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IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA: 

POLA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DI DAERAH 

 

ABSTRACT 

Proses transformasi menuju UHC 2019 bukanlah hal yang mudah. Dalam 

mewujudkan JKN secara tersentralisasi, BPJS Kesehatan dihadapi kendala 

kewenangan kebijakan kesehatan di tingkat pusat yang kompleks dan kewenangan 

pembinaan pelayanan kesehatan yang sebagian besar telah terdesentralisasi ke 

level Provinsi, Kabupaten dan Kota pasca lahirnya UU nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi tersebut menggambarkan permasalahan 

yang kontradiktif dalam sistem kesehatan di Indonesia. Dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran pola 

hubungan antar lembaga yang terjadi di daerah selama ini dalam rangka 

mendorong keberhasilan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di 

Indonesia. Hasil penelitian menggambarkan  bahwa dalam implementasi 

kebijakan JKN di daerah, BPJS Kesehatan selaku agen tidak memiliki daya tawar 

dalam mendorong Pemda sebagai prinsipal untuk memaksimalkan perannya 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehaatan di daerahnya. Di sisi lain 

prinsipal justru cenderung minim memiliki policy emphasis (program dan 

anggaran) dan justru menggeser sebagian beban kewajibannya selaku prinsipal 

kepada agen untuk memenuhi kebutuhan  faskes. Dalam hal ini komitmen Pemda 

selaku prinsipal dan daya tawar BPJS Kesehatan selaku agen menjadi unsur 

penting untuk dipenuhi 
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PENDAHULUAN 

Indonesia saat ini sedang berada dalam masa transisi menuju cakupan pelayanan 

kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) yang ditargetkan 

terjadi di tahun 2019.  Menghadapi hal tersebut pemerintah telah menyusun 

roadmap menuju pencapaian UHC 2019, melalui program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) yang dimulai pada 1 Januari 2014 dan diselenggarakan secara 

tersentralisasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS 

Kesehatan)  Proses transformasi menuju UHC 2019 bukanlah hal yang mudah. 

Dalam mewujudkan JKN secara tersentralisasi, BPJS Kesehatan dihadapi kendala 

kewenangan kebijakan kesehatan di tingkat pusat yang kompleks dan kewenangan 

pembinaan pelayanan kesehatan yang sebagian besar telah terdesentralisasi ke 

level Provinsi, Kabupaten dan Kota pasca lahirnya UU nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi ini menyebabkan BPJS Kesehatan selaku 

penyelenggara program harus menjembatani kebijakan penyelenggaraan jaminan 

kesehatan yang tersentralisasi di level pusat termasuk dalam hal paket manfaat 
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hingga ke besaran penerima bantuan iuran dengan kebijakan pengelolaan 

pelayanan kesehatan yang kewenangannya sebagian besar telah dialihkan kepada 

Pemerintah Daerah. 

Peran Pemerintah Daerah yang meningkat di Indonesia terkait erat dengan 

desentralisasi dan pengambilan keputusan yang lebih kuat di daerah. Pengambil 

keputusan lokal memiliki peluang yang lebih besar untuk mengurangi biaya 

dibandingkan dengan pengelolaan oleh pusat. Mereka dapat merajut tenaga dan 

prosedur dalam konteks kedaerahan dan memiliki kebebasan yang lebih untuk 

menentukan pilihan dan mengimplementasikannya. Karenanya jika desentralisasi 

dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dapat meningkatkan keadilan, 

efisiensi, mutu, akses pada pelayanan kesehatan, sehingga pada akhirnya 

meningkatkan outcome kesehatan. Keberhasilan implementasi desentralisasi 

membutuhkan keseimbangan yang kompleks dari kebijakan, fiskal, dan 

administratif (Rubio, 2014). 

Demokrasi, dalam hal ini partisipasi publik secara luas merupakan prasyarat 

utama dari berjalannya desentralisasi. Menurut penelitian Andrews et,al (2009), 

pada organisasi tipe prospekter yang mengandalkan desentralisasi hirarki dalam 

otoritas tidak memberikan manfaat apapun bagi peningkatan kinerja organisasi, 

sebaliknya partisipasi dalam pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat 

berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik. Luasnya level implementasi 

dalam inovasi suatu organisasi berbeda secara signifikan antar masing-masing 

sektor. Sektor kesehatan berpotensi memiliki dampak paling potensial  mengingat 

selama ini sektor kesehatan memiliki derajat kontrol pusat yang sangat tinggi 

terhadap keuangan dan jasa pelayanan (Casasnovas et. al, 2009). Semua kebijakan 

kesehatan, memastikan keterlibatan dari semua stakeholders dari sejak dini dapat 

membantu memfasilitasi perubahan dan menciptakan rasa memiliki terhadap 

perubahan yang diajukan. Tanpa keterlibatan sejak dini semua stakeholders sejak 

dini tampaknya usulan reformasi yang inovatif akan gagal (Casasnovas et. al., 

2009). Dapat dikatakan kesuksesan desentralisasi dalam sektor kesehatan, dalam 

hal ini penyedia pelayanan kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan partisipasi 

publik. 

Penelitian Regmi, dkk. (2010) di Nepal  menunjukkan bahwa implementasi 

desentralisasi yang sukses membutuhkan konteks yang lebih luas dari peningkatan 

kapasitas lembaga dan manajemen sumber daya serta perlu digaris bawahi 

kebutuhan untuk pertimbangan dalam proses implementasi dan penelitian lebih 

lanjut. Negara Nepal, bentuk korupsi di sektor kesehatan sulit untuk berubah 

(Pokharel etal., 2005 seperti dikutip dari Regmi, dkk., 2010). Hal ini lebih banyak 

disebabkan fakta bahwa otoritas keuangan telah digeser ke level yang lebih rendah 

tanpa menjaga pemeriksaan yang efektif terhadap utilisasi sumber daya. Penelitian 
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Regmi dkk. (2010) memunculkan beberapa tantangan implementasi desentralisasi, 

yakni buruknya implementasi kebijakan, kualitas pelayanan, kapasitas manajerial, 

dan kontrol pusat yang buruk terhadap keuangan dan sumber daya. Penelitian 

Regmi dkk. (2010) tsb menunjukkan bahwa desentralisasi sangat bergantung pada 

prasyarat tertentu karena tidak selamanya memiliki efek yang diharapkan.  

Penelitian yang dilakukan Bossert dkk (2003) di Columbia dan Chili 

menunjukkan bahwa di negara tersebut, melalui beberapa bentuk desentralisasi 

ada peningkatan alokasi anggaran perkapita untuk kabupaten/kota dengan 

menggunakan formula. Penelitian yang dilakukan Bossert, Bowser dan Amenyah 

(2007) di Ghana dan Guatemala serta Bossert dkk (2003) di Columbia dan Chili 

menunjukkan bahwa tidak semua kewenangan hasilnya akan lebih baik jika 

didesentralisasikan.  

Pasca desentralisasi, pengelolaan pelayanan kesehatan yang berkualitas di 

Indonesia sangat bergantung pada peran pemerintah daerah sebagai aktor utama. 

Berdasarkan UU Pemda, kewenangan pengelolaan kebijakan FKTP dan FKRTL 

Rumah Sakit kelas B, C dan D sepenuhnya berada di tangan daerah. Hal ini 

mencakup kewenangan dalam membina dan mengawasi 27.694 Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2731 RS (Total faskes pada tahun 2018) 

yang ada di seluruh Indonesia. Pada kenyataannya peran Pemerintah Daerah yang 

sangat strategis tersebut belum menunjukkan kemampuannya untuk memainkan 

peran secara aktif. Hal ini ditunjukkan dari jumlah RSUD sebanyak 735 RSUD, 

baru 359 RSUD atau baru 48,8% yang sudah berstatus penuh atau mandiri dalam 

pengelolaan keuangan yakni sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Selain itu dari 2813 total RS yang ada di Indonesia per Maret 2017, baru 1567 RS 

yang sudah terakreditasi (55,7%). Dari sisi FKTP, hingga Februari 2018, tercatat 

Puskesmas yang sudah terakreditasi sebanyak 4223 Puskesmas atau 42,9% dari 

9825 Puskesmas yang ada di Indonesia (diolah dari Kemenkes RI, 2018).  Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah  sebagai bagian dari 

sistem kesehatan nasional, belum optimal dalam mendukung kebutuhan pelayanan 

kesehatan. Padahal tugas ini telah diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-undang 

nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dimana selain 

Pemerintah dan masyarakat, pemerintah daerah juga turut bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan upaya kesehatan. Dari sisi penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan,  Pasal 54 UU Kesehatan mempertegas peran pemerintah daerah yakni 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pasal 35 UU 

Kesehatan juga mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah dapat menentukan 

jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di 

daerahnya. Dari sisi anggaran, pasal 171 UU kesehatan secara tegas menyebutkan 

bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota 

dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja 
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daerah di luar gaji. Pada kenyataannya hingga saat ini belum seluruh Pemda dapat 

memenuhi hal tersebut. 

Dalam Konteks implementasi program JKN terdapat potensi terjadi 

perbedaan kepentingan dalam hubungan antar lembaga pemerintah di level pusat 

dan daerah, setidaknya antara Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, 

BPJS Kesehatan dengan Pemda, maupun Pemda dengan Kementerian Kesehatan. 

Untuk menjawab hal ini, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 8 

tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN dimana diinstruksikan kepada 

Menteri dan Pimpinan Lembaga dan daerah untuk mengambil langkah, langkah 

sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin 

keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi Peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional. Namun Inpres 8 tahun 2017 itu sendiri belum menjamin 

adanya pembagian kewenangan secara jelas dan pola hubungan yang ideal 

diantara masing-masing pihak baik di level pusat maupun daerah, terlebih jangka 

waktu Inpres dimaksud hanya sepanjang satu tahun. 

Kondisi diatas menggambarkan permasalahan yang kontradiktif dalam 

sistem kesehatan di Indonesia, 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.  

Berdasarkan masalah tersebut maka timbul pertanyaan: bagaimana 

gambaran pola hubungan antar lembaga yang terjadi di daerah dalam 

implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional selama ini? Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut maka penulis bertujuan untuk menganalisis gambaran pola 

hubungan antar lembaga yang terjadi di daerah selama ini dalam rangka 

mendorong keberhasilan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di 

Indonesia. 

METODE 

Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dan Subyek yang akan 

diteliti mencakup, BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah yang menjadi obyek 

penelitian. Narasumber/informan yang akan dipilih antara lain, Pimpinan BPJS 

Kesehatan serta  Unsur Pimpinan Daerah (Bupati/Walikota/Wakil Bupati/Wakil 

Walikota/ Sekda/ Asda Kesra). Cara pengambilan sampel Informan untuk 

wawancara dipilih menggunakan purposive sampling. Penelitian dilakukan 

dengan cara fokus grup diskusi dan indepth interview (wawancara mendalam).  
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BENTUK HUBUNGAN PRINSIPAL-AGEN DI DAERAH 

Dalam menyelenggarakan program JKN secara tersentralisasi, BPJS 

Kesehatan dihadapi kendala kewenangan kebijakan pelayanan kesehatan yang 

tersebar secara kompleks pada lembaga lainnya dan kewenangan pembinaan 

faskes yang sudah terdesentralisasi ke level Provinsi, Kabupaten, dan Kota 

sebagaimana diatur dalam UU RS, UU Kesehatan, dan UU Pemda. Kondisi 

tersebut menimbulkan kesulitan bagi BPJS Kesehatan dalam 

mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan jaminan kesehatan secara 

maksimal dan komprehensif. 

Perbedaan pemahaman dan banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan 

di bidang pelayanan kesehatan berdampak pada kemampuan BPJS Kesehatan 

dalam menerjemahkan tugas dan fungsinya di daerah. Menurut Ham dan Hawkins 

(2003) dalam Preker dan Harding (2003), banyaknya aktor ini sangat 

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 Figueras (2005), kerangka hubungan antara BPJS Kesehatan 

dengan aktor lainnya di pemerintahan dapat dilihat dalam kerangka hubungan 

antara pemerintah dan pembeli (purchaser). Dalam hal ini Pemerintah 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 
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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. Berbagai pola kombinasi potensi konflik tujuan atau kepentingan dan 

informasi yang asimetris antara prinsipal dan agen kemudian digambarkan oleh 

Waterman & Meier (1998) dalam 8 model kasus yang dapat terjadi dalam 

memaknai hubungan  antara prinsipal dan agen. 

 Pimpinan daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan lembaga 

yang memiliki kewenangan beririsan dengan pelaksanaan program jaminan 

kesehatan dan memiliki kemampuan sebagai prinsipal, dengan kewenangan 

sebagai regulator dan memiliki kepentingan yang saling beririsan atas program 

JKN, sementara BPJS Kesehatan merupakan Agen penyelenggara yang diwakili 

oleh Kantor Kedeputian Wilayah/ Kantor Cabang/ Kantor Kabupaten di Daerah. 

Prinsipal  berinteraksi dengan agen yang berperan sebagai penyelenggara jaminan 

kesehatan (strategic purchaser) yang mewakili prinsipal dalam membeli jasa 

pelayanan kesehatan yang disediakan oleh faskes. Dalam interaksi hubungan 

antara prinsipal dan agen tersebut dalam mengimplementasikan JKN terdapat 

dinamika yang  menghambat (disabler) dan sebaliknya dapat pula mendukung 

keberhasilan program (enabler). 

Dalam pola hubungan antar lembaga di level daerah, selain peran 

pimpinan daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang sangat dominan pasca 

desentralisasi juga terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan 

beririsan dengan pelaksanaan program jaminan kesehatan dan memiliki 

kemampuan sebagai prinsipal, dengan kewenangan sebagai regulator lokal dan 

memiliki kepentingan yang saling beririsan atas program JKN diantaranya 

termasuk Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (Dukcapil), dan Dinas Sosial (Dinsos). Dinkes berperan langsung 

dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fasilitas kesehatan, sementara 

Disdukcapil dan Dinsos juga memiliki kewenangan tertentu yang dapat 

mempengaruhi isi kebijakan program JKN khususnya dalam hal pendataan 

peserta, sementara Sekda berperan dalam memastikan cakupan semesta terpenuhi 

di wilayah tersebut. Prinsipal tersebut berinteraksi dengan Kantor BPJS Kesehatan 

setempat selaku agen yang berperan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan 
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nasional (strategic purchaser) yang mewakili prinsipal dalam membeli jasa 

pelayanan kesehatan yang disediakan oleh faskes.  

Dengan gambaran pola hubungan antar lembaga di daerah tersebut, maka 

dapat dianalisa gambaran kondisi obyektif yang terjadi di lapangan saat ini dalam 

rangka mendukung implementasi Program JKN di Indonesia. Hasil analisis 

tersebut menjadi dasar dalam memperoleh gambaran rekomendasi kebijakan yang 

tepat agar diperoleh kebijakan hubungan antar lembaga yang baik dalam rangka 

mendukung keberhasilan implementasi program JKN di daerah pada masa yang 

akan datang. 

 

 ANALISIS 

Dengan menggunakan pisau analisis model implementasi kebijakan (Charles O 

Jones, 1991), pola hubungan antar lembaga di daerah dilihat berdasarkan tiga 

aspek implementasi kebijakan, antara lain: aspek interpretasi kebijakan, aspek 

pengorganisasian kebijakan, dan aspek aplikasi kebijakan. Benang merah dari 

seluruh aspek tersebut kemudian digambarkan dalam analisis pada subab 

selanjutnya kedalam model pola yang paling mendekati dari salah satu pola 

hipotesis pada model prinsipal-agen (Waterman & Meier 1998). 

Dalam konteks strategic purchaser JKN, Pemerintah Daerah melalui Dinas 

Kesehatan yang berada didalamnya berperan sebagai ganda selain sebagai 

regulator atas kebijakan terkait jaminan kesehatan juga menjadi operator yang 

membina provider yang dimilikinya (FKTP dan FKRTL Milik Pemda) dan 

membina provider swasta yang ada di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan amanat 

UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Disisi lain BPJS Kesehatan 

selaku agen mendapat fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal penyelenggaraan 

JKN (operator di lapangan) yang menjalin kontrak dengan provider Faskes 

termasuk dengan Faskes milik Pemda. Kondisi tersebut jelas menggambarkan 

Pemerintah Daerah selaku prinsipal, dan BPJS Kesehatan selaku Agen Pemerintah 

daerah, juga memiliki kepentingan sebaliknya yang terikat dalam kontrak antara 

BPJS Kesehatan dan Faskes, dimana BPJS Kesehatan menjadi prinsipal dan 

Pemda secara tidak langsung menjadi agen atas provider swasta yang dimilikinya.  

Mengacu pada hasil pengumpulan data baik data primer maupun sekunder dan 

dengan menggunakan latar masalah contoh kasus tersebut dan hubungan BPJS 

Kesehatan dan Pemerintah Daerah yang berjalan selama ini serta mengacu pada 

unsur-unsur yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: interpretasi, 

organisasi, dan aplikasi (Charles O. Jones, 1998) maka diperoleh gambaran 

analisis sebagai berikut:  
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Interpretasi Kebijakan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dari sisi interpretasi kebijakan tampak 

bahwa untuk melakukan pendekatan informal sendiri tidak mudah dan 

membutuhkan waktu terlebih jika bertemu dengan kepentingan politik. Dalam 

konteks hubungan antara principal dan agen, keberadaan BPJS Kesehatan selaku 

agen di level cabang pada umumnya dapat diterima oleh Pemda khususnya jika 

memiliki pendekatan informal yang baik. Pendekatan informal yang baik 

merupakan salah satu kunci dalam menciptakan kolaborasi antar pemerintah. 

Menurut Thomson sebagaimana dikutip dari Wood dan Gray (1991) Kolaborasi 

berarti pihak-pihak yang otonom berinteraksi melalui negosiasi baik secara formal 

maupun informal. Mereka bersama menyusun struktur dan aturan pengelolaan 

hubungan antar mereka. Mereka merencanakan tindakan atau keputusan untuk 

mengatasi isu-isu yang membawa mereka bersama-sama. Mekanisme tersebut 

merupakan interaksi yang menyangkut sharing atas norma dan manfaat yang 

saling menguntungkan. Mengacu pada pendapat Thomson tersebut maka sudah 

seharusnya pendekatan informal yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan selama ini 

ditingkatkan dalam bentuk kolaborasi, sehingga tidak tampak adanya gap ataupun 

kecenderungan adanya ketertutupan dari salah satu pihak melainkan kerjasama 

yang saling menguntungkan.  

Dalam hal ini fokus kebijakan daerah yang sesuai dengan kepentingan JKN 

bermakna adanya kesamaan tujuan, yakni mencapai UHC. Dalam konteks 

pelaksanaan JKN, dengan sudah terintegrasinya hampir 500 Kabupaten dan Kota 

maka dapat dikatakan sudah terdapat kesamaan pandangan antara BPJS Kesehatan 

selaku agen dengan Pemda selaku prinsipal, kesamaan pandangan tersebut sudah 

dituangkan dalam MoU antara Pemda dan BPJS Kesehatan. Dengan bermodalkan 

kesamaan tujuan maka pada dasarnya kedua pihak memiliki preferensi politik 

policy preference yang sama. Dalam hal ini, maka dengan mengacu pada 

Waterman dan Meier (1998),  kondisi ni merupakan bentuk dari goal consensus. 

Namun demikian kondisi goal consensus ini tidak diimbangi dengan policy 

emphasis atau prioritas yang tampak dalam kebijakan (Deil S. Wright, 1974) 

seperti anggaran dan perencanaan program. Berdasarkan hasil pengawasan di 

lapangan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, seringkali 

Pemda justru mengandalkan perbaikan faskes PKM hanya dari pembiayaan 

kapitasi JKN. Dalam hal ini dapat didalilkan bahwa dari sisi interpretasi 

kebijakan, pemahaman yang sama atas JKN sulit tercapai jika kondisi goal 

consensus antara prinsipal dan agen tidak diimbangi dengan policy emphasis dari 

Pemerintah Daerah baik berupa prioritas anggaran dan program. 

 

Organisasi Kebijakan 
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Dari sisi organisasi kebijakan, tampak bahwa daya tawar BPJS Kesehatan 

untuk menekan Pemda sangat lemah. Secara struktur hirarkis BPJS kesehatan 

dianggap hanya berperan sebagai agen yang tidak memiliki kewenangan terhadap 

pembinaan faskes. Dalam hal ini BPJS Kesehatan selaku agen mengalami 

kesulitan untuk mengembangkan perannya dalam strategic purchaser.  Salah satu 

gambaran yang jelas adalah daya tawar  strategic purchaser  BPJS Kesehatan 

kepada FKTP milik pemda melalui kontrak tersendiri yang sangat lemah karena 

FKTP milik pemda tidak bisa diputuskan kontraknya.  

Peran hubungan BPJS Kesehatan selaku agen Pemda dan strategic purchaser 

yang lemah terhadap faskes di daerah juga tampak pada kendali terhadap 

pelayanan RS.  Berdasarkan perhitungan rasio jumlah RS yang bekerjasama 

dengan berbanding dengan Kabupaten/Kota secara nasional mencapai 4,4 RS per 

Kabupaten/Kota, namun jika dibagi per Kedeputian Wilayah, diperoleh gambaran 

rasio jumlah RS yang tidak merata antara wilayah barat dan wilayah tengah-timur 

Indonesia. Wilayah Jabodetabek memiliki rasio terbesar yang mencapai 24 RS per 

Kab/Kota. Wilayah lainnya di pulau Jawa memiliki rasio diatas 7 RS per 

Kab/Kota. Sementara wilayah Barat lainnya, yakni di Banten, Sumatera, dan 

Kalimantan Barat, berada pada kisaran rasio 3 (2,9-3,7) RS per Kab/Kota. Kondisi 

di wilayah Barat Indonesia (Jawa, Sumatera, Kalbar) tersebut masih memberikan 

ruang pilihan provider RS bagi BPJS Kesehatan selaku Strategic Purchaser yang 

bersifat monopsoni (pembeli tunggal) untuk bernegosiasi dalam kontrak RS dan 

memastikan  RS memenuhi standar yang seharusnya.  Kondisi berbeda terjadi di 

wilayah Tengah dan Timur Indonesia, dimana rasio jumlah faskes yang 

bekerjasama berbanding jumlah kabupaten kota di setiap Kedeputian Wilayah 

cenderung berada di kisaran 1-2,8 RS. Sebagai gambaran, rasio RS per 

Kabupaten/Kota di wilayah Sulut, Sulteng, Gorontalo dan Maluku Utara hanya 

mencapai 2,3 RS yang bekerjasama atau rata-rata tidak lebih dari 2 RS per 

Kab/Kota, bahkan di wilayah Papua dan Papua Barat hanya mencapai 1 RS per 

Kab/Kota. Artinya pada umumnya rasio jumlah RS yang bekerjasama per 

kab/kota di wilayah Tengah dan Timur Indonesia tidak mencapai 3 RS per 

Kab/Kota, yang harus menjadi perhatian adalah RS di setiap Kab/Kota di daerah 

luar pulau Jawa tersebut umumnya adalah RSUD yang tidak dapat diputus 

kontraknya. Terbatasnya jumlah faskes RS beserta fasilitas di tiap kabupaten/kota 

di luar pulau Jawa dan kepemilikannya yang berstatus RSUD cukup menyulitkan 

BPJS Kesehatan untuk menjalankan fungsinya sebagai Strategic Purchaser 

khususnya dalam menerapkan standar mutu pelayanan provider RS sesuai dengan 

kontrak. Dalam hal ini BPJS Kesehatan selaku strategic purchaser  pada dasarnya 

dapat mengendalikan Pemda melalui kontrak terhadap faskes dalam rangka 

meningkatkan kendali biaya dan kendali mutu, namun eksekusi terhadap kontrak 

menjadi sulit dilakukan pada wilayah di luar Pulau Jawa karena ketidakmampuan 
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daerah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas yang telah ditetapkan dan tidak 

adanya barang substitusi. Kondisi ini serupa dengan gambaran sebelumnya terkait 

data penduduk miskin, dimana posisi BPJS Kesehatan di daerah selaku purchaser  

(prinsipal dari provider) bergantung kepada peran Pemda.  

Kondisi lemahnya kemampuan sebagian besar Pemda selaku prinsipal 

dalam memenuhi kebutuhan faskes yang layak maupun data penduduk yang tepat 

pada akhirnya berdampak pada kesulitan BPJS Kesehatan dalam mengendalikan 

kontrak yang ada. Hal ini juga menggambarkan prioritas kebijakan umum pemda 

yang lemah terhadap pemenuhan kebutuhan faskes. Jika mengacu pada pendapat 

Deil S. Wright (1974), prioritas fokus perhatian pada kebijakan (policy emphasis) 

menjadi prasyarat keberhasilan suatu hubungan antar pemerintah, yakni melihat 

sejauh mana program dan kebijakan yang dikerjasamakan berpengaruh pada 

kebijakan secara umum khususnya dari sisi kebijakan fiskal. Dalam hal ini dapat 

didalilkan bahwa sepanjang komitmen pemda untuk memprioritaskan kebijakan 

dan anggaran daerah terhadap penyediaan faskes, maka sulit untuk mendorong 

model hubungan prinsipal agen yang berhasil dalam mengimplementasikan 

kebijakan JKN.  

 

Aplikasi Kebijakan 

Pada dasarnya kualitas pelayanan yang diterima peserta didaerah merupakan 

tanggung jawab Rumah Sakit selaku provider, jika kualitas peralatan dan 

pelayanan di bawah standar maka Pemda selaku Pembina bahkan pemilik faskes 

seharusnya dapat mendukung dengan meningkatkan kualitas faskes yang dibina 

dan dimilikinya. Pada kenyataannya, banyak standar RS milik Pemda yang  

kualitas pelayanannya dibawah standar. Disisi lain ketika muncul keluhan justru 

BPJS Kesehatan tetap terkena dampak. Hal ini berdampak pada risiko reputasi 

BPJS Kesehatan. Seharusnya dengan standar tata kelola Rumah Sakit yang baik, 

menyesuaikan diri dengan pola managed care dan pola tarif INA-CBGs, maka RS 

dapat compatible dengan pola tarif BPJS Kesehatan sehingga tidak perlu 

bermanuver dalam melakukan upaya efisiensi yang pada akhirnya merugikan 

pasien. Dalam hal ini BPJS Kesehatan mengalami risiko reputasi karena setiap 

pelayanan buruk terhadap peserta di Rumah Sakit selalu diasosiasikan dengan 

BPJS Kesehatan. 

Berdasarkan seluruh uraian terkait aplikasi kebijakan diatas, menunjukkan 

bahwa komitmen dan responsivitas perangkat daerah di lapangan menjadi sangat 

penting untuk menjamin kesuksesan program. Selama ini Kantor Cabang sangat 

mengandalkan hubungan informal dalam menjalin dukungan perangkat daerah, 

padahal seharusnya sebagai program pusat, koordinasi yang berjalan terkait JKN 



 

 

11 

 

seharusnya dapat berjalan dengan baik secara formal di daerah. Daerah umumnya 

melihat BPJS Kesehatan sebagai lembaga eksternal, bukan sebagai lembaga 

pemerintah yang setara, hal ini menyulitkan Kantor Cabang untuk menyetarakan 

diri secara formal dan menyebabkan koordinasi Kantor Cabang dengan pemda 

hanya berjalan berdasarkan hubungan informal semata, meskipun sudah terdapat 

MoU. UU Pemda sendiri sudah mengamanatkan kewajiban daerah dalam 

menjalankan program pusat (Pasal 67 UU 23 tahun 2014). Dalam hal ini BPJS 

Kesehatan harus meningkatkan pemahaman daerah mengenai peran strategis 

BPJS Kesehatan sebagai lembaga Negara yang menjadi pelaksana program JKN.   

Dengan posisi BPJS Kesehatan yang bersifat eksternal dan independen atau 

diluar hirarki pemerintahan maka BPJS Kesehatan sulit untuk dapat 

mengintervensi kebijakan 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 prinsipal lebih menguasai 

informasi. Dalam hal ini dapat didalilkan implementasi kebijakan JKN di 

lapangan yang beririsan dengan kewenangan Pemda sepenuhnya bergantung 

komitmen Pemda dan kemampuan lobi BPJS Kesehatan secara informal. 

 

DISKUSI:  POLA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DI LEVEL DAERAH 

DALAM IMPLEMENTASI JKN  

Mengacu pada uraian analisis, 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 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, 
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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.  

Mengacu pada uraian matriks diatas, tergambar 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. 
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Tabel 1. 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. 

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) 

 

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 
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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 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. 

Ddi sisi lain Prinsipal sendiri justru menggeser beban pembiayaan 

kebutuhan Faskes milik Pemda kepada sumber pembiayaan BPJS Kesehatan. 

dalam hal ini Pemda  mengetahui informasi lebih banyak dari  BPJS Kesehatan. 

Dengan kondisi demikian Prinsipal memainkan perannya  secara lebih optimal 

dengan menggeser beban tanggung jawab pembiayaan faskes sepenuhnya kepada 

biaya manfaat BPJS Kesehatan (Shifting the burden). Dalam hal ini Pemda 

cenderung 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 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). 

Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa faktor insentif prinsipal yang lebih besar 

merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan JKN di tingkat daerah, 

maka asumsi tersebut menggambarkan perlunya ruang gerak yang lebih besar di 

daerah baik bagi prinsipal yakni BPJS Kesehatan maupun bagi Agen yakni 

Pemda, karena tanpa memberikan ruang gerak lebih leluasa bagi Pemda, maka 

sulit bagi Cabang BPJS Kesehatan untuk berkembang. Makna pemberian ruang 

fleksibilitas bagi daerah dalam konteks pola hubungan antar pemerintah dalam 

JKN mengacu pada konsep kedinamisan dalam sentralisasi kewenangan JKN. 



 

 

15 

 

Dalam hal ini konsep sentralisasi mengacu pada decision-space approach 

(Bossert, 1998, 2000) dan model sentralisasi dinamis (Supriyantoro, 2014). Atas 

dasar hal tersebut terdapat beberapa opsi kebijakan yang perlu didalami 

kedepannya sebagai pilihan rekomendasi: 

1. Memberikan wewenang dan peran lebih besar bagi Kantor Cabang BPJS 

Kesehatan dalam bernegosiasi terkait kendali mutu kendali biaya. Hal ini 

dapat misalnya dilakukan dengan memberikan keleluasaan bagi kantor cabang 

untuk bernegosiasi kontrak dengan faskes. namun kondisi tersebut dapat 

terpenuhi jika kantor cabang BPJS Kesehatan juga dibarengi dengan 

kompetensi yang baik dan karakter yang kuat; 

2. Memberikan ruang bagi daerah untuk dapat melakukan negosiasi terkait paket 

manfaat dan iuran. Dalam hal ini dibuka ruang agar paket manfaat tidak lagi 

ditetapkan secara sama. pusat menentukan SPM dgn manfaat dasar, daerah 

boleh melebihi manfaat yg ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan daerah. Dalam hal ini JKN perlu memberi ruang bagi karakteristik 

daerah , misal: kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi khususnya 

lainnya. 

  

PENUTUP 

Bahwa berdasarkan analisis pola hubungan antar lembaga di level daerah dalam 

implementasi program JKN dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) 

bahwa dalam implementasi kebijakan JKN di daerah,  pemahaman yang sama atas 

JKN sulit tercapai jika kondisi goal consensus  tidak diimbangi dengan policy 

emphasis dari Pemerintah Daerah (pemrioritasan kebijakan) baik berupa prioritas 

anggaran dan program; 2) bahwa sepanjang komitmen pemda untuk 

memprioritaskan kebijakan dan anggaran daerah terhadap penyediaan faskes 

lemah, maka sulit untuk mendorong model hubungan prinsipal agen yang berhasil 

dalam mengimplementasikan kebijakan JKN; 3) Bahwa implementasi kebijakan 

JKN yang beririsan dengan kewenangan Pemda sepenuhnya bergantung 

komitmen Pemda dan kemampuan lobi BPJS Kesehatan secara informal; 4) 

Bahwa dalam implementasi JKN di daerah, agen tidak memiliki daya tawar untuk 

mendorong  Pemda selaku prinsipal untuk memenuhi kebutuhan dalam 

implementasi JKN, di sisi lain prinsipal justru cenderung  minim policy emphasis 

dan justru menggeser sebagian beban kewajibannya selaku prinsipal kepada agen 

untuk memenuhi kebutuhan  faskes; 5) Bahwa faktor-faktor yang menentukan 

keberhasilan implementasi program JKN di tingkat daerah selain faktor 

interpretasi, organisasi, dan aplikasi kebijakan adalah faktor daya tawar yang lebih 

besar bagi agen dan policy emphasis yang lebih kuat dari prinsipal. 
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Mengacu pada uraian kesimpulan tersebut, maka terdapat beberapa rekomendasi, 

antara lain: 

1. Memastikan Pemda memiliki komitmen berupa Policy Emphasis yang 

ditunjukkan oleh meningkatnya alokasi anggaran dalam APBD mencapai 10% 

dan diarahkan pada program peningkatan kualitas faskes (Sesuai UU 

Kesehatan).  

2. Meningkatkan daya tawar BPJS Kesehatan terhadap Pemda melalui 

peningkatan kontrol hirarkis BPJS Kesehatan secara struktural dalam 

pemerintahan yang dapat diwujudkan melalui perbaikan regulasi yang 

diperlukan  

3. Diperlukan wewenang dan peran lebih besar bagi Kantor Cabang BPJS 

Kesehatan dalam bernegosiasi terkait kendali mutu kendali biaya.  

4. Diperlukan  ruang yang lebih luas bagi daerah untuk dapat melakukan 

negosiasi terkait paket manfaat dan iuran yang sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan daerah.  

5. Selain itu, secara akademis, Perlu dikaji lebih lanjut mengenai: 1) benefit and 

cost atas opsi kebijakan dalam hubungan antara pemerintah di level pusat 

dalam JKN; dan 2) dampak hubungan di level pusat dan daerah dengan kualitas 

pelayanan kepada peserta. 
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