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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Masalah kesehatan merupakan salah satu masalah yang saat ini 

masih dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. 

Persoalan rendahnya akses masyarakat terutama masyarakat miskin 

terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau masih 

menjadi tugas berat pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk 

menyelesaikannya. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah 

untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

adalah adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 

Januari 2014 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pelayanan  

kesehatan adalah suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, mencegah dan menyembuhkan  penyakit, serta memulihkan 

kesehatan  perseorangan,  keluarga, kelompok dan masyarakat.1 Fokus 

kebijakan Kementerian Kesehatan RI untuk periode 2015-2019 salah 

satunya adalah penguatan pelayanan kesehatan primer. Penguatan 

pelayanan primer mencakup 3 hal yaitu fisik (pembenahan infrastruktur), 

sarana (pembenahan fasilitas) dan sumber daya manusia (penguatan 

                                                           
1 Mubarok, Wahit Iqbal  &  Chayatin,  Nurul,  2009, Ilmu  Keperawatan  Komunitas 
Pengertian Dan Teori, Jakarta: Salemba Medika, hal.132. 
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tenaga kesehatan selain dokter).2 Fokus kebijakan tersebut sejalan 

dengan fokus pembiayaan program JKN melalui penguatan pelayanan 

primer di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) baik milik 

pemerintah maupun swasta. 

Puskesmas merupakan FKTP milik pemerintah yang menjadi 

ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia yang 

menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan lebih mengutamakan 

pelayanan promotif dan preventif di masyarakat sekitarnya. Pelayanan 

kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas kepada peserta dalam 

program JKN wajib dibayar oleh BPJS Kesehatan dengan tarif kapitasi 

dan tarif non kapitasi. Tarif kapitasi atau sering disebut dana kapitasi 

merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada 

Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa 

memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan 

oleh Puskesmas. Besaran tarif kapitasi bagi Puskesmas memiliki rentang 

Rp.3.000,00 – Rp.6.000,00 per peserta program JKN yang terdaftar di 

Puskesmas tersebut. Tarif kapitasi digunakan untuk administrasi 

pelayanan, promotif dan preventif, pemeriksaan, pengobatan, dan 

konsultasi medis, tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun 

non operatif, obat dan bahan medis habis pakai, dan pemeriksaan 

penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. 

                                                           
2  Internet, 26 September 2016, WWW:http://www.depkes.go.id/article/print/16092600002/ 
sekjen-kemenkes-dan-41-bupati-tandatangani-mou-penempatan-ns.html. 
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Adanya program JKN mengakibatkan dana kapitasi yang diterima 

oleh Puskesmas meningkat drastis mengingat peserta JKN sebagian 

besar terdaftar di Puskesmas. Menurut Pasal 12 Peraturan Presiden 

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, dana kapitasi di Puskesmas 

dapat dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan 

dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Jasa pelayanan 

kesehatan meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan, sedangkan 

dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan meliputi biaya obat, 

alat kesehatan, bahan   medis   habis  pakai, dan dukungan  biaya 

operasional pelayanan kesehatan lainnya.  

Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan dana kapitasi terdapat 

Puskesmas yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan 

layanan umum daerah sehingga terdapat Puskesmas yang belum tertib 

administrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah 

menetapkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik 

Pemerintah Daerah untuk mengatur pengelolaan dan pemanfatan dana 

kapitasi JKN di Puskesmas yang belum menerapkan pola pengelolaan 

keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pada pasal 12 ayat 

http://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=174056&file=Perpres0322014.pdf
http://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=174056&file=Perpres0322014.pdf
http://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=174056&file=Perpres0322014.pdf
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(4) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 diatur pembayaran dana 

kapitasi oleh BPJS Kesehatan dipergunakan untuk jasa pelayanan 

kesehatan di Puskesmas sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) 

dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan 

untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa 

Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah, Pasal 4 mengatur 

penggunaan dana  kapitasi untuk pembagian jasa pelayanan kesehatan 

diberikan berdasarkan latar belakang pendidikan dan jabatan, tanpa 

melihat beban kerja dan kinerja pegawai di Puskesmas. Hal ini 

menyebabkan timbul kesenjangan antara tenaga kesehatan dan non 

kesehatan di Puskesmas yang dapat mengganggu tim kerja dan kinerja 

di Puskesmas. Sedangkan pemanfaatan dana kapitasi untuk biaya 

operasional pelayanan kesehatan salah satunya digunakan untuk 

kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, belum secara detail 

diatur tentang belanja barang operasional dan belanja modal untuk 

sarana dan prasarana di Puskesmas. Hal ini menyebabkan Puskesmas 

belum optimal merealisasikan dana kapitasi untuk peningkatan sarana 

prasarana di Puskesmas sehingga realisasi penggunaan dana kapitasi 

pada tahun berjalan masih lambat dan belum terlihat serta dirasakan 

realisasinya oleh masyarakat yang berobat ke Puskesmas.  

http://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=174056&file=Perpres0322014.pdf
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Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai efektifitas dana kapitasi dalam 

meningkatkan mutu layanan masih rendah. Namun, perubahan kualitas 

layanan Puskesmas secara keseluruhan belum terlihat secara nyata. 

Dari aspek regulasi, KPK menemukan bahwa 2 (dua) peraturan yakni 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 yang mengatur tentang jasa medis 

dan biaya operasional berpotensi menimbulkan moral hazard dan 

ketidakwajaran, dimana regulasi yang ada belum mengatur mekanisme 

pengelolaan sisa lebih dana kapitasi.3  Peraturan Menteri Kesehatan   

Nomor 19 Tahun 2014 belum dapat menampung perkembangan 

kebutuhan Puskesmas dalam penyelenggaraan program JKN sehingga 

diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 

2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.  

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 

memberikan perbedaan pada penggunaan dana kapitasi untuk kegiatan 

operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja 

di bidang pelayanan kesehatan dan bukan untuk upaya kesehatan 

perorangan saja. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-

masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan 

                                                           
3 Internet, 19 Januari 2015, WWW: http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2440-kpk-
temukan-4-kelemahan-pengelolaan-dana-kapitasi. 
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mempertimbangkan variabel beban kerja yakni tambahan nilai bagi yang 

merangkap tugas administrasi dan merangkap tanggung jawab program. 

Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan 

kesehatan lainnya juga diatur secara detail antara lain belanja barang 

operasional dan belanja modal untuk sarana dan prasarana di 

Puskesmas. Pada Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 

Tahun 2016 juga diatur tentang pengadaan obat, alat kesehatan, bahan 

medis habis pakai berpedoman pada formularium nasional dan dalam 

hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum 

dalam formularium nasional dapat menggunakan obat lain termasuk obat 

tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, 

dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.  

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 

Tahun 2016 akan memberikan dampak bagi tenaga kesehatan dan non 

kesehatan di Puskesmas. Dampak dari ketentuan tersebut adalah 

penerimaan jasa pelayanan tenaga kesehatan mempertimbangkan 

beban kerja, penggunaan dukungan biaya operasional pelayanan 

kesehatan lainnya bisa digunakan sesuai kebutuhan Puskesmas 

misalnya untuk belanja barang operasional, terdiri atas: pelayanan 

kesehatan dalam gedung, pelayanan kesehatan luar gedung, 

operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, bahan 

cetak atau alat tulis kantor, administrasi, koordinasi program, serta 

sistem informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia 
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kesehatan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai yang 

diatur pada Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016. 

Untuk belanja modal sarana prasarana Puskesmas terdiri dari: 

pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan 

pelayanan kesehatan, misalnya: belanja kursi tunggu pasien, lemari 

obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, 

pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, 

dan lain lain, dimana hal tersebut diatur pula dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui tentang konsekuensi perubahan ketentuan 

penggunaan dana kapitasi JKN di Puskesmas. Ketepatan penggunaan 

dana kapitasi JKN di Puskesmas untuk jasa pelayanan bagi tenaga 

kesehatan dan non kesehatan serta untuk dukungan biaya operasional 

pelayanan kesehatan lainnya diharapkan memberikan dampak pada 

mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas. Oleh karena 

itu peneliti memilih judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional di Puskesmas Kota Semarang”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian maka 

dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaturan penggunaan dana kapitasi program JKN di 

Puskesmas Kota Semarang setelah dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016? 

2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana kapitasi program JKN di 

Puskesmas Kota Semarang setelah dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016? 

3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 terhadap 

penggunaan dana kapitasi JKN di Puskesmas Kota Semarang? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa 

tujuan dari penelitian yaitu: 

1. Untuk mendapatkan gambaran pengaturan penggunaan dana kapitasi 

program JKN di Puskesmas Kota Semarang setelah dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016. 

2. Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan penggunaan dana 

kapitasi program JKN di Puskesmas Kota Semarang setelah 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016. 

3. Untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 21 Tahun 2016 terhadap penggunaan dana kapitasi JKN di 

Puskesmas Kota Semarang. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Dari tujuan penelitian didapatkan beberapa manfaat dalam 

penelitian ini yaitu:  

1. Manfaat Teoritis   

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut:  

a. Untuk pengembangan ilmu di bidang kesehatan terkait dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk 

Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah. 

b. Untuk menambah pustaka tentang hukum khususnya hukum 

kesehatan dalam pelaksanaan penggunaan dana kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional.  

c. Untuk memberikan informasi atau bahan awal bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian di bidang kesehatan. 

2. Manfaat Praktis   

Dalam penelitian ini dapat diperoleh manfaat praktis yaitu untuk 

memberikan gambaran terkait penggunaan dana kapitasi di 

Puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 

Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 
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Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah. 

 

E. KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka pemikiran dalam penelitian terdiri dari kerangka konsep 

dan kerangka teori. Kerangka teori berupa deskripsi menjelaskan 

tentang hal-hal yang disajikan dalam kerangka konsep mengenai 

pemikiran penelitian pelaksanaan penggunaan dana kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional di Puskesmas setelah berlakunya Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana 

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan 

dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah. Kerangka konsep dalam penelitian ini 

disampaikan dalam bentuk gambar skema yang terdiri dari berbagai 

produk hukum yang berkaitan langsung dengan penggunaan dana 

kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional. Kerangka konsep dan 

kerangka teori dalam penelitian ini yaitu : 
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1. Kerangka Konsep 
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2. Kerangka Teori 

Pemberi layanan  kesehatan  harus  memahami  status  kesehatan  

dan  kebutuhan  layanan kesehatan masyarakat yang dilayaninya dan 

mendidik masyarakat tentang layanan kesehatan  dasar  dan  melibatkan  

masyarakat  dalam  menentukan  bagaimana  cara efektif 

menyelenggarakan layanan kesehatan.4 Sebagai  pusat  pelayanan  

kesehatan  strata pertama  di wilayah  kerjanya, Puskesmas merupakan 

sarana pelayanan kesehatan yang wajib menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan secara bermutu, terjangkau, adil dan merata.5 Mutu  layanan  

kesehatan  akan  selalu  menyangkut  dua  aspek  yaitu  pertama  aspek 

teknis dari penyedia layanan kesehatan itu sendiri dan kedua, aspek 

kemanusiaan yang   timbul   sebagai   akibat   hubungan   yang   terjadi   

antara   pemberi   layanan kesehatan dan penerima layanan kesehatan.6 

Peningkatan  mutu  pelayanan  adalah  derajat  memberikan  pelayanan  

secara efektif   dan   efisien   sesuai   dengan   standar   profesi, standar   

pelayanan   yang dilaksanakan  secara  menyeluruh  sesuai  dengan  

kebutuhan  pasien,  memanfaatkan teknologi   tepat   guna   dan   hasil   

penelitian   dalam   pengembangan   pelayanan kesehatan  sehingga  

tercapai  derajat  kesehatan  yang  optimal.7  

                                                           
4 Pohan, 2006, Jaminan  Mutu  Layanan  Kesehatan: Dasar-dasar  Pengertian  dan 
Penerapan, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, hal. 14. 
5 Trihono, 2005, Manajemen  Puskesmas  Berbasis  Paradigma  Sehat,  Jakarta:  CV 
Sagung Seto, hal. 78. 
6  Pohan, op.cit, hal. 15. 
7  Nursalam, 2014,  Manajemen   Keperawatan:   Aplikasi   dalam   Praktik   Keperawatan 
Profesional Edisi 4, Jakarta: Salemba Medika, hal. 296. 
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Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas 

merupakan salah satu manfaat jaminan pelayanan kesehatan dalam 

program JKN. Pelayanan kesehatan tersebut dibayar oleh BPJS 

Kesehatan dengan sistem kapitasi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana 

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan 

Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa : 

“Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang 
dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang 
terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan 
kesehatan yang diberikan. Standar Tarif Kapitasi di Puskesmas 
atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu 
rupiah) sampai dengan Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan 
dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan 
dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.”  

 
Pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 

Tahun 2016 diatur alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan 

untuk tiap Puskesmas ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh 

persen) dari penerimaan dana kapitasi untuk pembayaran jasa 

pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan 

yang melakukan pelayanan pada Puskesmas. Sedangkan untuk 

pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 

ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan 

besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. 

Pemerintah atau penguasa menggunakan instrumen yuridis 

sebagai sarana dalam mengendalikan masyarakat dengan maksud yang 
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bermacam-macam sesuai tujuan yang telah ditetapkan. “Instrumen 

yuridis yang dimaksud mempunyai sifat aplikatif yang secara langsung 

dapat diterapkan pada masyarakat.”8 Dalam penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana penerapan instrumen yuridis yakni Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 dilaksanakan di Puskesmas 

dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada 

masyarakat khususnya peserta JKN dan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, 

artinya cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan 

masalah penelitian melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial dengan 

meneliti data sekunder terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan 

dengan mengadakan penelitian primer di lapangan, serta membahas 

aspek-aspek sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu.9 

Penelitian-penelitian ilmu hukum dilakukan dengan menggunakan 

langkah-langkah metode penelitian ilmu sosial atau socio-legal 

research.10 

                                                           
8 Lutfi Efendi, 2003, Pokok-pokok Hukum Administrasi, Malang: Bayumedia Publising, hal. 
48. 
9 Agnes Widanti, dkk, 2009, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang: 
Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 7. 
10 Suratman dan Philips Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfa Beta,      hal. 
92. 
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Pendekatan sosiologis digunakan dalam penelitian agar dapat 

menggambarkan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan 

Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah di Puskesmas Kota Semarang. Pendekatan ini 

dapat membahas dua aspek sekaligus terkait dengan aspek yuridis 

dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa 

Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan 

aspek sosial yang melingkupi gejala sosial terkait dengan penerapan 

dari Peraturan Menteri Kesehatan  tersebut.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriftif 

analitis. Bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan gambaran 

secara rinci, sistematis dan menyeluruh, serta menganalisis dengan 

mencari sebab akibat suatu hal.11 Dalam penelitian ini 

menggambarkan pelaksanaan penggunaan dana kapitasi JKN serta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian dianalisa dengan 

mencari hubungan sebab akibat dari perbedaan ketentuan dengan 

                                                           
11 Ibid, hal. 8. 
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pelaksanaan yang ada dan menguraikannya secara konsisten, 

sistematis dan logis.  

Penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan menganalisa 

data primer dan sekunder secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menjelaskan, memberi pemahaman, interpretasi 

tentang perilaku dan pengalaman individu dalam berbagai bentuk cara 

untuk memahami perilaku dan pengalaman dengan mengetahui 

intisari dan pengalaman hidup yang dialami individu sehingga dapat 

diketahui sebab akibat dari perilaku individu tersebut.12 Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan penggunaan 

dana kapitasi di Puskesmas yang dilaksanakan oleh Kepala 

Puskesmas sebagai penanggungjawab pelayanan dan operasional di 

Puskesmas, bendahara kapitasi Puskesmas yang  mengelola 

penggunaan kapitasi di Puskesmas dan Dinas Kesehatan yang 

memiliki fungsi sebagai pembina dan pengawas dalam penggunaan 

dana kapitasi JKN di Puskesmas Kota Semarang. 

 

3. Jenis Data 

Berdasarkan sumbernya, data dapat diklasifikasikan menjadi 

data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data  yang 

diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi 

dengan alat pengambil data. Data sekunder merupakan data yang 

                                                           
12 Afiyanti Yati dan Imami, N.R., 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kharisma 
Putra Utama Offset, hal. 5. 
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diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung oleh peneliti dari 

subyek penelitiannya, berupa data dokumen atau laporan yang 

tersedia.13 Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 

pengambilan data melalui hasil wawancara pada narasumber, 

dokumen-dokumen serta data mengenai pelaksanaan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 di lapangan. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode 

pengumpulan data, yakni studi lapangan dan studi kepustakaan.  

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah cara untuk memperoleh data primer. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek 

yang diteliti.14 Dalam penelitian ini dilakukan studi lapangan pada 

lokasi penelitian yang telah ditentukan yakni Puskesmas di 

wilayah Kota Semarang. 

b. Studi Kepustakaan 

Dalam rangka mencari teori, konsepsi maupun pendapat 

yang berhubungan dengan pokok permasalahan maka digunakan 

studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari bahan-bahan pustaka atau studi kepustakaan yang meliputi : 

                                                           
13 Nurgiyantoro, 2001, Metodologi Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, hal. 43. 
14 Rianto Adi, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hal. 57. 
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1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari norma-norma dasar. Bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional. 

b) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. 

c) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. 

d) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan. 

e) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah. 

f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Puskesmas. 

g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 

Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. 
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2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari : 

a) buku tentang hukum kesehatan 

b) buku tentang metodologi penelitian hukum 

c) buku tentang sistem pembayaran kesehatan 

d) buku tentang kebijakan kesehatan  

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus 

tentang kesehatan, bibliografi, ensiklopedia, glossary. 

 

5. Metode Sampling 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode non-probability sampling yakni purposive sampling. 

Purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan dilakukan 

dengan cara mengambil subyek didasarkan tujuan atau kriteria 

tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini hanya 

dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber dengan 

jenis pertanyaan semi terbuka.15 Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan 

sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan. 

                                                           
15 Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: 
Ghalia indonesia, hal. 51. 
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Wawancara adalah suatu pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya.16 Dalam 

pelaksanaan penelitian dengan metode wawancara hanya memuat 

pokok-pokok yang akan ditanyakan.17 Wawancara dalam penelitian 

ini menggunakan panduan wawancara (model terpimpin/berstruktur) 

yang sudah disiapkan sebelumnya sehingga proses tanya jawab 

dalam wawancara terarah sesuai dengan tujuan penelitian. 

Dasar penentuan sampling dalam penelitian ini adalah 

menggunakan 3 kriteria yakni :  

a) Penentuan sampling berdasarkan wilayah geografis yang 

dibedakan 5 wilayah yakni : Semarang Utara, Semarang 

Selatan, Semarang Timur, Semarang Barat dan Semarang 

Tengah. 

b) Penentuan sampling berdasarkan Puskesmas Rawat Inap dan 

Non Rawat Inap, dipilih perwakilan Puskesmas Perawatan dan 

perwakilan Puskesmas Non Perawatan per wilayah geografis di 

Kota Semarang. 

c) Penentuan sampling berdasarkan jumlah peserta JKN terdaftar 

di Puskesmas minimal 10.000 peserta. 

                                                           
16 Melia Nur Indah Susanti, 2010, Statistika Deskriptif dan Induktif, Yogyakarta: Graha Ilmu, 
hal. 19-20. 
17 Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 
PT.Rineka Cipta, hal. 202.  
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Lokasi penelitian adalah Puskesmas di wilayah Kota 

Semarang. Berdasarkan ketiga kriteria penentuan sampling diatas, 

maka Puskesmas yang dijadikan sampling penelitian adalah : 

 Tabel I  Daftar Puskesmas sebagai Obyek Penelitian 
 

 

 

 

Narasumber yang dilakukan wawancara dalam proses 

penelitian yaitu: 

a. Kepala Puskesmas. 

b. Bendahara Kapitasi.  

c. Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan 

Lingkungan (PKPKL) Dinas Kesehatan Kota Semarang.   

d. Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota 

Semarang. 

e. Subbagian Keuangan Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

Wawancara dengan pihak Puskesmas dilakukan dengan 

Kepala Puskesmas dan bendahara kapitasi JKN di Puskesmas 

karena Kepala Puskesmas merupakan pimpinan Puskesmas yang 

bertanggungjawab penuh terhadap operasional di Puskesmas dan 

No. 
Kategori 

Puskesmas 
Wilayah 

Geografis 
Nama Puskesmas 

1. Rawat Inap Semarang Timur Tlogosari Kulon 

2. Rawat Inap Semarang Barat Gunung Pati 

3. Rawat Inap Semarang Selatan Srondol 

4. Non Rawat Inap Semarang Utara Genuk 

5. Non Rawat Inap Semarang Timur Tlogosari Wetan 

6. Non Rawat Inap Semarang Barat Tambak Aji 

7. Non Rawat Inap Semarang Selatan Padangsari 

8. Non Rawat Inap Semarang Utara Gayamsari 

9. Non Rawat Inap Semarang Tengah Kagok 
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bendahara kapitasi JKN yaitu petugas yang khusus ditunjuk untuk 

mengelola dana kapitasi JKN di Puskesmas. Sedangkan wawancara 

dengan pihak Dinas Kesehatan dilakukan dengan Bidang Pelayanan 

Kesehatan, Bidang PKPKL dan Subbagian Keuangan Dinas 

Kesehatan Kotas Semarang. Bidang Pelayanan Kesehatan 

merupakan bidang yang bertanggungjawab dalam pelayanan 

kesehatan dan Bidang PKPKL merupakan bidang yang salah 

satunya bertanggungjawab dalam promosi kesehatan dan 

pembiayaan kesehatan, serta subbagian Keuangan merupakan 

bagian yang bertugas dalam pembinaan dan pengawasan 

pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas. 

 

6. Metode Penyajian Data 

Metode penyajian data dalam penelitian disajikan dalam bentuk 

kalimat (uraian), tabel dan gambar.18 Dalam penelitian ini data 

deskriptif kualitatif disajikan dalam bentuk uraian dan tabel untuk 

melengkapi hasil yang diperoleh. 

 

7. Metode Analisa Data 

Metode analisa data ada dua yaitu metode analisa kuantitatif 

dan metode analisa kualitatif. Metode analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Metode 

penelitian dengan pendekatan kualitatif berbeda dengan pendekatan 

                                                           
18 Sugiyono, 2013, Statistika untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta, hal. 23. 
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kuantitatif, dalam pendekatan kualitatif perhatian dipusatkan pada 

prinsip umum yang mendasari perwujudan dan satuan gejala yang 

ada dalam kehidupan manusia atau pola yang ada. Analisis yang 

dilakukan adalah gejala sosial dan budaya dengan menggunakan 

kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh pola 

yang berlaku dan pola tersebut dianalisis dengan teori yang objektif. 

Penelitian kualitatif mampu mengungkapkan gejala yang ada di 

masyarakat secara sistematis. Oleh karena itu urutan atau sistematika 

yang ada dalam penelitian memberikan urutan serta pola berpikir 

secara sistematis dan komplek. Penelitian dengan pendekatan 

kualitatif mampu mengungkapkan gejala yang ada di masyarakat 

secara sistematis dan mampu mengungkapkan kejadian yang 

sebenarnya sehingga akan sulit ditolak kebenarannya.19  

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah 

metode penelitian kualitatif dengan menganalisa hasil wawancara dari 

narasumber kemudian data yang diperoleh dilakukan analisa 

mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 

Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 

Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah.  

                                                           
19 Purwanto, 2008, Metodologi Penelitian Kuantitatif; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,                   

hal. 117. 
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G. PENYAJIAN TESIS 

Penyajian tesis disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Pada bab I menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran yang meliputi kerangka konsep dan kerangka teori, metode 

penelitian dan penyajian tesis. 

Bab II menguraikan tentang bahan pustaka yang digunakan 

dalam penelitian yaitu tinjauan mengenai fasilitas kesehatan, 

pelayanan kesehatan di Puskesmas, sistem pembayaran di fasilitas 

kesehatan, pengertian dana kapitasi, penggunaan dana kapitasi, 

pengawasan dan pembinaan dalam penggunaan dana kapitasi JKN. 

Adapun bab III menguraikan gambaran umum obyek penelitian 

dan hasil wawancara dengan narasumber. Adapun pembahasan 

meliputi gambaran pengaturan, gambaran pelaksanaan dan faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penggunaan dana 

kapitasi JKN di Puskesmas setelah berlakunya Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 

Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah. 

Dalam bab IV disajikan mengenai kesimpulan-kesimpulan dari 

hasil pembahasan, saran-saran. 
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Daftar Pustaka Dan Lampiran  

Berisi tentang daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian 

dan lampiran-lampiran hasil penelitian. 

 

H.  JADWAL PENELITIAN  
 

No. Kegiatan 

Tahun 2016 Tahun 2017 

Bulan 

Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar 

1 
Pengajuan 
Judul                     

2 
Penyusunan 
Proposal Tesis                     

3 
Seminar 
Proposal Tesis                     

4 

Penyusunan 
Revisi Proposal 
Tesis                     

5 

Pengumpulan & 
Pengolahan 
Data                     

6 
Penyusunan 
Hasil Tesis                     

7 
Seminar Hasil 
Tesis                     

8 Sidang Tesis                      

9 
Pengumpulan 
Draft Tesis                     

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


