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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Kabupaten Bima 

 Wilayah kabupaten bima merupakan tempat penelitian tentang 

Penyelenggaraan Program JKN untuk Pemanfaatan Kartu Indonesia 

Sehat (KIS) pada Kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI). Profil 

wilayah kabupaten bima yaitu berada di bagian timur pulau sumbawa 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan letak geografis berada pada posisi 

117º40” - 119º10” Bujur Timur dan 70º30” Lintang Selatan. Kabupaten 

bima memiliki luas wilayah sebesar 3.405,6 km² dan Populasi 524.677 

jiwa dengan kepadatan penduduk 154 jiwa/km² (Tahun 2017).  

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten bima dengan jumlah 

sebesar 195.312.168175,- dengan Jumlah APBD tahun 2018 sebesar 

1.778.713.865.642,- dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 

880.920.216.000,-. Pusat pemerintahan kabupaten bima berada di jalan 

lintas Bima - Sumbawa Dusun godo Desa dadi bou Kecamatan Woha 

Kabupaten Bima. 

 Profil wilayah Kab. Bima diatas merupakan tolak ukur keadaan 

penduduk yang ada daerah kab. bima sebagai tempat penelitian, baik 

penduduk miskin maupun penduduk yang tidak mampu. Namun peneliti 

tidak sempat bertemu dengan pejabat di pemerintah daerah kab. bima. 

Sehingga diarahkan langsung pada instansi yang melayani program JKN 
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dan pemanfaatan KIS untuk Kelompok PBI yaitu Dinas Kesehatan dan 

Dinas Sosial. 

b. Dinas Kesehatan Kabupaten Bima 

 Dalam lingkungan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Kab. 

Bima berada satu lokasi dengan kantor Pemerintahan Daerah Kab. 

Bima. Dinas Kesehatan Kab. Bima memberikan tugas Kepada Bidang 

Bina Puskesmas untuk informasi penyelenggaraan JKN dan 

pelaksanaan program KIS untuk kelompok PBI di Kab. Bima yang 

dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bima. 

 Dinas Kesehatan adalah tempat pertama yang dikunjungi peneliti 

untuk memperoleh informasi pelaksanaan program JKN KIS khusus 

PBI di Kab. Bima. Peneliti diberi kesempatan wawancara dengan Bapak 

S sebagai Kasi Bina Puskesmas setelah menyerahkan surat penelitian. 

Bapak S mengungkapkan bahwa penanganan Kartu Indonesia Sehat 

(KIS) di Dinas Kesehatan Kab. Bima secara spesifikasi berdasarkan 

program JKN tidak ada bidang tertentu, namun dinas kesehatan 

merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan terhadap program 

JKN KIS untuk PBI yaitu di bagian Bidang Bina Puskesmas.  

 Dinas Kesehatan memberikan beberapa regulasi dan data yang di 

pakai oleh pihak Dinas Kesehatan. Sehingga peneliti di anjurkan untuk 

melanjutkan study informasi ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) 

Kecamatan Ambalawi. PKM Kec. Ambalawi adalah sebagai Informen 

atas terselenggaranya Program JKN untuk KIS PBI pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan untuk menentukan Responden. 
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 Data dibawah ini yaitu Data yang diberikan Dinas Kesehatan berdasarkan Data dari BPJS Kesehatan Cab. Bima dalam Pertumbuhan 

Per Segmen Peserta S/D 23 Pebruari 2018.  

Tabel. 1. Pertumbuhan Peserta KIS Tahun 2018 Di Kabupaten Bima  

 

 
 

            

        
PERTUMBUHAN PER SEGMEN PESERTA 

        
S/D 23 PEBRUARI 2018 

NMKC KAB/KOTA 
JUMLAH 

PENDUDUK 
PNS/TNI/POLRI/PNS 

Kemhan/Polri/pp/ppnpn 

Penerima 
Bantuan 

Iuran 
(PBI) 

Integrasi Jamkesda 
PPU 

PBPU - 
Pekerja 
Mandiri 

Bukan 
Pekerja 

Total %JKN 
Jumlah 

Penduduk 
Blm JKN 

Kab/Kota Provinsi 

BIMA KAB.DOMPU           214,795                     23,745           109,806           50,003             2,024          2,692           13,888             3,805  
      
205,963  

95,89%               8,832  

BIMA KAB. BIMA           524,677                     33,190           233,890           20,013             3,701          1,940           34,401             4,930  
      
332,065  

63,29%            192,612  

BIMA KAB. SUMBAWA BARAT           135,031                     10,897            47,836           52,178             3,803         18,207             8,393               530  
      
141,844  

105,05%               6,813  

BIMA KOTA BIMA            141,294                     27,403            53,594             6,631             1,334          6,782           15,459             4,936  
      
116,139  

82,20%              25,155  

BIMA KAB. SUMBAWA           506,234                     33,888           172,300           50,164             1,091          7,631           36,634             5,555  
      
307,263  

60,70%            198,971  

                          

TOTAL KC BIMA         1,522,031                    129,123           617,426         178,989           11,953         37,252         108,775           19,756  
   
1,103,274  

 72,49%             432,383  

             
 

     

 

 

 
 

   

 

 

    

 

    

    

      

             

Sebanyak 192,612 jiwa atau 36,71 % 
belum tercover Jaminan Kesehatan 

Nasional 

UHC Kabupaten Bima 
Tahun 2018 

Bisa  Terwujud ?? 
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c. Dinas Sosial Kabupaten Bima 

 Dinas Sosial Kabupaten Bima merupakan tempat ke dua yang 

dikunjung oleh peneliti dan berada satu lokasi pula dengan kantor 

pemerintah daerah Kabupaten Bima. Bidang bantuan jaminan sosial 

adalah badan yang melayani peserta pengguna KIS PBI dan Peneliti 

berhasil mewawancarai Kasi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin 

yaitu Bapak U yang menangani langsung pendataan Peserta KIS PBI.

 Pihak Dinas Sosial memberikan struktur kerja dalam lingkungan 

instansi pemerintahan terkait penyelenggaraan Jaminan Sosial untuk 

warga miskin dan tidak mampu yang ada di Kab. Bima. Kepala Dinas 

setempat memberi kewenangan kepada Kepala Bidang Bantuan dan 

Jaminan Sosial untuk pelayanan langsung bagi Masyarakat Kab. Bima 

yang masuk kategori mendapatkan Kartu KIS PBI seperti Bagan 

dibawah ini.    

 Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 

Kelompok 

Jabatan 

Fungsional 

SEKRETARIAT 

Sub Bagian 

Keuangan 

 

Sub Bagian 

Program & 

Pelaporan 

Sub Bagian 

Umum & 

Kepegawaian 

Sub Bagian Umum & 

Kepegawaian 

Seksi Penyuluhan dan 

Bimbingan Sosial 

Seksi Bimbingan 

Kesejahteraan Sosial 

Seksi Bimbingan Kejuangan, 

Keperintisan & Kepahlawanan 

Bidang Rehabilitasi 

Sosial 

Bidang Bantuan dan 

Jaminan Sosial 

Seksi Rehab Sosial & 

Penyandang Cacat 

Seksi Rehab Sosial Anak 

Nakal & Korban Narkoba 

Seksi Rehabilitasi Tuna 

Sosial 

Seksi Bimbingan Kelembagaan 

& Sumbangan Sosial 

Seksi Pemberdayaan Sosial & 

Fakir Miskin 

Seksi Bantuan dan Penanganan 

Bencana 



 

60 

 

d. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima 

 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima tempat selanjutnya 

yang dikunjungi untuk memperoleh data berdasarkan survey langsung 

di lapangan. BPS Kab. Bima terletak di wilayah talabiu kecamatan 

woha kabupaten bima dengan Kepala BPS Kabupaten Bima yaitu 

Bapak Drs. Sapirin. BPS Kabupaten Bima sebagai lembaga pemerintah 

yang melakukan pendataan warga kabupaten bima di setiap 18 

kecamatan dengan metode by name by addres. Peneliti mendapat 

Informasi bahwa sampel yang diambil oleh pihak BPS dari jumlah 

Rumah Tangga sekitar 640 dengan hasil dalam bentuk porsentase 

sebagai tolak ukur tingkat kehidupan sosial masyarakat kabupaten bima. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu D bahwa sample data 

yang diambil adalah data makro untuk membatasi dan mengetahui 

warga miskin dan tidak mampu di wilayah kabupaten bima. BPS 

Kabupaten Bima tidak menyerahkan data ke BPJS Kesehatan karena 

tujuannya berbeda. Namun, ada beberapa instrument pertanyaan yang 

mengarah pada penggunaan KIS PBI sebanyak 640 Rumah Tangga 

sebagai indikator pendataan melalui pendekatan terhadap kepala rumah 

tangga. Misalnya kepada petani, apakah menggunakan BPJS Kesehatan 

atau Tidak, kemudian penghasilan (Gaji) perbulan.  

 Survei oleh BPS adalah untuk mendata penduduk miskin dengan 

tingkat perekonomian berdasarkan pendapatan serta kesejahteraan sosial 

dan kehidupan yang layak melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(SUSENAS). Indikatornya adalah tingkat kesehatan penduduk, Jaminan 

Sosial dan mendapat pelayanan BPJS Kesehatan atau tidak, namun data 
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tersebut tidak diserahkan kepada BPJS Kesehatan. Di bawah ini ada 

beberapa data yang di dapat diperoleh dari Narasumber. 

Tabel. 2 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan 

Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karateristik dan 

Jenis Jaminan Kesehatan 2017.  

Karateristik 

Menggunakan 

Jaminan 

Kesehatan 

untuk Berobat 

Jalan 

Jaminan Kesehatan yang Digunakan 

untuk Berobat Jalan 

BPJS  

Kesehatan 

PBI 

BPJS  

Kesehatan  

Non PBI 

Jamkesda 

Asuransi 

Swasta atau 

Perussahaan

/Kantor 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Jenis Kelamin 

 Laki-laki 15,01 9,53 5,48 - - 

 Perempuan 16,81 8,59 8,23 - - 

 Kuintil Pengeluaran 

 Kuintil 1 19,00 NA NA - - 

 Kuintil 2 NA NA NA - - 

 Kuintil 3 7,76 NA NA - - 

 Kuintil 4 13,86 8,70 NA - - 

 Kuintil 5 24,37 8,62 15,75 - - 

Kabupaten 

Bima 
15,95 9,04 6,91 0,00 0,00 

 

 Di tahun 2018 porsentase masyarakat yang menggunakan Jaminan 

Kesehatan dalam berobat lebih meningkat seperti data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kabupaten Bima di bawah ini. 

Tabel. 3 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan 

untuk Berobat Jalan menurut Karateristik 2018. 

Karateristik 
Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk 

Berobat Jalan 

(1) (2) 

 Jenis Kelamin 

 Laki-laki 18,78 

 Perempuan 21,15 
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 Kuintil Pengeluaran 

 40 Persen Terbawah 24,12 

 40 Persen Tengah 15,86 

 20 Persen Teratas 22,01 

Kabupaten Bima 20,02 

  

e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang 

Bima 

 BPJS Kesehatan Cab. Bima adalah tempat terakhir yang 

dikunjungi oleh Peneliti. Kantor BPJS Kesehatan Cab. Bima yang 

berlokasi di Jalan Soekarna - Hatta Rt.017 Rw.006 Kelurahan 

Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima. BPJS Kesehatan cabang 

bima sebagai lembaga kesehatan yang menangani peserta Kartu 

Indonesia Sehat yang ada di Kota Bima maupun Kabupaten Bima.  

 BPJS Kesehatan Cabang Bima sulit memberikan data valid karena 

data KIS PBI berasal dari pusat dan koordinasi dengan Kementerian 

Sosial. BPJS Kesehatan Cab. Bima juga memiliki kantor cabang yang 

ada di wilayah Talabiu Kecamatan Woha Kab. Bima yang melayani 

sebagian besar Peserta PBI wilayah barat dan selatan Kab. Bima. 

Sehingga peneliti mengunjungi dua kantor cabang BPJS Kesehatan 

yang ada di wilayah Kota Bima dan Kab. Bima. Data yang berhasil di 

dapat oleh peneliti di Pihak BPJS Kesehatan Cab. Bima melalui Ibu E 

sebagai staf di Kantor BPJS Cab. Bima yaitu untuk PBI APBN 

sebanyak 32.833 dan PBI APBD sebanyak 254.322. 
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2. Hasil Wawancara 

a. Wawancara Bersama Narasumber 

 Hasil wawancara dengan pihak narasumber lingkup pemerintahan 

Kab. Bima di Dinas Kesehatan melalui Bapak S selaku Kasi Bina 

Puskesmas dan Bapak U selaku Kasi Pemberdayaan Sosial dan Fakir 

Miskin di instansi Dinas Sosial Pemerintahan Kab. Bima. Sedangkan di 

pihak BPJS Kesehatan yang berhasil di wawancara adalah Ibu A selaku 

Kepala Bidang Kepesertaan dan pelayanan Peserta BPJS Kesehatan 

serta Ibu E sebagai Staf di BPJS Kesehatan Cab. Bima. Adapun hasil 

berdasarkan wawancara di lapangan sebagai berukut : 

1) Pelaksanaan Program KIS PBI di Kab. Bima 

 Bapak S memberi keterangan bahwa secara khusus di Pemda 

Kab. Bima tidak ada Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur 

tentang penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), hanya saja 

PERDA penggunaan dana sosialisasi melalui Program Dinas 

Kesehatan dan Sosialisasi tentang Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 

2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bima 

Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan 

Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan 

Desa, dan Puskesmas Keliling. Kemudian pihak dinas kesehatan 

melalui Kasi Bina Puskesmas mengatakan bahwa ada beberapa 

permasalahan yang ditemukan dalam penggunaan kartu KIS PBI, 

misalnya ibu hamil setelah melahirkan kartu Jaminan Persalinan 

(JAMPERSAL) tidak aktif kembali pada saat pengobatan 

selanjutnya. 
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 Pihak Dinas Sosial Kab. Bima juga mengungkapkan 

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak U bahwa sudah 

menangani program KIS PBI sejak 5 tahun yang lalu, yaitu tepatnya 

tahun 2014. Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial melalui Kasi 

Fakir Miskin memberikan penjelasan dalam isi wawancara tersebut 

bahwa KIS PBI ini datang dari 3 sumber anggaran, yaitu : 

1. Subsidi APBN 

2. Subsidi APBD Provinsi 

3. Subsidi APBD Kabupaten 

 Selanjutnya Dinas Sosial dalam menyalurkan kartu KIS PBI 

yaitu menunggu konfirmasi pemberian secara fisik dari pihak BPJS 

Kesehatan Cabang Bima. Meskipun data yang ada di dinas sosial 

masih tidak akurat, namun pembagian tetap dijalankan karena 

memakai data lama. Terkadang pembagian KIS PBI dilakukan di 

tiap desa dilaksanakan oleh Pendamping Desa yang menjadi mitra 

dinas sosial di desa, seperti Pendamping PKH, Pendamping Tagan 

dan Pendamping TKSK. Jumlah data kebutuhan KIS PBI di 

Kab.Bima berdasarkan data dari Dinas Sosial yaitu 412.818 dan 

sudah didistribusi sebanyak 254.379 kartu KIS PBI. 

 Pihak BPJS Kesehatan sesuai hasil wawancara dengan Ibu A 

bahwa proses pendataan yang dilakukan BPJS Kesehatan Cab. Bima 

membedakan antara Peserta PBI yang berasal dari APBN dan PBI 

yang berasal dari APBD. Data PBI APBD yang mengajukan yaitu 

dinas sosial, sedangkan PBI APBN dari data pusat kementerian 
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sosial sebanyak 32.833 peserta PBI APBN dan sebanyak 254.322 

untuk PBI APBD.  

 Implementasi dan Pelaksanaan Sistem SJSN di Kab. Bima 

yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Cab. Bima berdasarkan 

pengakuan Bapak S masih kurang dari tingkat koordinasi antara 

pihak BPJS Kesehatan Cab. Bima dan instansi daerah. Karena 

program JKN yang di jalankan oleh BPJS Kesehatan masih belum 

maksimal seperti sistem rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) yang tidak dipahami oleh Peserta PBI. 

2) Manfaat KIS Bagi Peserta PBI di Kab. Bima 

 BPJS Kesehatan Cabang Bima melalui pernyataan Ibu A 

sebagai Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS 

Kesehatan menyatakan bahwa program sosialisasi yang dilakukan 

BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial 

dan Pemerintah Desa dilaksanakan setiap bulan. Oleh sebab itu, 

dalam melakukan kegiatan sosialisasi ke peserta bersama instansi 

maupun pemerintah desa setempat terkait sistem Jaminan Kesehatan 

Nasional masih memiliki tingkat pemahaman yang sangat terbatas, 

masyarakat masih membutuhkan penjelasan secara detail dalam 

menggunakan Kartu KIS khusus PBI. Karena kebanyakan 

masyarakat masih kurang memahami mengenai penggunaan KIS 

PBI untuk kelas Rawat Inap. 

 Kartu KIS PBI setelah di distribusikan ke Peserta oleh BPJS 

Kesehatan dan Dinas Sosial dapat di akses secara langsung. 

Berdasarkan pengakuan Narasumber, KIS PBI bermanfaat untuk 
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melakukan pengobatan dan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat 

miskin dan tidak mampu. Namun, dalam sistem pelayanan rawat 

inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) hanya berlaku 

untuk Ruang Inap Kelas III.  

3) Hambatan Program KIS PBI di Kab. Bima 

 Beberapa hambatan yang terjadi pada pelayanan peserta KIS 

PBI, baik di instansi maupun di lapangan yaitu proses penentuan 

peserta PBI APBN dan PBI APBD. Pengakuan Bapak U di Dinas 

Sosial bahwa peserta PBI masih memiliki kekurang Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sehingga sulit 

menentukan nomor identitas peserta.  

 Pihak BPJS Kesehatan Cab. Bima juga mengakui bahwa di 

lapangan nama peserta tidak sesuai dengan alamat dan tidak 

singkronnya data dari Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan. Oleh sebab 

itu, Manfaat yang kurang dirasakan oleh penggunaan KIS bagi 

peserta PBI yaitu pada tingkat pelayanan.    

b. Wawancara Bersama Responden Peserta PBI 

 Masyarakat kabupaten bima sejauh ini masih menganggap bahwa 

Kartu Indonesia Sehat bukan sebagai kebutuhan utama untuk kesehatan. 

Sebab, pembinaan terhadap hidup sehat kurang intens yang dilakukan 

oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oleh 

karena itu, pemerintah daerah harus lebih memperhatikan masyarakat 

pada tingkat kehidupan miskin dan kurang mampu dari Indeks 

Pertumbuhan Manusia (IPM). Sehingga tingkat hidup sehat lebih 

terarah pada proses maupun pelaksanaan program pengobatan bagi 



 

67 

 

masyarakat miskin dan tidak mampu di wilayah kabupaten bima melalui 

KIS PBI. Peneliti memilih responden dari Peserta PBI yang ada di 

wilayah kecamatan ambalawi sebagai tempat pengambilan sample dan 

wawancara. Dibawah ini beberapa keterangan berdasarkan hasil 

wawancara dengan responden, yaitu sebagai berikut : 

1) Tingkat Pelayanan Program KIS PBI Di Kab. Bima 

 Pihak Responden memahami bahwa penggunaan KIS PBI 

merupakan kartu Jaminan Kesehatan secara Gratis dalam tingkat 

pengobatan apapun. Pengakuan dari Bapak M, Bapak H dan Bapak 

T bahwa ketentuan penggunaan KIS PBI itu mereka rasakan ketika 

melakukan pengobatan seperti operasi katarak, pengambilan obat 

untuk penyakit pilek maupun penyakit lainnya yang masih di 

tanggung oleh BPJS Kesehatan.  

2) Manfaat KIS bagi Peserta PBI Di Kab. Bima 

 Pengakuan Ibu N bahwa manfaat yang tidak mereka rasakan 

ketika melalukan pengobatan di klinik maupun di tempat lain selain 

dari Rumah sakit dan Puskesmas. Karena pengetahuan masyarakat 

dalam menggunakan KIS PBI tidak sepenuhnya mereka ketahui, 

akibat kurang pemahaman terhadap tingkat sosialisasi pemerintah 

daerah maupun BPJS Kesehatan.  

 Responden lain seperti pengakuan Bapak J, Bapak N, Ibu S 

dan Ibu A bahwa KIS PBI cukup bermanfaat untuk mereka yang 

tingkat pendapatan kurang, karena biaya kesehatan di tanggung oleh 

pemerintah. 
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 Sebanyak 10 responden yang sudah di wawancarai, 7 diantaranya 

menyatakan puas terhadap program pemerintantah melalui Kartu KIS 

PBI. Karena mereka sudah di berikan subsidi dan kesehatan gratis untuk 

jaminan kesehatan selama masa hidupnya. Sehingga mereka tidak ragu 

ketika melakukan pengobatan di Puskesmas maupun Rumah Sakit. 

Responden lain menyatakan ketidakpuasannya terhadap program KIS 

PBI adalah ketika melakukan pengobatan penyakit diluar tanggungan 

BPJS Kesehatan. Pemahaman itu yang masih menjadi kendala maupun 

informasi kepada pihak masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada 

di kabupaten bima. Karena tingkat pelayanan pemerintah daerah kurang 

puas, sedangkan pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama 

sudah cukup puas. 

Tabel 4. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian di Kabupaten Bima 

 

  No. Instansi/Masyarakat   Jumlah (Orang) 

1. Pegawai BPJS Kesehatan   2 

2. Aparat Dinas Sosial    2 

3. Pegawai BPS     1 

4. Aparat Dinas Kesehatan   1 

5. Aparat Puskesmas    2 

6. Peserta KIS PBI    10 

JUMLAH      18 

  

 Tabel di atas merupakan jumlah Narasumber, Responden maupun 

Informen yang berhasil di wawancara oleh peneliti. Sehingga tabel 
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tersebut dibuat oleh peneliti berdasarkan jumlah populasi dan sampel 

yang diambil melalui wawancara di lapangan.  

 

B. Pembahasan Penelitian 

  Pelaksanaan penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui 

metode pengumpulan data secara observasi sistematis, wawancara dan studi 

pustaka. Adapun Judul Penelitian yaitu “Pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat 

(KIS) Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Bima Provinsi NTB 

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan 

sosial Nasional (SJSN)”.    

  Dibawah ini ada beberapa penjelasan maupun pembahasan berdasarkan 

hasil pengamatan (observasi) dan wawancara dari narasumber, responden dan 

informan. 

1. Pengaturan Pemanfaatan KIS PBI Di Kab. Bima 

 Program KIS PBI yang diluncurkan oleh pemerintah adalah 

representasi atas kebutuhan masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada 

di daerah, KIS PBI merupakan jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat 

dengan pendapatan dan upah dibawah minimum. Masyarakat di kabupaten 

bima sebagian besar masih kurang memahami proses mendapatkan KIS 

PBI, karena sebelumnya masih ada Kartu BPJS. 

 Efektifitas penggunaan KIS PBI di kabupaten bima kurang maksimal 

karena pelaksanaan sosialisasi dari pihak BPJS Kesehatan Cab. Bima 

maupun Dinas Kesehatan Kab. Bima tidak tepat sasaran. Tingkat 

pengetahuan masyarakat kabupaten bima lebih memahami dengan cara 

manual, meski perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus 
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diterapkan kepada masyarakat dengan pemahaman yang awam. Masyarakat 

di kabupaten bima akan meningkat pengetahuannya ketika pihak pelaksana 

program KIS PBI intens untuk memberikan informasi tentang cara 

penggunaan KIS PBI dalam hal pengobatan. Karena masih adanya 

masyarakat miskin dan tidak mampu di kabupaten bima yang tidak 

mendapatkan KIS PBI. 

 Dibawah ada beberapa penjelasan terkait pengaturan Program KIS 

PBI yang dilaksanakan di Kab. Bima. 

a) Regulasi Dan Kebijakan Pemilihan Peserta PBI 

 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah bagian dari 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan beberapa prinsip yang 

dilaksanakan secara kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati 

hatian, transparansi, akuntabilitas, portabilitas, bersifat wajib, dana 

amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan 

seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk 

kepentingan peserta.  

 BPJS Kesehatan di beri tanggung jawab oleh pemerintah atas 

pendataan peserta penerima bantuan iuran sebagai peserta JKN 

khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada di Daerah 

Kabupaten Bima. Sejauh ini BPJS Kesehatan Cabang Bima dalam 

menentukan data peserta PBI APBN dan PBI APBD yaitu melalui 

kementerian sosial dan dinas sosial kabupaten bima. Karena BPJS 

memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat sebagai peserta KIS 

khusus PBI sesuai amanat Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 2 UU Nomor 24 

Tahun 2011 tentang BPJS, menyatakan bahwa : 
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Ayat (1) “Pemerintah mendaftarkan Penerima Bantuan Iuran dan 

anggota keluarganya sebagai peserta BPJS.” 

Ayat (2) “Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai 

diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar 

kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS.”  

 

 Pemerintah melakukan pendataan serta menetapkan kriteria 

peserta jaminan sosial bagi warga miskin dan tidak mampu yang 

termasuk dalam kelompok PBI yaitu termuat dalam PP Nomor 101 

Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 

Pasal 2 Ayat (1) “Kriteria Fakir Miskin dan orang Tidak Mampu di 

tetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri 

dan/atau pimpinan lembaga terkait. 

  Ayat (2) “Krtiteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 

sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi 

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 

statistik untuk melakukan pendataan. 

Pasal 3  “Hasil pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang 

dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang statistik diverifikasi dan divalidasi oleh 

Menteri untuk dijadikan data terpadu.” 

Pasal 5 Ayat (1) “Data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri di rinci 

menurut provinsi dan kabupaten/kota.” 

  Ayat (2) “Data terpadu sebagaimana di maksud ayat (1) 

menjadi dasar penentuan jumlah nasional PBI Jaminan 

Kesehatan.” 

 

 Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Sosial menetapkan 

Peserta KIS PBI untuk kategori masyarakat miskin dan tidak mampu 

melalui Keputusan Bupati Bima Nomor: 188.45/288/06.2/2018 tentang 

Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Penerima Bantuan Iuran 

Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Miskin 

Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018. Ada beberapa hasil kesepatan 

melalui Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bima dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Cabang 
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Bima Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi 

Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Bima Nomor : 

03.3/025/1191/06.3/2017 dan Nomor : 212/KTR/XI-08/2017, Pasal 6 

menyatakan bahwa : 

Ayat (1) “Jumlah Peserta awal yang didaftarkan dalam Jaminan 

Kesehatan Nasional pada saat ditandatanganinya Perjanjian 

ini adalah sejumlah 19.941 jiwa.” 

Ayat (2) “Peserta yang didaftarkan sebagaimana pada ayat (1) diatas 

berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bima yang 

termuat data nama dan alamat (by name by address by NIK) 

dan telah berhasil di migrasikan ke database (masterfile) 

PIHAK KEDUA.” 

Ayat (3) “Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima 

wajib didaftar beserta seluruh anggota keluarganya, 

dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar 

sebagai peserta JKN segmen lainnya sesuai ketentuan yang 

berlaku.” 

Ayat (4) “Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan 

mendapat Identitas peserta yang diterbitkan oleh PIHAK 

KEDUA, sesuai tahapan pencetakan Kartu Indonesia Sehat 

yang ditetapkan PIHAK KEDUA.” 

 

 Tahapan selanjutnya menentukan Peserta PBI APBD dan Peserta 

PBI APBN yang ditentukan oleh Dinas Sosial bersama dengan BPJS 

Kesehatan sesuai kategori miskin dan tidak mampu. Proses tersebut 

adalah untuk menindaklanjuti data yang sudah di peroleh oleh Dinas 

Sosial setelah Berkoodinasi dengan BPJS Kesehatan sebagai Peserta 

PBI. Mekanisme penetapan dan pemutakhiran data PBI sesuai PMK 

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional, yaitu sebagai berikut : 

1. Penetapan Kriteria dan Pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

Penetapan kriteria peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dilakukan 

oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan 

pendataan dan validasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat. 

Selanjutnya data hasil validasi diteruskan ke Kementerian Sosial 

untuk ditetapkan sebagai sasaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) 



 

73 

 

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan 

Kesehatan ditetapkan oleh Menteri Sosial, yang selanjutnya 

didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan ke Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai peserta 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. 

 

 Berdasarkan mekanisme dan pedoman pelaksanaan JKN diatas 

menjadi rujukan bagi penyelenggara dalam menetapkan Peserta PBI 

APBD dan PBI APBN seperti dibawah ini : 

a) Peserta PBI APBN 

Kategori PBI APBN yaitu kategori masyarakat miskin yang tidak 

memiliki penghasilan dan kebutuhan dasar dengan taraf hidup 

sangat miskin. Peserta PBI APBN ditetapkan oleh Kementerian 

Sosial sesuai data dari BPS melalui Keputusan Meneteri Sosial 

sebagai PBI APBN. 

b) Peserta PBI APBD 

Peserta PBI APBD yaitu masyarakat yang tidak mampu dengan 

penghasilan tidak tetap dibawah rata-rata pendapatan. PBI APBD  

ditetapkan oleh Keputusan Bupati/walikota berdasarkan data Dinas 

Sosial sesuai kemampuan Anggaran Pendapan Daerah. 

 Setelah dilakukan penetapan oleh Kementerian Sosial dan 

Pemerintah Daerah setempat, maka BPJS Kesehatan mengintegrasikan 

peserta PBI tersebut dalam pelayanan JKN. Kemudian melakukan 

pendistribusian kartu KIS bersama dengan dinas terkait untuk peserta 

PBI, Sehingga fasilitas kesehatan memiliki kewajiban melayani dan 

memenuhi hak-hak peserta PBI.   
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b) Regulasi Dan Kebijakan Hak-Hak Peserta PBI 

 Pelayanan kesehatan adalah kewajiban bagi pemerintah daerah 

dalam memenuhi jaminan kesehatan bagi warga miskin dan tidak 

mampu. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melayani dan 

mengusulkan warga miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan Kartu 

Indonesia Sehat sebagai Peserta KIS PBI di BPJS Kesehatan 

berdasarkan kategori dari tingkat kehidupan sosial serta verifikasi dan 

validasi pendataan. Setelah ditetapkan sebagai Peserta PBI, maka 

Peserta KIS PBI mendapat hak-haknya berdasarkan Pasal 12  Perpres 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan sebagai berikut :  

Ayat (1) Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan 

berhak mendapatkan identitas peserta. 

Ayat (2) Identitas Peserta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 

berupa Kartu Indonesia Sehat yang paling sedikit memuat 

nama dan nomor identitas Peserta yang terintegrasi dengan 

Nomor Identitas Kependudukan (NIK), kecuali untuk bayi 

baru lahir dari ibu yang terdaftar sebagai PBI. 

Ayat (2a) Kartu Indonesia Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberikan kepada Peserta secara bertahap. 

Ayat (3) Nomor identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk 

semua program jaminan sosial. 

  

 Jaminan pelayanan kesehatan bagi Peserta KIS PBI adalah 

tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas 

pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis juga tertuang dalam 

Pasal 32A Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan 

yaitu : 

Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas 

ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis 

pakai dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan. 

Ayat (2) Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang 

digunakan dalam pelayanan kesehatan yang merupakan 
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program pemerintah disediakan oleh Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 Pemerintah Daerah Kab. Bima tetap komitmen dan bertanggung 

jawab atas pelayanan kesehatan terhadap rawat inap bagi masyarakat 

miskin dan tidak mampu yang sudah mendapat KIS PBI agar 

bermanfaat dalam menggunakan kartu tersebut. Hal ini tertuang dalam 

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bima 

dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bima 

Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi 

Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Bima Nomor : 

03.3/025/1191/06.3/2017 dan Nomor : 212/KTR/XI-08/2017, Pasal 8 

menyatakan bahwa : 

Ayat (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas 

perawatan; 

Ayat (5) “PIHAK KESATU bertanggungjawab atas ketersediaan obat, 

alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, saranan dan 

prasarana di fasilitas kesehatan milik pemerintah dalam 

penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu 

Indonesia Sehat; 

 

 Bantuan sosial pemerintah melalui jaminan kesehatan terhadap 

warga miskin dan tidak mampu memiliki standar iuaran yang di bayar 

ke pihak BPJS Kesehatan. Iuran jaminan kesehatan tersebut khusus 

Peserta PBI diatur dalam Pasal 16A Perpres Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan, menyatakan bahwa : 

Ayat (1) “Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan 

Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah 

Daerah sebesar Rp. 23.00,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per 

orang per bulan.” 
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Ayat (2) “Ketentuan besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2016.” 

 

 Peserta PBI mempunyai hak pengobatan sesuai dengan batas biaya 

yang dibayar oleh pemerintah. Ada beberapa penyakit yang hampir 

seluruh gangguan medis ditanggung oleh BPJS Kesehatan selama 

mengajukannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penyakit-

penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan antara lain : 

a) Penyakit Jantung 

b) Asma 

c) Stroke 

d) Kecelakaan Lalu Lintas 

e) Kanker 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN), Jenis operasi yang dilakukan sebagai tindakan pengobatan 

ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebagai berikut : 

a) Operasi Jantung 

b) Operasi Caesar 

c) Operasi Kista 

d) Operasi Miom 

e) Operasi Tumor 

f) Operasi Odontektomi 

g) Operasi Bedah Mulut 

h) Operasi Usus Buntu 

i) Operasi Batu Empedu 

j) Operasi Mata 

k) Operasi Bedah Vaskuler 

l) Operasi Amandel 

m) Operasi Katarak 

n) Operasi Hernia 

o) Operasi Kanker 

p) Operasi Kelenjar Getah Bening 

q) Operasi Pencabutan Pen 
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r) Operasi Penggantian Sendi Lutut 

s) Operasi Temiktomi 

 

 Pemenuhan Hak-hak Peserta KIS PBI di Kab. Bima sejauh ini 

masih tidak merata, karena fasilitas kesehatan lebih mementingkan 

Peserta KIS yang Mandiri. Sistem pelayanan kesehatan yang ada di 

Daerah Kab. Bima sudah mengalami perubahan dengan Mutu dan 

Fasilitas yang cukup terjangkau khususnya untuk Peserta KIS PBI. 

Namun, masih adanya beberapa fasilitas kesehatan yang lebih 

mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang mampu.  

 

c) Regulasi Dan Kebijakan Pemilihan Fasilitas Kesehatan Peserta PBI 

 Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan, Badan Penyelenggara 

mengadakan kerja sama dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan. 

Sarana pelayanan kesehatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat 

kemampuan pada tingkat pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri 

Kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan wajib memberikan 

pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis peserta. Sarana 

pelayanan kesehatan tersebut meliputi sarana pelayanan kesehatan 

pemerintah atau swasta. Kewajiban memberikan pelayanan dimaksud 

agar setiap peserta memperoleh pelayanan kesehatan sebaik-baiknya 

sesuai dengan kebutuhan medis. Dalam pemberian pelayanan kesehatan 

sewajarnya menurut ukuran standar profesi dimana bila perlu dirujuk 

harus dilakukan rujukan.
38

  

                                                           
38

 Adulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Kesehatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Hlm.224-

225 
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 Pelayanan kesehatan bagi Peserta KIS PBI menjadi 

tanggungjawab Fasilitas Kesehatan, baik milik pemerintah maupun 

swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui Perjanjian 

Tertulis. Hal ini diatur dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Jaminan Kesehatan berdasarkan Pasal 36 menyatakan bahwa : 

Ayat (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas 

Kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

Ayat (2) Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

yang memenuhi persyaratan wajib bekerja sama dengan BPJS 

Kesehatan. 

Ayat (3) Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan 

dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

Ayat (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis. 

Ayat(4a)Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan Fasilitas 

Kesehatan, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota. 

Ayat (5) Persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat 

(3) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

 Selanjutnya Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan pihak 

BPJS Kesehatan wajib melayani Peserta KIS PBI sesuai PMK Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada 

Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut : 

 Ayat (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas 

Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berupa 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan 

Rujukan Tingkat Lanjutan. 

Ayat (2) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa : 

a. puskesmas atau yang setara; 

b. praktik dokter; 

c. praktik dokter gigi; 

d. praktik dokter layanan primer; 

e. klinik pratama atau yang setara; dan 

f. rumah sakit kelas D pratama atau setara. 

Ayat (3) Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa : 
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a. klinik utama atau yang setara; 

b. rumah sakit umum; dan 

c. rumah sakit khusus. 

 

 Pelaksanaan penggunaan KIS PBI di Kabupaten Bima, Pemerintah 

Daerah melakukan kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan melalui 

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bima 

dengan Badan Penyelenggarann Jaminan Sosial Kesehatan Cabang 

Bima Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi 

Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Bima Nomor : 

03.3/025/1191/06.3/2017 dan Nomor : 212/KTR/XI-08/2017, Pasal 1 

huruf a menyatakan bahwa :   

“Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan 

kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk Kabupaten 

Bima yang iurannya dibayar oleh PIHAK SATU”. 

 

 Pihak Tenaga Kesehatan (Nakes) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) dalam menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya 

di wilayah Kecamatan dan Desa tetap menjalankan tugas dan fungsi 

sesuai arahan dan perintah atasan. Secara garis besar jumlah Tenaga 

Kesehatan di Kabupaten Bima cukup banyak, namun di tiap Instansi 

Dinas Kesehatan, Puskesmas maupun Rumah Sakit lebih banyak 

Tenaga Honorer dari pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena 

itu, kebutuhan atas prosedur pelaksanaan program nasional 

membutuhkan pelatihan khusus atau pembinaan secara langsung.  
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 Ketentuan-ketentuan maupun Regulasi menjadi tolak ukur 

keberlanjutan program nasional di wilayah Kabupaten Bima. Namun 

pemahaman ditingkat masyarakat bawah masih menjadi permasalahan 

tersendiri ketika pelaksaaan tidak sesuai regulasi perjanjian diatas.    

Misalnya dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2107 Pasal 2 AYAT 

(1) menyatakan bahwa : 

 “Tarif pelayanan klaim restribusi adalah besaran tagihan atas 

pemberian pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh 

FKTP atau juga disebut dengan PUSKESMAS dan jaringannya 

kepada Peserta JKN Nasional dan JKN NTB yang di jamin oleh 

BPJS Kesehatan, dan bantuan biaya persalinan bagi masyarakat 

yang tidak memiliki jaminan kesehatan yang dijamin oleh Badan 

Kerja Sama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BKSPJK) 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan standar biaya tarif 

yang ditetapkan oleh Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia 

atau BPJS Kesehatan dan besarnya bantuan biaya persalinan dari 

BKSPJK Provinsi Nusa Tenggara Barat”.   

 

 Sejauh ini pelaksanaan administrasi pelayanan di fasilitas 

kesehatan yang ada di Kab. Bima cukup disiplin. Progresifitas dalam 

menerapkan peraturan ataupun peraturan pelaksana yang terkait dengan 

kebijakan di bidang kesehatan masih berlandaskan program nasional. 

Pemerintah Kab. Bima lebih memandang keberuntungan maupun 

kemampuan masyarakat miskin dan tidak mampu agar menjalankan 

kehidupan secara kemandirian. Tetapi dalam memberikan informasi 

mengenai penerapan regulasi yang ada di daerah, masih memiliki 

pengetahuan yang kurang di kalangan masyarakat miskin dan tidak 

mampu khususnya Peserta KIS PBI. 

 Masyarakat Kab. Bima dengan tingkat pengetahuan yang kurang 

memahami tentang program pemerintah Jaminan Kesehatan maupun 

Jaminan Sosial melalui BPJS Kesehatan. Karena masih banyak yang 
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tidak mengetahui batas penggunaan Kartu KIS PBI yang di luncurkan 

oleh pemerintah sebagai jaminan asuransi kesehatan dan pengobatan 

gratis pada Fasilitas Kesehatan. Tingkat sosialisasi dari instansi 

Pemerintah Daerah Kab. Bima maupun lembaga kesehatan melalui 

BPJS Kesehatan Cab. Bima masih dibutuhkan, agar masyarakat paham 

terhadap penggunaan Kartu KIS PBI dan batas-batas penyakit yang di 

jamin oleh BPJS Kesehatan. 

 

d) Regulasi dan Kebijakan Tanggungjawab Peserta PBI 

 Pemberian layanan khusus kepada Peserta KIS PBI menjadi 

tanggungjawab antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun 

BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan. 

Pembiayaan Asuransi Sosial yang ditanggung Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah memiliki batasan terkait pengobatan, pelayanan 

medis dan bahan medis habis pakai. Ketentuan tersebut diatur dalam 

Pasal 51 Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, 

menyatakan bahwa : 

“Peserta dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari 

haknya termasuk rawat jalan eksekutif dengan mengikuti asuransi 

kesehatan tambahan atau membayar selisih antara biaya yang 

dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar 

akibat peningkatan pelayan.” 

  

 Kerjasama Pemerintah Daerah Kab. Bima dengan BPJS Kesehatan 

Cab. Bima dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bima dengan Badan Penyelenggarann Jaminan Sosial 

Kesehatan Cabang Bima Tentang Kepesertaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah 
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Kabupaten Bima Nomor : 03.3/025/1191/06.3/2017 dan Nomor : 

212/KTR/XI-08/2017. Perjanjian tersebut mengatur tentang perubahan 

kepesertaan dan penambahan kepesertaan sesuai yang dijelaskan pada 

Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7)  menyatakan bahwa : 

Ayat (6)Perubahan peserta karena adanya mutasi diserahkan paling 

lambat tanggal 25 setiap bulannya dan dituangkan dalam berita 

acara dan kepesertaannya aktif pada tanggal 01 bulan 

berikutnya. 

Ayat (7) Mutasi peserta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Penambahan peserta termasuk peserta menunggak yang 

dialihkan dari segmen Pekerjaan Bukan Penerima Upah 

(PBPU) dengan hak kelas rawat yaitu kelas III (tiga) yang 

bersedia menjadi tanggungan pemerintah Kabupaten Bima. 

b. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah 

ditandatanganinya Perjanjian ini meliputi : 

1. suami/istri dari pernikahan yang sah dikarenakan 

suami/istri terdahulu meninggal/bercerai; 

2. bayi baru lahir dari orangtua yang sebelumnya telah 

terdaftar sebagai peserta yang didaftarkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bima; 

3. anak angkat/anak tiri yang sah; 

c. Pengurangan peserta dan/atau penggantian peserta karena 

salah satu sebab dibawah ini : 

1. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan 

meninggal dari pejabat yang berwenang; 

2. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kabupaten Bima, 

dengan melampirkan surat keterangan pindah dari 

pejabat yang berwenang; 

3. pindah jenis kepesertaan, dengan melampirkan bukti 

registrasi pendaftaran menjadi peserta BPJS melalui 

penanggung baru; 

 

  

 Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh beberapa Fasilitas 

Kesehatan, baik FKTP maupun FKRTL yang ada di Kab. Bima cukup 

maksimal. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama memberi layanan yang 

sama untuk Peserta KIS PBI dan tidak membedakan dengan KIS Non PBI. 

Pemerintah Daerah bersama BPJS Kesehatan berperan penting dalam 

memenuhi hak-hak jaminan kesehatan bagi Peserta KIS PBI. Disamping itu 
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Peserta PBI juga memiliki kewajiban jika melakukan pengobatan di 

Fasilitas Kesehatan pada tingkat Eksekutif atau Ruang Inap Kelas II atau 

Kelas I di luar tanggungan BPJS Kesehatan.   

 

2. Implementasi Dan Akses Pemanfaatan KIS PBI Di Kab. Bima 

 Penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN di 

pemerintah daerah kab. bima cukup berjalan, meski masih ada beberapa 

asas maupun tujuan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan 

pemerintah tidak sesuai dengan cita-cita dan prinsip SJSN. Begitu pula di 

lembaga BPJS Kesehatan Cab. Bima yang masih belum terasa manfaat atas 

penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan di daerah melalui prinsip 

keterbukaan dan akuntabilitas. Karena garis koordinasi dengan pemerintah 

daerah tidak maksimal, sehingga proses penyatuan data masih pragmatis. 

 Pemerintah daerah Kab. Bima tidak memiliki Peraturan Daerah 

(PERDA) terkait jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat yang tidak 

mampu sebagai landasan hukum di daerah. Namun, pemerintah daerah Kab. 

Bima mengeluarkan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Perjanjian 

Kerjasama anatar Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.      

 Pemerintah maupun Pemerintah Daerah lebih berharap kepada peran 

masyarakat untuk lebih aktif memberikan data sesuai dengan tingkat 

kehidupan yang sebenarnya. Kategori masyarakat miskin atau tidak mampu 

yang ditentukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah harus benar-

benar berdasarkan tingkat kehidupan sosial. Oleh sebab itu, peran serta 

masyarakat juga menjadi tolak ukur dari data yang di peroleh pemerintah 



 

84 

 

melalui survey lapangan. Ketentuan tersebut termuat dalam PP Nomor 101 

Tahun 2016 tentang PBI Jaminan Kesehatan yaitu Pasal 13 dan Pasal 14. 

Pasal 13 “Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan 

data yang benar dan akuran tentang PBI Jaminan Kesehatan, baik 

diminta maupun tidak diminta.” 

Pasal 14 “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

disampaikan melalui unit pengaduan masyarakat disetiap 

pemerintah daerah, yang ditunjuk oleh gubernur atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.” 

  

 Dibawah ini akan di jelaskan terkait implementasi dan akses 

Pemanfaatan Kartu KIS oleh Peserta PBI yang ada di Kab. Bima melalui 

instansi Pemerintah Daerah maupun Lembaga BPJS Kesehatan. 

a) Pelaksanaan Hak Jaminan Kesehatan Terhadap Peserta PBI 

 Jaminan kesehatan menjadi kebutuhan bagi masyarakat miskin 

dan tidak mampu sebagai upaya perlindungan dan asuransi kesehatan. 

Pemerintah juga wajib mendaftarkan penduduk miskin yang ada di 

seluruh indonesia sebagai peserta JKN melalui Perpres Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan. Perlindungan kesehatan secara 

menyeluruh untuk masyarakat indonesia khususnya masyarakat miskin 

dan tidak mampu di targerkan akan tercapai pada tahun 2019, sehingga 

akan terwujud Universal Health Coverage (UHC). Perbaikan dan 

pembenahan terus dilakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan 

program JKN melalui Kartu KIS khusus PBI. Masalah kepesertaan 

masih saja terjadi pada kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu 

yang ada di wilayah daerah terpencil, bahkan belum ada yang 

mengetahui program pemerintah tersebut. 
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 Setelah 3-4 tahun kebijakan berjalan, pemerintah dan DPR perlu 

melakukan peninjauan atas semua undang-undang, peraturan 

pemerintah, dan berbagai peraturan dibawahnya. Ada kemungkinan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan BPJS masih 

belum sempurna. Proses kedua undang-undang dan isi di dalamnya 

menunjukan bahwa undang-undang ini perlu diperbaiki. Dalam hal ini, 

pemerintah pusat perlu memasukan kembali JKN dalam agenda 

legislatif pada masa-masa mendatang. Ada kemungkinan diperlukan 

revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan BPJS 

serta berbagai peraturan di bawahnya. Salah satu hal penting sebagai 

masukan dalam revisi undang-undang, antara lain peran Kementerian 

Kesehatan dalam JKN. 

 Dalam konteks prinsip Good Government, pemerintah daerah 

sebaiknya berperan sebagai steward dan juga peka terhadap kekurangan 

fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan. Perlu disusun kebijakan 

menyangkut pemerintah daerah yang terkait dengan pembiayaan BPJS. 

Walaupun sistem BPJS dan sistem pemerintah daerah merupakan dua 

hal yang berbeda, pemerintah daerah wajib membayar kelebihan klaim 

apabila terjadi overshot batas atas klaim di suatu wilayah. Dinas 

Kesehatan Kabupaten/kota diharapkan tidak hanya berfokus pada 

kepesertaan BPJS, tetapi juga berperan sebagai regulator dan 

pengawasan yang tegas. Dinas Kesehatan diharapkan dapat bertanggung 

jawab secara proaktif dalam fungsi manajemen pembiayaan kesehatan 

wilayah dan mutu pelayanan, fokus pada pelayanan kesehatan yang 
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diikuti pola penguatan SDM kesehatan, serta membangun kemitraan 

dengan profesi dan asosiasi.
39

 

 Nomor Identitas Tunggal (Singel ID Number) adalah suatu alat 

identifikasi semua penduduk agar berbagai kewajiban penduduk dan 

layanan publik dapat disediakan terintegrasi. Ketika UU Nomor 40 

Tahun 2004 tentang SJSN disusun, ide nomor identitas tunggal yang 

kini kita kenal dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sedang 

dalam perbincangan. Oleh karena itu, dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 

tentang SJSN tidak tercantum NIK, tetapi digunakan perintah agar BPJS 

memberikan NIK.
40

 

  Salah satu tujuan UHC ialah memudahan akses layanan terhadap 

warga khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu yang sejalan 

dengan tujuan JKN yaitu konsep pemerataan. Keberadaan puskesmas 

sebagai FKTP sangat penting di wilayah terpencil. 

 Peserta PBI di Kab. Bima tidak memahami ketika menggunakan 

Sarana yang ada di jenjang Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat 

Lanjutan (FKRTL) dalam melakukan pengobatan misalnya pemakaian 

mobil ambulan. Dalam PMK Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaa Jaminan Kesehatan, mengatur manfaat jaminan kesehatan 

untuk Peserta PBI sebagai berikut : 

“Manfaat JKN terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu manfaat medis dan 

manfaat non medis. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan 

yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) 

sesuai dengan indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran 

biaya iuran yang dibayarkan. Manfaat non-medis meliputi 

akomodasi dan ambulan. Manfaat akomodasi untuk layanan rawat 

inap sesuai hak kelas perawatan peserta. Manfaat ambulan hanya 
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diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan, dengan 

kondisi tertentu sesuai rekomendasi dokter.” 

 

 Peserta tidak mengetahui bahwa penggunaan sarana seperti itu 

adalah gratis tanpa bayaran dan merupakan hak yang di jamin sebagai 

peserta PBI. Oleh sebab itu, pemenuhan hak peserta PBI sebagai 

jaminan pelayanan kesehatan perlu di informasikan oleh tenaga 

kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan. 

 Jenis penyakit juga merupakan bagian yang harus di sosialisasi 

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan maupun pihak BPJS 

Kesehatan ke kelompok PBI. Peserta PBI di Kab. Bima menggunakan 

KIS sebagai fasilitas pengobatan masih memiliki tingkat kekurangan 

informasi terkait jenis penyakit yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. 

Sebagai contoh dalam menggunakan pengobatan operasi katarak, 

kelompok PBI masih diwakili pihak keluarga atau anak terkait 

pengurusan administrasi pengobatan. Karena prosedur dari sistem 

rujukan pada tingkat pertama masih kurang dipahami oleh pasien. 

Namun, masih ada masyarakat yang menggunakan klaim di Rumah 

Sakit dalam kategori penyakit katastropik. Sehingga masyarakat miskin 

dengan kemampuan keuangan yang kurang sulit menggunakan manfaat 

asuransi kesehatan untuk penyakit katastropik, karena memiliki 

kekurangan biaya. 

 Beberapa ketentuan yang masih kurang pemahaman terhadap 

sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bima yaitu adanya pengalihan 

Kartu BPJS Kesehatan ke Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima 

Bantuan Iuran (PBI). Karena beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas 
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masih menerima Pasien yang menggunakan Kartu BPJS Kesehatan, 

meskipun program pengalihan Kartu BPJS Kesehatan untuk Warga 

Miskin dan Tidak Mampu diberlakukan.  Sebagian besar masyarakat 

memahami penggunaan Kartu BPJS Kesehatan dan KIS PBI memiliki 

perbedaan penggunaan, sehingga masyarakat Kabupaten Bima lebih 

memilih KIS PBI dari pada Kartu BPJS Kesehatan. 

 

b) Pelaksanaan Pemberi Layanan Jaminan Kesehatan Kepada Peserta 

PBI  

 Telah disepakati bahwa paket manfaat yang dijamin adalah semua 

layanan yang berindikasi medis. Artinya, jika dokter mendiagnosis ada 

penyakit yang harus diobati, maka pengobatan itu dijamin.  

 Namun, karena Pemerintah membayar iuran bagi penduduk 

miskin dan tidak mampu masih berbeda dengan rata-rata besaran iuran 

untuk pekerja penerima upah, maka untuk tahap awal kelas perawatan 

masih berbeda. 

 Penerima Bantuan Iuran (PBI) penduduk miskin dan tidak mampu 

berhak mendapat perawatan di kelas III RS Pemerintah maupun RS 

Swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
41

  

 Semakin besar dan luas paket manfaat, semakin sulit bagi 

pemerintah pusat atau daerah untuk melaksanakan program jaminan 

yang berkeadilan. Ketika sebuah proses medis dimasukkan ke dalam 

paket manfaat BPJS, akses penanganan medis akan semakin terbuka. 

Sebagai contoh, teknologi baru pemasangan ring untuk penderita 
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jantung telah menjadi paket manfaat BPJS, akses penanganan medis 

akan semakin terbuka. Sebagai contoh, teknologi baru pemasangan ring 

untuk penderita jantung telah menjadi paket manfaat BPJS. 

Implikasinya ialah pertumbuhan pelayanan jantung ini bermula di kota-

kota besar terlebih dahulu. Semakin banyak teknologi baru masuk ke 

dalam paket manfaat BPJS, semakin besar pendanaanya, dan akan 

semakin sulit bagi pemerintah untuk mendanainya.
42

      

 Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 diberikan pada fasilitas kesehtan milik Pemerintah atau swasta yang 

menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Mangacu pada Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

SJSN, fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit, dokter praktik, klinik, 

laboratorium, apotek dan fasilitas kesehtana lainnya. Fasilitas kesehatan 

memenuhi syarat tertentu apabila kesehatan tersebut diakui dan dimiliki 

izin dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dibidang 

kesehatan. Dalam keadaan darurat, pelayanan jaminan kesehatan dapat 

diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama 

dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
43

    

 Apabila disuatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang 

memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi. 

 Adapun yang dimaksud dengan kompensasi di sini dapat dalam 

bentuk uang tunai, sesuai dengan hak peserta. Tentu diharapkan agar 

dikemudian hari, fasilitas kesehatan dapat disediakan secara menyeluruh 
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 Trinantoro Laksono, Op.Cit. Hlm. 160 
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diberbagai wilayah guna memberikan solusi kebutuhan medis sejumlah 

peserta. Ada beberapa pembagian manfaat berdasarkan jaminan 

kesehatan sosial, yaitu :  

1. Pembagian Manfaat Jaminan Kesehatan Secara Umum 

 Secara umum, manfaat jaminan kesehatan terbagi menjadi 

(dua) manfaat, yaitu manfaat medis dan manfaat non medis. 

Manfaat jaminan kesehatan berupa manfaat medis pada prinsipnya 

tidak terkait dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat 

jaminan kesehatan berupa manfaat non medis meliputi manfaat 

akomodasi dan ambulan, dimana manfaat akomodasi ditentukan 

berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan, sedangkan 

manfaat ambulan diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas 

kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS 

Kesehatan. 

 Adapun manfaat jaminan kesehatan berupa manfaat 

akomodasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (5) Perpres 

Jamkes dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 23, yang mulai berlaku 

mulai tanggal 1 April 2016, yaitu sebagai berikut : 

a. Ruang perawatan kelas III bagi : 

1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang 

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan 

2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan 

Pekerja yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di 

ruang perawatan kelas II. 

2. Manfaat Pelayanan Promotif dan Preventif 
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 Pasal 21 Perpres Jamkes merinci manfaat pelayanan promotif 

dan preventif meliputi pemberian pelayanan sebagai berikut : 

a. Penyuluhan kesehatan perorangan, yang meliputi paling sedikit 

penyuluhan mengenai pengelolaah faktor resiko penyakit dan 

perilaku hidup bersih dan sehat. 

b. Imunisasi rutin, yang meliputi pemberian jenis imunisasi rutin 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di 

mana vaksin untuk imunisasi rutin disediakan oleh Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah  sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Keluarga berencana, yang meliputi konseling, pelayanan 

kontrasepsi termasuk vasektomi dan tubektomi, bekerjasama 

dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional, di mana alat dan obat kontrasepsi disediakan oleh 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Skrining kesehatan, diberikan secara selektif yang ditujukan 

untuk mendeteksi resiko penyakit dan mencegah dampak 

lanjutan dari resiko penyakit tertentu. Adapun ketentuan 

mengenai tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan 

jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan diatur 

dengan Peraturan Menteri.  

3. Pelayanan Kesehatan yang Dijamin dan Tidak Dijamin 

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

SJSN, setiap peserta program jaminan kesehatan berhak 
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mendapatkan jaminan kesehatan, yang berupa fasilitas pelayanan 

kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 

pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, 

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau masyarakat. Sebagaimana diketahui, peraturan 

perundang-undangan di bidang jaminan kesehatan yang saat ini 

berlaku di Indonesia telah membagi pelayanan kesehatan dalam 2 

(dua) jenis, yakni pelayanan kesehatan yang dijamin dan pelayanan 

kersehatan yang tidak dijamin, yang dijelaskan secara detail berikut 

ini.
44

 

a. Pelayanan Kesehatan yang Dijamin 

 Pelayanan kesehatan yang dijamin. terbagi menjadi antara 

lain sebagai berikut : 

1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan 

kesehatan non spesialistik yang mencakup : 

a) administrasi pelayanan; 

b) pelayanan promotif preventif; 

c) pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 

d) tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun 

non operatif; 

e) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 

f) pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat 

pertama; dan 

g) rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. 
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2) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi 

pelayanan kesehatan yang mencakup : 

a) administrasi pelayanan; 

b) pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar; 

c) pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik; 

d) tindakan medis spersialistik, baik bedah maupun non 

bedah sesuai dengan indikasi medis; 

e) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 

f) pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan 

indikasi medis; 

g) rehabilitasi medis; 

h) pelayanan darah; 

i) pelayanan kedokteran forensik klinik; 

j) pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di 

fasilitas kesehatan;  

k) pelayanan keluarga berencana; 

l) perawatan inap non intensif; dan 

m) perawatan inap di ruang intensif. 

b. Pelayanan Kesehatan yang Tidak Dijamin 

 Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin antara lain sebagai 

berikut. 

1) Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur 

sebagaiman diatur dalam peraturan yang berlaku. 
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2) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan 

yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali 

dalam keadaan darurat. 

3) Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan 

kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat 

kecelakaan kerja atau hubungan kerja. 

4) Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan 

kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang 

ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. 

5) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. 

6) Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik. 

7) Pelayanan untuk mengatasi infertilisasi. 

8) Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi). 

9) Gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan 

obat dan/atau alkohol. 

10) Gangguan kesehatan atau sengaja akibat menyakiti diri 

sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri 

sendiri. 

11) Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang 

belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi 

kesehatan (health technology assessment). 

12) Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai 

percobaan (eksperimen). 

13) Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan 

susu. 



 

95 

 

14) Perbekalan kesehatan rumah tangga. 

15) Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap 

darurat, kejadian luar biasa/wabah. 

16) Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang 

dapat dicegah (preventable adverse avent). 

17) Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat 

jaminan kesehatan yang diberikan.  

  

 BPJS Kesehatan memiliki kewenangan atas penyelenggaran 

Program JKN yang ada di daerah bersama dengan Dinas Sosial maupun 

Dinas Kesehatan yang ada di Kabupaten/Kota. Namun yang lebih 

mengurus tentang penyelenggaraan KIS PBI adalah BPJS Kesehatan 

dan Dinas Sosial setempat. Pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak 

tersebut akan membantu warga miskin dan tidak mampu untuk 

mendapat akses kesehatan dengan mudah. Salah satu kewenangan BPJS 

Kesehatan adalah menerima iuran dari pemerintah maupun pemerintah 

daerah agar warga miskin dan tidak mampu mendapatkan akses 

kesehatan, sedangkan Dinas Sosial kewenanganya adalah mendata 

warga miskin dan tidak mampu agar mendapat jaminan asuransi 

kesehatan berupa bantuan sosial kemasyarakatan. 

 Program penanggulangan kesehatan khususnya Peserta KIS PBI 

menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BPJS 

Kesehatan berdasarkan APBN dan APBD. Pelayanan kesehatan di Kab. 

Bima memiliki penurunan pada tingkat kehidupan masyarakat kurang 

mampu dengan rendahnya nilai kesadaran Peserta PBI tentang pola 

hidup sehat. Tanggungjawab pemerintah daerah dan instansi pelayanan 
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dalam memberikan tingkatan informasi serta sosialisasi kepada Peserta 

PBI tentang penerapan hidup sehat masih kurang. Sehingga masih 

banyaknya fasilitas kesehatan yang mendahulukan pelayanan pada 

masyarakat yang mampu atau peserta BPJS Mandiri. 

 Transparansi terkait pelaksanaan program JKN yang di laksanakan 

oleh Pemerintah Daerah Kab. Bima dan BPJS Kesehatan Cabang Bima 

tidak mencerminkan Good Government. Karena sistem informasi masih 

kurang terbuka terkait pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh 

pihak pemerintah daerah Kab. Bima kepada BPJS Kesehatan Cab. 

Bima. Prinsip pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kab. 

bima tidak maksimal untuk memastikan bahwa kartu untuk Peserta PBI 

harus sampai pada masyarakat sesuai kategori miskin dan tidak mampu.   

   

c) Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Oleh Peserta PBI  

 Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi Penerima Bantuan 

Iuran (PBI) merupakan program penanggulan jaminan kesehatan bagi 

masyarakat miskin dan tidak mampu. Sejauh ini masyarakat memahami 

bahwa jaminan kesehatan dari pemerintah dengan menggunakan kartu 

BPJS yang sekarang di rubah menjadi Kartu KIS PBI dipahami sebagai 

program kesehatan gratis. Hal ini karena tingkatan sosialisasi yang 

dilakukan pemerintah daerah, puskesmas maupun stack holder 

dibawahnya masih kurang memberikan pemahaman terhadap 

masyarakat.  

 Instansi pelayanan KIS PBI di Kabupaten bima, baik Dinas 

Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan memakai data masing-
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masing, karena terpaku pada data pusat yang dilaporkan oleh BPJS 

Kesehatan. Masih banyak juga kategori masyarakat miskin dan tidak 

mampu yang ada di kabupaten bima lebih utama membutuhkan KIS PBI 

tersebut. Sebab ada beberapa pihak yang mengambil kesempatan dalam 

menggunakan Kartu KIS PBI sebagai kepentingan individu maupun 

kelompok, diantaranya para calon legislatif maupun partai politik 

membagikan kartu tersebut dengan tujuan politik. Oleh sebab itu, 

pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi progran KIS PBI melalui 

Dewan Pengawas yang dibentuk oleh Pemerintah dan BPJS Kesehatan. 

 Penduduk miskin dan tidak mampu (peserta Jamkesmas dan 

sebagian peserta Jamkesda) yang mendapat batuan iuran dari 

pemerintah yang tadinya dikelola oleh Kemenkes atau oleh pemda 

diserahkan pengelolaannya kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta 

PBI. Peserta PBI tidak membayar iuran, tetapi mendapat bantuan iuran 

dari pemerintah (sesuai pilar satu) yang dibayarkan pemerintah kepada 

BPJS.
45

 

  Manfaat dan Informasi program KIS PBI di daerah adalah hak 

bagi peserta PBI ataupun Non PBI. Hal ini termuat dalam Pasal 16 UU 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, menyatakan bahwa : 

“setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang 

pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti” 

       

  KIS PBI akan bermanfaat jika penanggung jawab pelaksana 

program lebih fokus pada sasaran yang sebenarnya. Sebab yang 

mendapatkan KIS PBI di kabupaten bima lebih di prioritaskan kepada 

                                                           
45

 Thabrany Hasbullah, Op.Cit. Hlm. 130 
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masyarakat yang dekat dengan pejabat maupun politisi, sehingga masih 

banyak masyarakat yang mampu mendapatkan KIS PBI. Oleh sebab itu, 

pemerintah pusat harus lebih mementingkan tingkat pengawasan 

maupun tingkat penyaluran dari KIS PBI yang ada di Daerah. Sehingga 

peserta KIS PBI memperoleh manfaat sesuai pasal 22 UU Nomor 40 

Tahun 2004 tentang SJSN yang menyatakan bahwa : 

“Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan 

berupa pelayanan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis 

pakai.” 

   

  Pemerintah daerah kabupaten bima lebih berharap pada BPJS 

Kesehatan Cabang Bima yang bertugas sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dalam memberikan 

layanan terhadap peserta PBI yang ada di kecamatan maupun desa. 

Dalam hal ini, BPJS Kesehatan Cab. Bima sebagai tanggung jawab 

lembaga pemerintah yang menjalankan program jaminan kesehatan 

khususnya warga miskin dan tidak mampu di kabupaten bima. Diantara 

tugas dari lembaga BPJS Kesehatan yang menjadi landasan atas 

pelayanan terhadap peserta KIS PBI yaitu termuat dalam Pasal 10 UU 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, menyatakan bahwa : 

Huruf (f) “Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan 

kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan 

Sosial.” 

Huruf (g)“Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program 

Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.”  

 

 Fungsi Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi harapan tersendiri bagi 

Kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), karena pemenuhan kebutuhan 
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berobat merupakan hal yang sulit terpenuhi ketika jenis penyakit tidak di 

jamin oleh BPJS Kesehatan. Akibatnya banyak masyarakat miskin dan 

tidak mampu menahan untuk berobat medis di Puskesmas maupun Rumah 

Sakit. Oleh sebab itu, masyarakat berharap kepada fasilitas kesehatan baik 

tingkat pertama maupun tingkat lanjutan untuk selalu mengedepankan 

keselamatan pasien (Agroti Solus Lex Suprema) atau mengedepankan 

kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Secara personal 

kesadaran masyarakat dalam menjalankan intruksi dari pemerintah atau 

pemerintah daerah maupun dari pihak fasilitas kesehatan terhadap 

penggunaan KIS PBI masih awam. 

 Akses Kartu KIS PBI pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP) yaitu di Puskesmas (PKM) Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima 

sebagai tempat Informasi untuk memperoleh tingkat pelayanan kesehatan, 

khususnya kelompok PBI yang ada di Kabupaten Bima. Pelayanan Peserta 

KIS PBI di Puskesmas Kec. Ambalawi Kab. Bima di sama ratakan dengan 

Peserta KIS Non PBI, karena pihak administrasi pelayanan yang ada di 

PKM Kec.Ambalawi tidak memisahkan data PBI maupun Non PBI. Sejauh 

ini tidak ada keluhan masyarakat pada kelompok PBI di Kec.Ambalawi 

dalam menggunakan Kartu KIS PBI. Namun, ketika pembaharuan sistem 

pendaftaran dan pengaktifan kartu melalui Online, tentunya masih dalam 

proses sosialisasi. Meski di PKM Kec. Ambalawi sudah dapat mengakses 

dan melayani secara Online melalui JKN Mobile. 

 Peserta KIS PBI di kabupaten bima merasakan program JKN cukup 

bermanfaat. Namun masih banyak yang tidak diketahui penggunaan kartu 

tersebut dengan cara berobat ke Rumah Sakit dan Puskesmas, karena masih 
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kurang memahami hak dan kewajiban sebagai peserta PBI. Berdasarkan 

data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Bima tahun 2017 tentang 

kesejahteraan rakyat miskin masih minim untuk kelompok PBI yang 

melakukan pengobatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun 

Tingkat Lanjutan. Demikian penjelasan data berdasarkan tingkat 

kemiskinan serta kesejahteraan sosial terkait Program JKN KIS tersebut 

menjadi landasan atas penyelenggaran Program KIS khusus Peserta PBI 

dalam melakukan pengobatan pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bima. 

  

3. Hambatan Pelaksanaan Program KIS PBI Di Kab. Bima 

 Pelaksanaan program JKN khususnya Peserta PBI memiliki hambatan 

maupun kendala tersendiri dalam mengintegrasi kepesertaan Jamkesda ke 

sistem JKN KIS. Upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kepesertaan 

JKN KIS khusus PBI di daerah sudah sangat maksimal. BPJS Kesehatan 

telah berperan sejak tahun 2014 mulai tahap perencanaan, verifikasi dan 

validasi data peserta, proses penetapan peserta dan perjanjian kerjasama 

dengan pemerintah daerah serta penetapan mekanisme pembiayaan dan 

penambahan peserta. 

 Faktor yang menjadi kendala dalam melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait sistem 

rujukan. Oleh karena itu, tugas pemerintah daerah melalui dinas kesehatan 

harus lebih memberikan pembinaan edukasi terhadap prosedur pelaksanaan 

program jaminan kesehatan nasional. Begitu pula BPJS Kesehatan yang 

menjadi mitra pemerintah agar sosialisasi yang dilakukan lebih 

mementingkan sasarannya yaitu peserta KIS PBI. 
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 Dibawah ini ada beberpapa faktor dari aspek hambatan-hambatan 

dalam pemanfaatan program KIS PBI di Kab. Bima, sebagai berikut :  

a) Aspek Pendataan Peserta KIS PBI 

 Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sebagai 

instansi pelayanan terhadap peserta KIS PBI yang datang dari berbagai 

kecamatan dan desa bertanggung jawab atas data awal yang di input 

berdasarkan kategori tingkat kehidupan sosial. Sehingga sebagian 

masyarakat di Kabupaten Bima yang ingin mendapatkan Kartu KIS 

untuk kelompok PBI di layani langsung oleh Pihak Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bima melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan lewat 

Rumah Sakit Umum Daerah maupun Puskesmas. 

 Pendataan kepesertaan PBI menjadi tanggungjawab Pemerintah, 

Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan. Pemerintah Pusat melalui 

Kementerian Sosial memperoleh data dari Dinas sosial setempat, 

sedangkan BPJS Kesehatan memperoleh data dari BPJS Kesehatan 

Cabang yang ada di Kab/Kota setempat. BPJS Kesehatan dan 

Pemerintah daerah lebih bertanggungjawab dalam menentukan peserta 

khusus PBI, karena data yang diusulkan sebagian kecil masih 

berdasarkan kedekatan individual dengan aparat maupun kedekatan 

secara politis. Sehingga masih adanya data dari peserta PBI yang kurang 

valid dan data ganda. 

 Pemerintah Kabupaten Bima terpaku pada data dari Dinas Sosial 

sedangkan Dinas Kesehatan terpaku pada Data BPJS Kesehatan Cabang 

Bima. Lintas Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. 

Bima bersama BPJS Kehatan Cabang Bima masih kurang.  
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 Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Bima tahun 2018 untuk 

cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk kabupaten bima untuk 

kelompok PBI yaitu Peserta PBI APBN sejumlah 32.833 dan PBI 

APBD 254.322. Sedangkan data antara BPJS Kesehatan dengan Dinas 

Sosial tidak singkron ketika jumlah pengguna KIS PBI APBD yang ada 

di Kab. Bima dengan jumlah yang berbeda yaitu 254.379. Selisih data 

antara BPJS Kesehatan Cab. Bima dan Dinas Sosial yaitu sebanyak 57 

peserta PBI APBD masih tidak jelas arah pertanggungjawabannya. 

Namun, Dinas Sosial Kab. Bima memberi alasan bahwa adanya 

penonaktifan kartu secara tiba-tiba karena terkait anggaran yang ada di 

intansi daerah Kab. Bima.  

 

b) Aspek Pelaksanaan Program KIS PBI 

 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia 

Sehat (KIS) khusus Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan Jaminan 

Asuransi Kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu yang di 

tanggung oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah melalui 

Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Informasi tentang Pelaksanaan 

Program JKN untuk kelompok KIS PBI harus intens kepada sasaran 

khusus warga miskin dan tidak mampu yang ditetapkan sejak tahun 

2014. Perubahan layanan Program JKN KIS dari manual ke online juga 

harus masif dalam memberikan informasi kepada peserta khususnya 

pada kelompok PBI. 
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 Pelaksanaan Penggunaan KIS PBI di Kabupaten Bima masih 

memiliki kendala dalam pembagian, sehingga proses pembagiannya 

secara bertahap. Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dan BPJS Kesehatan 

Cabang Bima tidak langsung memberikan Kartu tersebut ke Peserta, 

sehingga sejak awal menerima Kartu KIS Peserta PBI kurang 

memahami cara penggunaannya. Proses pembagian kartu KIS PBI juga 

dilakukan oleh dinas sosial maupun pemerintah desa tidak secara 

formal. Sedangkan prosedur untuk mendapatkan KIS PBI masih 

menjadi kendala bagi Peserta PBI, karena tingkat informasi ke Peserta 

PBI yang di lakukan pemerintah daerah maupun BPJS Kesehatan tidak 

dilakukan secara kolektif dan tidak tepat sasaran. 

 BPJS Kesehatan Cab. Bima sudah mengagendakan program 

sosialisasi tiap bulan bersama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial 

dan BPMdes Kab. Bima. Tetapi pihak BPJS Kesehatan Cab. Bima 

memberikan tugas tersebut kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP) melalui Puskesmas (PKM) yang ada di tiap kecamatan serta 

melibatkan pemerintah desa setempat. Hal ini yang menyebabkan 

peserta PBI kurang mendapatkan informasi yang detail, baik itu 

prosedur dan cara menggunakan kartu KIS maupun peraturan dan 

perubahannya. Sehingga masyarakat menerima kartu tersebut dengan 

pemahaman yang masih minim. 

 Pelaksanaan program JKN di Kab. Bima bersama dengan BPJS 

Kesehatan Cabang Bima dengan tingkat sosialisasi masih minim ke 

masyarakat, karena kendala wilayah kecamatan dan desa yang jauh dari 

18 Kecamatan. Masyarakat atau warga miskin lebih menginginkan 
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informasi tersebut dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Bima secara 

langsung. Meski kerjasama antara Pemerintah Daerah maupun 

Pemerintah Desa sudah dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan Cabang 

Bima sudah berjalan. Namun, kurangnya waktu untuk turun langsung ke 

lapangan terkait sosialisasi dan perubahan aturan dalam memperoleh 

Kartu Indonesia Sehat untuk Kelompok PBI. 

 Pendistribusian Kartu KIS PBI masih memiliki masalah, baik dari 

data warga miskin dan tidak mampu yang ada di Pusat maupun data 

yang ada di Daerah. Integrasi data yang ada di BPS dengan pihak 

pemerintah maupun BPJS Kesehatan tidak sesuai antara peserta yang 

layak dan tidak layak menjadi prioritas program JKN. Pemerintah 

melalui kementerian sosial mendistribusikan Kartu KIS PBI melalui 

data dari dinas sosial yang ada di daerah. Golongan miskin dan tidak 

mampu yang mendapat kartu KIS kelompok PBI dari anggaran APBN 

adalah Peserta JKN yang di tentukan oleh kementerian sosial 

berdasarkan tingkat kehidupan sosial kemasyarakatan. 

 Distribusi Kartu KIS PBI di kab. bima dilakukan oleh pihak BPJS 

Kesehatan Cab. Bima dan Dinas Sosial Kab. Bima. BPJS Kesehatan 

terlebih dahulu melakukan Spot Ceking terkait kartu yang 

didistribusikan dari pusat dan langsung di kirim ke desa. Jika 

wilayahnya jauh, maka pendistribusian KIS PBI di Kab. Bima 

menggunakan pihak ke tiga seperti Kantor Cabang BPJS dan Kantor 

POS yang ada di wilayah kecamatan. Namun, masih ada pendistribusian 

kartu KIS PBI yang alamatnya tidak sesuai dengan KTP sehingga 

menyulitkan pihak BPJS Kesehatan memperbaiki jika di kembalikan. 
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c) Aspek Pelayanan Pada Peserta PBI  

 Pelayanan Peserta PBI bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP) sudah cukup merata dan tidak membedakan antara Peserta PBI 

dan Non PBI. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama seperti Puskesmas 

mengalami kendala pada tingkat informasi penggunaan obat bagi 

Peserta PBI yang di tanggung oleh BPJS Kesehatan serta kurang 

memahami sistem rujukan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat 

Lanjutan (FKRTL). Puskesmas juga memiliki kendala pada sistem 

klaim Peserta PBI yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan bagi Tenaga 

Kesehatan.   

 Faktor Data yang ada di pihak Dinas Kesehatan merupakan 

gambaran bahwa pendataan peserta yang kurang masif sehingga pihak  

Fasilitas Kesehatan di Pemerintah Daerah Kab.Bima mengalami 

kesulitan dalam melayani Peserta PBI. Faktor yang menyebabkan 

terjadinya perubahan identitas peserta maupun alamat peserta khusus 

PBI pindah kepesertaan PBI ke Pekerja Penerima Upah menjadi kendala 

dalam Input data klaim BPJS. 

 Beberapa rincian dari faktor dan hambatan diatas menjadi catatan bagi 

BPJS Kesehatan Cabang Bima maupun Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bima agar menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional lebih baik 

dan terstruktur. Khusus Pelayanan JKN terhadap Kelompok PBI agar selalu 

memberikan informasi terkait pemanfaatan kartu KIS bagi kelompok PBI, 

agar lebih terasa memperoleh Maanfaat sebagai warga yang memiliki 

kekurangan pada  tingkat pengetahuan dan kesejahteraan sosial.   


