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         Abstrak  

         Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan 

dan peningkatan mutu upaya kesehatan serta pengendalian pembiayaan 

kesehatan, sesuai pasal 66 UU No. 23 Tahun 1992 pemerintah telah 

menetapkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM). Pemerintah 

juga telah mengembangkan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan bagi 

penduduk miskin sejak tahun 2008  untuk memberikan jaminan kesehatan bagi 

penduduk miskin dan tidak mampu membayar dengan sistem asuransi. Bahkan 

untuk mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, telah ada UU 

Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk  

menjamin seluruh rakyat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang 

layak, termasuk didalamnya kesehatan. Hal ini diperkuat dengan disyahkannya 

UU BPJS I dan BPJS II pada Oktober 2011. Namun demikian, masih banyak 

penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan (uninsured). Di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, baru 54% warga DIY yang terjamin kesehatannya 

melalui berbagai sistem asuransi, atau  masih ada 46% atau hampir 1,6 juta 

penduduk DIY yang tidak memiliki jaminan kesehatan  dan rentan jatuh miskin 

jika sakit.   

        Dalam tulisan ini akan dibahas berbagai program jaminan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, terutama 

bagi peningkatan akses masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan.  

Bahasan dalam tulisan ini didasarkan pada studi pustaka, media masa, dan 

analisis berbagai hasil studi peneliti  pada berbagai program jaminan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan asesmen dan evaluasi 

program pelayanan kesehatan yang dikemukakan oleh Leiyu Shi, evaluasi 

terhadap program pelayanan kesehatan dapat digunakan untuk melihat dari 

bagaimana program dioperasionalkan secara nyata, apakah program tersebut 

dapat mencapai tujuannya, dan sejauh mana program  pelayanan kesehatan 

memiliki dampak tertentu. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa berbagai 

program jaminan pelayanan kesehatan mampu meningkatkan akses masyarakat 

miskin terhadap pelayanan  kesehatan, walaupun belum mampu  memberikan 

jaminan kepada seluruh penduduk. 

  

Keywords: pelayanan kesehatan, jaminan pelayanan kesehatan, akses 

masyarakat miskin 

 


