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PELAKSANAAN JAMKESDA DI KOTA DEPOK 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang 

Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, 1948), Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 28 H1 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 

20092 tentang kesehatan menetapkan bahwa kesehatan adalah hak 

fundamental setiap warga. Karena itu setiap individu, keluarga dan 

masyarakat berhak memperoleh perlindungan kesehatannya dan negara 

bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi 

penduduknya. 

Meski demikian, bagaimana sebuah negara memenuhi ”hak” 

rakyatnya bergantung pada sistem politik dan ekonomi yang dianut. 

Indonesia, sebagaimana termaktub dalam UU No 40/2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Indonesia menerapkan prinsip-prinsip 

social-state model (Bismarck Model) dengan mengakomodasi prinsip-

prinsip welfare-state model (Beveridge Model)3, khususnya bagi 

masyarakat miskin dan tidak mampu, sesuai Pasal 34 UUD1945.  

Dalam SJSN diperkenalkan peserta penerima bantuan iuran, di 

mana iuran jaminan sosialnya dibayar oleh pemerintah. Dengan 

perkataan lain,jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu 

diintegrasikan penyelenggaraannya dengan masyarakat yang mampu, 

agar terjadi subsidi tidak langsung, sehingga program jaminan kesehatan 

bagi masyarakat tidak mampu berkelanjutan.  

Jaminan kesehatan dalam SJSN diselenggarakan secara nasional 

dengan menerapkan prinsip asuransi  kesehatan sosial. Diselenggarakan 

secara nasional untuk dapat memenuhi prinsip portabilitas bahwa 

                                                           
1
 Republik Indonesia, Pasal 28 H Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 
2
 Republik Indonesia, Undang-undang No.36 tahun 2009 

3
 Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagio, Mimpi Negara Kesejahteraan, Jakarta: 

LP3ES, penertbit Prakarsa, 2006. Hal. 15. 
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jaminan kesehatan bisa dinikmati di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini 

tidak mengurangi peran pemerintah daerah, khususnya daerah yang 

penerimaan daerahnya kecil dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Dengan pendekatan 

seperti itu, pemerataan penyelenggaraan jaminan kesehatan dapat 

terwujud dan berkelanjutan. 

Penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

adalah tanggung jawab pemerintah telah diamanatkan dalam UUD 1945 

hasil amandemen Tahun 2002, yang dituangkan dalam pasal 34 ayat 

1,2,3. Untuk menjamin akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan, 

mulai Tahun 2010 ini Pemerintah Kota Depok melaksanakan upaya 

pemeliharaan melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 

dengan badan pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Layanan 

Umum (BLU) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang berada di 

bawah Dinas Kesehatan Kota Depok dengan Peraturan Daerah 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2010 

Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota 

Depok dikembangkan menjadi Jaminan Kesehatan4  

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 

Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2010 mengalokasikan sejumlah 

dana yang ditujukan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi 

penduduk Kota Depok guna mempercepat pencapaian cakupan 

kepesertaan JPK Semesta (Universal Coverage) melalui Program 

Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan, dengan Kegiatan 

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat, DPA Dinas Kesehatan 

Tahun 2010.5 

 

I.2  Rumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah; 

1. bagaimanakah upaya pemerintah Kota Depok memenuhi Hak Kesehatan 

masyarakatnya? 

                                                           
4
 Bappeda Depok, Jaminan Kesehatan Daerah, www.bappeda-depok.go.id, diunduh pada 

tanggal 19 Desember 2010. 
5
 Ibid., 
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2. Bagaimanakah Mekanisme pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di 

Kota Depok? 

3. Bagaimankah implementasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di 

Kota Depok saat ini? 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya 

pemerintah dalam menyediakan akses dan mutu pelayanan kesehatan 

terhadap seluruh masyarakat di Kota Depok agar tercapai derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal secara efisien dan efektif. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kriteria, persyaratan serta jumlah penduduk kota 

Depok yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan; 

b. Mengetahui Klasifikasi, Standarisasi dan jenis pelayanan yang 

diperoleh peserta jaminan kesehatan; 

c. Mengetahui mekanisme menyeluruh pelaksanaan jaminan 

kesehatan dimulai dari persyaratan awal hingga mekanisme 

pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

d. mengetahui bagaimana pelaksanaan program Jaminan 

Kesehatan Daerah ini di lapangan dan apa saja kendala yang 

dihadapi. 

 

I.4  Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang merupakan 

penelitian yang menekankan pada wawancara kepada narasumber dan 

informan, penelusuran data-data, literature, dan peraturan perundang-

undangan . Dilihat dari tipologinya, penelitian ini termasuk ke dalam 

penelitian evaluatif-analisis dimana penulis akan melakukan wawancara 

dan studi kepustakaan yang bertujuan membandingkan, mengkritisi dan 

mengevaluasi kebijakan pemerintah kota Depok dengan berpedoman 

pada Undang-undang, dan menemukan alternative penyelesaian 

masalah. 
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Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan 

dengan cara mendapatkan data dan bahan penelitian dari bahan bacaan 

seperti buku-buku yang peneliti dapatkan dari perpustakaan Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia. 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yaitu 

Kepala UPT Jamkesda Kota Depok dan Kader JAMKESDA RW 02, 

kelurahan Bj. Pondok terong, Kec.Cipayung Jaya dengan cara 

wawancara menggunakan pedoman wawancara. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 

studi pustakaan melalui penelusuran Undang-undang, dan buku-buku 

keluaran dari departemen atau badan yang terkait dengan Sistem 

Jaminan Sosial Nasional, Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan Jaminan 

Kesehatan Daerah.  

Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian 

ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 

hukum primer adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan tentang Jaminan kesehatan masyarakat 

dan Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Menteri kesehatan. 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh 

dari bahan bacaan hukum, yang dalam hal ini adalah buku, artikel, 

makalah, serta jurnal ilmiah yang peneliti peroleh dari perpustakaan 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 

Data akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang 

akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis yang tahapannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Tahapan pertama yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

identifikasi masalah. Tahapan ini dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan dan berbagai Surat Keputusan Menteri terkait atau 

Peraturan Pemerintah dan Peraturan perundang-undangan lainnnya 

2. Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau interview 
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untuk membantu menganalisis, yaitu penelitian yang didasarkan pada 

studi terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan 

program Jamkesda ini dan bagaimana penerapan program kesehatan 

yang baru diterapkan pemerintah Depok pada tahun 2010 ini. 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan melakukan wawancara yang mendalam atau in-depth interview 

untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari narasumber melalui wawancara. Tahap 

pengumpulan data dilakukan setelah ditentukan rancangan penelitian. 

Dalam penelitian ini, rancangan penelitian yang digunakan adalah ”case 

study design” yakni penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi 

secara utuh dan menyeluruh dari suatu masyarakat tertentu yang 

dijadikan obyek penelitian 

Dalam hal wawancara terhadap narasumber, wawancara 

ditujukan kepada para praktisi dibidangan Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat, kepada aparatur pemerintah dalam hal ini kecamatan dan 

kelurahan, serta masyarakat yang pernah menikmati program Jamkesda 

ini. 

3. Pengolahan Data 

Pada tahap ini, data yang telah diperoleh akan diolah dengan 

mekanisme6 : 

a. Pemeriksaan/validasi data wawancara dan editing 

Data yang diperoleh, diperiksa dan dijaga konsistensinya 

antara data yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah 

daftar pertanyaan. Kegiatan ini disebut sebagai kegiatan 

editing yang memeriksa apakah data tersebut valid. 

b. Pengolahan Data 

Pada tahap ini, data yang telah diperoleh akan diolah dengan 

mekanisme7 : 

a.Pemeriksaan/validasi data wawancara dan editing 

                                                           
6
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal.61. 

7
 Ibid., hal.67. 
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Data yang diperoleh, diperiksa dan dijaga konsistensinya 

antara data yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah 

daftar pertanyaan. Kegiatan ini disebut sebagai kegiatan 

editing yang memeriksa apakah data tersebut valid. 

b.Pengolahan 

Setelah data dimasukkan, tahap selanjutnya adalah 

pengolahan data. Data dari studi kepustakaan, data dari 

kuisioner dan data dari wawancara diolah dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

c. Analisis Data. 

Data yang telah diolah, kemudian dianalisis dengan 

pendekatan kualitatif yang disajikan dalam hasil penelitian deskriptif-

evaluatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan 

mengevaluasi program atau kebijakan yang sedang atau telah 

dijalankan. 

d. Penulisan Laporan  

Setelah tahap pengumpulan dan analisis data telah selesai, 

maka tahap selanjutnya adalah melakukan penulisan laporan. 

Sistematika laporan penulisan akan terdiri dari 4 Bab yaitu Bab I 

Pendahuluan, Bab II Landasan Teoritis, Bab III Hasil Temuan dan 

Analisis, dan Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi. 

e. Finalisasi Laporan. 

Tahap selanjutnya adalah finalisasi laporan penelitian, yaitu 

tahap untuk memperbaiki dan menyempurnakan hasil penelitian serta 

mengakomodir berbagai saran dan masukan yang mengemuka dalam 

diseminasi laporan penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

Negara kesejahteraan (welfare state) merupakan suatu negara yang 

bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi 

setiap warga negaranya. Welfare state dirintis pertama kali oleh Prusia 

dibawah Otto Von Bismarck sejak tahun 1850-an. Negara kesejahteraan ini 

mengacu pada peran aktif negara dalam mengelola dan mengorganisir 

perekonomian. Di dalamnya tercakup tanggung jawab negara untuk 

menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat 

tertentu bagi warganya.8 

Berdasarkan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini juga melekat/dimiliki oleh warga 

yang berada dalam kondisi kekurangan (miskin). Hak atas pelayanan 

kesehatan adalah bagian dari hukum. Ini artinya setiap orang atau badan 

hukum atau bahkan Negara sekalipun harus menghormati dan berkewajiban 

memenuhi apa yang menjadi hak dari orang yang seharusnya mendapatkan 

pelayanan kesehatan. Lebih jauh lagi, Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 

merupakan bagian kontrak politik antara Negara dengan rakyat dan juga 

moral Inspiration bagi para decision maker di daerah dalam membuat 

kebijakan publik dibidang kesehatan.  

Salah satu tujuan diadakannya kontrak sosial sebagaimana diatur 

pada pembukaan alinea IV adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh 

karena itu, pemberian jaminan pelayanan kesehatan kepada orang kurang 

mampu merupakan sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam 

alinea IV UUD 1945. Hal ini bukan berarti Negara telah bertindak diskriminasi 

kepada warga Negara yang lain (orang kaya). Sebab, dalam konsep Negara 

kesejahteraan (welfare state), Negara dituntut untuk melakukan intervensi 

kebijakan untuk mendorong/menciptakan kesejahteraan yang merata. 

                                                           
8
 Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagio, Mimpi Negara Kesejahteraan, Jakarta: 

LP3ES, penertbit Prakarsa, 2006. Hal. 35. 
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Ketidakmampuan orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan harus 

dijawab oleh Negara dalam bentuk kebijakan yang pro orang miskin9. 

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah salah satu bentuk 

perlindungan social untuk menjamin seluruh penduduk daerah agar dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (dalam hal ini 

kebutuhan akan hidup sehat). Pada hakekatnya pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama 

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah 

Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga 

menghasilkan pelayanan yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 M. Taufik AR, Menakar Tanggung Jawab Negara Atas Pelayanan Kesehatan, 

http://www.maarifinstitute.org, diunduh pada tanggal 10 Desember 2010. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH 

 

3.1 Kerangka penyajian 

Proses penulisan pada penelitian ini menggunakan metode 

wawancara mendalam dengan pedoman wawancara kepada informan 

yang telah ditentukan. Hasil penelitian Analisis Empiris JAMKESDA 

Sebagai Alternatif Pemenuhan Hak Kesehatan Rakyat Miskin Kota Depok 

ini akan disajikan dalam bentuk uraian.  

 

3.2 Karateristik Informan 

Penelitian ini dilengkapi dengan hasil wawancara mendalam terhadap 

informan yang dianggap mewakili dan mengetahui permasalahan 

sehingga dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan 

pertanyaan penelitian. Karateristik informan terseburt dapat dilihat pada 

table berikut ini: 

Tabel 1.1 Karateristik Informan 

No. Kode Informan jabatan Wilayah kerja pendidikan 

1 P1 Kepala UPT 
JAMKESDA, 

Dinas 
Kesehatan 
kota Depok 

Kota Depok S2 

2 P2 Kader 
JAMKESDA 
Kecamatan 
Cipayung 

Jaya 

RW 2, 
Kelurahan 

Bojong 
Pondok 
Terong, 

Kec.Cipayung 
Jaya, Kota 

Depok 

SMA 

 

3.3 Hasil Penelitian 

Pelaksanaan program JAMKESDA didasari oleh Undang-undang 

Dasar 1945 pasal 28 H yang menyatakan bahwa jaminan sosial 

adalah hak setiap warga Negara kemudian didukung oleh undang-
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undang No. 36 tahun 200910 tentang kesehatan bahwa pemerintah 

mengembangkan, membina, dan mendorong jaminan pemeliharaan 

kesehatan masyarakat. kemudian didukung dengan UU No.32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan  Daerah11 yang menyatakan bahwa 

Pemerintah Daerah Wajib untuk mengembangkan suatu system 

jaminan kesehatan. Upaya ini kemudian didukung oleh pemerintah 

kota Depok dengan dikeluarkannya Perda No.3 tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah12. Keberadaan Perda 

tentang Jamkesda ini sangat penting karena tanpa adanya suatu 

payung hukum maka pemerintah kota Depok akan kesulitan dalam 

menyelenggarakanj program ini. Berikut ini adalah pernyataan 

informan P1: 

“Sesuai dengan UUD 1945, kesehatan adalah hak setiap 

orang oleh karena itu diperlukan upaya agar setiap orang dapat 

pelayanan kesehatan, bagi masyarakat tidak mampu sebelumnya 

Kementrian kesehatan telah memberlakukan Program Askeskin 

dan JAMKESMAS, namun program-program tersebut belum 

mampu mengakomodir seluruh masyarakat miskin yang ada di 

kota Depok. Oleh karena itu, pemerintah kota Depok berusaha 

mengcover hal tersebut dengan menyelenggarakan program 

JAMKESDA yang dananya diperoleh dari APBD. 

3.4 Tujuan Program 

Program Jaminan Kesehatan Daerah di kota Depok ini memiliki 

tujuan untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau 

kepada masyarakat, memaksimalkan pembiayaan kesehatan bagi 

masyarakat miskin kota Depok13.  

3.5 Sasaran Program 

Peserta Program Jamkesda adalah setiap orang yang 

terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Depok dan 

berhak mendapatkan pelayanan kesehatan setelah terdaftar sebagai 

                                                           
10

 Republik Indonesia, UU.No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan 
11

 Republik Indonesia,  UU. No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
12

 Pemerintah Kota Depok, Perda Kota Depok No.3 tahun 2010 
13

 Bappeda Depok, Jaminan Kesehatan Daerah, www.bappeda-depok.go.id, diunduh 

pada tanggal 19 Desember 2010. 
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peserta Jamkesda yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu JPK 

Mandiri. KTP sementara tidak diperbolehkan lagi kecuali dalam 

keadaan/kondisi tidak tersedianya blangko KTP maka yang 

menandatangani adalah pihak Kantor Kecamatan setempat 

(Sekretaris Kecamatan) sedangkan penerbitan KTP sementara dari 

Kepala Desa dinyatakan tidak berlaku. Setiap peserta Jamkesda 

mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar meliputi 

pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, serta pelayanan 

kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap 

tingkat lanjutan (RITL), pertolongan persalinan dan pelayanan gawat 

darurat. 

1. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan yang tergolong 

masyarakat miskin, penduduk yang memiliki KTP tetap Kota 

Depok dan belum memiliki asuransi Kesehatan lain.14 

2. Administrasi kepesertaan meliputi : registrasi, penerbitan dan 

pendistribusian kartu sampai ke peserta sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab UPTD BLU Jamkesda dibantu Puskesmas.  

3. Penduduk Kota Depok yang belum memiliki kartu Jamkesda / JPK 

Mandiri dapat mendaftar melalui Puskesmas terdekat  

4. Pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Daerah dilaksanakan 

setiap hari kerja 

5. Bagi masyarakat yang tergolong mampu namun kemudian 

ternyata menderita sakit yang tergolong penyakit berat dan dapat 

menghabiskan harta orang tersebut berdasarkan hasil diagnosis 

dokter, berhak untuk mengajukan permohonan sebagai peserta 

JAMKESDA.15 

6. Bagi anggota PNS yang memiliki anggota keluarga yang tidak 

tertanggung (tidak memiliki jaminan kesehatan) berhak untuk ikut 

program Jaminan Kesehatan Daerah. 

 

 

                                                           
14

 Pasal 11 ayat (1) huruf D Perda kota Depok No.3 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

JAMKESDA. 
15

 Informasi ini diperoleh dari Informan P2  yang merupakan Kader JAMKESDA RW 02, 

Kelurahan BJ.Pondok Terong, Kec.Cipayung Jaya, pada tanggal 18 Desember 2010. 
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3.6. Tatalaksana Pelayanan Kesehatan 

 1.  Prosedur Pelayanan 

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta, 

sebagai berikut16: 

1. Pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan darurat dan 

atau keluarganya melapor kepada RT/RW di tempat 

tinggalnya, kemudian RT/RW akan menghubungi Kader 

JAMKESDA tingkat RW. 

2. Pasien dan atau keluarganya, bersama dengan perwakilan 

RT/RW dan Kader JAMKESDA berkunjung ke Puskesmas 

(PPK I). 

3. Kader akan menjelaskan kondisi pasien secara terperinci kondisi 

pasien termasuk keadaan ekonomi keluarga pasien. 

4. Puskemas akan melakukan verifikasi terhadap identitas pasien, 

surat pengantar dari RT/RW, termasuk kondisi keluarga pasien 

apakah termasuk kedalam 14 kriteria kemiskinan yang 

dikeluarkan oleh BPS17, dan memeriksa apakah pasien termasuk 

penerima JAMKESMAS atau jaminan kesehatan dari pihak-pihak 

lain. Petugas puskesmas bersama bidan juga akan melakukan 

peninjauan langsung ke rumah pasien apabila keterangan tidak 

miskin dari pasien meragukan. 

5. Pasien yang tergolong mampu namun setelah mendapat 

perawatan di rumah sakit dan berdasarkan hasil diagnose dokter 

penyakitnya akan terus bertambah parah dan berpotensi 

menghabiskan harta pasien dan keluarganya dapat mengajukan 

JAMKESDA. 

6. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus 

menunjukkan kartu Jamkesda / JPK Mandiri dan juga 

                                                           
16

 Ibid.,  
17

 Puskesmas Kec.Cipayung, Verifikasi Kriteria Keluarga Miskin Yang Ditetapkan 

Pem.kota Depok, Depok: Dinas Kesehatan Kota Depok, 2010. 
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menyertakan KTP dan/atau KK Depok yang masih berlaku serta 

Surat Keterangan Rawat dari PPK I atau PPK II.18 

7. Apabila peserta Jamkesda memerlukan pelayanan kesehatan 

rujukan, maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas kesehatan 

rujukan (Puskesmas Perawatan / RSUD) disertai surat rujukan, 

KTP, KK dan kartu peserta yang ditunjukkan sejak awal sebelum 

mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus 

emergency. 

8. Pelayanan rujukan meliputi : pelayanan rawat jalan lanjutan 

(spesialistik) dan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit, pelayanan 

obat-obatan serta pelayanan rujukan specimen dan penunjang 

diagnostic. 

9. Untuk mendapatkan jaminan pengobatan pada kasus kecelakaan 

lalu lintas peserta harus membuat surat pernyataan bahwa 

kecelakaan yang dialami bukan kecelakaan/tabrakan dengan 

kendaraan bermotor dan menunjukkan surat keterangan tidak 

mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan dari PT Jasa Raharja 

10. Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan dan rawat inap di 

Rumah Sakit peserta harus melapor ke loket UPTD BLU 

Jamkesda. Kelengkapan berkas peserta diverifikasi kebenarannya 

oleh petugas dan bila sudah lengkap peserta selanjutnya 

memperoleh pelayanan kesehatan.  

11. Pada kasus-kasus tertentu yang dilayani di UGD termasuk kasus 

gawat darurat serta pelayanan rawat inap, peserta diberi waktu 

maksimal 2 x 24 jam harus melapor ke UPTD BLU Jamkesda. 

Bagi peserta yang tidak melapor, UPTD BLU Jamkesda tidak 

berkewajiban untuk membayar klaim. 

2. Rumah Sakit Rujukan 

Pada bulan September 2010, 25 Rumah Sakit telah 

menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan pihak UPT 

Jamkesda Dinas Kesehatan Kota Depok. Nota kesepahaman 

tersebut, berisi mengenai hal yang berkaitan pelayanan pasien 

                                                           
18

 Pemerintah Kota Depok, Pasal 11 ayat (3) Perda Kota Depok No.3 tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan JAMKESDA. 
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dengan menggunakan Jamkesda Depok. ke-25 rumah sakit  terdiri 

dari 11 RS pemerintah dan 14 RS Swasta. Adapun Rumah sakit yang 

menjadi Rumah Sakit yang berada di wilayah Depok antara lain RS. 

Meilia, RS. Tugu Ibu, RSIA Tumbuh Kembang, RS. Sentra Medika, 

RS. Simpangan Depok, RS.Hasanah Graha Afiah Depok, RSIA 

Hermina Depok, RS. Harapan Depok, RS. Bunda Margonda, RSIA 

Graha Permata Ibu Depok, RS. Bhakti Yudha Depok, RS. Hospital 

Cinere, RS. Mitra Keluarga Depok, RS. Bhayangkara Brimob Depok 

dan RSUD Kota Depok.19 

Sedangkan Rumah sakit yang berada di wilayah Jakarta dan 

Bogor yaitu RSU Pasar Rebo, RS. Fatmawati, RS. Persahabatan, 

RSUD. Cibinong, RS. Sukanto Polri, RSCM, RSJP. Harapan Kita, 

RSPAU. Dr. Ernawan Antariksa, RS. Jiwa dr. Marzuki Mahdi Bogor 

dan RS. Shofa Marwah 

 

3. Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan 

Ruang lingkup Program Jamkesda di Rumah Sakit dan Puskesmas 

meliputi : 

A.  Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Primer/Pertama 

Pelayanan rawat jalan tingkat primer yang dimaksud adalah 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya 

termasuk UKBM (Puskesmas Keliling, Poskesdes, Posyandu, dll) di 

wilayah tersebut mencakup :  

1. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan 

2. Pelayanan pengobatan umum dan gigi 

3. Penanganan gawat darurat 

4. Tindakan medis 

5. Pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu 

nifas dan neonatus) 

6. Pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya 

sepanjang reagensia disediakan oleh Pemerintah Kab.HSS 

(Gudang Farmasi Kab.) 

                                                           
19

 Humas PemKot Depok, 25 Rumah Sakit Siap Layani Pasien JAMKESDA, 

www.depok.go.id, diunduh pada tanggal 18 Desember 2010. 



 Analisis Empiris Pelaksanaan JAMKESDA di Kota Depok | Endah Dewi P., FH UI, 

2010 

15 

 

7. Pemberian obat-obatan 

8. Rujukan 

 

Adapun persyaratan persyaratan pelayanan SKTM di RSUD  yang 

harus dilengkapi oleh pasien meliputi20 :  

a) Fotocopi KTP, KK yang masih berlaku ;  

b) Rujukan dari Puskesmas setempat (Diagnosis harus jelas dan 

berlaku 1 bulan) ;  

c) Hasil verifikasi dari Puskesmas setempat ; 

d) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW, kelurahan 

dan diketahui oleh camat setempat ;  

e) Berkas persyaratan harus disetujui oleh Dinas Kesehatan Kota 

Depok (berlaku 1 bulan) ;  

f) Batas waktu persyaratan masuk, rawat jalan : 2 x 24 jam hari 

kerja, sedangkan rawat inap : 2 x 24 jam hari kerja 

 

B. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Primer/Pertama 

Pada kondisi pasien rawat jalan perlu dilakukan perawatan 

maka untuk perawatan lanjutan dilakukan rawat inap di Puskesmas 

Perawatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ruang lingkup 

pelayanan pada Puskesmas Perawatan meliputi 21: 

1. Penanganan gawat darurat 

2. Perawatan pasien rawat inap termasuk akomodasi dan penyediaan 

makan bagi pasien  

3. Perawatan persalinan 

4. Penanganan rujukan balik dari Rumah Sakit 

5. Tindakan medis yang diperlukan 

6. Pemberian obat-obatan di mana untuk pembelian obat, reagensia 

dan bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) dibenarkan 

sepanjang tidak disediakan oleh RSUD Kota Depok 

                                                           
20

 Pemerintah Kota Depok, Pasal 11 ayat (1) huruf D Perda kota Depok No.3 tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan JAMKESDA. 
21

 Ibid., 
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7. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya sepanjang 

reagensia disediakan oleh Pemerintah Kota Depok 

8. Rujukan 

 

C. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan 

Peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan 

tingkat lanjutan di RS maksimal 2 kali dalam bulan yang sama. Ruang 

lingkup pelayanan meliputi22 : 

1. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 

pada poli spesialis 

2. Rehabilitasi medik 

3. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan 

elektromedik 

4. Tindakan medis kecil dan sedang 

5. Pemberian obat sepanjang disediakan oleh RSUD. 

6. Pemeriksaaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan 

7. Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit 

 

D. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjutan 

Peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap 

tingkat lanjutan di RS maksimal 1 kali dalam bulan yang sama. Ruang 

lingkup pelayanan meliputi23 : 

1. Akomodasi rawat inap 

2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 

3. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan 

elektromedik 

4. Tindakan medis 

5. Operasi sedang dan besar 

6. Pelayanan rehabilitasi medis 

7. Perawatan intensif (ICU, PICU, NICU) 

8. Pemberian obat sepanjang disediakan oleh RS 

                                                           
22

 Keterangan diperoleh dari Informan P1 yang  merupakan Kepala UPT  JAMKESDA 

kota Depok, wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2010. 
23

Ibid.,   
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9. Bahan dan alat kesehatan habis pakai 

10. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK) 

 

E. Pelayanan Kesehatan Rujukan 

Rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang 

kecuali pada keadaan / kondisi gawat darurat. Apabila dokter spesialis 

tidak berada ditempat atau pada kondisi gawat darurat atau 

diperlukan tindakan medis lebih lanjut, RSUD dapat merujuk ke RSU 

Pemerintah terdekat atau ke RSU/RSJ swasta.  

 

F. Pelayanan Yang Tidak Di Jamin24 

1. General Check Up/Medical Check Up 

2. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika 

3. Kacamata, Contact Lens, Intra Ocular Lens 

4. Semua jenis alat/obat/tindakan untuk kontrasepsi 

5. Prothesa Gigi 

6. Pelayanan alat bantu dengar dan alat bantu gerak  

7. Pelayanan penunjang diagnostik canggih yang tidak tersedia di 

RSUD. Apabila dikemudian hari tersedia pelayanan canggih, 

maka akan dibuat ketentuan tambahan yang mengatur tatacara 

penjaminannya. 

8. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan 

tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah 

9. Penyalahgunaan obat dan segala akibat yang menyertainya 

10. Segala tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri hidup 

11. Keur Kesehatan, otopsi jenazah, Visum Et Repertum, Circumsisi 

tanpa indikasi medis 

12. Pelayanan kesehatan pada masa wabah (KLB), tanggap darurat 

bencana 

13. Pelayanan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial seperti 

sunatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing, dll. 

                                                           
24

 Pemerintah Kota Depok, pasal 12 Perda No.3 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

JAMKESDA 
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14. Pelayanan kesehatan terhadap penyalahgunaan narkoba, miras, 

kecelakaan akibat kebut-kebutan dan akibat yang ditimbulkan 

15. Kecelakaan lalu lintas yang dijamin oleh pihak ketiga (PT. Jasa 

Raharja). 

16. Segala tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri hidup 

17. Pengobatan penyakit cacat bawaan. 

18. Pengobatan penyakit tertentu yang diprogramkan di Puskesmas 

(TB Paru Dewasa, dll) 

19. Tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku 

20. Pelayanan kesehatan lainnya atas permintaan peserta 

 

3.7  TATA LAKSANA PENDANAAN 

 A. Sumber dan Alokasi Dana 

Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Daerah tahun 2009 dialokasikan dari APBD Kota Depok. 

Sistem Jaminan Kesehatan Daerah menggunakan pendekatan 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat oleh karenanya dalam 

alokasi pembiayaan menggunakan perhitungan premi yang ditetapkan 

setiap tahunnya dan dibayar dimuka (pra upaya) sebelum pelayanan 

kesehatan diberikan. Besaran Premi tahun 2009 adalah Rp.10.000,- 

(Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) jiwa per bulan sehingga alokasi 

dana keseluruhan untuk 194.847 peserta sehingga berjumlah total 

Rp.23.381.640.000,-.25 

 

B. Penyaluran Dana 

Penyaluran dana APBD Tahun 2009 untuk program Jaminan 

Kesehatan Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Depok yang 

kemudian dikelola oleh Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah. 

UPTD BLU Jamkesda berkewajiban melaporkan daftar peserta 

Jamkesda ke Dinas Kesehatan Kota, selanjutnya diajukan ke 

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Aset Daerah (DPPAD) sebagai dasar pembayaran biaya 

                                                           
25

 Keterangan diperoleh dari Informan P1 yang  merupakan Kepala UPT  JAMKESDA 

kota Depok, wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2010. 
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penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pencairan dana harus 

mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas 

Kesehatan Kota. Pemerintah Kota Depok memberikan batasan bahwa 

penyakit yang dapat diklaim oleh JAMKESDA hanya penyakit-

penyakit yang tergolong berat seperti Jantung, Ginjal, cuci darah, 

tumor, Kanker, Pelayanan Kemoteraphy, dan lain sebagainya. Biaya 

perawatan yang dijamin oleh pemerintah kota Depok  melalui 

JAMKESDA ini adalah minimal Rp.4.000.000,- dan biaya maksimum 

yang ditanggung JAMKESDA adalah sebesar 50 juta rupiah per 

kepala.26 
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 Ibid., 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

Program JAMKESDA merupakan program kesehatan yang sudah mulai 

dijalankan oleh pemerintah kota Depok pada tahun 2008, program ini bertujuan 

untuk menghapuskan SKTM dan berupaya untuk mengatasi kekurangan dari 

Program JAMKESMAS pemerintah pusat. Namun tujuan utama dari pelaksanaan 

program ini adalah keinginan besar pemerintah kota Depok untuk memberikan 

pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat kota Depok.  

Dalam program yang belum sepenuhnya berjalan ini pemerintah kota 

Depok telah berupaya memberikan pelayanan terbaik. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap salah seorang warga 

depok yang menikmati pelayanan JAMKESDA ini dapat diketahui bahwa pihak-

pihak yang terkait dengan program ini telah berupaya untuk menjalankan 

program ini dengan baik. Mulai dari pengurusan surat keterangan tidak mampu 

dari RT/RW dan kelurahan, juga surat verifikasi dari puskesmas yang menjadi 

surat rujukan ke rumah sakit, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan ini telah 

sesuai  dengan system yang digariskan.  

Dari hasil wawancara yang terkait dengan pelaksanaan program 

JAMKESDA ini peneliti juga menemukan sejumlah kendala baik bagi peserta, 

Kader JAMKESDA, maupun pemerintah kota Depok sendiri, antara lain yakni: 

 a) Puskesmas sangat ketat dalam meloloskan pasien yang akan menjadi 

calon peserta JAMKESDA. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan P2, saat hendak mengurus kepesertaan JAMKESDA, pasien 

harus datang langsung ke Puskesmas, tidak boleh hanya diwakili oleh 

pihak keluarga atau informan P2 saja. Hal ini bertujuan agar petugas 

puskesmas dapat melihat sendiri keadaan pasien. Selain itu, petugas 

puskesmas juga akan datang ke rumah pasien untuk memastikan sendiri 

keadaan rumah dan kemampuan ekonomi keluarga pasien. Pemeriksaan 

yang sangat ketat seperti ini terjadi karena dilatarbelakangi seringnya 

Dinas Kesehatan dan Puskesmas ‘kecolongan’ dalam memberikan 

bantuan kepada masyarakat yang sebenarnya tidak tergolong criteria 

miskin namun berpura-pura miskin. 
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b) Pasien dan atau keluarga pasien harus menyelesaikan semua surat-surat 

yang diperlukan untuk memperoleh JAMKESDA dalam waktu 2X24. 

Ketentuan waktu seperti ini seringkali menyulitkan keluarga pasien dan 

informan P2 karena mereka harus berkejaran dengan waktu untuk 

mengurus surat-surat tersebut, sementara instansi yang terkait dengan 

surat-surat tersebut seringkali lambat dalam mengurus surat oleh karena 

itu diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik diantara pihak-pihak 

terkait. 

c) masih adanya praktek Uang pelicin dalam mengurus surat-surat, alasan 

utamanya adalah rasa terima kasih dan kebiasaan yang sudah umum. 

d) Kader JAMKESDA kota Depok belum mendapatkan kartu tanda pengenal 

sehingga seringkali saat mengantar pasien dan keluargan pasien 

dianggap sebagai calo, dan petugas puskesmas akan menolak 

melakukan diagnose dan mengeluarkan hasil verifikasi sebagai surat 

rujukan untuk perawatan di RS besar. 

e) Kader JAMKESDA belum mendapatkan jaminan kesehatan dan gaji atau 

uang kesejahteraan yang layak, padahal peran mereka sangat penting 

dalam mensosialisasikan program ini kepada masyarakat di lapisan 

bawah. Selain itu, mereka jugalah yang membantu masyarakat yang tidak 

mengerti bagaimana mengurus JAMKESDA, termasuk juga menjamin 

kondisi riil pasien, maksudnya dalam artian Kader sebagai Pembantu 

Tenaga Kesehatan berdasarkan UU.36 tahun 2009 tentang kesehatan, 

sangat dipercaya karena dianggap paling mengetahui kondisi masyarakat 

yang ada dibawah binaannya. Misalkan pada kondisi pasien mengalami 

kondisi darurat sehingga harus langsung di bawa ke rumah sakit besar 

tanpa membawa surat rujukan dari Puskesmas dan RSUD serta belum 

mempunyai JAMKESDA, maka selain membantu mengurus surat-surat 

pengantar ia juga harus menjamin bahwa keluarga pasien masuk kategori 

Miskin yang sedang mengurus JAMKESDA. 

d) Penyediaan kamar kelas 3 di Rumah Sakit Besar Swasta bagi peserta 

JAMKESDA hanya dialokasikan sebesaer 5% dari jumlah total kamar 

kelas 3 yang tersedia di RS tersebut. jadi, sebelum menerima pasien 

JAMKESDA rumah sakit akan memeriksa ketersedian kuota kamar kelas 

3 bagi peserta JAMKESDA dan apabila kuota telah terpenuhi rumah sakit 
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akan menolak pasien tersebut. akibatnya pasien terpaksa harus mencari 

rumah sakit lain. Akan menjadi sangat beresiko apabila ternyata pasien 

tengah dalam kondisi darurat dan membutuhkan pertolongan secepat 

mungkin, keluarga pasien pasti akan dengan terpaksa memasukannya ke 

dalam Instalasi Gawat Darurat dan menggunakan jasa pelayanan umum. 

Apabila keluarga pasien menggunakan jasa tersebut otomatis mereka 

harus membayar sejumlah uang tertentu dan uang tersebut tidak 

mendapatkan reimburse apabila klaim JAMKESDA turun. Yang dijamin 

oleh JAMKESDA dalam kasus seperti ini hanya penanganan pada IGD, 

bukan pelayanan Jasa Umum rumah sakit27. 

e) Data kemiskinan merupakan data yang bersifat dinamis, perubahan data 

masyarakat miskin dapat terjadi setiap saat dan tidak dapat bergantung 

selamanya pada data BPS. Oleh karena itu peran kader-kader 

JAMKESDA yang ada di setiap RW sangat penting dalam hal 

memperbaharui data peserta JAMKESDA. Setiap perubahan seperti 

kematian, kelahiran, penurunan kemampuan ekonomi (penambahan 

angka kemiskinan yang memungkinkan penambahan calon peserta 

JAMKESDA), ataupun peningkatan kemampuan ekonomi perserta 

(peserta JAMKESDA yang dianggap bertambah kaya/telah menjadi kaya) 

harus selalu dikabarkan oleh kader kepada petugas puskesmas. 

Tujuannya adalah agar petugas puskesmas dapat melakukan pendataan 

secepatnya setiap pertambahan atau pengurangan peserta JAMKESDA 

untuk kemudian dilaporkan kepada Dinas Kesehatan kota Depok. Hasil 

data ini dapat dijadikan salah satu indicator kemiskinan untuk 

perbandingan antara data dinas kesehatan dengan data kemiskinan BPS. 

f) adanya kuota atau pembatasan jumlah peserta JAMKESDA untuk tiap 

kelurahan yang ada di kota depok. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh informan P2, pemberian kuota bagi tiap kelurahan bagi 

pisau bermata dua, dimana pada satu sisi dengan adanya kuota akan 

membatasi jumlah peserta yg berhak menerima JAMKESDA karena 

sekali lagi data kemiskinan bersifat dinamis dan tidak pasti setiap waktu. 

                                                           
27

 Informasi ini diperoleh dari Informan P2  yang merupakan Kader JAMKESDA RW 02, 

Kelurahan BJ.Pondok Terong, Kec.Cipayung Jaya, pada tanggal 18 Desember 2010. 
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Namun apabila JAMKESDA ini diberlakukan tanpa kuota akan 

membebani APBD kota Depok.  

g) Terkait dengan rawat jalan tingkat lanjutan dilakukan di rumah sakit yang 

berada diluar wilayah kota Depok, pasien dan atau keluarga pasien harus 

meminta surat rujukan kepada Dinas Sosial dan dinas kesehatan, juga 

dengan membawa surat verifikasi puskesmas tempat pasien mendapat 

perawatan awal atau puskesmas yang wilayah kerjanya berada di wilayah 

tempat tinggal pasien. Apabila pasien harus menjalani rawat jalan, 

dengan berbekal surat-surat tersebut ia masih tetap mendapat pelayanan 

kesehatan JAMKESDA, dan jika masa berlakunya telah habis (surat 

verifikasi puskesma: 6 bulan, surat pengantar dinas kesehatan: 2 bulan, 

surat pengantar dinas sosial: 3 bulan) maka keluarga pasien harus 

segera memperpanjangnya. Dengan memanfaatkan program 

JAMKESDA ini pasien bisa menikmati pelayanan kesehatan gratis hingga 

sembuh dengan batasan biaya perawatan tertinggi/maksimum 

Rp.50.000.000,-.28 

Apabila ternyata biaya pelayanan kesehatan yang harus 

dikeluarkan oleh pasien melebihi batasan Rp.50.000.000,-, maka 

seharusnya pasien membayar sendiri sisa pembiayaan yang tidak ter-

cover oleh program JAMKESDA. Hal seperti ini akan sangat 

memberatkan bagi pasien yang benar-benar tidak mampu/miskin. Hal 

seperti ini menjadi celah kekurangan dari program JAMKESDA ini, oleh 

karena itu pemerintah kota Depok harus segera mencari solusi terbaik 

agar pasien-pasien miskin yang mengalami penyakit berat tetap dapat 

memperoleh keringanan biaya perawatan hingga 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Informasi ini diperoleh dari Informan P2  yang merupakan Kader JAMKESDA RW 02, 

Kelurahan BJ.Pondok Terong, Kec.Cipayung Jaya, pada tanggal 18 Desember 2010. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

IV.1   Kesimpulan 

Pelaksanaan program JAMKESDA masih belum maksimal karena 

program ini memang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah 

kota Depok. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk memaparkan 

program JAMKESDA dan memberikan sedikit pemaparan mengenai 

pelaksanaan program ini yang berdasarkan pada hasil wawancara dengan 

pihak-pihak terkait. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

penelitian ini adalah: 

a. Berdasarkan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini juga melekat/dimiliki oleh 

warga yang berada dalam kondisi kekurangan (miskin). Hak atas 

pelayanan kesehatan adalah bagian dari hukum. Ini artinya setiap 

orang atau badan hukum atau bahkan Negara sekalipun harus 

menghormati dan berkewajiban memenuhi apa yang menjadi hak dari 

orang yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan. 

b. Penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah 

tanggung jawab pemerintah telah diamanatkan dalam UUD 1945 hasil 

amandemen Tahun 2002, yang dituangkan dalam pasal 34 ayat 1,2,3. 

c. Untuk menjamin akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan, 

mulai Tahun 2010 ini Pemerintah Kota Depok melaksanakan upaya 

pemeliharaan melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda) dengan badan pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Badan Layanan Umum (BLU) Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda) yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Depok 

dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 

Bagi Penduduk Kota Depok dikembangkan menjadi Jaminan 

Kesehatan. 

d. Berdasarkan Perda Kota Depok No.3 tahun 2010, telah dipaparkan 

prosedur pelayanan kesehatan serta ruang lingkup pelayanan 
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kesehatan tersebut bagi peserta JAMKESDA secara jelas namun 

belum lengkap. 

e. Dalam pelaksanaannya program JAMKESDA ini masih mempunyai 

banyak kekurangan disana-sini, masih terdapatnya celah yang bisa 

menyebabkan masyarakat miskin lolos dari JAMKESDA harus segera 

dapat ditutup oleh pemerintah daerah kota depok. 

 

IV.2 Saran 

1. Pemerintah kota Depok perlu menyempurnakan kembali rancangan 

Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), termasuk juga 

menyiapkan peraturan walikota yang akan memuat secara rinci 

pelaksanaan program JAMKESDA ini agar masyarakat serta pihak-pihak 

yang berkepentingan maupun yang memanfaatkan program ini dapat 

mengetahui dan memahami program ini dengan jelas. 

2. Pemerintah kota depok, yang dalam hal ini Biro pusat statistic dan Dinas 

Kesehatan bersama dengan pihak-pihak lain yang terkait diharapkan 

dapat melakukan updating (pembaharuan) data masyarakat miskin yang 

berhak menerima JAMKESDA secara teratur, dengan menggunakan 

metode yang memilkik keakuratan tinggi agar jangan sampai ada rakyat 

miskin yang kehilangan haknya untuk memperoleh jaminan kesehatan 

sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28 H UUD 1945. 

3. Pemerintah kota Depok sebaiknya segera menyusun mekanisme 

pemberian balas jasa bagi para kader JAMKESDA ditingkat RW yang 

telah berjasa mensosialisasikan program ini hingga ke tingkat akar 

rumput, dengan pendekatan-pendekatan yang merangkul masyarakat 

hingga terjun langsung menangani prosesnya. Para kader dan petugas 

Puskesmas sebagi penguji dan penentu keluarnya surat “sakti” verifikasi, 

merupakan inti dari suksesnya pelaksanaan program JAMKESDA oleh 

karena itu sudah sepatutnya meraka mendapat “dana kesejahteraan” 

atau setidaknya bagi para kader tersebut mendapatkan jaminan 

kesehatan. 
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