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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelayanan kesehatan adalah salah satu bentuk kongkret pelayanan 

publik. Sehat adalah hak azasi setiap manusia, kesehatan merupakan sebuah 

investasi bagi negara, dalam artian hanya manusia yang sehat baik jasmani dan 

rohani saja yang dapat melakukan pembangunan kelak dan untuk dapat 

mewujudkan tujuan pembangunan nasional diperlukan tenaga sumber daya 

manusia yang tangguh, mandiri dan berkualitas. Salah satu permasalahan 

kependudukan terbesar yang dihadapi pemerintah hingga saat ini adalah 

kesehatan. Masalah kesehatan masyarakat terutama di negara-negara 

berkembang seperti Indonesia didasarkan pada dua aspek utama yaitu aspek 

fisik seperti sarana kesehatan dan pengobatan penyakit, sedangkan yang kedua 

adalah aspek non fisik yang menyangkut masalah kesehatan. Pelayanan 

kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan yang mudah, murah, cepat dan 

dengan prosedur yang tidak berbelit-belit. Masyarakat mengharapkan agar 

kiranya pelayanan kesehatan yang diberikan lebih baik dan tidak memandang 

dari sudut pandang baik status sosial ataupun kelas-kelas tertentu. Amanat 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) Amandemen ke IV (empat) 

merupakan tanggung jawab negara dalam memenuhi  hak dasar bagi warga 

negara serta menerima program jaminan kesehatan terhadap warga miskin dan 

tidak mampu dari pemerintah sesuai dengan bunyi Pasal 34 ayat (2) 

menyatakan bahwa :  

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan”.  
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Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara 

penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara 

jaminan nasional dalam memenuhi bentuk perlindungan sosial terhadap 

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

Sosial Nasional memuat asas-asas pelaksanaan sistem jaminan kesehatan bagi 

masyarakat, berdasarkan Pasal 2  bahwa : 

“Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas 

kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat indonesia”  

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional dapat mensinkronkan sistem jaminan sosial setiap penyelenggaran 

program-program jaminan sosial yang menyeluruh bagi warga negara, serta 

dapat menjangkau kepesertaan secara luas dan dapat memberi manfaat bagi 

peserta. 

Singkronisasi dan menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan 

SJSN, dibentuk suatu lembaga Dewan Jaminan Sosial yang diketuai oleh 

seorang pejabat setingkat Menteri, dengan anggota dari unsur pemerintah, 

pemberi kerja dan pekerja, profesi terkait dan bidang-bidang usaha terkait. 

Melalui sistem ini, Dewan tersebut diharapkan akan mampu melakukan 

“enforcement” Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan 

diberikan kewenangan menetapkan sanksi administrasi maupun tindakan 

pidana untuk ditegakkan, agar semangat penerapan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang SJSN dapat berjalan “on the track” untuk memenuhi 

amanat konstitusi. Penyelenggaraan jaminan sosial bagi kelompok informal, 

maupun pemerintah daerah tetap diberikan peluang membantu dan 
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memfasilitasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dengan 

membentuk lembaga jaminan sosial di daerah yang harus terintegrasi dan 

terkoordinasi dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial secara nasional.
1
   

Pemerintah dalam hal ini terus menerus memfokuskan kinerja untuk 

mengatasi masalah kemiskinan, berbagai kebijakan dan program diturunkan 

oleh pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ini. Akan tetapi, 

kesenjangan terus terjadi dikarenakan belum mampu untuk mengatasi masalah 

ini secara menyeluruh kepada semua rakyat miskin di Indonesia. Program 

Sistem Jaminan Sosial Kesehatan (SJSN) adalah menjamin dan memastikan 

masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan 

seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 

diselenggarakan oleh BPJS kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).
2
  

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah Badan Hukum 

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS 

Bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan 

terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau 

anggota keluarga. Hadirnya BPJS membawa asas kemanusiaan dalam 

menyelenggarakan jaminan asuransi kesehatan terhadap kehidupan sosial, 

utamanya masyarakat miskin dan kurang mampu dapat menerima manfaat atas 

penyelenggaraan sistem dan kebijakan pemerintah dalam menjamin hak-hak 

dasar terhadap kesehatan masyarakat. Program BPJS terbagi menjadu dua, 

yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah 

                                                           
1
 Sarwo Budi Y, 2012, Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Yang Berkeadilan Dalam Negara 

Kesejahteraan Di Indonesia, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hlm.26 
2
 http://tnp2k.go.id/kartu-indonesia-sehat 
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Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 

Selain itu dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, pemerintah 

mulai menggalakkan program-program yang diarahkan kepada masyarakat 

kurang mampu sehingga semua masyarakat dapat menikmati pelayanan 

kesehatan secara adil dan merata. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 juga 

menetapkan Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang 

terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk 

Jaminan Nasional Kesehatan (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS 

Kesehatan yang Implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Secara operasional, 

pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan 

Presiden, antara lain : Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pasal 16 ayat (1) dan ayat 

(1a) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
3
 

Tahun 2014 Pemerintahan Presiden Joko Widodo meluncurkan 

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu 

Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai kartu jaminan bagi masyarakat kurang 

mampu. Program KIS sendiri dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sebagai 

badan penyelenggara sistem jaminan kesehatan nasional. Dasar hukumnya 

adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS 

Kesehatan.  

                                                           
3
 Rikal Eben Moniung, Frans Singkoh, Daud Markus Liando, (2017), “Implementasi Program 

Kartu Indonesia Sehat Di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan Kabupaten Minahasa”. Jurnal 

Eksekutif, Vol 1, No 1 (2017). Hlm. 3 
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Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 tahun 

2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program 

Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga 

Produktif. Poin kedua angka 6 (enam) menjelaskan bahwa pelaksanaan 

Program Indonesia Sehat harus disosialisasikan untuk untuk memberi manfaat 

bagi masyarakat : 

a. Meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial Direktur Utama 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam : 

1) Menetapkan sasaran program indonesia sehat yang juga menerima 

bantuan iuran. 

2) Membayarkan iuran penerima bantuan iuran kepada Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan 

3) Menyediakan dan memperbaiki fasilitas kesehatan dalam rangka 

pelaksanaan program Indonesia sehat. 

b. Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program 

Indonesia Sehat. 

c. Menjadi pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia 

Sehat, dan 

d. Melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Sehat sekurang-kurangnya 

3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila di perlukan kepada 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

  

Pemerintah memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan, 

khusunya warga miskin dan tidak mampu. Secara realitas pelayanan kesehatan 

masih banyak fasilitas kesehatan yang tetap memungut biaya bagi warga 

miskin yang tidak mampu, sehingga kesehatan gratis yang dijanjikan oleh 

pemerintah tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Sistem pendataan 

peserta, dalam hal ini peserta sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang 

lebih diutamakan pelayanan kesehatan tidak maksimal. Manfaat atas kebijakan 

pemerintah terhadap jaminan kesehatan kurang di sosialisasikan pada tingkat 

daerah, begitu juga pemerintah daerah yang masih apatis terhadap sistem 
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promotif dan preventif atas jaminan kesehatan sosial terhadap pelayanan 

kesehatan masyarakat kurang mampu. 

Salah satu program yang didapatkan atau diterima oleh keluaga miskin 

yaitu program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), 

dengan bertujuan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat atau 

keluarga miskin di kota maupun di desa untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan secara gratis. Penggunanya KIS PBI sendiri dapat berfungsi di 

setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. KIS PBI 

merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program 

kesehatan yang sebelumnya yaitu Kartu BPJS kesehatan. Sebagai program 

fasilitas kesehatan dari Negara, ternyata KIS PBI dan Kartu BPJS kesehatan 

memiliki perbedaan diantaranya adalah jika Kartu BPJS merupakan sebuah 

program yang anggotanya harus mendaftar dan membayar iuran, sedangkan 

KIS PBI anggotanya diambil dari keluarga miskin atau masyaraka kurang 

mampu dan pemberian kartunya tersebut ditetapkan oleh pemerintah serta 

pembayaranya ditanggung oleh pemerintah. 

Peluncuran KIS sejak tahun 2014 masih memiliki berbagai pertanyaan 

bagi kalangan masyarakat miskin kebawah, karena masih ada kartu lain yang 

beroperasi sebagai jaminan asuransi kesehatan maupun jaminan pengobatan 

seperti Kartu ASKES, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu JAMKESMAS dan 

JAMKESDA yang masih berlaku serta dapat dipergunakan untuk mendapat 

Jaminan Kesehatan Kesehatan (JKN). Program KIS adalah nama untuk 

Program JKN gratis bagi Penduduk Indonesia, khususnya fakir miskin dan 

tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah dan pemerintah 
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daerah. Jadi, KIS adalah suatu program, sedang BPJS Kesehatan adalah badan 

yang ditugaskan untuk menyelenggarakan program tersebut. 

Secara kualitas dan kuantitas program KIS lebih ditingkatkan dari 

program sejenis yang sebelumnya sudah ada. Secara kualitas program KIS 

memberikan tambahan manfaat layanan promotif, preventif dan deteksi dini 

perorangan yang dilaksanakan secara lebih insentif dan terintegrasi dengan 

program kesehatan masyarakat yang sudah ada. Secara kuantitas peningkatan 

program KIS ini adalah untuk peningkatan sasaran peserta yaitu sebanyak 1,7 

juta jiwa yang berasal dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

untuk tahapan awal dan tahapan lanjutan. 

Kebijakannya pemerintah menanggung biaya kesehatan bagi warga 

miskin dan tidak mampu sebagai representasi atas kesehatan gratis. Artinya 

bagi fakir miskin dan keluarga tidak mampu yang tercatat dalam data 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, baik 

di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun di Puskesmas 

setempat. Hal ini di atur dalam Paraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 

tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pasal 1 Angka (4), menyatakan bahwa : 

“Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau selanjutnya disebut 

PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 

sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan” 

 

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Penerima Bantuan Iuran 

(PBI) adalah Tanggungjawab pemerintah yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) 

dan ayat (1a) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan, menyatakan bahwa : 
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Ayat (1) “Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBI Jaminan Kesehatan di bayar oleh 

Pemerintah”.      

Ayat (1a)“Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftar oleh 

pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah”. 

 

Peserta Non Penerima Bantuan Iuran (PBI)  atau yang disebut dengan 

penerima upah adalah masyarakat yang memiliki tingkat pekerjaan serta 

mendapatkan upah atau gaji tiap bulan, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), 

Anggota TNI dan Polri, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Pegawai Swasta, dan Pekerja lainnya yang menerima upah 

bulanan. Sedangkan penentuan kategori fakir miskin dan tidak mampu  akan 

ditentukan oleh Data yang di Validasi Pemerintah dan Kementrian sebagai 

penerima bantuan iuran Sesuai Penjelasan Pasal 7, menyatakan bahwa : 

“Menteri yang menyelenggarankan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan yang 

telah di tetapkan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (2) sebagai 

peserta Program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan” 

  

Jenis kepesertaan BPJS Kesehatan sebenarnya di bagi menjadi 

beberapa kategori kepesertaan yaitu Peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan 

Iuran) dan Non PBI (Penerima Bantuan Iuran), Peserta BPJS PBI disebut 

sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran dari pemerintah yang iuran 

bulanannya dibayarkan oleh pemerintah, sedangkan non-PBI adalah iuran di 

bayar masing-masing perbulannya. Peserta BPJS PBI di bagi lagi menjadi 2 

golongan yaitu Peserta BPJS PBI APBD (dulu pemegang kartu Jamkesda) 

yang iuran bulanannya menjadi tanggungan pemerintah daerah dan Peserta 
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BPJS PBI APBN (dulu pemegang kartu Jamkesmas) yang iuran bulanannya 

menjadi tanggungan pemerintah pusat.
4
 

Sistem JKN dikembangkan konsep pelayanan berjenjang dengan 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu Puskesmas, Praktik Dokter, 

Dokter Gigi, Klinik Pratama atau yang setara dan Rumah Sakit Kelas D. 

Sistem pelayanan kesehatan FKTP berperan sebagai pemberi pelayanan 

kesehatan dasar dapat berfungsi optimal sesuai standar pelayanan medik dan 

standar kompetensinya (BPJS Kesehatan, 2014). Bentuk pelayanan berjenjang 

ini dikenal sebagai sistem rujukan yang menetapkan prosedur rujukan sebagai 

ketentuan yang harus di ikuti semua peserta (Andini, 2014). 

Kinerja pemerintah daerah dapat dirasakan melalui pelayanan 

kesehatan yang murah atau gratis, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan 

pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas/PKM) disetiap Desa/Kelurahan 

yang ada di wilayah Kabupaten/Kota. Pendistribusian KIS PBI juga harus 

terkoneksi dengan pihak BPJS Kesehatan tiap cabang yang ada di wilayah 

setempat, untuk memastikan sampai atau tidaknya ke peserta eks Jamkesmas 

atau Jamkesda sesuai dengan data peserta di Kementerian Kesehatan kepada 

BPJS Kesehatan di tahun 2015 yang datanya ditetapkan oleh Kementerian 

Sosial sesuai PP Nomor 76 Tahun 2015 perubahan PP Nomor 101 Tahun 2012 

tentang Penerimaan Bantuan Iuran. Sehingga distribusi KIS PBI tidak hanya 

sekedar membagi kepada warga miskin dan tidak mampu, tetapi masyarakat 

harus mengetahui penggunaan dan pemenfaatan KIS PBI tersebut. 

                                                           
4
 Taufiqul , Ricky, Siti , Putri, Humairah, Lestari, Irma, Novi, Regina, Elman Boy (2017), 

“Gambaran Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pada Peserta Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) Dan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) Di Puskesmas Medan Denai”. 

Jurnal Ibnu Sina Biomedika, Vol 1, No 2 (2017). Hlm. 155 
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Kabupaten Bima adalah urutan ke 7 (Tujuh) dari 10 (Sepuluh) 

Kabupaten dan Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam 

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan porsentase 63,29 %  

tahun 2018. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bima dari Data Badan 

Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 yaitu 524.677 Jiwa dan Warga Miskin 

sebanyak 332.065 dengan Porsentase 16.04%.  

Kondisi wilayah Kabupaten Bima masih kurang mampu mengakseskan 

informasi yang dapat diserap oleh masyarakat miskin dan tidak mampu yang 

ada di wilayah terpencil. Perhatian Pemerintah maupun Pemerintah Daerah 

masih kurang dalam menghadirkan tingkat pemberdayaan di bidang kesehatan. 

Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi terkait 

pemanfaatan jaminan kesehatan, dalam hal ini KIS sebagai alat pembiayaan 

jaminan kesehatan oleh masyarakat khusunya kelompok PBI sebagai alat 

untuk pembiayaan kesehatan gratis. Namun, masih banyak masyarakat yang 

awam akan informasi atas kebijakan dalam pelayanan kesehatan, sehingga 

pemerintah daerah maupun stakeholder yang ada di wilayah memiliki 

tanggungjawab masing-masing. Begitu pula fasilitas kesehatan sebagai sarana 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu harus 

memberikan pelayanan yang optimal. Pendataan peserta yang masuk kategori 

PBI juga harus tepat sasaran untuk menghindari diskriminasi data penerima 

Kartu Indonesia Sehat.  

Kabupaten Bima dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) memiliki kekurangan pada sistem pendataan peserta PBI, 

karena masih ada beberapa Peserta penerima KIS PBI mendapatkan 

pengecualian dalam pembagian Kartu. Faktor kedekatan dari pihak aparat 
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maupun tenaga lainnya yang melakukan pendataan peserta mempengaruhi 

adanya ketimpangan dalam kelompok PBI. Pelaksanaan sosialisasi yang masih 

memiliki kendala anggaran dapat mempengaruhi pengetahuan peserta PBI 

menggunakan kartu KIS pada mekanisme pengobatan di fasilitas kesehatan. 

Khusus untuk ibu hamil di kabupaten bima lebih di dahulukan untuk 

menerima KIS melalui kategori tingkat ekonomi dan pendapatan, Ibu Hamil 

tersebut kurang mampu atau miskin otomatis masuk dalam anggota PBI, 

namun masih banyak beberapa masyarakat mendapat KIS dari kalangan 

keluarga yang mampu.  

Pendataan terhadap peserta KIS di Kabupaten Bima, hasilnya masih 

pragmatis dalam menentukan kategori PBI, disebabkan kedekatan personal 

dan kedekatan yang muatannya politis. Oleh karena itu, intensitas pemerintah 

daerah dalam melakukan sosialisasi serta kebijakan terhadap pemanfaatan KIS 

PBI lebih aktif di jalankan sesuai program promotif dan prefentif dalam 

pelayanan kesehatan. Informasi dari data dinas kesehatan kabupaten bima 

untuk pembagian KIS di Kabupaten Bima sudah terlaksana sampai dengan 

tanggal 2 Pebruari 2018, yang tersebar ke 18 Kecamatan antara lain : 

Pembagian Tahap I (pertama) yang tersebar ke 12 (Dua Belas) Kecamatan 

sejumlah 39.055 peserta dan Tahap ke II (Dua) sejumlah 26.842 dengan Total 

Pembagian yaitu sejumlah 65.897 Peserta. 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan bagian dari 

program penunjang Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2019 sebagai 

sektor peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, karena masih 

banyaknya warga miskin dan tidak mampu sampai sekarang kurang 

memahami prosedur penggunaan serta pemanfaatan sisten JKN melalui KIS 
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PBI. Tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak 

BPJS Kesehatan Cabang Bima pun masih kurang terlaksana secara merata dari 

18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, sehingga masyarakat pada 

Kelompok PBI kurang memahami betul prosedur pemanfaatan KIS PBI 

sebagai Jaminan Asuransi Kesehatan. Oleh karena itu, penulis mengambil 

penelitian dengan judul “Pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bagi 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Di Kabupaten Bima Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB) Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 40 Tahun 

2009 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuksan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaturan pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bagi 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Bima Provinsi NTB ? 

2. Bagaimanakah implementasi dan akses pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat 

(KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Bima Provinsi NTB ? 

3. Bagaimanakan hambatan - hambatan dalam implementasi Kartu Indonesia 

Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Bima Provinsi 

NTB ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari Perumusan Masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan pemanfaatan Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) yang sudah diterima ke Kelompok Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Bima Provinsi NTB. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi maupun 

akses dalam pemanfaatan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi 

Kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Bima Provinsi 

NTB. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam 

implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke Kelompok 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Bima Provinsi NTB. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teori bagi 

pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan terhadap Peserta KIS PBI 

sebagai kartu asuransi jaminan kesehatan di daerah, guna mendapatkan 

pengetahuan terhadap kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-

undangan. Konstribusi hasil penelitian ini dapat memberikan 

pengembangan pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu 

hukum pada khusunya hukum kesehatan terkait pelaksanaan kebijakan 

pemerintah dalam Program Indonesia Sehat dengan menggunakan KIS bagi 

Kelompok PBI. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan 

bagi Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial maupun Tenaga 

Kesehatan sebagai pelaksana aturan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan terhadap kelompok PBI ketika memanfaatkan KIS sebagai 

Jaminan Asuransi Kesehatan. Serta menjalankan aturan maupun regulasi 

sebagai jaminan pelayanan yang bermutu berdasarkan kebutuhan dan hak  

bagi warga miskin dan tidak mampu sebagai Peserta PBI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

E. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat bagi peserta dalam 

memberikan informasi dari 

pemerintah. 

Pasal 13 Huruf )d) dan (f) 

Undang-Undang Nomor 24 

Tanggungjawab pemerintah 

sebagai pelaksana program 

jaminan kesehatan. 

 

Pasal 20 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan 

 

Manfaat Program Jaminan 

Sosial bagi Masyarakat. 

 

Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional 

 

Manfaat bagi peserta dalam 

memberikan informasi dari 

pemerintah. 

Pasal 13 Huruf )d) dan (f) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial 
 

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Kedua Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN. 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, 

dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. 

Tanggungjawab Penyelenggara 

JKN di Daerah  

Sasaran Peserta Program Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) 

Pemanfaatan KIS Bagi Penerima 

Bantua Iuran (PBI) 

Pengaturan Hambatan Implementasi 
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2. Kerangka Teori 

Ada beberapa sudut pandang yang dijadikan landasan perlunya sistem  

kesehatan, yaitu sebagai berikut:  

a) Tinjauan Sosial Politik 

Mengatasi masalah di atas, pemerintah mengambil suatu 

kebijakan, yaitu desentralisasi bidang kesehatan. Sebagai tindak lanjut 

peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi telah di 

tetapkan seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang 

merupakan inti kebijakan desentralisasi. Undang-undang tersebut 

membawa dampak baru terhadap kewenangan dan kewajiban 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyangkut kesejahteraan 

masyarakat, termasuk kesehatan. Suatu realita yang ditimbulkan oleh 

strategi desentralisasi adalah perubahan status tempat pelayanan 

kesehatan masyarakat seperti rumah sakit pemerintah berubah menjadi 

Perjan. Hal ini secara otomatis mempengaruhi biaya pemeliharaan 

kesehatan di mana tarif pelayanan rumah sakit ditentukan oleh 

pemerintah daerah bersama DPRD setempat, yang berorientasi terhadap 

kemampuan rumah sakit untuk membiayai operasi rumah sakit tersebut. 

Kondisi yang seperti ini akan menyebabkan tidak meratanya 

pemeliharaan kesehatan antar daerah karena ketidaksanggupan 

sekelompok masyarakat menanggung beban biaya pemeliharaan 
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kesehatan yang bisa saja terlalu tinggi ditetapkan oleh pemerintah 

daerah setempat. 

Sistem yang dapat mengatasi hal tersebut agar tercapai pendanaan 

kesehatan yang adil dan merata. Pendanaan adil dan merata adalah 

pendanaan dimana seseorang mampu mendapatkan pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan medisnya dan membayar pelayanan tersebut sesuai 

dengan kemampuan membayar.  

b) Tinjauan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi dengan kesehatan terdapat hubungan yang 

erat. Orang yang mempunyai status kesehatan  yang baik 

memungkinkan untuk menghasilkan jasa yang bernilai ekonomi tinggi. 

Sebaliknya orang yang memiliki status kesehatan yang buruk akan 

kehilangan waktu yang bisa menghasilkan jasa yang bernilai ekonomi 

tinggi sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang tinggi pula. Hal 

di atas sesuai dengan pendapat Argadiredja (2003), bahwa tubuh yang 

tidak sehat akan sangat mempengaruhi besarnya pendapatan mereka 

pada hari itu. Bila mereka tidak dapat bekerja karena sakit, berarti 

pemasukan mereka pada hari itu tidak ada. Sakit yang berkepanjangan 

mengakibatkan mereka terbebani secara finansial karena harus berobat. 

c) Tinjauan Hukum, Perundangan, dan Hak Asasi Manusia 

Amandemen UUD 1945 pada tahun 2000 telah memasukkan 

kata-kata “kesehatan”. Pencantuman hak terhadap pelayanan kesehatan 

bertujuan untuk menjamin hak-hak kesehatan yang fundamental seperti 

yang tercantum dalam deklarasi hak asasi manusia “health is a 

fundamental human right” dan pada amandemen UUD 1945 tanggal 11 
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Agustus 2002 MPR telah mengamanatkan agar “Negara 

mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat” seperti tercantum 

dalam Pasal 34 ayat 2 UUD 1945. Dalam Pasal 3 ayat tersebut MPR 

juga menggariskan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan…” 

Tujuan negara sudah semakin jelas, yaitu secara eksplisit 

menempatkan kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat yang 

harus tersedia merata. Dengan kata lain prinsip ekuitas telah 

ditancapkan dalam UUD 1945 sehingga daerah-daerah tidak bisa lagi 

menghindari dari pemberian porsi yang lebih besat untuk pendanaan 

sektor kesehatan. Dengan alasan diatas, maka perlu dibuat suatu sistem 

pembiayaan kesehatan untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan 

bangsa Indonesia yang adil dan merata.
5
 

 

F. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yang di pilih oleh Peneliti adalah Metode 

Pendekatan Yuridis Empiris/Sosiologis (socio-legal approach) artinya 

melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas 

kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan program KIS ke kelompok PBI. 

Sebagai informasi penguat, peneliti akan melakukan wawancara dan 

observasi kepada informan/responden untuk melihat sejauh mana 

kewenangan yang di lakukan pemerintah daerah melalui stakeholder yang 

ada. 

                                                           
5  Adisasmito Wiku, 2008, Sistem Kesehatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.96-101 
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2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan bahwa 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum 

yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam 

pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.
6
 

Penulisan menggambarkan tentang program pemanfaatan KIS ke kelompok 

PBI sebagai wewenang yang menerima manfaat atas kebijakan pemerintah 

dalam melayani kesehatan masyarakat miskin dan kurang mampu. 

Pertanggungjawaban pelaksanaan program dari fasilitas kesehatan maupun 

stakholder dalam melakukan sosialisasi atau prosedur penyelenggaraan 

program KIS ke Kelompok PBI dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin 

dan tidak mampu. 

3. Jenis Data 

Jenis data dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan 

jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung 

dari narasumber/responden dengan melakukan wawancara, sedangkan data 

sekunder merupakan informasi atau data pelengkap sebagai bahan untuk 

perbandingan dalam penelitian.  

Data primer yaitu dengan cara melakukan survey atas pelayanan yang 

dilakukan kepada responden, kemudian melakukan wawancara terhadap 

pihak yang berkaitan dengan proses pelayanan. Selanjutnya data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni : 

a. Bahan Hukum Primer 

                                                           
6
 Ali Zainuddin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 105 - 106  
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  Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas (Autoritatif).
7
  Ada beberapa bahan hukum yang terkait dengan 

penelitian antara lain : 

1) Undang - Undang Dasar 1945 

2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional 

3) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

4) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Perubahan Atas 

Peraturan Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan 

6) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan 

Kesehatan 

7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 

Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan 

Nasional 

8) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Program Simpanan Keluarga, Program Indonesia Pintar, Dan 

Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif. 

b. Bahan hukum Sekunder 

                                                           
7
 Ibid, Hlm.47 
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  Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum 

yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri 

atas: (a) Buku-buku, (b) Kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, 

dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.
8
 

4. Metode Pengumpulan Data 

Peneliti akan melakukan metode pengumpulan data, studi pustaka dan 

studi lapangan guna mencari bahan - bahan hukum atau data primer dengan 

menggunakan teknik sebagai berikut : 

a) Observasi Sistematis 

  Ciri utama jenis pengamatan ini yaitu mempunyai kerangka atau 

struktur yang jelas, dimana di dalamnya berisikan faktor yang di 

perlukan, dan sudah dikelompokan ke dalam kategori-kategori. Metode 

observasi mempunyai scope yang lebih sempit dan terbatas sehingga 

pengamatan lebih terarah. Pada umumnya observasi sistematis ini 

didahului suatu observasi pendahuluan, yakni dengan observasi 

partisipatif guna mencari penemuan dan perumusan masalah yang akan 

di jadikan sasaran observasi.
9
 Lokasi pengamatan untuk mendapatkan 

data maupun informasi penelitian yaitu di Wilayah Daerah Kabupaten 

Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), antara lain : Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bima, Dinas Sosial Kabupaten Bima, Badan 

Pusat Statistik (BPS) Cabang Bima dan Kantor BPJS Kesehatan Cabang 

Bima.  

b) Wawancara 

                                                           
8
 Ibid, Hlm.54 

9
 Notoatmodjo Soekidjo, 2010, Metode Penelitian Kesehatan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 134 
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  Suatu populasi menunjukan pada sekelompok subjek yang 

menjadi objek atau sasaran penelitian. Sasaran penelitian ini dapat 

dalam bentuk manusia maupun bukan manusia, seperti wilayah 

geografis, penyakit, penyebab penyakit, program-program kesehatan, 

gejala-gejala penyakit, dan lain sebagainya.
10

 Sedangkan, Wawancara 

adalah suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, 

dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan 

dari seseorang sasaran penelitian (responden), atau bercakap-cakap 

berhadapan muka dengan orang tersebut (face to face). Jadi data 

tersebut diperoleh langsung dari responden melalui suatu pertemuan 

atau percakapan. Wawancara sebagai pembantu utama dari metode 

observasi. Gejala-gejala sosial yang tidak dapat terlihat atau diperoleh 

melalui observasi dapat digali dari wawancara.
11

  

c) Studi Pustaka 

  Metode pengumpulan data dalam bentuk studi pustaka yaitu untuk 

mendapatkan data sekunder termasuk bahan-bahan hukum, baik bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Metode ini merupakan metode pengumpulan peraturan perundang-

undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel maupun referensi lainnya 

yang berkaitan dengan peraturan dan teori tentang program JKN KIS 

dalam kelompok PBI serta mengatur tentang kepesertaan PBI.  

5. Metode Sampling 

Metode sampling ini menggunakan teknik purposive sampling. 

Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu pertimbangan 

                                                           
10

 Ibid, Hlm. 117 
11

 Ibid, Hlm. 139 
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tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pelaksanaan pengambilan 

sampel secara purpose ini antara lain : 

Peneliti mengidentifikasi semua karateristik populasi, misalnya 

dengan mengadakan studi pendahuluan atau dengan mempelajari berbagai 

hal yang berhubungan dengan populasi.
12

 

Pemanfaatan KIS PBI dipilih menggunakan kriteria inklusi dan 

eksklusi. 

 Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah : 

1) Bersedia menjadi responden 

2) Responden yang menjalankan tugas penanganan program KIS PBI 

3) Responden yang bekerja di Dinas Kesehatan 

 Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah : 

1) Tidak bersedia menjadi responden penelitian 

2) Responden yang tidak menjalankan penanganan program KIS PBI 

3) Responden yang tidak bekerja di Dinas Kesehatan   

Populasi penelitian sejumlah 10 Responden dan 4 Narasumber yang 

berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab. Bima, Dinas Sosial 

Kab.Bima, Badap Pusat Statistik (BPS) Kab. Bima dan BPJS Kesehatan 

Cab. Bima. Peneliti ini juga akan melakukan wawancara kepada pelaksana 

kebijakan di daerah kabupaten bima melalui Kepala Dinas Kesehatan Kab. 

Bima, Dinas Sosial Kab. Bima dan BPS Kab. Bima, untuk mengetahui 

tingkat sosialisasi pemerintah daerah, prosedur pendataan pelaksanaan 

                                                           
12

 Ibid, Hlm. 125 
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program KIS untuk PBI dan Pendistribusian Pemanfaatan KIS PBI di Kab. 

Bima. Kemudian peneliti akan melakukan wawancara kepada Kepala 

Direksi BPJS Kesehatan Cab. Bima untuk mengetahui sejauh mana 

Pengetahuan masyarakat, baik Akses Pemanfaatan KIS PBI serta Hambatan 

dan Masalah yang timbul di lapangan. Selanjutnya peneliti akan melakukan 

wawancara kepada beberapa Responden dari Kelompok PBI, untuk 

mengetahui sejauh mana kegunaan maupun pemanfaatan KIS PBI bagi 

warga miskin dan tidak mampu di Kab. Bima.  

6. Metode Analisis Data 

Metode analisa data yaitu menggunakan analisa secara kualitatif. 

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak di dasarkan pada perhitungan 

atau angka atau kuantitas.
13

 Analisis ini dilakukan untuk membangun 

pengetahuan melalui pemahaman suatu fenomena (understanding) dan 

penemuan (discovery) unsur-unsur yang belum ada dalam teori yang 

berlaku. 

Menyajikan tentang teknik analisa data yang diterapkan dalam 

penelitian. Analisa data secara garis besar terdiri dari analisa kuantitatif atau 

analisa kualitatif. Analisa kuantitatif bila penelitian bersifat deskriptif dan 

inferensial (dalam pengertian statistik). Analisa kualitatif dapat diterapkan 

dalam hal penelitian hukum dengan pendekatan normatif/doctrinal, maka 

analisis datanya adalah Kualitatif Normatif. Sementara bila penelitian 

hukum dengan pendekatan sosiologis yang datanya berupa uraian-uraian 

naratif maka analisisnya adalah analisa kualitatif. Sehingga pilihan dalam 

penelitian ini adalah analisa data secara Kualitatif. 

                                                           
13

 Moleong J. Lexy, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 2 
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G. Penyajian Tesis 

Penyajian tesis termuat rancangan sistematika penulisan secara naratif 

sehingga dapat tergambarkan apa yang akan ditulis bila penelitian telah 

dilakukan. Berikut sistematika penulisan yang akan dilakukan yaitu menjadi 

empat bab.  

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang teori-teori kebijakan 

tentang program pemanfaatan KIS untuk kelompok PBI serta kewenangan 

pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemanfaatan KIS PBI 

berdasarkan Undang-undang dan Regulasi tertentu. Teori yang di gunakan 

adalah Sistem Kesehatan di Indonesia, Dasar-dasar Asuransi Kesehatan, 

Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berkeadilan, Jaminan Kesehatan 

Nasional dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Hasil 

penelitian berisi tentang hasil analisis pengaturan pemanfaatan program KIS 

untuk Kelompok PBI di Kabupaten Bima sesuai prosedur dan tekhnik 

penggunaan Pembahasan berisi tentang masalah-masalah yang timbul pada 

saat pelaksanaan program serta hambatan-hambatan dalam implementasi 

program KIS PBI di Kabupaten Bima, sehingga dapat berguna bagi warga 

miskin dan tidak mampu. 

BAB IV PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

berupa pernyataan singkat dan tepat serta saran-saran kepada pihak yang 

terkait. 


