh pelaksanaan program PT Jamsostek. PT Jamsostek belum 
menyesuaikan dengan UU SJSN, masih dibedakan prosentase iuran untuk pegawai 
atau pekerja lajang dan pekerja yang berkeluarga. Iuran pekerja lajang adalah 3% 
dari upah sebulan dengan perhitungan maksimum upah yaitu Rp 1 juta yang tidak 
diubah sejak tahun 1993. Iuran pekerja yang telah berkeluarga adalah 6% dari upah 
sebulan juga dengan maksium Rp 1 juta. Maka dapat dipastikan dengan UMP di 
Jakarta misalnya yang tahun 2011 ini adalah Rp 1.290.000,- maka perhitungan iuran 
pekerja lajang hanya (3/100)x Rp 1.000.000 =Rp 30.000 sekeluarga sebulan. 
Sedangkan iuran pekerja yang telah berkeluarga adalah (6/100) x Rp 1.000.000 = 
Rp 60.000,- sebulan. Dalam tahun 2010, kumpulan iuran Jamsostek dari sekitar dua 
juta pekerja, yang mencakup hampir 4,5 juta peserta adalah hampir mencapai Rp 1 
triliun dengan nilai nominal rata-rata per orang per bulan sebesar sekitar Rp 18.000,  

Dalam program Jamsostek yang diwajibkan mengiur hanya pemberi kerja 
atau majikan. Karena perbedaan iuran antara yang lajang dan yang berkeluarga, 
banyak pemberi kerja melakukan moral hazard, dengan mendaftarkan pekerjanya 
sebagai lajang, khususnya pegawai perempuan, agar iurannya menjadi hanya 
separuh. Biasanya mereka memberi alasan bahwa perempuan bukan kepala 
keluarga, sehingga tidak wajib menanggung anggota keluarga. Nah, bagaimana 
seandainya suami pekerja sedang menganggur atau bekerja di sektor informal yang 
tidak memiliki jaminan apapun. Praktik yang dilakukan pemberi kerja seperti ini tentu 
sangat merugikan karyawan. Oleh karena itu UU SJSN mengoreksi dan mengubah 
kewajiban iuran jaminan sosial menjadi tanggungjawab bersama antara karyawan 
dan pemberi kerja. Model seperti ini adalah model yang paling lazim diberlakukan di 
dunia.  

Dalam asuransi komersial, iuran disebut premi yang merupakan nilai atau 
harga suatu polis asuransi dengan manfaat yang sangat bervariasi. Semakin luas 
manfaat, misalnya manfaat mencakup bedah jantung atau cuci darah, semakin 
mahal harga premi. Harga premi tidak tergantung penghasilan penduduk. Harga 
premi juga dinaikkan ketika pembeli berisiko lebih besar. Seseorang yang berusia 



 
 

lanjut, seperti pegawai negeri golongan IVE yang biasanya berusia diatas 50 tahun, 
harus membayar premi yang lebih mahal dibandingkan dengan seseorang yang 
berusia 20 tahun. Model asuransi komersial memang memberikan variasi harga 
premi yang di pasaran Indonesia berkisar Rp 50.000 per orang per bulan (bukan per 
keluarga) sampai yang berharga Rp 2.000.000 per orang per bulan. Dalam asuransi 
komersial, metode perhitungan premi dilakukan dengan metoda aktuaria 
berdasarkan pengalaman klaim tahun-tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan 
kelompok risiko pembeli. Yang tua, karena lebih sering sakit-sakitan harus 
membayar premi lebih mahal dari yang muda, untuk paket jaminan yang sama. 
Orang yang pernah menderita penyakti darah tinggi atau penyakit jantung tidak bisa 
mendapatkan jaminan biaya berobat untuk penyakit yang sudah dideritanya, atau ia 
harus membayar premi lebih tinggi lagi.Perempuan, karena biasanya lebih sering 
sakit seperti gangguan menstruasi, dan melahirkan harus membayar premi lebih 
mahal Model asuransi komersial ini pasti hanya bisa dibeli oleh penduduk 
berpenghasilan tinggi dan itupun tidak menjamin semua pengobatan penyakitnya 
dijamin. Premi yang terkumpul ditujukan untuk menjamin kecukupan klaim dan 
keuntungan perusahaan. Sifatnya jangka pendek dan mengkotak – kotakkan peserta 
(pemegang polis) untuk membedakan premi. Karena volume peserta (pemegang 
polis) biasanya sedikit, maka fluktuasi klaim bervariasi besar. Hal ini merupakan 
hukum statistik atau hukum bilangan besar. Jumlah peserta yang sedikit 
menyebabkan perusahaan asuransi harus menambahkan biaya ketidakpastian, 
yang disebut marjin, yang dibebankan kepada pembeli. Fokus utama metoda 
aktuaria asuransi komersial adalah keuntungan usaha, bukan telindunginya peserta 
dari biaya berobat yang bisa membuat rumah tangga seseorang bangkrut. Dalam 
konsep komersial, sebuah rumah tangga bangkrut karena musibah penyakit yang 
diderita anggota rumah tangga bukanlah pertimbangan penyelenggara asuransi.  

Dalam asuransi komersial, solidaritas sosial antara yang kaya membantu 
yang miskin tidak dapat terjadi. Oleh karena itu, tidak ada satu negarapun yang 
mengandalkan asuransi komersial untuk menjamin seluruh penduduknya.  

Berbeda dengan asuransi komersial, asuransi sosial berfokus pada 
pencegahan kebangkrutan rumah tangga jika musibah sakit ringan atau berat 
menimpa sebuah keluarga atau peserta atau rakyat. Oleh karena itu, iuran untuk 
asuransi sosial tidak dikaitkan dengan penyakit seseorang, baik sebelum atau 
sesudah menjadi peserta. Besaran iuran juga ditetapkan dengan prosentase upah, 
tidak dihitung berdasarkan metoda aktuaria sebagaimana dilakukan dalam asuransi 
komersial. Namun demikian, tetap diperlukan analisis semacam analisis aktuaria 
dengan pertimbangan kecukupan dana jangka panjang, bukan tahunan dan bukan 
untuk menghitung keuntungan badan penyelenggara. Fokus perhitungan akturia 
dalam asuransi sosial adalah pada kecukupan dana jangka panjang dengan 
memperhatikan kenaikan upah, kenaikan jumlah peserta yang sakit, kenaikan biaya 
berobat dan tren ekonomi secara keseluruhan. Keuntungan asuransi sosial, yang 



 
 

biasanya menghimpun (pooling) dana secara nasional adalah jumlah peserta yang 
sangat besar, sehingga fluktuasi klaim hampir tidak tampak. Klaim dapat dihitung 
dengan hampir pasti, sehingga sangat mudah dilakukan.Hukum bilangan besar 
sudah pasti tercapai. Kita ambil contoh rasio klaim peserta Askes dan Jamsostek 
yang relatif stabil yang dapat dilihat pada Gambar  1. Dalam Gambar 1 di bawah ini 
tampak bahwa tren rasio klaim, yaitu jumlah biaya kesehatan yang dikeluarkan untuk 
membayar klaim program Askes dan Jamsostek dibandingkan dengan jumlah iuran 
yang diterima berfluktuasi dalam batas yang tetap mencukupi. Kenaikan atau 
penurunan yang tajam terjadi karena kenaikan upah dan kenaikan tarif yang 
disesuaikan secara berkala. Tampak dalam gambar tersebut kesinambungan dana 
jangka panjang yang selalu disesuaikan (Thabrany, 2010)2.  Klaim 90% artinya 
hanya 90% dana terkumpul digunakan untuk membayar klaim biaya medis atau 
biaya kesehatan. Porsi biaya klaim 90% tersebut belum termasuk biaya administrasi 
atau manajemen Askes dan Jamsostek. Dari gambar tampak jelas bahwa kedua 
program nasional tersebut belum pernah mengalami kekurangan dana karena klaim 
biaya medis belum pernah mencapai diatas 100% selama kurang waktu 20-30 
tahun. Karena alasan ini pulalah, kekhawatiran dana yang terkumpul tidak 
mencukupi atau badan penyelenggara bangkrut tidak beralasan. Karena, besaran 
klaim selalu dapat diatur dan diantisipasi. Pencatatan klaim dan akuntansi yang baik 
menjadi keharusan dalam program jaminan kesehatan.  

Gambar  2. 
Tren Rasio Klaim Jaminan/Asuransi Kesehatan Askes dan Jamsotek, 1984-2009 

 
Sumber: Thabrany, 2010. 

Program Jamkesmas dengan jumlah peserta puluhan juta sayangnya belum 
dikelola secara asuransi seperti ketika Askeskin dulu sehingga perkembangan rasio 
klaim tidak tersedia. Riwayat rasio klaim diperlukan untuk menghitung kemampuan 
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jangka panjang. Demikian juga program Jamkesda yang dikaji, sebagian besar 
dikelola oleh pegawai Pemda yang belum memahami manajemen asuransi dengan 
baik. Sebagian program Jamkesda tidak secara eksplisit mengalokasikan jumlah 
dana per orang per bulan. Data rasio klaim program Jamkesda tidak tersedia ketika 
kajian ini dilakukan. Sesungguhnya Kemenkes telah melakukan pencatatan klaim 
yang terpusat yang sudah dimulai sejak tahun 2009. Sayangnya, tidak semua RS 
yang telah diberikan uang Jamkesmas menyampaikan laporan klaim secara 
memadai. Akibatnya, data klaim yang dimiliki Jamkesmas belum cukup memadai 
untuk dijadikan dasar perhitungan. 

Kajian data klaim Jamkesmas, meskipun sudah punya sistem yang 
mengumpulkan klaim-klaim secara nasional, menunjukkan bahwa penataan data 
klaim masih belum memadai untuk tujuan evaluasi serapan dana. Tambahan, 
banyak RS tidak melaporkan klaim pada waktunya. Hal itu disebabkan karena klaim 
baru dapat diakui setelah diverifikasi oleh Kemenkes cq Kantor P2JK (Pusat 
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan). Masalah kelambatan verifikasi yang 
berdampak kelambatan laporan klaim memang ditemui di lapangan. Sebagai contoh 
pengalaman klaim RSUD Bangil yang tercantum dalam Tabel  9. Tampak bahwa 
klaim bulan Januari 2009 baru ditetapkan dan diakui (meskipun hanya 60,3%) di 
bulan Februari 2010. Proses klaim yang lama bisa bersumber dari verifikasi (sekedar 
administrasi) klaim di RS dan di Kemenkes. Dalam proses klaim Askes dan 
Jamsostek, proses verifikasi, pengakuan dan pembayaran dilakukan di kantor 
cabang di daerah. Dengan demikian, pencatatan di basis data administrasi klaim 
dapat lebih akurat dan lebih sesuai waktu. 

Tabel  9  
Pengalaman Klaim Jamkesmas di RSUD Bangil tahun 2009 

Bln 
layanan 
Tahun 
2009 

Tagihan/ 
Biaya RJTL 

& RITL 
(Rupiah) 

Tgl 
Pengiriman 

ke P2JK 

Tgl 
Penetapan 

P2JK 

Besar 
Penetapan 

P2JK 
(Rupiah) 

 (%) 
Klaim 
diakui 

Januari 442.122.674 16/6/2009 8/2/2010 292.945.298 60,3 
Februari 498.938.044 16/6/2009 8/2/2010 363.561.621 72,9 
Maret 482.180.397 7/9/2009 8/2/2010    
April 495.655.753 21/8/2009 8/2/2010 491.893.809 99,2 
Mei 396.474.540 9/11/2009 8/2/2010 386.319.442 97,4 
Juni 422.199.898 9/11/2009 8/2/2010 415.929.706 98,5 
Juli 544.642.528 15/10/2009 8/2/2010 535.368.875 98,3 
Agustus 509.132.977 22/10/2009 8/2/2010 503.411.687 98,9 
September 487.433.353 25/11/2009 8/2/2010 426.671.923 87,5 
Oktober 544.078.414 27/12/2009 8/2/2010 479.748.937 86,6 
November 552.445.474  8/2/2010 19.780.004 3,6 
Desember 537.554.431  8/2/2010 532.742.987 99,1 



 
 

 

Kebutuhan Dana/Iuran yang Memadai 
Salah satu hal penting dalam kajian ini adalah menghitung kebutuhan dana 

yang layak untuk program jaminan kesehatan publik yang harus didanai oleh 
Pemerintah dan pemda. Kecukupan dana tersebut seharusnya bisa dihitung dari 
riwayat klaim program. Sayangnya riwayat klaim Jamkesmas dan Jamkesda tidak 
tersedia. Namun demikian, paket manfaat yang diberikan antara paket Jamkesmas 
dan program Askes tidaklah berbeda, sehingga pengalaman klaim Askes dapat 
digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan dana untuk program Jamkesmas.   

Prediksi klaim di masa mendatang dilakukan dengan menggunakan data 
statistik pengalaman klaim di masa lalu untuk beberapa tahun ke belakang agar bisa 
dinilai kehandalannya dalam jangka panjang. Prediksi klaim tersebut dalam asuransi 
komersial disebut premi netto atau beban biaya medis. Setelah ditambahkan biaya 
operasional dan biaya cadangan klaim maka diperoleh iuran gross atau premi bruto, 
yaitu iuran yang dibebankan kepada setiap peserta. Pada asuransi sosial, 
perhitungan iuran memang tidak dilakukan dalam bentuk nominal yang harus 
disesuaikan setiap tahun, karena iuran ditentukan berdasarkan persentase upah. 
Sehingga ketika upah disesuaikan karena adanya peningkatan kebutuhan biaya 
hidup atau kenaikan gaji berkala, maka iuran secara nominal otomatis akan 
meningkat. Hal yang paling krusial adalah menentukan besar iuran pertama kali, 
karena akan menentukan besar iuran diwaktu mendatang. Namun demikian, karena 
iuran untuk penduduk miskin dan tidak mampu wajib dibayarkan Pemerintah, maka 
besaran iuran yang harus dibayarkan Pemerintah harus dihitung besaran nominal 
agar dana yang dialokasikan mencukupi untuk membayar klaim yang akan 
meningkat karena peningkatan pengguna maupun peningkatan biaya-biaya medis.  

Walaupun badan penyelenggara asuransi sosial tidak bertujuan mencari 
keuntungan,  namun badan penyelenggara juga tidak boleh defisit sehingga bisa 
memberikan jaminan optimal kepada para peserta secara berkesinambungan dalam 
waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu, perhitungan premi harus dihitung secara 
cermat dan perlu pemantauan secara berkala terus menerus. Dalam UU No 40 
tahun 2004 tentang SJSN diatur bahwa jaminan kesehatan diberlakukan dengan 
prinsip asuransi sosial dengan manfaat medis yang sama untuk semua peserta dan 
karenanya besaran iuran per kapita setelah dikonversi ke nilai nominal akan relatif 
sama dengan nilai rata-rata iuran pekerja penerima upah. Yang dibedakan adalah 
cara memperoleh sumber dana yaitu bagi orang miskin dan tidak mampu, iuran 
dibantu oleh pemerintah. Sedangkan untuk pekerja yang menerima upah, iuran 
dibayar bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. Dalam kalkulasi iuran program 
jaminan kesehatan publik disini, dilakukan perhitungan kebutuhan dengan 
melakukan prediksi klaim berdasarkan pengalaman klaim program Askes dan 
Jamsostek yang programnya sudah matang.  



 
 

Dalam Tabel  10 dan Tabel  11 dapat dilihat bahwa angka utilisasi atau 
frekuensi penggunaan rawat jalan lanjutan dan rawat inap peserta Jamkesmas jauh 
lebih rendah dari kedua peserta program jaminan kesehatan yang sudah matang 
(Askes dan Jamsostek). Tingginya angka utilisasi program Askes/PNS terkait 
dengan komposisi peserta Askes yang sekitar 40%nya adalah lansia atau pensiunan 
PNS dan pensiunan TNI/POLRI. Sementara peserta program Jamsostek seluruhnya 
tidak ada pensiunan, karena Jamsostek hanya menangani pekerja swasta yang 
aktif. Risiko kesehatan pensiunan jauh lebih tinggi dari risiko kesehatan penduduk 
usia kerja. Angka klaim program Jamkesmas masih jauh di bawah angka klaim 
kedua program jaminan publik yang berbasis iuran. Hal itu dapat disebabkan karena 
belum matangnya program Jamkesmas, pencatatan klaim yang belum baik, atau 
rendahnya peserta Jamkesmas menggunakan fasilitas yang menjadi haknya karena 
faktor lain, misalnya jarak dan budaya. Angka utilisasi tersebut dikalikan dengan 
rata-rata biaya untuk satu episode perawatan terkait menghasilkan prediksi klaim 
untuk tahun tersebut.  

 

Tabel  10  
Perkembangan Angka Utilisasi Rawat Jalan Lanjutan per 1000 Peserta per Bulan 

Tiga Program Jaminan Kesehatan 2005-1009 

Program 2005 2006 2007 2008 2009 
Askeskin/ 
Jamkesmas 3,35  5,35  5,59 3,70 3,49  
Askes PNS 51,32   54,34  56,33  53,30  42,01  
Jamsostek 11,86   13,59  10,46 9,15  10,78  

 

Tabel  11  
Perkembangan Angka Utilisasi Rawat Inap per 1000 Peserta per Bulan  

Tiga Program Jaminan Kesehatan Tahun 2005-1009 

Program 2005 2006 2007 2008 2009 
Askeskin/ 
Jamkesmas 1,30  2,19  1,87 1,24 1,05  
Askes PNS 4,32  4,34  5,22 5,28 4,29  
Jamsostek 3,18  3,84  3,08 2,49 2,95  

 

Berdasarkan maturitas klaim diatas, maka analisis klaim untuk penetapan 
iuran program jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan perhitungan biaya 
kesehatan berdasarkan kombinasi data klaim Askes dan Jamsostek. Data dari 



 
 

Jamkesda tidak mungkin diperoleh karena ketiadaan kemampuan SDM, kebutuhan 
anggaran dan visi pengelola yang tidak memahami pentingnya pencatatan klaim. 
Dalam perhitungan prediksi klaim, yang merupakan iuran netto, belum termasuk 
biaya operasional, biaya rata-rata rawat jalan dan rawat inap yang digunakan adalah 
pengalaman Askes yang setelah dikalkulasi dengan rata-rata besaran klaim per 
episode pengobatan dihasilkan rata-rata iuran per kapita per tahun sbb: 

1. Iuran rata-rata RJTP dan RITP dengan biaya kapitasi per bulan 
sebesar Rp. 2.000 untuk puskesmas dan Rp. 6.500 untuk dokter 
keluarga. 

2. Iuran rata-rata RJTL per peserta per tahun adalah Rp. 55.751,-. 

3. Iuran rata-rata Rawat Inap per peserta per tahun adalah Rp. 95. 213,-. 

Dengan mengambil asumsi, berdasarkan pengalaman masa lalu program 
Askes/Jamsostek, penggunaan RJTP dan RITP berkomposisi penggunaan 
Puskesmas 70% peserta dan Dokter Keluarga 30%, maka diperoleh prediksi RJTP 
dan RITP sebesar Rp. 40.200,- per peserta per tahun. Dengan kalkulasi demikian, 
diperoleh premi netto sebesar Rp. 191.080,- per peserta per tahun. Bila diperkirakan 
biaya cadangan teknis dan biaya administrasi pengelolaan masing-masing 5%, 
maka diperoleh prediksi iuran gros (gross contribution) sebesar Rp. 212.311,- per 
peserta per tahun atau Rp. 17.693,- per peserta per bulan. Jika dibulatkan, besaran 
iuran menjadi Rp 18.000 per orang per bulan, setara dengan rata-rata besaran iuran 
yang diterima oleh Jamsostek untuk jaminan kesehatan pekerja swasta. Apabila 
sebanyak 150 juta penduduk yang berada dalam rumah tangga pekerja mandiri, 
yaitu pekerja yang tidak menerima upah, tetapi mendapat penghasilan dari 
usahanya sendiri, maka bantuan iuran yang dibutuhkan secara nasional adalah 
sebesar Rp 32,4 Triliun. Bantuan iuran ini dapat ditanggung bersama antara 
Pemerintah dan pemda yang telah memiliki kemauan politik menjamin penduduknya. 
Pembagian beban Pemerintah dan pemda yang ideal adalah dengan sliding scale, 
atau beban yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Pemda yang kaya 
menanggung sama besar (50:50) dengan Pemerintah sedangkan pemda yang 
miskin cukup menanggung 10% beban iuran. Sisanya yang 90% dibayar oleh 
Pemerintah. Dengan demikian terjadi keadilan dalan menjamin seluruh penduduk. 

Besaran iuran rata-rata sebesar itu merupakan iuran yang layak dijadikan 
acuan untuk program nasional. Besaran iuran itu menjamin layanan yang memadai, 
ketersediaan obat yang memadai, dan kualitas layanan yang lebih baik dibanding 
dengan iuran Jamkesmas saat ini yang diperhitungkan Rp 6.000 per peserta per 
bulan. Sementara dalam draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan 
Kesehatan Nasional tampaknya ada kesepakatan untuk menyediakan bantuan iuran 
sebesar Rp 10.000 per peserta per bulan atau Rp 40.000 per keluarga per bulan. 
Besaran dalam Rperpres tersebut mungkin dihitung dengan asumsi lain, 



 
 

berdasarkan pengalaman klaim yang berbeda daripada yang dihitung dalam kajian 
ini. 

 
 

  



 
 

 

 
Jamkesmas Versus Subsidi BBM 

 

Suatu ketika terjadi perdebatan tentang sampai di mana Jamkesmas akan 
menjamin biaya pengobatan dan seorang pejabat menyatakan “jika pengobatan 
kanker, bedah jantung atau perawatan intensif yang menghabiskan ratusan juta 
rupiah dijamin untuk seluruh rakyat, negara akan bangkrut”. “berapapun uang yang 
disediakan tidak akan cukup!”, tegasnya lagi dengan bersemangat. Karena yang 
berbicara adalah pejabat tinggi pemerintah, semua hadirin tidak berani membantah. 
Seolah sinyalemen itu benar. Sama kelirunya, ketika pejabat yang lain di 
kesempatan lain menyatakan bahwa “Pemerintah tidak akan menaikan harga BBM, 
meskipun harga minyak dunia mencapai USD 100 per barel”, semua juga diam. 
“Sebab, jika harga BBM naik, maka harga-harga akan naik dan yang sulit rakyat 
juga”, lanjutnya. Kini, gejolak di Mesir mengancam harga minyak diatas USD 110 per 
barrel. Sangat aneh jika fluktuasi harga minyak karena gejolak dunia menjadi 
tanggungan Pemerintah sementara untuk musibah rakyat yang sakit, meskipun 
rakyat yang tidak miskin Pemerintah menyerahkan tanggung-jawab rakyat itu 
sendiri. Ini bukti perlindungan yang keliru. Seharusnya, rakyat dilindungi dari 
musibah alamiah, bukan dari fluktuasi harga pasar minyak. 

Tanpa banyak yang menganalisis secara mendalam, sesungguhnya dua 
argumen pejabat diatas tidak memiliki landasan konseptual dan landasan praktis 
yang diterapkan di negara lain. Kita juga tidak tahu persis, apakah argumen kedua 
pejabat tersebut, murni untuk kepentingan rakyat banyak atau hanya 
menguntungkan sebagian saja. Sejak terjadinya reformasi dan perubahan tata politik 
nasional, kata “rakyat” memang banyak digunakan dan menjadi semacam komoditas 
politik untuk menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil memang tepat, ditujukan 
untuk kepentingan rakyat. Tetapi kebanyakan rakyat tidak tahu, “rakyat yang mana” 
yang dimaksudkan. Mari kita tinjau dua keadaan diatas sesuai dengan paradigma 
“kewajiban” negara dan “subsidi” Pemerintah.  

Dalam pembukaan UUD45, salah satu kata kunci yang menjadi tulang 
punggung negara adalah memberikan “perlindungan” kepada seluruh rakyat. Seperti 
telah diilustrasikan diatas, seseorang yang tidak pernah mau sakit dan tidak pernah 
merencanakan sakit, mengalami musibah terkena serangan jantung dan 
memerlukan perawatan selama 40 hari serta pembedahan yang memakan biaya 
mencapai Rp 560 juta. Orang ini, yang merupakan rakyat Indonesia, tidak tergolong 
miskin, tetapi juga tidak kaya, karena penghasilannya sebagai pedagang kios yang 
dibantu oleh anggota keluarganya mencapai Rp 7-8 juta sebulan. Ia terkena 
musibah sakit, karena penghasilannya yang sebesar itu dan pendidikannya yang 



 
 

hanya tamat SMP tidak memberikan kesadaran padanya untuk melakukan 
pemeriksaan kesehatan (medical check up) setiap tahun. Berbeda dengan pejabat 
Pemerintah atau TNI/POLRI yang secara berkala mendapat jatah pemeriksaan 
kesehatan—yang memungkinkan pejabat tersebut cepat-cepat berobat dan masih 
dijamin oleh Askes pula. Pedagang ini tidak pernah juga merasakan gejala. Jadi, 
sakitnya si pedagang benar-benar musibah yang memungkinkan seluruh barang 
dagangannya dan rumahnya harus dijual untuk menyelamatkan jiwa si kepala rumah 
tangga (bread winner). 

Dalam konsep bermasyarakat madani, semua negara yang berbudaya, 
meskipun masih rendah, memiliki instink saling tolong ketika salah satu anggota 
masyarakat terkena musibah. Jika seorang pilot pesawat latih hilang di pegunungan 
Jawa Barat, maka Pemerintah, pemda, Tim SAR, tentara dan para pecinta terbang 
tidak pernah menghitung untung-rugi mencari dan menyelamatkan sang pilot. Jika 
dihitung-hitung, mungkin milyaran rupiah dihabiskan oleh berbagai komponen 
masyarakat dan pemerintah. Mengapa? Karena seseorang mengalami musibah, 
pesawatnya jatuh, dan tentu dia bukan orang miskin karena bisa membayar biaya 
latihan dan mungkin akan membeli pesawat kecil untuk dirinya. Tetapi, naluri atau 
instink kegotong royongan atau “solidaritas sosial” yang dimiliki manusia tidak 
mempertimbangkan imbalan atau melihat apakah korban adalah orang kaya atau 
miskin.  

Namun….mengapa pada nasib si pedagang yang sakit tidak diperlakukan 
sebagai terkena musibah? Mengapa kebijakan pemerintah dan masyarakat terhadap 
orang terkena musibah menjadi diskriminatif? Musibah sakit dianggap bukan 
musibah dan karenanya setiap orang yang sakit yang tidak miskin harus 
menanggung sendiri musibah itu. Ia dan keluarganya terancam bangkrut dan jatuh 
miskin (sadikin, sadikit sedikit jatuh miskin di negeri ini). Tidak ada berita, tidak ada 
gerakan masyarakat untuk menolongnya, dan tidak tampak solidaritas sosial 
sebagaimana yang terjadi pada penderita musibah jatuhnya pesawat latih. Bahkan, 
ketika keluarganya mencoba meminta keringanan di rumah sakit atau mengurus 
jaminan dari program untuk orang miskin yang dikelola Pemda, banyak pihak 
menyatakan bahwa orang ini sebetulnya tidak miskin. Banyak yang memvonis orang 
seperti ini, “memakan hak orang miskin”  dan tidak layak mendapat bantuan jaminan 
kesehatan. Bahkan, Menteri Kesehatan Fadillah Supari pernah menjuluki orang 
macam itu sebagai “koruptor”. Banyak pejabat juga menyamakannya upaya mencari 
bantuan (dalam bahasa anggaran Pemerintah disebut subsidi) program pemerintah 
sebagai tidak mengena atau salah sasaran. Lalu bagaimana dengan pemilik 1.000 
mobil taksi yang membeli bensin premium yang sesungguhnya mendapat subsidi 
milyaran rupiah setiap bulan? 

Cukup mengherankan jika orang macam pedagang kios tadi mendapat 
subsidi dianggap salah sasaran. Karena memang konsep subsidi adalah konsep 
bantuan pemerintah untuk pihak di luar pemerintah (bisa perusahaan, bisa 



 
 

perguruan tinggi, bisa rumah sakit swasta, dan bisa juga perorangan). Dalam 
bahasa anggaran, bantuan untuk perorangan disebut “bantuan sosial” atau dalam 
bahasa Inggris disebut social assistance. Jika kita telaah program subsidi 
Pemerintah untuk BBM dan listrik yang diberikan kepada PT (Persero) Pertamina 
dan PT (Persero) PLN, jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah tiap tahun. Tahun 
2010, subsidi tersebut mencapai lebih dari Rp 120 Triliun. Jika tidak mendapat 
subsidi, maka kedua perusahaan besar tersebut dikhawatirkan akan bangkrut. Untuk 
mencegah perusahaan bangkrut, maka Pemerintah menolong kedua raksasa bisnis 
itu dari APBN. Jumlah uang yang dikucurkan itu sekitar 20 kali lebih banyak dari 
yang dikucurkan untuk program Jamkesmas. Pantaslah kita bertanya, kok uang 
sebesar itu diberikan kepada dua perusahaan raksasa, meskipun milik BUMN, tetapi 
para direksi, manajer dan pegawainya bergaji besar-besar. Bukan hanya gaji, 
tunjangan perjalanan, tunjangan perumahan, dan tantiem (pembagian keuntungan) 
juga dinikmati oleh direksi dan seluruh karyawan kedua BUMN tersebut. Bahkan, 
ketika secara akuntansi neraca keuangan kedua BUMN tersebut juga masih 
“merugi”, uang jasa produksi bagi karyawannya masih tetap diberikan. Karyawan 
BUMN umumnya mendapat gaji diatas 14 kali setahun. Ada yang mencapai 18 kali 
setahun. Jadi subsidi BBM atau subsidi energi untuk siapa? Apakah tepat sasaran? 

Pejabat pembuat kebijakan selalu mengatakan bahwa subsidi BBM atau 
energi diperlukan agar harga-harga tidak naik dan pengusaha sering menuntut agar 
subsidi tersebut tidak dicabut agar pengusaha bisa bersaing. Benarkah? Sekarang 
mari kita kaji harga BBM di negara yang setara atau yang lebih miskin dari Indonesia 
seperti di India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Muangtai. Harga bensin disana sesuai 
harga pasar, hampir tidak ada subsidi. Tetapi, seluruh rakyat Sri Lanka dan 
Muangtai mendapat layanan kesehatan gratis, apapun penyakitnya. Produk-produk 
Muangtai, baik produk mobil, barang konsumsi, atau produk pertanian ada dimana-
mana dan tidak kalah bersaing dengan di Indonesia. Padahal, harga bensin dan 
solar di Muangtai di akhir 2010 hampir dua kali lebih mahal dibandingkan harga 
bensin dan solar di Indonesia. Yang salah subsidinya atau pengusahanya yang tidak 
mampu bersaing? Apakah subsidi BBM tersebut tepat sasaran? 

Jika kita kaji penikmat subsidi BBM di Indonesia bisa dipastikan yang 
menerima subsidi tersebut bukanlah orang miskin. Orang miskin tidak memiliki 
sepeda motor, tidak memiliki mobil dan jarang bepergian naik angkot apa lagi taksi. 
Suatu keluarga yang tinggal di Depok dengan memiliki 3 (tiga) mobil pastilah bukan 
orang miskin. Akan tetapi, keluarga seperti ini bisa menghabiskan 1.500 liter bensin 
premium atau solar tiap bulannya. Jika harga bensin premium atau solar sekarang 
Rp 4.500 per liter, sedangkan harga pasaran (misalnya di Shell, Total, atau Petronas 
seharga Rp 7.500 per liter, maka keluarga tersebut menikmati subsidi Pemerintah 
sebesar Rp 7.500 – Rp 4.500) dikali 1.500 liter. Jumlah subsidi yang diterima 
keluarga itu setiap bulan adalah Rp 3.000 x 1.500 atau sama dengan Rp 4,5 juta. 
Bisa dibayangkan bahwa pengusaha taksi besar di Jakarta dengan armada 



 
 

mencapai 5.000 unit menikmati milyaran rupiah subsidi BBM, setiap bulannya. 
Bantuan langsung tunai yang diberikan kepada penduduk sangat miskin hanya Rp 
100.000 setiap bulan. Si penduduk miskin, apalagi petani atau pedagang keliling di 
pedesaan tidak akan naik angkot tiap minggu. Sementara penduduk miskin dan 
hampir miskin yang mendapat Askeskin/Jamkesmas hanya menerima Rp 6.250 
setiap bulan atau per keluarga hanya sekitar Rp 25.000 per bulan. Jadi mana yang 
tepat sasaran? 

Sangat mengherankan jika banyak kita mempertanyakan bahwa seseorang 
yang sakit berat, tetapi tidak tergolong miskin, dan berusaha mencari kartu 
Askeskin/Jamkesmas atau Jamkesda dikategorikan salah tindak. Jika mereka 
menerima kartu jaminan kesehatan kemudian mereka dicap bukan warga negara 
yang baik dan program salah sasaran. Jika ada usul membiayai pengobatan 
Talasemia, kanker, cuci darah, dll yang mahal per kali atau per episode pengobatan, 
banyak pejabat keuangan dan sektor lain menyatakan tidak tepat sasaran. Padahal, 
sebagai contoh, kasus bedah jantung dan perawatan Rp 560 juta yang dibutuhkan, 
hanya terjadi pada kurang dari 1 orang per 100.000 peserta Askes. Artinya, dari 
100.000 orang/rakyat, paling banyak hanya satu orang yang memerlukan biaya 
perawatan sebesar itu dalam setahun. Memang, jika Pemerintah membayarkan 
biaya berobat sebesar Rp 560 juta kepada seseorang yang tekena musibah sakit 
tersebut, tampaknya pemerintah terlalu boros. Tetapi,…mari kita hitung dengan pola 
pikir asuransi.  

Dalam konsep asuransi sosial, yang akan diterapkan dalam UU SJSN yang 
terpilih dan disetujui oleh DPR serta diundangkan Pemerintah tahun 2004, 
Pemerintah wajib memberi bantuan sosial dalam bentuk iuran asuransi sosial.  
Setiap orang wajib mengiur setiap bulan yang dipotong dari upahnya dan majikan 
(pemberi kerja) wajib menanggung juga sebagian. Penduduk tidak mampu atau 
miskin wajib juga membayar iuran, akan tetapi Pemerintah yang diwajibkan 
memberikan dana bantuan sosialnya kepada mereka dengan nama bantuan iuran. 
Bahkan penduduk yang tidak menerima upah seperti pedagang yang tidak miskin, 
sah saja menerima bantuan iuran dari Pemerintah. Mengapa pemilik mobil boleh 
mendapat bantuan dana melalui subsidi BBM, sementara pekerja yang tidak 
menerima upah, yang sesungguhnya membantu membuka lapangan kerja dan 
karenanya membantu Pemerintah, tidak boleh menerima bantuan iuran? Jika 
mereka menerima bantuan iuran, berapa besar pemerintah membantu penduduk 
miskin, tidak mampu atau penduduk pekerja mandiri yang tidak menerima upah? 

Jika diperhitungkan untuk satu kasus diatas, bedah jantung termasuk 
perawatan intensif 40 hari, maka besarnya bantuan iuran menurut perhitungan 
asuransi adalah sebagai berikut (Tabel  12). Ilustrasi ini menunjukkan bahwa 
bantuan (subsidi) iuran bagi pekerja mandiri yang tidak menerima upah jauh lebih 
murah dan lebih dirasakan manfaatnya ketimbang subsidi BBM yang selama ini 
secara politis sangat sulit dihilangkan. Diperlukan keberanian publik (Pemerintah, 



 
 

DPR, dan dukungan berbagai pihak) untuk membenahi salah subsidi yang kronik 
tersebut. 

 Tabel  12  
Ilustrasi besaran iuran untuk Sebuah Layanan Bedah Jantung Mahal dengan 

Bantuan Iuran per Keluarga Per Bulan yang Kecil 

Jumlah 
penduduk 
(orang)  

Jumlah 
yang 
sakit  

Jumlah 
biaya 
berobat 
per orang  

 Besar iuran per 
orang per tahun 

Iuran per 
orang per 
bulan 

Iuran per 
keluarga 
per bulan 
(4 anggota) 

100.000  1 orang  Rp 560 
juta 

= Rp 
560.000.000/100.000 
= Rp 5.600 

Rp 5.600/12 
= Rp 467,- 

4 x Rp 467 
= Rp 1.868 

10.000.000 100 orang 100 x Rp 
560 juta = 
Rp 56 
milyar 

Rp 56.000.000.000/ 
10.000.000 = Rp 
5.600 

Rp 5.600/12 
= Rp 467,- 

4 x Rp 467 
= Rp 1.868 

 

Dari hitungan asuransi diatas, maka dengan mudah terlihat bahwa jika 
pekerja mandiri atau penduduk di sektor informal diberikan subsidi iuran oleh 
pemerintah untuk melindungi mereka dari kebangkrutan karena penyakit serangan 
jantung yang berat (biaya berobat mencapai Rp 560 juta), hanya Rp 1.868 per 
keluarga per bulan. Besar subsidi ini, jauh lebih kecil dari subsidi BBM bagi pemilik 
sepeda motor sekalipun. Sebab, pemilik sepeda motor yang membeli bensin satu 
liter saja setiap hari, menerima subsidi sebanyak Rp 7.500 – Rp 4.500 = Rp 3.000 
per hari. Sebulan, pemilik satu sepeda motor menerima subsidi Rp 3.000 x 30 = Rp 
90.000,-. Mana yang lebih tepat sasaran?  

Tentu ada yang mendebat bahwa besar subsidi iuran jaminan/asuransi 
kesehatan itu kan baru untuk satu penyakit. Sedangkan jumlah penyakit kan 
ratusan. Ya, benar. Jumlah penyakit banyak. Tetapi, hanya beberapa penyakit yang 
memerlukan biaya besar, yang membuat sebuah rumah tangga tidak miskin 
sekalipun bangkrut menjadi miskin. Sebut saja, penyakit kanker, kencing manis, 
tekanan darah tinggi, jantung, stroke, kecelakaan berat, dll. Tidak banyak. Jika ada 
10 penyakit mahal yang dijamin dan biaya berobatnya dihitung sama, maka subsidi 
pemerintah yang dibutuhkan untuk mencegah rumah tangga tidak miskin, apalagi 
rumah tangga miskin, jatuh bangkrut hanyalah 10 x Rp 1.868,- = Rp 18.680,- Masih 
jauh lebih kecil dibandingkan subsidi bensin yang diterima pemilik sepeda motor. 
Berapa subsidi bensin yang diterima suatu keluarga pemilik mobil? 

Bagaimana dengan penyakit lain, seperti diare, pilek, batuk, tenggorokan kering, dll. 
kering, dll. Biaya pengobatan penyakit model ini memang tergolong murah. Ambil 



 
 

contoh penyakit pilek yang sekali berobat mungkin cukup Rp 20.000 di puskesmas 
(termasuk obat). Akan tetapi, semua orang sakit pilek dua kali dalam setahun. 

Hukum alam telah menetapkan bahwa penyakit yang ringan diderita banyak orang 
dan setiap orang sering menderita penyakit tersebut. Sebaliknya, penyakit yang 

berat yang biayanya mahal tidak diderita setiap orang. Bahkan banyak orang yang 
tidak menderita sakit yang biayanya mahal dalam 50 tahun kehidupannya. Jika 

dihitung iuran untuk mengobati penyakit pilek, maka besaran iuran dapat dihitung 
sebagai berikut ( 

Tabel  13). Dalam ilustrasi ini, sesungguhnya memberikan bantuan iuran 
untuk pengobatan pilek yang hampir tiap rumah tangga mampu membayar sendiri, 
sesungguhnya kurang realistis. Penyakit pilek biasa tidak mematikan sedangkan 
penyakit jantung mematikan dan memiskinkan rumah tangga yang tidak miskin. 
Ilustrasi ini memberikan fakta bahwa manfaat dasar program jaminan yang 
diperlukan adalah manfaat pengobatan penyakit mahal yang memiskinkan rumah 
tangga. Jika layanan kesehatan yang mahal (sering disebut layanan katastropik) 
yang dijamin, maka program jaminan kesehatan untuk semua penduduk akan 
memiliki dampak besar sebagai program pencegahan kemiskinan.  

 

Tabel  13  
Ilustrasi Besaran Bantuan Iuran untuk Penyakit Pilek (penyakit ringan, tidak 

mematikan) 

Jumlah penduduk 100.000 

Jumlah yang sakit pilek, rata-rata tiap orang 2 (dua) kali 
menderita setahun 

200.000 

Jumlah biaya rata-rata pengobatan pilek setiap kali berobat Rp 20.000 

Jumlah biaya pengobatan pilek untuk seluruh penduduk 200.000 x Rp 20.000 = Rp 
4.000.000.000 (Rp 2 
milyar) 

Iuran tiap orang per tahun Rp 4.000.000.000/ 
100.000 = Rp 40.000  

Iuran tiap orang per bulan Rp 40.000/12 = Rp 3.333 

Iuran tiap keluarga per bulan, asumsi 1 keluarga 4 orang Rp 3.333 x 4 = Rp 13.333 

 

Jika sakit pilekpun mau dijamin, maka subsidi iuran Pemerintah untuk setiap 
keluarga agar jika salah satu anggota rumah tangga keluarga tersebut dapat berobat 
dan bisa bekerja, adalah sebesar Rp 13.333 per keluarga per bulan. Jumlah 
tersebut, masih jauh lebih kecil dari subsidi bensin untuk satu keluarga yang memiliki 



 
 

satu sepeda motor yang dapat mencapai Rp 90.000 per bulan. Satu keluarga yang 
memiliki satu mobil dapat menghabiskan 10 liter per hari dan karenanya keluarga ini 
menerima subsidi sebesar Rp 900.000 per bulan. Mana yang lebih tepat sasaran?  

Sesungguhnya, orang yang sakit pilek hampir tidak perlu bantuan atau 
subsidi. Biaya pengobatan sakit pilek murah dan hampir setiap keluarga, kecuali 
yang sangat miskin, bisa membayar sendiri. 
Sekali lagi perlu ditekankan bahwa pandangan 
terhadap terlalu royalnya pemerintah apabila 
membiayai penyakit jantung dan kronis lainnya 
sebetulnya tidak tepat.  Penyakit pilek tidak 
membuat rumah tangga bangkrut. Mengapa 
pejabat lebih menerima konsep memberikan 
jaminan iuran untuk paket dasar pengobatan 
pilek, bukan paket dasar pengobatan penyakit 
jantung? Bukankah bantuan iuran pengobatan 
penyakit jantung lebih murah dan efeknya 
pencegahan kemiskinan jauh lebih besar!  

Jadi, perlu perubahan cara pandang dan 
cara pikir sebagian pejabat Pemerintah dan 
tokoh masyarakat yang mampu memberikan 
kontribusi pada perbaikan kebijakan publik.   

Negara perlu melembagakan sistem 
tolong menolong secara formal dengan 
menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh 
penduduknya. Jaminan tersebut bersifat 
komprehensif dan tidak hanya berlaku bagi penduduk miskin karena hal-hal yang 
telah dijelaskan dimuka. Jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk atau disebut 
universal health coverage disediakan oleh negara yang berorientasi kesejahteraan 
maupun oleh negara kapitalis.  

 

  

Bantuan iuran untuk 
mencegah satu keluarga 
bangkrut dan jatuh 
miskin karena penyakit 
jantung hanya Rp 1.868 
sebulan. Sedangkan 
bantuan iuran untuk 
pengobatan pilek 
mencapai Rp 13.333 per 
keluarga per bulan. 
Sementara subsidi BBM 
untuk satu keluarga 
pemiliki satu mobil dapat 
mencapai Rp 900.000 
per bulan. 



 
 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

1. Program Jaminan Kesehatan Publik telah lama dikembangkan di Indonesia 
yang dimulai dengan Askes PNS yang sudah berusia 42 tahun. Program 
Jaminan Kesehatan kedua tertua adalah program Jamsostek yang berusia 17 
tahun. Kedua program publik diatas didanai dari iuran wajib yang oleh UU 
SJSN diperintahkan diperluas cakupan kepesertaannya. Program 
Jamkesmas merupakan program jaminan kesehatan terbesar akan tetapi 
dengan sumber dana dari APBN yang tidak didasarkan atas perhitungan yang 
tepat. Namun demikian program Jamkesmas telah memberikan perlindungan 
kepada puluhan juta penduduk miskin dan tidak mampu. Sejak tahun 2008, 
ketika Jamkesmas mengalami kesulitan dana dan terjadi banyak kasus yang 
dituding sebagai ‘salah sasaran”, maka pemda dianjurkan untuk menjamin 
penduduk hampir miskin di luar kuota yang dijamin Jamkesmas. Akibatnya, 
program Jamkesda menjamur dengan variasi manfaat dan pendanaan yang 
bersumber dari APBD, tetapi sulit diukur kinerjanya karena tidak ada standar 
dan ketiadaan sumber daya manusia yang memahami manajemen jaminan. 

2. Pengalaman program tersebut menunjukkan bahwa pencatatan klaim dan 
biaya dua program jaminan publik bersumber iuran yang dikelola oleh suatu 
badan penyelenggara bukan Pemerintah menunjukkan stabilitas angka 
utilisasi (proporsi peserta yang berobat dan mengklaim biaya berobat). 
Sedangkan program Jamkesmas dan Jamkesda sebagai program termuda 
belum menunjukkan pencatatan yang handal sehingga pengalaman klaim 
sulit digunakan untuk menghitung kebutuhan dana ke depan. Dari penelitian 
ke lapangan disinyalir bahwa pelaksana program Jamkesmas dan Jamkesda 
kurang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalamam di bidang 
manajemen jaminan. Mungkin juga keinginan untuk memahami kurang 
sampai sekarang program ini pada dasarnya adalah Program Bantuan.  UU 
No 40/2004 tentang SJSN sesungguhnya telah mengamanatkan Pemerintah 
membayar iuran, bukan menyelenggarakan sendiri program jaminan. 

3. Karena ketiadaan data klaim yang sudah lalu dari program Jamkesmas dan 
Jamkesda, maka perhitungan kebutuhan bantuan iuran per orang per bulan 
yang dikaji disini didasarkan atas pengalaman klaim Program Askes dan 
Jamsostek yang sudah matang, sudah stabil dan telah terbukti sustainable. 
Hasil perhitungan tersebut menunjukkan kebutuhan bantuan iuran sebesar 
sekitar Rp 18.000 per orang per bulan, yang setara dengan rata-rata 
besarnya iuran program jaminan kesehatan Jamsostek. Besaran iuran 
tersebut jauh lebih besar dari yang dicantumkan dalam Rperpres jaminan 
kesehatan yaitu Rp 10.000 dan jauh lebih besar dari iuran Jamkesmas tahun 
2010 yang hanya Rp 6.000 per orang per bulan. Besaran iuran yang 
disampaikan dalam kajian ini adalah besaran iuran yang memungkinkan 



 
 

fasilitas kesehatan swasta turut serta melayani peserta jaminan kesehatan 
universal. Jika diperhitungkan sekitar 150 juta penduduk akan diberikan 
bantuan iuran untuk memperoleh jaminan kesehatan secara universal, maka 
dibutuhkan APBN dan APBD sebesar Rp 32,4 Triliun. Jumlah ini 
sesungguhnya hanya sekitar seperempat dari bantuan (subsidi) BBM dan 
energi yang telah mencapai lebih dari RP 120 Triliun.  

4. Paket manfaat yang berlaku saat ini secara garis besar hampir sama, yaitu 
paket layanan komprehensif. Hal tersebut sesungguhnya sudah diakomodir 
oleh UU SJSN yang merumuskan paket layanan komprehensif, sesuai 
kebutuhan medis dan sesuai dengan temuan kajian ini menunjukkan bahwa 
kriteria kemiskinan tidak relevan digunakan untuk layanan kesehatan. Paket 
layanan yang diperhitungkan dalam hitungan kebutuhan iuran didasarkan 
pada paket layanan komprehensif tersebut.  

Sesuai dengan temuan dalam kajian ini, maka direkomendasikan: 

a) Agar Pemerintah secara konsisten mengembangkan jaminan kesehatan 
universal sebagaimana telah dilakukan negara-negara yang kondisi ekonomi 
dan sosialnya setara dengan Indonesia agar tercapai Cakupan Universal 
tahun 2014  sesuai dengan target Kementrian Kesehatan. Menurut hemat 
kami, langkah Jaminan kesehatan universal sudah dimulai dengan menjamin 
persalinan tahun 2011. Setelah itu, direkomendasikan supaya Pemerintah 
memberikan bantuan iuran untuk seluruh perempuan dan anak balita dari 
sektor informal (pekerja mandiri yang tidak menerima upah). Langkah 
berikutnya memberi bantuan iuran untuk penduduk lansia (usia > 60 tahun) 
yang bukan pensiunan pegawai negeri yang telah dijamin oleh Askes. Pada 
tahap akhir, seluruh penduduk yang belum memiliki jaminan diberikan 
bantuan iuran. Untuk pekerja di sektor formal, yang mendapatkan upah 
berkala dari majikan/pemberi kerjanya, maka Pemerintah melakukan 
penegakan hukum yang konsisten agar semua pemberi kerja mendaftarkan 
dan membayar iuran (bersama pekerja-pemberi kerja) dengan memulai 
penegakkan hukum bagi majikan dengan jumlah pekerja 100 orang atau 
lebih. Secara bertahap dalam lima tahun kedepan, penegakkan pembayaran 
iuran dilakukan kepada pemberi kerja dengan satu pekerja atau lebih.  

b) Beban bantuan iuran hendaknya dibagi dengan pemda yang telah memiliki 
kemauan politik menjamin penduduknya. Hanya saja, karena kemampuan 
keuangan pemda berbeda-beda, maka besaran sharing iuran disesuaikan 
dengan kapasitas fiskal pemda yang datanya telah dikembangkan oleh 
Kementrian Keuangan. Menurut Kementrian Keuangan pembagian beban 
bantuan iuran untuk pemda yang kaya adalah sama besar (50:50), 
sedangkan pemda yang miskin hanya membayar 10% saja beban iuran, 



 
 

selebihnya dibayar oleh Pemerintah. Dengan demikian akan terwujud 
keseimbangan beban iuran yang adil.   
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