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ABSTRAK 

Latar belakang : Indonesia saat ini sedang berada dalam masa menuju cakupan 
kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019, namun 
pelaku kebijakan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan 
pengelolaan jaminan kesehatan yang tersentralisasi di level pusat melalui UU 
Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan dengan kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan yang 
kewenangannya justru semakin terdesentralisasi melalui UU nomor 23 tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP nomor 18 tahun 2016 tentang 
Perangkat daerah 
Tujuan : Menentukan pola hubungan kelembagaan yang berkaitan dengan 
Kebijakan dan Regulasi antara pusat dan daerah dalam Implementasi Program 
Jaminan Kesehatan di Indonesia yang terdesentralisasi di daerah. 
Metode : Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus eksploratoris, 
dengan desain multiple embedded study cases. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara mendalam dan diskusi kelompok dengan para 
pengambil kebijakan dilevel pusat dan daerah. Analisis data menggunakan 
transkrip dan matriks open code. 
Hasil: Implementasi kebijakan JKN, peran principal dalam pola hubungan di 
tingkat pusat maupun daerah cenderung lemah dan tidak memiliki kendali 
sepenuhnya terhadap agen. kendali prinsipal yang lemah menuntut adanya 
kontrol hirarkis prinsipal yang lebih kuat di tingkat pusat (Pemerintah pusat) dan 
insentif yang lebih besar bagi prinsipal di tingkat daerah (BPJS Kesehatan). Dari 
sisi interpretasi kebijakan, prinsipal dan agen memiliki kesamaan kepentingan. 
Kendali prinsipal terhadap agen lemah dan menyebabkan informasi yang 
asimetris. Agen memiliki informasi lebih besar dari sisi aplikasi kebijakan 
sehingga prinsipal memiliki ketergantungan terhadap agen. 
Kesimpulan: Implementasi kebijakan JKN di tingkat pusat ada konflik 
kepentingan antara Pemerintah selaku prinsipal dan BPJS Kesehatan selaku agen. 
Pemerintah memiliki tujuan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan (kendali 
mutu) sementara BPJS Kesehatan memiliki tujuan optimalisasi pembiayaan 
kesehatan (kendali biaya). 
Kata kunci:   Desentralisasi, Pembiayaan Kesehatan, Hubungan Pusat-Daerah, 
Jaminan Kesehatan Nasional. 
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ABSTRACT 
Background: Indonesia is currently struggle towards Universal Health Coverage 
(UHC) by year 2019, but policy actors have difficulty in adjusting centralized 
health insurance management policies at the central level through Law No. 
24/2011 on Social Security Provider (BPJS) and Presidential Regulation No. 
12/2013 on Health Insurance, with a health service management policy whose 
authority more decentralized instead through Law No. 23/2014 on Local 
Governments and Government Regulation No. 18/2016 on Local Apparatuses. 
Objective: To determine the pattern of institutional relations relating to policies 
and regulations between the central and the local governments in the 
implementation of the health insurance program in Indonesia which has been 
decentralized at the local level. 
Method: This study was an exploratory case study which used multiple 
embedded study cases design. Data were collected by in-depth interviews and 
focus group discussions with policymakers at the central and local level. The data 
then analyzed by using transcripts and open code matrix. 
Results: The role of principal in the relations pattern of JKN policy 
implementation at the central and local level tends to be weak and does not 
have complete control of the agent. Weak principal control requires stronger 
hierarchical control of the principal at the central level (central government) and 
greater incentives for principal at the local level (BPJS Health). Meanwhile, 
principal and agent in term of policy interpretation share common interests. 
Principal control toward agent is weak and causes asymmetrical information. 
Finally, in terms of policy application, agent has more information so that 
principal has a dependency on the agent. 
Conclusion: Implementation of JKN policy at the central level has a conflict of 
interest between the government as the principal and BPJS Health as the agent. 
The government has the goal of fulfill the quality of health services (quality 
control) while the BPJS Health has the goal of optimizing health financing (cost 
control). 
Keywords: Decentralization, Health Financing, Central-Local Relations, National 
Health Insurance. 
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PENDAHULUAN  
Pergeseran kewenangan melalui konsep desentralisasi dalam beberapa 

dekade terakhir menjadi tren global khususnya sebagai strategi sektor publik 
untuk meningkatkan manfaat (Goel & Nelson, 2011). Desentralisasi seringkali 
diasosiasikan dengan peningkatan akses, utilisasi, dan perbaikan layanan (Regmi 
et al, 2009). Setelah beberapa periode desentralisasi yang ekstensif, beberapa 
negara tampak mulai kehilangan dasarnya dan tidak begitu saja mengurangi 
masalah (De Vries, 2000; OECD, 2003; Minas et al, 2012; Goel & Nelson, 2011). 
Tantangan desentralisasi yang dapat dicatat antara lain, lemahnya implementasi 
kebijakan,kualitas pelayanan, kapasitas dan kontrol kendali manajerial yang 
buruk (Regmi et al. 2009). 

Penelitian terkait pergeseran kewenangan di bidang jaminan kesehatan 
sudah pernah diungkapkan oleh beberapa peneliti. Robinson et al (2005) 
menggambarkan bahwa kewenangan organisasi jaminan kesehatan dalam 
menyelenggarakan fungsi strategic purchasing dapat dilakukan secara vertical di 
level  makro (pusat). Pada level makro, fungsi purchaser biasanya dilakukan 
melalui satu Asuransi kesehatan tunggal yang kuat. Robinson et al (2005) juga 
menguraikan bahwa kedudukan organisasi dalam penyelenggaraan fungsi 
purchasing dapat dilihat secara horisontal dimana semakin makro (pusat), 
purchasers cenderung menghadapi situasi monopoli. Fungsi purchasing secara 
makro diterapkan di Indonesia melalui kehadiran BPJS Kesehatan pasca lahirnya 
Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial. Dalam hal ini  BPJS Kesehatan hadir sebagai penanggung jawab risiko 
utama dalam mewujudkan universal health coverage di Indonesia. 

Supriyantoro (2014) mengusung pendekatan konsep sentralisasi dinamis 
sebagai jalan keluar agar upaya integrasi sentralisasi pembiayaan kesehatan itu 
sendiri tidak membebani hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam hal 
pengelolaan, paket manfaat dan cakupan PBI. Hal ini mengingat UU BPJS sudah 
menetapkan sentralisasi kewenangan dalam penyelenggara kebijakan 
pembiayaan kesehatan sebagai dasar penyelenggaraan JKN. Dalam hal ini isu 
pergeseran kewenangan kebijakan dari daerah ke pusat menjadi persoalan 
krusial dimana daerah  tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyesuaikan 
kapasitas fiskalnya dengan tuntutan kebijakan JKN. 

Sementara disisi lain terbitnya UU nomor 23 tahun 2014 justru 
memberikan kewenangan yang lebih besar bagi daerah dalam mengelola 
pelayanan kesehatannya (desentralisasi). Kondisi tersebut membuat situasi 
sistem kesehatan nasional semakin kontradiktif, dimana kebijakan pembiayaan 
kesehatan telah diintegrasikan kedalam program JKN secara sentralistik, namun 
kebijakan pelayanan kesehatan justru semakin terdesentralisasi. Hal inilah yang 
belum pernah dikaji sebelumnya dan menjadi pembeda dengan penelitian 
sebelumnya, khususnya sebagai gambaran situasi setelah program JKN 
diimplementasikan dan jalan keluar yang disarankan kedepannya.  
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Dalam mentransformasi dan mengintegrasikan program JKN secara 
tersentralisasi berdasarkan UU BPJS, BPJS Kesehatan dihadapi kendala 
kewenangan kebijakan kesehatan di tingkat pusat yang tersebar secara kompleks 
pada beberapa lembaga dan kewenangan pembinaan faskes yang sudah 
terdesentralisasi ke level Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagaimana diatur 
dalam UU RS, UU Kesehatan, hingga UU Pemda. Kondisi tersebut menimbulkan 
kesulitan bagi BPJS Kesehatan dalam mengimplementasikan kebijakan 
penyelenggaraan jaminan kesehatan secara komprehensif mengingat peran 
masing-masing lembaga di level pusat cenderung kompleks dan memiliki 
kewenangan masing-masing yang saling beririsan. Disisi lain meskipun seluruh 
standar program baik dalam hal pelayanan hingga kepesertaan sudah ditetapkan 
dari tingkat pusat baik oleh BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan maupun 
lembaga lainnya, sementara kewenangan pembinaan berada di tangan daerah.  
Dalam hal ini terdapat gap hubungan antara lembaga-lembaga di tingkat pusat 
dan daerah dalam implementasi JKN. Perbedaan pemahaman dan banyaknya 
lembaga yang memiliki irisan kewenangan di bidang pelayanan kesehatan 
berdampak pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan berbagai regulasi 
yang ada kedalam kebijakan daerah yang pada akhirnya berdampak pada. 
Banyaknya aktor ini akan sangat mempengaruhi kebijakan pelayanan kesehatan 
sebagaimana disampaikan Ham dan Hawkins (2003) dalam Preker dan Harding 
(2003) bahwa banyak aktor yang berbeda dapat mempengaruhi implementasi 
kebijakan pelayanan kesehatan di lapangan.  Mengacu pada uraian Brinkerhoff 
dan Bossert (2013), dalam kerangka tata kelola kesehatan, para aktor baik 
negara, provider, dan masyarakat/klien berhubungan dalam konteks principal-
agent yang menjadi penentu dalam keberhasilan tata kelola di bidang kesehatan 
(health governance). Dalam ruang lingkup aktor Negara, terdapat potensi terjadi 
perbedaan kepentingan didalamnya khususnya dalam hubungan antar aktor 
lembaga pemerintah di level pusat dan daerah, setidaknya antara Kementerian 
Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan dengan Pemda, maupun 
Pemda dengan Kementerian Kesehatan.   

Mengacu pada uraian diatas maka diperlukan pendalaman secara lebih 
jelas mengenai pola hubungan dan kewenangan antar lembaga di level pusat dan 
daerah, termasuk kesesuaian antar regulasi yang ada, baik terkait kewenangan 
jaminan kesehatan yang tersentralisasi maupun kewenangan pelayanan 
kesehatan yang terdesentralisasi. Hal ini penting untuk dapat memperoleh 
rekomendasi kebijakan terbaik dalam rangka mengimplementasikan program 
JKN yang tersentralisasi agar berjalan secara sinergis dengan kebijakan pelayanan 
kesehatan yang terdesentralisasi di Daerah. Dari hal tersebut maka didapatkan 
rumusan masalah yaitu bagaimana gambaran pola hubungan antar lembaga yang 
terjadi di level pusat dan daerah dalam implementasi program Jaminan 
Kesehatan Nasional selama ini? 
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Jurnal ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk menganalisis pola hubungan 
antar lembaga yang terjadi di level pusat dan daerah selama ini dalam rangka 
mendorong keberhasilan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Jika mengacu pada Figueras (2005), maka dalam konteks penelitian ini, 
kerangka hubungan prinsipal agen yang akan diteliti  dibatasi dalam kerangka 
hubungan antara pemerintah dan pembeli (purchaser). Dalam hal ini Pemerintah 
pusat dan daerah berperan selaku prinsipal dan BPJS Kesehatan sebagai agen 
dari pemerintah yang bertindak menjadi purchaser atas jasa yang disediakan 
oleh provider. Meskipun pada kenyataannya Pemerintah memiliki kepentingan 
selaku provider karena statusnya sebagai penyedia faskes, namun dalam hal ini 
Pemerintah lebih dilihat perannya secara holistik sebagai pelayan sistem 
kesehatan (steward of health system).  

Menurut Jensen & Meckling (1976), Eisenhardt (1989), dan Waterman & 
Meier (1998) dalam hubungan prinsipal dan agen dapat berimplikasi pada 
munculnya potensi konflik kepentingan, karena masing-masing pihak memiliki 
kepentingan atau tujuan sendiri sehingga menurut Eisenhardt (1989) terdapat 
kemungkinan agen tidak selalu bertindak demi kepentingan prinsipal begitu pula 
sebaliknya, hal ini karena masing-masing pihak memiliki preferensi risiko yang 
berbeda sehingga berpotensi menimbulkan tindakan yang berbeda dari masing-
masing pihak.  

Selain konflik kepentingan Eisenhardt (1989), Waterman & Meier (1998), 
dan Scott (2000) juga menggambarkan adanya potensi informasi yang asimetris 
dalam hubungan prinsipal agen, dalam hal ini Eisenhardt (1989) menggambarkan 
informasi asimetris dapat terjadi mengingat  sulitnya atau mahalnya bagi 
prinsipal untuk memverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan agen. Dalam hal ini 
tidak selamanya konflik kepentingan terjadi antara prinsipal dan agen dan tidak 
selamanya juga agen memiliki informasi lebih banyak dari prinsipal, dapat pula 
sebaliknya. Pertanyaan penelitian 
 
METODE 
Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis multiple embedded study 
cases dimana peneliti  melakukan beberapa studi kasus secara terjalin (Yin, 
2015). Studi kasus dengan menggunakan pisau analisis model implementasi 
kebijakan (Charles O Jones, 1991) dan model prinsipal-agen (Waterman & Meier, 
1998). Studi kasus akan dilihat berdasarkan tiga aspek implementasi kebijakan 
(Charles O. Jones, 1991) antara lain: aspek interpretasi kebijakan, aspek 
pengorganisasian kebijakan, dan aspek aplikasi kebijakan. Benang merah dari 
seluruh aspek tersebut kemudian digambarkan kedalam model pola yang paling 
mendekati dari salah satu pola hipotesis pada model prinsipal-agen (Waterman 
& Meier 1998). 
Subyek yang akan diteliti mencakup BPJS Kesehatan, Kemenkes, Kemendagri, 
dan Pemerintah Daerah  yang menjadi obyek penelitian dengan informan yang 
dipilih mencakup unsur-unsur pimpinan pada lembaga-lembaga dimaksud dan 
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akademisi terkait. Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah …. 
orang.  
Pengambilan data dilakukan dengan cara focus group discussion dan indepth 
interview (wawancara mendalam).  Cara pengambilan sampel untuk wawancara 
dipilih menggunakan purposive sampling yaitu dengan kriteria inklusi: 1) para 
pengambil Kebijakan di Pusat dan Daerah; 2) sedang berkecimpung atau 
terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti (Program JKN); dan 3) mempunyai 
waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Waktu penelitian dilakukan 
pada Medio April - Agustus tahun 2018.  

 
HASIL 
Studi Kasus I: Hubungan antar Lembaga dalam Implementasi JKN di Level Pusat 
Mengacu pada uraian studi kasus, dari sisi interpretasi kebijakan dapat 
disimpulkan bahwa selama ini prinsipal memiliki informasi kebijakan yang minim 
dari agen. Sementara disisi lain, BPJS Kesehatan selaku agen yang memiliki 
informasi lebih luas, justru cenderung lemah dalam melakukan komunikasi 
sehingga kondisi informasi asimetris terjadi.  Hal ini pada satu sisi menyebabkan 
agen dapat mengambil insentif berupa manfaat kendali biaya dengan 
mendorong kebijakannya diimplementasikan meskipun dengan interpretasi yang 
berbeda dengan prinsipal. Disisi lain mengingat agen bersifat setara dengan 
prinsipal, dan agen memiliki informasi lebih luas, maka prinsipal pun cenderung 
pasif dalam memperoleh informasi. Pada akhirnya terjadi interpretasi yang 
berbeda dari pemangku kepentingan  terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh 
agen.  

Pemangku kepentingan seperti Kementerian Kesehatan dan seluruh 
asosiasi terkait memiliki kepentingan besar dan terkena dampak secara langsung 
terhadap kebijakan dimaksud. Dengan demikian jelaslah bahwa memberikan 
pemahaman melalui komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menghasilkan 
interpretasi kebijakan yang tidak bias khususnya dalam rangka menjamin 
hubungan prinsipal dan agen secara baik. Dalam hal ini interpretasi yang 
dibangun oleh para pelaksana kebijakan haruslah sama dengan pembuat 
kebijakan. BPJS Kesehatan selaku agen seharusnya mampu membangun 
komunikasi informal berupa interaksi antar aparat publik secara intensif untuk 
menumbuhkan kepercayaan dan persepsi yang sama dari pemangku 
kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Deil S. Wright (1974) yang 
menegaskan interaksi aparat publik dan interaksi secara teratur diantara 
yurisdiksi atau unit pemerintah yang terlibat menjadi salah satu prasyarat 
penting dalam keberhasilan kerjasama antar pemerintah.  

Dari sisi pengorganisasian kebijakan, prinsipal cenderung memiliki 
kepentingan politis yang tinggi terhadap kebijakan namun pada kenyataannya 
agen kurang melibatkan prinsipal secara aktif dalam proses penyusunan dan 
implementasi kebijakan, prinsipal hanya diundang secara procedural meskipun 
secara etis dalam hubungan antara pemerintah seharusnya seluruh pemangku 
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kepentingan dilibatkan secara aktif.  Hal ini sebagaimana pendapat Deil S. Wright 
(1982) bahwa salah satu  prasyarat dalam hubungan antar pemerintah adalah 
seluruh pejabat publik berpotensi untuk terlibat secara langsung dalam 
pengambilan keputusan kebijakan. Dalam konteks tersebut, termasuk juga 
asosiasi profesi yang memiliki kepentingan politis sebagaimana pendapat Shafritz 
(2000, hal.88) juga berpandangan bahwa IGR mencakup aktivitas timbal-balik 
dan hubungan saling ketergantungan, namun bukan hanya di antara unit-unit 
pemerintahan, termasuk juga di antara kepentingan-kepentingan politis.  

Disisi lain, dari sisi hubungan prinsipal agen, BPJS Kesehatan selaku agen 
justru cenderung memiliki ruang politis yang lebih leluasa untuk menyusun 
kebijakan dan mampu menghindari konflik dari prinsipal. Kondisi ini menunjukan 
bahwa organisasi prinsipal seperti Kementerian Kesehatan dan Asosiasi Profesi 
selaku regulator atas standar mutu layanan  tidak memiliki kendali kontrol yang 
kuat terhadap BPJS Kesehatan. Dalam hal ini BPJS Kesehatan berlindung pada 
mandat kekuasaan yang diberikan untuk menyusun regulasi. Hal ini sebagaimana 
pendapat BC Smith (1985) bahwa pendalaman hubungan antar pemerintah 
berfokus pada perbedaan hubungan formal antar kekuasaan.  Hubungan formal 
ini ditunjukkan oleh peran kontrol dari sisi legislatif, yudikatif maupun 
administratif.  Kendali kontrol ini mencakup mandat kekuasaan yang diberikan 
untuk menyusun regulasi.  

Disisi lain, mengacu pada pendapat Hunter et al. (2005) lemahnya kontrol 
kendali prinsipal seperti Kementerian Kesehatan secara utuh terhadap peran 
agen menjadi penyebab utama inefisiensi dari lembaga purchaser seperti BPJS 
Kesehatan selaku agen. Jika mengacu pada Hunter et.al., (2005) dalam Figueras 
et al. (2005) kondisi ini merupakan salah satu bentuk political barriers dalam 
peran pemerintah mengendalikan purchaser (stewardship).  

Dari sisi aplikasi kebijakan, kondisi terkini memberikan gambaran 
perbedaan perspektif dalam memahami persoalan kebijakan BPJS Kesehatan, 
dimana BPJS Kesehatan selaku agen purchaser menggunakan perspektif kendali 
biaya, sementara Pemerintah dan Asosiasi Profesi yang berperan selaku prinsipal 
(regulator) dalam menetapkan standar mutu menggunakan perspektif kendali 
mutu sebagai dasar penolakan atas kebijakan.  adanya perbedaan pandangan 
yang kontras antara prinsipal (Pemerintah dan Asosiasi) yang mengedepankan 
perspektif kendali mutu sementara sebaliknya agen (BPJS Kesehatan) 
mengedepankan perspektif kendali biaya. Perbedaan pandangan ini  sangat 
politis dan membela kepentingan institusi masing-masing dalam hal ini target 
capaian prinsipal maupuan agen. Dalam hal ini diperoleh gambaran bahwa 
prinsipal memiliki tujuan utama kendali mutu, sementara BPJS Kesehatan selaku 
agen memiliki tujuan utama kendali biaya. Hal ini berpotensi pada terjadinya 
konflik kepentingan yang dapat menghambat pengaplikasian kebijakan. Disisi lain 
bahkan agen justru memaksakan kebijakannya diaplikasikan dengan segala 
konsekuensinya.  
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Kondisi aplikasi kebijakan tersebut menggambarkan adanya perbedaan 
pandangan yang kontras antara prinsipal (Pemerintah dan Asosiasi) yang 
mengedepankan perspektif kendali mutu sementara sebaliknya agen (BPJS 
Kesehatan) mengedepankan perspektif kendali biaya. Perbedaan pandangan ini  
sangat politis dan membela kepentingan institusi masing-masing dalam hal ini 
target capaian prinsipal maupuan agen. Dalam perspektif model prinsipal agen 
(Waterman & Meier, 1991), kondisi potensi konflik dan politis yang tinggi 
menggambarkan pola hubungan prinsipal agen tradisional (pola kasus 2 dimana 
diasumsikan terdapat perbedaan tujuan, dan informasi lebih banyak dimiliki 
agen) dimana dalam pola hubungan tradisional merupakan pola yang sangat 
berpotensi konflik dan politis.  

Mengacu pada kondisi interpretasi, organisasi, dan aplikasi kebijakan diatas 
dapat tergambar benang merah yang sama untuk menggambarkan pola 
hubungan prinsipal agen . Dari sisi interpretasi dapat disimpulkan bahwa agen 
memiliki informasi yang lebih besar dari prinsipal, sementara dari sisi organisasi 
tergambar bahwa kontrol politik prinsipal terhadap agen sangat lemah, dan dari 
sisi aplikasi tergambar bahwa terdapat konflik kepentingan (perspektif kendali 
mutu vs kendali biaya) antara prinsipal dan agen. mengacu pada hipotesis 
Waterman dan Meier (1998), situasi dimana terjadi: 1) konflik kepentingan, 2) 
agen memiliki informasi lebih besar dari prinsipal, dan 3) kontrol prinsipal yang 
lemah tehadap agen merupakan bentuk dari pola hubungan prinsipal agen 
tradisional.  

Dengan kondisi demikian maka seharusnya dalam implementasi kebijakan 
jaminan kesehatan kedepan, dapat didalilkan bahwa konflik kepentingan antara 
pemerintah (khususnya antara prinsipal dan agen) di tingkat pusat harus 
diminimalisir dan diarahkan pada tujuan yang sama yakni prinsip kendali mutu 
kendali biaya yang berjalan sinergis. Selain itu, didalilkan bahwa keterbukaan 
informasi, komunikasi, dan koordinasi yang intensif menjadi prasyarat dalam 
hubungan antar pemerintah. Terakhir, didalilkan bahwa kontrol hirarkis prinsipal 
yang lebih kuat menjadi prasyarat utama dalam kesuksesan hubungan antar 
pemerintah di bidang jaminan kesehatan. 
 
Tabel 1. Matriks Pola Hubungan Prinsipal-Agen dalam Implementasi Kebijakan 
JKN di Tingkat Pusat 

 

Entitas 
Implementasi Kebijakan 

Unsur Interpretasi Unsur Organisasi  Unsur Aplikasi 

Prinsipal 
(Pemerintah) 

Informasi kebijakan 
minim, dan tidak 
memiliki Kontrol 
Hirarki pada Agen  

Memiliki kepentingan 
politis tinggi namun 
kontrol politik lemah  
 

Memiliki tujuan 
kendali mutu, 
berpotensi konflik 
kepentingan 
(menghambat aplikasi 
kebijakan) 
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Agen  
(BPJS 
Kesehatan) 

Memiliki Informasi 
Lebih luas  
Komunikasi lemah 
Memiliki insentif 
lebih besar dari 
kebijakan (cost 
efficiency) 

Memiliki ruang politis 
lebih leluasa untuk 
menyusun kebijakan 
 Dan mampu 
menghindari konflik dari 
prinsipal  

Memiliki tujuan 
kendali biaya, 
berpotensi konflik 
kepentingan  
(memaksakan aplikasi) 

Pola 
hubungan 
Prinsipal Agen: 
 Model 
Tradisional 
(Waterman & 
Meier, 1998) 

Agen memiliki 
informasi lebih besar 
dari Prinsipal 

Kontrol politik Prinsipal 
lemah terhadap agen  

Terdapat konflik 
kepentingan antara 
prinsipal dan agen 

 
 

Pola Hubungan Prinsipal - Agen di level Pusat  
Pola  hubungan pemerintah dalam implementasi kebijakan JKN di tingkat 

pusat, terdapat pola traditional model. Pada pola ini terjadi konflik tujuan (goal 
conflict) antara pemerintah pusat selaku prinsipal dan BPJS Kesehatan selaku 
agen. Goal conflict  terjadi saat implementasi kebijakan akan diaplikasikan, 
Pemerintah Pusat lebih memprioritaskan pada kendali mutu dan sementara BPJS 
Kesehatan mengedepankan prioritas pada kendali biaya. Pada pola ini juga 
terjadi kondisi asymmetric information, dimana Agen menguasai informasi lebih 
banyak ketimbang prinsipal. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan 
pemahaman dalam menginterpretasikan kebijakan, dalam hal ini BPJS Kesehatan 
lebih mengetahui informasi lebih banyak dari pemerintah sehingga posisi 
pemerintah. 

Dengan kondisi demikian maka kontrol prinsipal cenderung lemah 
terhadap agen. mengacu pada pendapat Hunter et al. (2005) lemahnya kontrol 
kendali prinsipal seperti Kementerian Kesehatan secara utuh terhadap peran 
agen menjadi penyebab utama inefisiensi dari lembaga purchaser seperti BPJS 
Kesehatan selaku agen. Dalam hal ini kontrol hirarkis yang kuat dalam hubnngan 
prinsipal-agen di tingkat pusat menjadi kunci keberhasilan implementasi 
kebijakan JKN (mechanism).  
 
Studi Kasus II: Hubungan Prinsipal-Agen dalam Implementasi Kebijakan JKN di 
tingkat Daerah  

Mengacu pada studi kasus di level daerah, dari sisi interpretasi kebijakan 
diperoleh gambaran bahwa BPJS Kesehatan selaku agen dan Pemda selaku 
prinsipal memiliki tujuan dan kepentingan yang sama yakni terpenuhinya UHC 
(goal consensus). Namun Pemda selaku prinsipal memiliki interpretasi yang 
berbeda dengan agen. Meskipun Pemda berkepentingan terhadap pencapaian 
UHC namun Pemda umumnya cenderung belum memiliki prioritas terhadap 
peningkatan program dan anggaran terkait (minim policy emphasis). Justru 
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dengan adanya kesamaan kepentingan, Pemda selaku prinsipal memiliki peluang  
mengandalkan pembiayaan manfaat program JKN dalam peningkatan kualitas 
faskes. 

Dari sisi pengorganisasian kebijakan, BPJS Kesehatan selaku agen memiliki 
daya tawar yang lemah terhadap Pemda selaku prinsipal, bahkan dalam 
hubungannya dengan Faskes milik daerah, BPJS Kesehatan tidak memiliki kendali 
untuk memutuskan kontrak karena Pemda selain menjadi prinsipal juga menjadi 
agen dalam penyediaan faskes. Sementara untuk memenuhi kebutuhan peserta 
JKN seperti faskes yang berkualitas, hingga data penduduk yang akurat, 
sepenuhnya BPJS Kesehatan sangat bergantung pada Pemda. Disisi lain, Pemda 
selaku prinsipal yang diharapkan berperan aktif membina dan mendukung 
pelaksanaan program JKN yang diselenggarakan oleh Agen justru memiliki 
komitmen pimpinan dan aparatur Daerah yang beragam (policy emphasis 
lemah).  kondisi lemahnya kemampuan sebagian besar Pemda selaku prinsipal 
dalam memenuhi kebutuhan agen seperti faskes yang layak maupun data 
penduduk yang tepat pada akhirnya berdampak pada kesulitan BPJS Kesehatan 
dalam mengendalikan kontrak yang ada. Dalam hal ini daya tawar agen terhadap 
prinsipal cenderung lemah dan mengalami informasi yang asimetris (pemda 
memiliki informasi yang lebih besar).  

Dari sisi aplikasi kebijakan Dengan posisi BPJS Kesehatan yang bersifat 
eksternal dan independen atau diluar hirarki pemerintahan maka BPJS Kesehatan 
sulit untuk dapat mendorong tanggung jawab prinsipal dalam hal ini Pemda 
secara formal, sehingga pada aplikasinya, implementasi kebijakan JKN di 
lapangan yang beririsan dengan kewenangan Pemda sepenuhnya bergantung 
komitmen Pemda dan kemampuan lobi BPJS Kesehatan secara informal. Jika 
mengacu pada hipotesis Waterman dan Meier (1998), kondisi ini 
menggambarkan bahwa BPJS Kesehatan selaku agen mengalami informasi yang 
asimetris, dan pemda selaku prinspal lebih menguasai informasi.  
 

Tabel 2. Matriks Pola Hubungan Prinsipal-Agen dalam Implementasi 
Kebijakan JKN di Daerah 

Entitas 
Implementasi Kebijakan 

Unsur Interpretasi Unsur Organisasi Unsur Aplikasi 

Agen (BPJS 
Kesehatan) 

Memiliki 
kepentingan 
terhadap UHC / 
tujuan sama (goal 
consensus)  
Pendekatan 
informal pada agen 
 

Informasi dan daya tawar 
agen lemah. 
Pemenuhan kebutuhan 
faskes dan data 
penduduk bergantung 
informasi dan komitmen 
pemda. 
 

Keberhasilan aplikasi 
kebijakan yang beririsan 
dengan wewenang 
Pemda sangat 
bergantung pada 
kemampuan pendekatan 
informal Cabang kepada 
Pemda. 
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Prinsipal 
(Pemda) 

Mengandalkan JKN 
dalam pembiayaan 
fasks 
(policy emphasis 
lemah) 
 

Penganggaran program 
bergantung komitmen 
Pimpinan dan aparatur 
daerah yang beragam 
(policy emphasis lemah) 
 

Aplikasi kebijakan 
beririsan dgn wewenang 
Pemda sehingga 
bergantung pada 
kemampuan dan 
komitmen pemda.   
 

Pola 
hubungan 
Prinsipal 
Agen: 
 Model 
keenam 
(Plato 
Republic 
Model) 
(Waterman 
& Meier, 
1998) 

Terdapat kesamaan 
kepentingan (Goal 
Consensus) 

Daya tawar prinsipal 
lemah 
  
Informasi asimetris  

Ketergantungan 
terhadap Pemda 
(informasi Prinsipal lebih 
banyak dari agen) 

 
 
Mengacu pada uraian diatas, dapatdigambarkan bahwa dari sisi 

interpretasi kebijakan, prinsipal dan agen memiliki kesamaan kepentingan (goal 
consensus). Dari sisi pengorganisasian kebijakan, daya tawar agen pada prinsipal 
lemah dan terjadi informasi yang asimetris dimana prinsipal memiliki informasi 
lebih besar dan dari sisi aplikasi kebijakan, agen memiliki ketergantungan 
terhadap prinsipal yakni Pemda dimana informasi prinsipal lebih banyak dari 
agen. Jika dilihat secara simultan dengan mengacu pada hipotesis model 
Waterman & Meier, 1998, maka pola yang terjadi adalah Plato Republic model 
(model kedelapan). Dalam  model ini agen tidak memiliki gambaran detil 
menyeluruh atas scenario yang dimiliki oleh prinsipal. Dalam konteks ini prinsipal 
menjadi penguasa dan memiliki seluruh sumber daya untuk membuat dan 
memilih kebijakan, sementara agen hanya memiliki kapasitas administrasi yang 
kecil, sedikit diskresi dan menerima apa adanya yang menjadi kebijakan prinsipal. 
Hubungan yang terjadi menjadi seperti raja dengan budaknya. 

Dengan menggunakan asumsi pada pola model kedelapan (plato republic 
model) dimana diasumsikan terdapat goal consensus dan informasi yang dikuasai 
oleh prinsipal lebih banyak dari agen. dalam model ini pada dasarnya Prinsipal 
memiliki kontrol kebijakan dan agen cenderung tidak memiliki kewenangan yang 
cukup untuk menggiring kebijakan kedalam arahnya bahkan sebaliknya agen 
sangat bergantung pada keputusan prinsipal. Pada kenyataannya, selama ini BPJS 
Kesehatan dilapangan memang cenderung tidak dapat memaksa Pemda untuk 
memenuhi kebutuhan faskes sesuai dengan kontrak, bahkan BPJS Kesehatan 
selaku agen tidak dapat memutus kontrak terhadap faskes milik Pemda, terlebih 
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di luar pulau Jawa dimana tidak ada substitusi jika faskes harus diputus 
kontraknya.  

Disisi lain pemenuhan kebutuhan faskes sepenuhnya bergantung pada 
kebijakan Pemda. Pada beberapa kasus di daerah, justru kebijakan Pemda adalah 
membebankan pemenuhan kebutuhan pembiayaan FKTP miliknya kepada 
pembiayaan kapitasi JKN. Kondisi sama degan  mengalihkan beban tanggung 
jawab pemenuhan kebutuhan faskes dari APBD kepada JKN. Hal terjadi karena 
Pemda juga dibatasi dengan kemampuan dan pilihan prioritas kebijakaan 
berdasarkan kepentingan politik sehingga dorongan untuk memenuhi kebutuhan 
sesuai kontrak tidak menjadi prioritas terdepan.  

Dalam hal ini dapat didalilkan bahwa dalam implementasi JKN, Agen tidak 
memiliki daya tawar untuk memaksa Pemda selaku prinsipal untuk memenuhi 
kebutuhan dalam implementasi JKN, di sisi lain Prinsipal sendiri justru menggeser 
beban pembiayaan kebutuhan Faskes milik Pemda kepada sumber pembiayaan 
BPJS Kesehatan.  

Namun pada penelitian di Negara Thailand pernah melakukan Langkah 
kebijakan terbaru di Thailand (yang disebut 30 baht untuk semua penyakit) 
muncul pada tahun 2001 menghasilkan debat panas nasional. Program ini saat 
ini sedang dalam tahap awal dan kemungkinan akan berevolusi seiring waktu — 
yaitu. apakah program ini akan dibiayai oleh jenis pajak tertentu atau dari biaya 
pemerintah tahunan masih belum jelas; dan alokasi anggaran di antara penyedia 
layanan kesehatan yang berbeda masih belum terselesaikan. Bagaimanapun 
program ini dapat ditafsirkan sebagai pergeseran kebijakan jauh dari pro pasar 
yang didasarkan pada egalitarianisme yang didukung pemerintah (S. 
Pannarunothai et al, 2004) 

 
Gambaran Pola Hubungan Prinsipal - Agen di level Daerah 

Pola hubungan pemerintah dalam implementasi kebijakan JKN di tingkat 
daerah khususnya dalam hubungan BPJS Kesehatan selaku agen dan Pemda 
selaku prinsipal, terdapat pola Plato Republic model. Pada pola ini terjadi 
kesamaan tujuan (goal consensus) antara BPJS Kesehatan selaku prinsipal dan 
Pemda selaku agen. Goal consensus  terjadi saat kebijakan diinterpretasikan, 
Dalam hal ini BPJS Kesehatan maupun Pemda memiliki tujuan atau kepentingan 
yang sama yakni memenuhi target UHC sebagaimana telah disepakati pada MoU. 
Namun pada saat pengorganisasian dan pengaplikasian kebijakan terjadi kondisi 
asymmetric information, dimana Prinsipal menguasai informasi lebih banyak 
ketimbang Agen.  dalam hal ini Pemda  mengetahui informasi lebih banyak dari  
BPJS Kesehatan. Dengan kondisi demikian Prinsipal memainkan perannya  secara 
optimal dengan menggeser beban tanggung jawab pembiayaan faskes 
sepenuhnya kepada biaya manfaat BPJS Kesehatan (Shifting the burden). Dalam 
hal ini Pemda dapat menjadi free rider terhadap BPJS Kesehatan, meskipun pada 
dasarnya wewenang  pembinaan faskes (UU nomor 23/2014) sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab Pemda, dan  kewajiban pembiayaan pun sepenuhnya 
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berada di Pemda (UU nomor 36/2009). Dalam hal ini Pemda memilki insentif 
yang kecil untuk meningkatkan perannya dalam implementasi  program JKN baik 
dalam hal anggaran ataupun program kebijakan (policy emphasis) dan agen 
memiliki daya tawar yang lemah untuk menarik kewajiban Pemda secara optimal 
terhadap Faskes secara penuh termasuk dalam hal pemenuhan standar yang 
sesuai. Dalam  hal ini BPJS Kesehatan tidak dapat mengintervensi secara formal 
kepada Pemda mengingat perannya yang terbatas dan bergantung sepenuhnya 
pada komitmen Pemda (secara kewenangan cenderung pasif). 

 
DISKUSI 
Sintesis Peran Kelembagaan dalam Implementasi Program JKN 
 
Tabel 3. Pola Hubungan Antar Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan JKN 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
Secara holistik, bentuk hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam 

implementasi program JKN saat ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
1) Bahwa dalam konteks implementasi JKN, peran principal dalam pola 

hubungan di tingkat pusat cenderung lemah dan tidak memiliki kendali 
sepenuhnya terhadap agen, namun sebaliknya dalam pola hubungan di 
tingkat daerah, peran agen cenderung lemah terhadap prinsipal.  

2) Bahwa kendali prinsipal yang lemah menuntut adanya kontrol hirarkis 
prinsipal yang lebih kuat di tingkat pusat  

3) Bahwa daya tawar agen yang lemah di daerah menuntut adanya 
penguatan peran agen secara hirarkis di tingkat daerah (BPJS 
Kesehatan).  

4) Bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi 
program JKN secara keseluruhan selain faktor interpretasi, organisasi, 
dan aplikasi kebijakan (context), adalah faktor kontrol hirarkis yang lebih 
kuat bagi pemerintah selaku prinsipal di tingkat pusat dan  daya tawar 
yang lebih kuat secara hirarkis bagi BPJS Kesehatan selaku agen di 
tingkat daerah (mechanism).  
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Dalam implementasi program JKN di level pusat terdapat hubungan peran 

yang kompleks di tataran prinsipal dimana terdapat banyak lembaga yang 
memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait JKN, beberapa diantaranya yang 
memiliki peran dominan antara lain: Kementerian Kesehatan (regulator di bidang 
kesehatan, pemegang alokasi anggaran PBI); Kementerian Sosial (regulator di 
bidang pengentasan kemiskinan, terkait dengan data PBI); Kemendagri 
(regulator, pembina data kependudukan, pembina daerah); Kementerian 
Keuangan (selaku pengelola APBN); Kementerian Koordinator PMK (koordinator 
di bidang kesejahteraan rakyat); Kantor Wakil Presiden RI (Ketua Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional 
(Perumus kebijakan umum). Masing-masing prinsipal memiliki kepentingan yang 
saling beririsan satu sama lain dan berdampak signifikan terhadap keberhasilan 
program JKN, namun yang menarik tidak ada satupun lembaga tersebut yang 
diberikan kewenangan penuh mewakili Presiden sebagai prinsipal utama atas 
penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Peta Peran Pemangku Kepentingan Utama dalam Implementasi 
Pogram JKN 
 

Penyelenggaraannya di lapangan, peran agen dilakukan oleh BPJS 
Kesehatan sebagai satu-satunya lembaga yang ditunjuk undang-undang untuk 
mengelola jaminan sosial di bidang kesehatan. Sebagaimana telah diuraikan 
dalam hasil penelitian, BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik berperan 
selaku agen yang diangkat langsung oleh Presiden RI selaku prinsipal utama. 
Sebagai badan hukum publik, kedudukan hirarkis BPJS Kesehatan tidak secara 
khusus diatur dalam pemerintahan, khususnya dalam hal hubungan koordinasi 
hirarkis melalui salah satu Menteri selaku pembantu Presiden sebagaimana 
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umumnya Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya. Dalam hal ini dapat 
dikatakan BPJS Kesehatan berpandangan selaku agen memiliki privilese hirarkis 
secara langsung dengan Presiden sehingga statusnya dengan Prinsipal terkait 
lainnya dibawah Presiden bersifat setara non hirarkis. Hal menyebabkan tidak 
ada satu pun lembaga prinsipal terkait JKN yang dapat mengendalikan BPJS 
Kesehatan secara hirarkis. 

Hal yang menarik adalah jika hasil kedua studi kasus disintesiskan, dimana 
saat Prinsipal di level pusat memiliki perspektif kendali mutu, sementara 
Prinsipal di level daerah justru memiliki perspektif biaya dimana daerah justru 
mengandalkan kapitasi BPJS Kesehatan untuk mengatasi pembiayaan faskes milik 
daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelimpahan wewenang 
(desentralisasi) dari level pusat ke daerah di bidang pelayanan kesehatan tidak 
dapat mencapai tujuan dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan itu sendiri. 
Disisi lain BPJS Kesehatan selaku agen strategic purchaser yang diharapkan 
mendukung dari sisi pembiayaan kesehatan secara tersentralisasi justru 
cenderung tidak memiliki posisi tawar ketika harus berhadapan dengan 
pemerintah daerah yang berperan ganda baik selaku prinsipal  yang memiliki 
kewenangan  atas pembinaan pelayanan kesehatan di wilayahnya sekaligus 
berperan sebagai agen yang menyediakan pelayanan kesehatan melalui faskes 
yang dimilikinya.  

Secara ideal seharusnya justru peran ganda Pemerintah daerah ini 
memberikan kemudahan bagi BPJS Kesehatan untuk melakukan kendali biaya 
sekaligus kendali mutu terhadap faskes yang bekerjasama melalui dukungan 
langsung dari pemda. Pada kenyataannya justru komitmen daerah selaku 
prinsipal pelayanan kesehatan sekaligus agen faskes cenderung mengalihkan 
beban pembiayaan faskes kepada BPJS Kesehatan selaku agen. Hal ini 
mengakibatkan BPJS Kesehatan terbebani dalam perannya selaku agen terhadap 
Pemda, sementara Pemda berpotensi mengalihkan alokasi anggarannya pada 
prioritas lainnya. 

Penelitian lain menyebutkan bahwa kedudukan organisasi dalam 
penyelenggaraan fungsi purchasing dapat dilihat secara horisontal mengacu pada 
struktur pasar, dimana semakin mikro, maka struktur penyelenggara purchasing 
akan semakin kompetitif, sementara semakin makro (pusat), purchasers 
cenderung menghadapi situasi monopoli ( Robinson, et, al., 2005) 

Dari sisi pelayanan kesehatan, Pusat telah menyerahkan kewenangan 
Pembinaan Faskes pada Pemda kecuali RS kelas A dan RS milik Asing (UU 
23/2014). Faktanya, Pembinaan Pemda tidak diwujudkan melalui alokasi 10% 
(UU 36/2009) melainkan menjadi free rider dengan menggeser beban tanggung 
jawab pembinaan faskes pada pembiayaan JKN.  (shifting the burden/ tax 
incidence). Hal ini tergambar dimana hingga tahun 2017 baru 32% pemda 
mengalokasikan APBD 10%. Dalam hal ini peran Pemda menjadi paling dominan 
dan menentukan keberhasilan program JKN (resources terbesar) namun  justru 
peran tersebut digeser kepada BPJS Kesehatan. 
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Gambar 8 Sintesa peran kelembagaan dalam Implementasi Program JKN 

 
Penelitian lain menyebutkan bahwa dari hasil tersebut terdapat temuan ini 

menginformasikan prinsip-prinsip utama untuk pengambilan keputusan berbasis 
bukti pada HRH untuk mendukung UHC. Pertama, HRH sangat penting untuk 
perluasan cakupan layanan kesehatan dan paket manfaat; kedua, strategi HRH di 
masing-masing dimensi AAAQ secara kolektif mendukung pencapaian dalam 
cakupan yang efektif; dan ketiga, keberhasilan dicapai melalui kemitraan yang 
melibatkan aktor kesehatan dan non-kesehatan (James Campbell, 2015) 

Penelitian lain di Afrika  juga mempertimbangkan elemen desain sistem 
kesehatan dan bagaimana kaitannya bergerak menuju UC dalam konteks Afrika. 
Ini terutama berfokus pada pembiayaan kesehatan masalah (pengumpulan 
pendapatan, pengumpulan dan pembelian), tetapi juga meningkatkan pemberian 
layanan kesehatan dan masalah manajemen. Sehubungan dengan pengumpulan 
pendapatan, konsensus global adalah bahwa untuk mengejar universal cakupan, 
sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada pembayaran di luar saku 
sebagai sarana pendanaan pelayanan kesehatan ( Di McIntyre, 2012) 

 
PENUTUP 
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Berdasarkan  uraian diatas diperoleh beberapa catatan penting yang perlu 
menjadi perhatian dalam penelitian ini, antara lain: 
1. bahwa bentuk hubungan antar lembaga  dalam implementasi program JKN 

saat ini dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Bahwa dalam konteks 
implementasi JKN, peran principal dalam pola hubungan di tingkat pusat 
cenderung lemah dan tidak memiliki kendali sepenuhnya terhadap agen, 
namun sebaliknya dalam pola hubungan di tingkat daerah, peran agen 
cenderung lemah terhadap prinsipal; 2) Bahwa kendali prinsipal yang lemah 
menuntut adanya kontrol hirarkis prinsipal yang lebih kuat di tingkat pusat; 
3) Bahwa daya tawar agen yang lemah di daerah menuntut adanya 
penguatan peran agen secara hirarkis di tingkat daerah (BPJS Kesehatan); 
dan 4) Bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi 
program JKN secara keseluruhan selain faktor interpretasi, organisasi, dan 
aplikasi kebijakan (context), adalah faktor kontrol hirarkis yang lebih kuat 
bagi pemerintah selaku prinsipal di tingkat pusat dan  daya tawar yang lebih 
kuat secara hirarkis bagi BPJS Kesehatan selaku agen di tingkat daerah 
(mechanism). 

2. Dalam implementasi program JKN di level pusat terdapat hubungan peran 
yang kompleks di tataran prinsipal dimana terdapat banyak lembaga yang 
memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait JKN yang saling beririsan 
satu sama lain dan berdampak signifikan terhadap keberhasilan program 
JKN. Namun demikian tidak ada satupun lembaga tersebut yang diberikan 
kewenangan penuh mewakili  Presiden sebagai prinsipal utama atas 
penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.  Sementara dalam 
penyelenggaraannya di lapangan, BPJS Kesehatan sebagai satu-satunya agen 
yang ditunjuk undang-undang untuk mengelola jaminan sosial di bidang 
kesehatan merupakan badan hukum publik yang kedudukan hirarkis BPJS 
Kesehatan tidak secara khusus diatur dalam pemerintahan.  Hal ini 
menyebabkan tidak ada satu pun lembaga prinsipal pusat terkait JKN yang 
dapat mengendalikan BPJS Kesehatan secara hirarkis kecuali Presiden.  

3. Sementara dalam implementasinya di daerah, sebaliknya BPJS Kesehatan 
selaku agen yang berperan sebagai strategic purchaser justru cenderung 
tidak memiliki posisi tawar ketika harus berhadapan dengan prinsipal 
daerah. Daerah selaku prinsipal pelayanan kesehatan sekaligus agen faskes 
cenderung mengalihkan beban pembiayaan faskes kepada BPJS Kesehatan 
selaku agen. Hal ini mengakibatkan BPJS Kesehatan terbebani dalam 
perannya selaku agen terhadap Pemda, sementara Pemda berpotensi 
mengalihkan alokasi anggarannya pada prioritas lainnya. Sementara dari sisi 
pelayanan kesehatan, Prinsipal Pusat telah menyerahkan kewenangan 
Pembinaan Faskes pada Pemda Faktanya, Pembinaan Pemda tidak 
diwujudkan melalui alokasi 10% (UU 36/2009) melainkan menjadi free rider 
dengan menggeser beban tanggung jawab pembinaan faskes pada 
pembiayaan JKN.  Sintesa kondisi diatas pada akhirnya memberikan 
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kesimpulan bahwa pelimpahan wewenang (desentralisasi) dari level pusat ke 
daerah di bidang pelayanan kesehatan pada akhirnya tidak dapat mencapai 
tujuan dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan itu sendiri karena 
Daerah justru membebankannya kembali pada BPJS Kesehatan.  
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