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Sepuluh tahun sejak disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), 
akhirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diberlakukan 

secara efektif sejak 1 Januari 2014, melalui skema Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Data survei selama tiga tahun berturutan (2015-2017) 
memperlihatkan bahwa belum semua warga masyarakat 

terdaftar menjadi peserta BPJS. Sebab-sebab atau alasan 
utamanya adalah tidak mengetahui tata cara pendaftaran, 

tidak mampu membayar premi, sudah memiliki asuransi lain, 
dan pelayanan dinilai kurang baik. Jumlah warga masyarakat 

peserta atau pengguna BPJS memang terus bertambah. Tetapi, 
pemahaman mereka tentang tata cara pendaftaran, pembayaran, 

rujukan, dan cakupan pelayanan BPJS, ternyata masih rendah.
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Sarana Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) sekaligus PUSKESMAS Pembantu 
(PUSTU) di satu desa transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit di Tanjung Jabung 

Timur, Jambi. Pelayanan kepada warga dilakukan setiap dua minggu sekali, sehingga 
sarana kesehatan ini selalu padat oleh antrian ibu-ibu rumah tangga yang akan 

memeriksakan kesehatan diri dan anak-anak mereka (GAMBAR SISIPAN). Sebagian 
besar ibu-ibu rumah tangga di perdesaan mengaku belum memiliki jaminan 

kesehatan apa pun, misalnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS). Karena itu, mereka 
selalu berusaha memanfaatkan kunjungan berkala dokter dan bidan di POSYANDU/

PUSTU untuk mendapatkan pelayanan gratis. 



Bahkan di daerah yang sudah tidak terpencil dengan sarana jalan raya dan 
kendaraan angkutan yang relatif sudah maju, seperti di salah satu desa di 
Bali ini, ibu-ibu juga selalu padat antri di POSYANDU atau PUSKESMAS/
PUSTU setempat untuk mendapatkan pelayanan gratis. Alasannya sama: 
sebagian besar mereka belum memiliki jaminan kesehatan.  



RINGKASAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap orang, la-
ki-laki maupun perempuan. Untuk menjamin pemenuhan kebutuh- 

an dasar kesehatan masyarakat tersebut, Kementerian Kesehatan Repub-
lik Indonesia menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Ha-
sil survei yang dilaksanakan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) 
selama tiga tahun berturut-turut (2015-2017) menunjukkan bahwa belum 
atau tidak ada perubahan yang berarti dalam pengetahuan warga menge-
nai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), termasuk pengetahuan 
mengenai pelayanan kesehatan reproduksi yang dicakup BPJS, meski-
pun keanggotaan BPJS mengalami sedikit peningkatan, yakni sekitar 
12% (dari 62% pada tahun 2015 menjadi 74% pada tahun 2017). Khusus 
untuk pelayanan kesehatan reproduksi, skema BPJS yang terbanyak di-
pakai adalah untuk pelayanan persalinan, yakni sebesar 43% pada tahun 
2015 serta 41% pada tahun 2016 dan 2017. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam ten-
tang pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan layanan kesehatan 
reproduksi perempuan yang dicakup oleh BPJS. Selain itu, penelitian ini 
sekaligus juga bertujuan untuk mengenali berbagai hambatan dalam pe-
manfaatan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, dalam 
skema BPJS, baik yang dihadapi oleh warga masyarakat maupun yang 
dihadapi oleh para petugas kesehatan. 



Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa masih banyak warga ma- 
syarakat, para responden penelitian, yang belum mengetahui pelayanan 
kesehatan reproduksi yang dicakup dalam skema BPJS. Selain itu, masih 
terdapat beberapa hambatan, internal maupun eksternal, dalam peman-
faatan layanan kesehatan reproduksi yang tercakup dalam skema BPJS 
tersebut. Hambatan internal karena kurangnya pengetahuan tentang ke- 
sehatan reproduksi itu sendiri dan pelayanan kesehatan reproduksi yang 
tersedia di sarana kesehatan. Hambatan internal lainnya adalah masih 
kuatnya perasaan malu untuk melakukan pemeriksaan organ reproduksi. 
Masih ada yang merasa tabu akan hal-hal yang terkait dengan kesehatan 
reproduksi. Adapun hambatan eksternal adalah biaya yang mahal, persep-
si terhadap perbedaan pelayanan antara peserta BPJS dan bukan-BPJS, 
tidak ada waktu karena bekerja, dan adanya pengaruh orang terdekat da-
lam pengambilan keputusan, terutama keputusan yang berhubungan de-
ngan kesehatan reproduksi perempuan.

Secara keseluruhan, kurang dari separuh responden yang mengakui 
pernah menggunakan atau memanfaatkan layanan kesehatan reproduksi 
yang dicakup oleh BPJS.
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Perahu motor cepat (speedboat) patroli Balai Taman Nasional Manusela, Pulau 
Seram, Maluku Tengah, berlabuh di salah satu desa terpencil dalam kawasan 
penyanggah (buffer zone) taman nasional tersebut, sekitar 100 km dari ibukota 
kabupaten. Saat dibutuhkan, kendaraan ini juga sering difungsikan rangkap sebagai 
‘ambulans laut’ untuk melayani warga setempat. Sampai sekarang, hanya ada 
sarana gedung sederhana PUSTU di kampung ini, namun belum ada tenaga medis 
atau paramedis menetap di sana. 



Atas dasar semua temuan tersebut, disarankan perlunya peningkatan 
pendidikan masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan tata cara pe-
layanan BPJS, demi meningkatkan penggunaan layanan kesehatan rep- 
roduksi yang tersedia di berbagai sarana kesehatan. Kegiatan sosiali- 
sasi harus dilakukan bersama semua pihak dengan strategi yang terinci. 
Diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang melibatkan masyara- 
kat dalam mengupayakan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi 
dalam penyelenggaraan JKN/BPJS. Selain itu, pemutakhiran dan penye-
barluasan informasi pelayanan kesehatan reproduksi dalam skema BPJS 
harus dilakukan secara berkala tetap (rutin) serta berencana dan berse- 
ngaja (sistematis) melalui jaringan yang bisa dijangkau oleh sebanyak 
dan seluas mungkin warga masyarakat.

Kata-kata kunci: 
JKN/BPJS, pelayanan kesehatan reproduksi, penggunaan JKN/BPJS
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Dua ibu muda bersama bayinya bersantai di sore hari di tribun papan 
lapangan terbuka kampung mereka. Sampai tahun 2014, saat secara resmi 
mulai diberlakukan JKN/BPJS, belum ada sarana layanan kesehatan apapun 
di desa di pedalaman terpencil ini, yang hanya bisa dijangkau dengan 
kendaraan off-road melalui jalan tanah liat dan sangat berlumpur di musim 
hujan, menyeberangi beberapa sungai besar tanpa jembatan, selama lebih 
8 jam dari ibukota kabupaten. Sama seperti hampir semua ibu rumah 
tangga di desa itu dan desa tetangganya (GAMBAR SISIPAN), dua ibu muda 
ini juga mengaku belum memiliki jaminan sosial kesehatan, termasuk 
Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).





Selain ekonomi (tingkat pendapatan) yang menentukan 
taraf kemiskinan, tolok ukur kerentanan kesehatan akibat 

bekerja sebagai buruh tidak tetap juga perlu menjadi tolok-
ukur prioritas pemberian jaminan sosial kesehatan, seperti 

ibu muda pekerja di satu perkebunan besar teh ini yang 
terpaksa membawa bayinya ke tempat kerja. 



RANCANGAN

Latar Belakang
Sepuluh tahun sejak disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), akhirnya 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diberlakukan secara efektif se-
jak 1 Januari 2014, melalui skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS). Setahun kemudian, pada tahun 2015, Yayasan Kesehatan Perem-
puan (YKP) melakukan suatu survei yang hasilnya memperlihatkan data 
bahwa ternyata belum semua warga masyarakat terdaft ar menjadi pe-
serta BPJS. Sebab-sebab atau alasan utamanya adalah tidak mengetahui 
tata cara pendaft aran (39,2%), tidak mampu membayar premi (34,6%), 
sudah memiliki asuransi lain (14.4%), dan pelayanan dinilai kurang baik 
(11,1,%)(YKP, 2017).

Hasil survei 2015 itu juga memperlihatkan bahwa warga masyarakat 
yang diwawancarai (responden) mengetahui beberapa pelayanan kese-
hatan reproduksi perempuan yang dicakup oleh BPJS. Mereka menge- 
tahui ada layanan pemeriksaan kehamilan (24,5%), layanan persa- 
linan normal (31,7%), layanan kesehatan reproduksi remaja (5,8%), 
pemeriksaan infeksi saluran reproduksi (ISR) atau infeksi menular 
seksual (IMS)(5,5%), layanan pasca persalinan (9,7%), layanan Kelu-
arga Berencana (KB)(9,7%), layanan aborsi (1,3%), pemeriksaan HIV/
AIDS (2,6%), pemeriksaan tumor atau kanker (4,7%), dan pengobat-
an tumor atau kanker (5,9%). Selain warga masyarakat, petugas klinis 
dan petugas administrasi pun memiliki pengetahuan yang sama menge-
nai jenis pelayanan kesehatan reproduksi perempuan yang dicakup oleh 
BPJS (YKP, 2017)



Untuk mengetahui perkembangannya secara urut waktu (time series), 
YKP kemudian melanjutkan pelaksanaan survei yang sama selama dua 
tahun berikutnya (2016-2017). Hasilnya menunjukkan tidak adanya pe-
rubahan yang berarti dalam pengetahuan warga masyarakat mengenai 
pelayanan kesehatan reproduksi yang dicakup BPJS. Meskipun demikian, 
terjadi sedikit peningkatan jumlah keanggotaan warga masyarakat dalam 
BPJS, yakni sekitar 12% (dari 62% pada tahun 2015 menjadi 74% pada 
tahun 2017). Sementara itu, alasan mereka yang tidak menjadi anggota 
BPJS antara lain karena tidak mengetahui tata caranya dan tidak mampu 
membayar premi. Khusus untuk pelayanan kesehatan reproduksi skema 
BPJS, yang terbanyak dimanfaatkan oleh warga adalah pelayanan per-
salinan (sebesar 43% pada tahun 2015, dan 41% pada tahun 2016 dan 
2017). Dalam hal tingkat kepuasan terhadap pelayanan tersebut, terja-
di pergerakan naik-turun (fl uktuasi) antara tahun 2015, 2016 dan 2017 
(YKP, 2017).  

Atas dasar semua temuan itu, YKP kemudian melakukan kajian kua- 
litatif untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang permasalahan 
tersebut dan cakupannya.

Survei secara tetap berkala mengenai pelaksanaan program jaminan 
kesehatan nasional ini sangat penting sebagai bahan advokasi kebijakan 
pemerintah demi memastikan dilakukannya upaya peningkatan kualitas 
dan akses terhadap pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan 
reproduksi. Selain itu, juga sekaligus sebagai sarana untuk membangun 
kapasitas jaringan melalui kegiatan penelitian.

Tujuan Utama
Penelitian ini  terutama dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui gambaran pengetahuan dan penggunaan kepesertaan JKN 
secara umum oleh warga masyarakat. 

2. Mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan 
reproduksi.

3. Mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat tentang pelayanan ke- 
sehatan reproduksi yang dicakup oleh JKN/BPJS. 

4. Mengetahui gambaran penggunaan layanan kesehatan reproduksi pe- 
rempuan yang dicakup oleh JKN/BPJS. 

5. Mengetahui bagaimana sosialisasi tentang pelayanan kesehatan repro-
duksi yang dicakup oleh JKN/BPJS. 

8  Layanan Kesehatan Reproduksi dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional



6. Mengetahui sikap masyarakat terhadap pelayanan kesehatan repro-
duksi dengan skema JKN/BPJS. 

7. Mengetahui hambatan yang dihadapi untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan reproduksi yang dicakup oleh JKN/BPJS.

8. Mengetahui pendapat petugas kesehatan terhadap skema pelayanan 
kesehatan reproduksi yang dicakup JKN/BPJS. 

Pertanyaan-pertanyaan Pokok
Sesuai dengan tujuan utama di atas, penelitian ini mengajukan bebe-

rapa pertanyaan pokok, sebagai berikut:
1.  Bagaimana gambaran pengetahuan dan penggunaan kepesertaan JKN 

secara umum oleh masyarakat? 
2.  Bagaimana gambaran pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan 

reproduksi? 
3.  Bagaimana gambaran pengetahuan tentang pelayanan kesehatan rep- 

roduksi yang dicakup oleh JKN/BPJS?
4. Bagaimana gambaran penggunaan layanan kesehatan reproduksi yang 

dicakup oleh JKN/BPJS?
5. Bagaimana sosialisasi pelayanan kesehatan reproduksi yang dicakup 

oleh JKN/BPJS? 
6. Bagaimana sikap masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduk-

si dengan skema JKN/BPJS?
7. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh masyarakat untuk menda- 

patkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dicakup oleh JKN/BPJS?
8. Bagaimana pendapat petugas kesehatan terhadap skema pelayanan 

kesehatan reproduksi yang dicakup JKN/BPJS?

Metodologi
Penelitian ini dilakukan menggunakan gabungan metode kuantitatif 

dan kualitatif. Data utama penelitian adalah data yang diperoleh melalui 
metode kuantitatif, sementara data pendukung adalah data yang diper-
oleh dengan metode kualitatif.   

1. Metode Kuantitatif
Penelitian kuantitatif dalam bentuk survei dilakukan secara runtut sela-

ma tiga tahun (2015, 2016, dan 2017). Survei dilakukan untuk mengeta-
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hui pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat dan petugas kesehatan 
terkait pelaksanaan JKN. Selain survei, penelitian dilengkapi dengan ka-
jian berbagai dokumen dokumen-dokumen yang sudah ada (desk-based 
study), selain juga melalui diskusi-diskusi dengan pihak terkait, terutama 
dengan pihak BPJS sebagai pelaksana layanan JKN.  

 Lokasi 
Survei dilakukan di 15 kabupaten dan kota yang tersebar di 15 provinsi 

dimana anggota jaringan kesehatan perempuan berada dan aktif. Secara 
berurutan dari barat ke timur, 15 kabupaten dan kota tersebut adalah: 
[1] Kota Banda Aceh di Daerah Istimewa Aceh; [2] Kabupaten Dairi di 
Provinsi Sumatera Utara; [3] Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi 
Sumatera Barat; [4] Kabupaten Muaro Jambi di Provinsi Jambi; [5] Kota 
Bandar Lampung di Provinsi Lampung; [6] Kota Jakarta Timur di Dae-
rah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta; [7] Kota Yogyakarta di Daerah Is-
timewa Yogyakarta; [8] Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah; [9] 
Kabupaten Sumenep di Provinsi Jawa Timur; [10] Kabupaten Badung di 
Provinsi Bali; [11] Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat; [12] Kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur; [13] Kota 
Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan; [14] Kota Manado di Provinsi Su-
lawesi Utara; dan [15] Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku 
(PETA-1, pada halaman berikutnya). 

Tentu saja, data dari 15 lokasi ini tidak sepenuhnya mewakili gambaran 
keadaan secara nasional, tetapi paling tidak mewakili gambaran keadaan 
di setiap daerah tersebut.

 Responden
Pada semua lokasi tersebut, survei dilakukan terhadap dua jenis res- 

ponden: 
1. Petugas pemberi layanan di sarana kesehatan yang menyediakan la-

yanan BPJS. Petugas ini meliputi petugas layanan klinis maupun la-
yanan administratif.

2. Warga masyarakat umum, yaitu perempuan berusia 15-65 tahun dari 
rumah tangga yang terpilih sebagai contoh (sample), baik anggota BPJS 
maupun bukan anggota BPJS. 

Pemilihan responden pada setiap jenis responden tersebut mengguna-
kan tolok ukur (kriteria) dipilih atau dimasukkan (inklusi) dan tidak di-
pilih atau dikeluarkan (eksklusi) dari rancangan daft ar calon responden 
(TABEL-1, pada halaman berikutnya).

10  Layanan Kesehatan Reproduksi dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional
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 Jumlah & Cara Pengambilan Sampel
Untuk jenis responden warga masyarakat, jumlah atau besarnya sampel 

ditentukan dengan rumus untuk survei dengan jumlah populasi tidak 

JENIS RESPONDEN TOLOK UKUR DIPILIH TOLOK UKUR 
TIDAK DIPILIH

Petugas Kesehatan 1. Berusia minimal 18 tahun 
2. Sudah bekerja di sarana ke- 

sehatan yang menjadi sampel 
penelitian setidaknya selama 
6 bulan

3. Jenis profesi di Rumah Sakit:
* Dokter Spesialis Kebidanan 

dan Kandungan
* Bidan
* Perawat
* Kepala Ruang Bersalin
* Wakil Direktur Keuangan
* Petugas BPJS
* Petugas Pendaft aran
* Kepala Rekam Medik

4. Jenis profesi di PUSKES-
MAS/Klinik:
* Dokter PUSKESMAS
* Bidan
* Perawat
* Bidan Koordinator
* Kepala PUSKESMAS
* Petugas Pendaft aran
* Petugas Keuangan

Tidak bersedia diwawan- 
carai

Warga Masyarakat 
Umum

1. Perempuan yang merupa-
kan anggota/pimpinan dari 
rumah tangga yang terpilih

2. Berumur 15-65 tahun

1. Tidak bersedia diwawan- 
carai

2. Perempuan dalam satu 
rumah tangga dimana 
sudah ada perempuan lain 
yang diwawancarai (satu 
rumah tangga hanya satu 
responden, dengan prio- 
ritas responden dihitung 
menurut proporsi jumlah 
penduduk menurut usia).

TABEL-1
TOLOK UKUR PEMILIHAN RESPONDEN

SURVEI JKN/BPJS, 2015-2017

12  Layanan Kesehatan Reproduksi dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional

diketahui (mengingat survei ini dilakukan di berbagai lokasi yang berbe-
da), dan dengan perkiraan tingkat kesalahan (margin error) 10%, senjang 
kepercayaan (confi dence interval) sebesar 95%, dan dengan memperhati-
kan design eff ect (pengambilan sampel bukan dengan contoh acak seder-
hana atau simple random sampling), sebagai berikut:



                                     n =      Z21-α/2 P (1-P)
                                                           d2

n = besar sampel minimum
Z21-α/2 = nilai distribusi normal baku (tabel Z) pada α tertentu. 
Ditentukan sebesar 95% --> nilai z = 1,96
P = harga proporsi di populasi (proporsi pemakai BPJS, ditentukan 
sekitar 50%)
d = kesalahan (absolut) yang dapat ditolerir (ditentukan sebesar 
10%)

Dengan rumus di atas dan dengan memperhatikan design eff ect, jum-
lah sampel minimal di setiap kabupaten atau kota terpilih adalah 192 
orang. Untuk jumlah sampel sebanyak itu, cara pengambilannya adalah 
secara acak dua tahap. Mula-mula, di setiap kabupaten atau kota dipilih 
lima desa secara acak sebagai lokasi survei. Lalu, pada setiap desa terpi-
lih, sampel ditentukan dengan menempatkan petugas pengumpul data di 
tengah-tengah wilayah desa untuk memilih secara acak rumah-rumah 
warga yang akan dikunjunginya. Jumlah responden di setiap desa adalah 
sekitar 40 orang. 

Khusus untuk petugas pemberi layanan kesehatan, jumlah responden 
dirancang untuk mendapatkan informasi dari berbagai jenis petugas ke- 
sehatan, baik pada aras pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun ru-
jukan, milik pemerintah maupun swasta. Maka, pada setiap kabupaten 
atau kota lokasi survei, jumlah responden adalah 49 orang (TABEL-2, 
pada halaman berikutnya).

 Instrumen Penelitian
Untuk responden warga masyarakat, lembar daft ar pertanyaan (kuisio- 

ner) survei terdiri dari beberapa bagian pertanyaan:
1. Identitas responden 
2. Karakteristik sosio-demografi  rumah tangga responden
3. Pengetahuan responden mengenai JKN, yang terbagi menjadi dua ba-

gian besar:
a. JKN secara umum, antara lain, tentang pendaft aran, pembayaran, 

cakupan pelayanan; dan
b. JKN secara khusus terkait pelayanan kebutuhan perempuan serta 

pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual, antara lain, tentang 
pelayanan-pel;ayanan peka (sensitif) seperti pelayanan persalinan, 
kontrasepsi, kanker payudara, kanker leher rahim, dan sebagainya. 

Rancangan   13
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TABEL-2
JENIS & JUMLAH RESPONDEN PETUGAS KESEHATAN

DI SETIAP KABUPATEN/KOTA
LOKASI SURVEI JKN/BPJS, 2015-2017

TINGKAT 
SARANA

SARANA 
PELAYANAN

JENIS 
PETUGAS 
LAYANAN

PROFESI JUMLAH 
RESPONDEN

Rujukan Rumah Sakit 
pemerintah dan 
Rumah Sakit 
swasta (ma-
sing-masing 1 
unit).

Petugas 
Klinis

Dokter spesialis kebi-
danan dan  kandungan

2

Kepala Ruang Bersalin 2

Bidan 2

Perawat 2

Petugas 
Administratif

Wakil Direktur 
Bidang Keuangan

2

Petugas BPJS 2

Petugas Pendaft aran 2

Kepala Rekam Medik 2

JUMLAH 16

Dasar PUSKESMAS 
(3 unit yang 
dipilih secara 
acak)

Petugas 
Klinis

Dokter PUSKESMAS 3

Bidan 3

Perawat 3

Bidan Koordinator 3

Petugas 
Administratif

Kepala PUSKESMAS 3

Petugas Pendaft aran 3

Petugas Keuangan 3

JUMLAH 21

Klinik Bersalin 
swasta (2 unit 
yang dipilih 
secara acak)

Petugas
Klinis

Dokter 2

Bidan 2

Perawat 2

Petugas 
Administratif

Direktur Klinik 2

Petugas Pendaft aran 2

Petugas Keuangan 2

JUMLAH 12

JUMLAH SELURUHNYA 49



4. Sikap (dan persepsi) responden terkait JKN baik secara umum dan se-
cara khusus pelayanan untuk memenuhi kebutuhan perempuan serta 
pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual. 

5. Perilaku responden terkait JKN baik secara umum dan khususnya pe-
layanan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan pelayanan kese-
hatan reproduksi dan seksual.

Untuk petugas kesehatan, daft ar pertanyaannya juga terdiri dari per-
tanyaan mengenai pengetahuan dan persepsi mereka tentang pelayanan 
JKN terkait kesehatan reproduksi dan seksual. Baik untuk petugas kli-
nis maupun petugas administratif, pertanyaan kurang lebih sama. Tetapi, 
khusus untuk petugas administratif, ditanyakan juga aspek-aspek peren- 
canaan dan tata kelola terkait layanan kesehatan reproduksi perempuan. 

 Proses Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilaksanakan oleh satu tim di tingkat provinsi yang 

terdiri dari seorang koordinator lapangan dan enam orang petugas peng-
umpul data yang telah mendapat pelatihan sebelumnya. Pelatihan dilaku-
kan secara berjenjang, diawali dengan pelatihan koordinator lapangan se-
cara terpusat. Para koordinator lapangan kemudian melakukan pelatihan 
terhadap para petugas pengumpul data di daerahnya masing-masing. 

Wawancara terhadap responden dilakukan oleh para petugas peng-
umpul data. Terhadap 
responden warga mas-
yarakat, wawancara 
dilakukan di rumah 
yang bersangkutan, 
sementara wawancara 
terhadap para petugas 
kesehatan dilaksan-
akan di tempat kerja 
mereka (rumah sakit, 
PUSKESMAS, klinik). 
Petugas pengumpul 
data memastikan bahwa 
wawancara dilakukan di 
tempat dimana kera-
hasiaan informasi dari 
responden bisa dijaga. 
Pada setiap repsonden, 
wawancara berlangsung 
rerata sekitar satu jam.  

Rancangan   15

WAWANCARA KUISIONER DENGAN RESPONDEN
WARGA MASYARAKAT 

2

Beberapa rekaman gambar wawancara kuisioner 
dengan responden warga masyarakat di Desa Kebon 

IX, Desa Mendalo Darat, dan Desa Niaso.
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 Manajemen dan Analisis Data
Untuk pengolahan data dibuat rangka pemasukan data (template data 

entry) dengan program Epi-info. Pemasukan data dilakukan secara ter-
pusat di Jakarta oleh para petugas yang telah dilatih sebelumnya. Anali-
sis utamanya bersifat variabel tunggal (univariate) untuk melihat penye-
baran frekuensi berbagai variabel yang diteliti. Perbandingan antar waktu 
dilakukan secara sederhana, setelah terlaksananya seluruh survei, dengan 
melihat kecenderungan perubahan penyebaran jumlah  berbagai variabel 
yang diteliti. Analisis variabel ganda (bivariate) dilakukan untuk melihat 
berbagai variabel survei menurut desa-kota maupun menurut pengelom-
pokan lima (kuintil) taraf kesejahteraan yang dibuat berdasarkan perta- 
nyaan-pertanyaan terkait harta (aset) rumah tangga. 

 Etika Penelitian
Perizinan

Sebelum survei dilaksanakan, izin etik untuk pelaksanaan survei telah 
diajukan kepada Komisi Etik Kementerian Kesehatan Republik Indone-
sia. Izin tersebut telah didapatkan sebelum proses pengumpulan data di- 
lakukan. Selain itu, di setiap kabupaten, izin juga didapatkan dari kantor 
yang terkait, misalnya, kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Ma- 
syarakat (KESBANGLINMAS). 
Kesukarelaan

Responden yang terpilih hanya diwawancarai jika mereka bersedia un-
tuk berpatisipasi dalam survei ini. Tata cara permintaan izin dilakukan 
melalui formulir pemberitahuan (informed consent) terbaku. Dalam for-
mulir tersebut, dijelaskan tujuan dan manfaat survei, kesukarelaan un-
tuk berpartisipasi dan berhenti berpartisipasi (khusus bagi mereka yang 
sebelumnya sudah setuju untuk diwawancarai, tapi kemudian menyata-
kan tidak bersedia), risiko yang mungkin dialami, penjagaan kerahasiaan 
informasi, dan waktu yang diperlukan untuk wawancara. 
Kerahasiaan informasi

Beberapa upaya dilakukan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang 
diperoleh dari survei ini, antara lain:
1. Semua petugas pengumpul data diberi pelatihan dengan berbagai to-

pik terkait survei, termasuk mengenai etika penelitian.
2. Kuesioner hasil wawancara dikirim ke tempat pemasukan data (di Ja-

karta) dalam amplop yang tertutup.
3. Laporan survei dibuat dalam bentuk pengelompokan, tidak menyebut-

kan identitas perseorangan sama sekali. Ketika kutipan dibuat, maka 
identitas informan disamarkan.  



Manfaat 
Responden tidak mendapat imbalan dari partisipasinya dalam survei 

ini. Namun, kepada mereka dijelaskan bahwa informasi yang diperoleh 
dari survei ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan untuk memberi 
saran kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam rangka perbaik- 
an pelayanan kesehatan perempuan, khususnya pelayanan kesehatan re-
produksi dan seksual.

2. Metode Kualitatif
Rancangan penelitian kualitatif yang digunakan untuk survei ini ada-

lah Tata Cara Penilaian Cepat (Rapid Assessment Procedure = RAP), suatu 
pendekatan kajian kualitatif yang dapat dilakukan secara cepat (berki- 
sar 1-2 bulan) mengenai perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. 
Pendekatan ini juga bisa dilakukan untuk memahami keberhasilan serta 
masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program 
kesehatan. Peneliti sosial lain yang tidak memiliki latar belakang antro-
pologi yang mendalam sekali pun, bisa melakukan metode RAP ini.  

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara: [1] Focus Group Dis-
cussion atau Diskusi Kelompok Terarah (selanjutnya akan disingkat DKT 
saja); dan [2] Wawancara Mendalam (selanjutnya akan disingkat WM 
saja). Dua cara ini digunakan karena mampu memperoleh informasi 
secara lebih menyeluruh dan mendalam mengenai segala hal yang ber-
kaitan dengan masalah atau topik yang diteliti, sekaligus merupakan ba-
gian dari upaya pemeriksaan silang (triangulasi) data.

 Jenis Informan & Cara Pengumpulan Data
Untuk pendataan kualitatif ini, para informan dan alasan pemilihan 

mereka sebagai informan adalah sebagai berikut:
1. Warga masyarakat selaku pengguna dan bukan pengguna layanan ke- 

sehatan reproduksi dalam skema JKN, khususnya ibu dan keluarga, 
termasuk remaja putri. Para informan jenis ini dipilih untuk mengeta-
hui secara mendalam alasan mereka menggunakan atau tidak meng-
gunakan layanan kesehatan reproduksi, karena mereka sesungguhnya 
adalah penerima manfaat utama dalam kaitannya dengan pemenuhan 
kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan sek-
sual yang dicakup oleh JKN/BPJS.

2. Petugas administrasi JKN/BPJS yang bertugas di sarana kesehatan. 
Informan jenis ini dipilih dengan alasan mereka memiliki informa-
si mengenai hal-hal yang berkaitan dengan layanan kesehatan repro-
duksi yang dicakup oleh JKN/BPJS.
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utama dalam pemberian layanan kesehatan.
4.  Para pejabat terkait di tingkat PUSKESMAS (Kepala PUSKESMAS), 

di tingkat Dinas Kesehatan (Kepala Dinas Kesehatan) dan bagian yang 
terkait dengan JKN, serta di instansi BPJS (Kepala BPJS dan staf yang 
terlibat). Para informan jenis ini dipilih karena memiliki posisi pen-
ting dalam lembaga yang terkait dengan layanan JKN/BPJS, selain 
kedudukan mereka sebagai pengambil keputusan.
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3.  Petugas klinis (dokter, bidan, perawat) selaku pemberi pelayanan ke- 
sehatan. Informan jenis ini dipilih karena mereka adalah pelaksana 

WAWANCARA MENDALAM DENGAN INFORMAN
PETUGAS LAYANAN KESEHATAN

1 2

3 4

5 6

Beberapa rekaman gambar wawancara mendalam dengan: (1) Kepala RSUD 
Ahmad Ripin di Jambi; (2) Kepala PUSKESMAS Muaro Kumpeh, Muaro Jambi; 

(3) Kepala Rumah Bersalin di Sengeti; (4) Kepala PUSKESMAS Sengeti; (5) dok-
ter spesialis kebidanan dan kandungan di RSUD Ahmad Ripin; dan (6) petugas 

pendaftaran di RSUD Ahmad Ripin.



DKT dilakukan terhadap responden ibu dan keluarga yang ikut BPJS 
dan yang tidak ikut BPJS sebagai pembanding. Adapun WM dilakukan 
kepada Kepala PUSKESMAS dan staf terkait, Kepala dan petugas admi- 
nistrasi BPJS, serta Kepala Dinas Kesehatan dan staf terkait (TABEL-3). 

JENIS 
INFORMAN

CARA PEMILIHAN 
INFORMAN

METODA
 PENDATAAN
DKT 

(FGD) WM

Perempuan menikah yang pernah 
memanfaatkan jasa layanan kese-
hatan reproduksi JKN/BPJS

Meminta data dan informasi peserta 
JKN/BPJS di PUSKESMAS √

Kelompok perempuan menikah 
tapi belum pernah memanfaatkan 
jasa layanan kesehatan reproduksi 
JKN/BPJS

Meminta data dan informasi peserta 
JKN/BPJS melalui kader kesehatan 
warga setempat √

Remaja putri di bawah 18 tahun 
yang pernah memanfaatkan jasa 
layanan kesehatan reproduksi 
JKN/BPJS

Meminta data dan informasi peserta 
JKN/BPJS di PUSKESMAS √

Remaja putri di bawah 18 tahun 
yang belum pernah meman-
faatkan jasa layanan kesehatan 
reproduksi JKN/BPJS

Meminta data dan informasi peserta 
JKN/BPJS melalui kader kesehatan 
warga setempat √

Anggota keluarga dari ibu yang 
pernah memanfaatkan jasa 
layanan kesehatan reproduksi 
JKN/BPJS

Informasi dari informan ibu yang 
pernah memanfaatkan jasa layanan 
kesehatan reproduksi JKN/BPJS √

Kepala PUSKESMAS Meminta informasi daft ar PUSKESMAS 
di daerah tersebut dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota

√

Petugas administrasi JKN/BPJS di 
PUSKESMAS

Meminta informasi ke PUSKEMAS 
tepilih √

Dokter dan bidan di PUSKESMAS Meminta informasi ke PUSKEMAS 
tepilih √

Dokter dan bidan di Rumah Sakit Meminta informasi daft ar PUSKESMAS 
di daerah tersebut dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota

√

Kepala Dinas Kesehatan Kabupa- 
ten/Kota

Langsung ke kantor Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota √

Kepala BPJS Kabupaten/Kota Langsung ke kantor BPJS Kabupaten/
Kota √

Petugas administrasi BPJS di 
Rumah Sakit

Meminta informasi ke Rumah Sakit 
terpilih √

TABEL-3
JENIS INFORMAN & METODE PENDATAAN KUALITATIF

SURVEI JKN/BPJS, 2015-2017

Rancangan   19

WM dilakukan oleh seorang pewawancara (peneliti) yang sudah me- 
nguasai topik atau hal yang akan ditanyakan, menggunakan pedoman 
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wawancara mendalam semi terstruktur. Agar tidak ada informasi terle-
watkan, baik DKT dan WM direkam dengan alat perekam suara, setelah 
meminta izin para responden atau informan yang bersangkutan.
 Lokasi

Karena keterbatasan dana dan waktu, metoda kualitatif penelitian ini 
hanya dilakukan di tiga lokasi survei. Untuk wilayah Indonesia Barat, 
dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Untuk wila-
yah Indonesia Tengah, dilakukan di Kota Manado, Sulawesi Utara. Un-
tuk wilayah Indonesia Timur, dilakukan di Kota Kupang, Nusa Tengga-
ra Timur. Pertimbangan lain memilih tiga lokasi tersebut adalah karena 
hasil survei kuantitatif di tempat-tempat itu perlu ditelusuri secara lebih 
mendalam dibandingkan dengan lokasi survei yang lain.   

 Etika Penelitian
Dalam rangka memenuhi kode etik penelitian, maka pada saat mela- 

kukan wawancara, peneliti telah menyiapkan lembar pemberitahuan (in-
formed consent) untuk konfi rmasi kesediaan informan sebagai narasum-
ber penelitian ini.

 Instrumen  
Instrumen utama dalam metode pendataan kualitatif ini adalah sang 

peneliti atau pewawancara itu sendiri. Namun, agar pertanyaan bisa ter- 
identifi kasi dengan baik, mereka dilengkapi dengan pedoman wawancara 
yang sifatnya semi terstruktur, baik pada proses DKT dan WM. Instru-
men inilah yang menjadi pedoman bagi pewawancara untuk menggali 
infomasi dari informan.

Tetapi, meskipun pewawancara menggunakan instrumen yang sudah 
disusun sedemikian rupa, namun pewawancara diberi keleluasaan untuk 
menggali dan mengembangkan pertanyaan sedalam mungkin, asal tetap 
berpedoman pada tujuan yang hendak dicapai. Untuk mendapatkan ke- 
sesuaian antara informasi yang ingin digali dengan pertanyaan-perta- 
nyaan yang ada dalam instrumen, maka terlebih dahulu dilakukan ke-
giatan uji coba. Uji coba dilakukan di daerah yang relatif sama (memiliki 
banyak kesamaan) dengan daerah utama penelitian.

 Pengolahan dan Analisis Data 
Semua data kualitatif dari proses DKT dan WM direkam dengan alat 

perekam suara. Data ini kemudian dibuat transkripsi (salinan utuh secara 
tertulis) nya. Selanjutnya, untuk menjaga ketepatan (akurasi) informasi, 
hasil transkripsi dibersihkan (cleaning) terlebih dahulu, yaitu memeriksa 
ulang kesesuaian antara hasil transkripsi dengan isi rekaman dalam pita 



suara dan catatan-catatan wawancara. 
Setelah semua naskah hasil transkripsi dibersihkan, data diolah meng-

gunakan program komputer NVivo 2.0 sebagai alat bantu. Penggunaan 
piranti pengolah elektronik ini bertujuan untuk mengurangi sampai se- 
sedikit mungkin subjektivitas peneliti, yakni dengan melihat secara rinci, 
menyeluruh dan utuh data yang diperoleh. Kerangka analisis ‘tiga susun’ 
(three node structure) dalam NVivo 2.0 didasarkan pada informasi utuh 
dari seluruh informan yang telah dipilah secara rinci ke dalam sub topik 
atau tema yang muncul dan disesuaikan dengan tujuan penelitian (Gibbs, 
2004). Pemeriksaan silang (triangulasi) data dan sumber juga dilakukan 
untuk menjaga kesahihan (validitas) nya. Pemeriksaan silang ini adalah 
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 
lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pemban- 
ding terhadap data tersebut (Maleong, 1990). Teknik pemeriksaan silang 
yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber data 
atau informasi lainnya. 

Selanjutnya, dilakukan analisis tema. Analisis ini merupakan proses 
merumuskan (coding) informasi yang dapat menghasilkan daft ar tema 
atau penanda (indikator) yang kompleks, ciri atau sifat penting (kuali-
fi kasi) yang biasanya terkait dengan tema itu, atau hal-hal di antara atau 
gabungan dari tema-tema tersebut. Tema itu paling sedikit bisa mengu-
raikan gejala atau keadaaan sesuatu dan, secara penuh, memungkinkan 
penafsiran atas gejala atau keadaan tersebut. Suatu tema dapat ditandai 
dan dikenali pada taraf wujud atau terjewantahkan (manifest level), yakni 
yang secara langsung dapat terlihat. Suatu tema juga dapat ditemukan 
pada taraf belum terjewantahkan (latent level), tidak secara kasat terlihat, 
tetapi mendasari atau memberi bayangan atau gambaran keadaan atau 
gejalanya (underlying the phenomenon). Tema-tema dapat dirumuskan 
secara induktif sebagai data atau informasi mentah dari tangan pertama 
(primer), atau secara deduktif sebagai data atau informasi tangan kedua 
(sekunder) dari teori atau penelitian-penelitian sebelumnya (Boyatzis, 
1998; dalam Poerwandari, 2005).

Penggunaan analisis tema dilakukan untuk menemukan ‘pola’ yang 
pihak lain tidak melihatnya secara jelas. Pola atau tema tampil seolah 
secara acak dalam tumpukan informasi yang tersedia. Setelah pola nya 
tampak (‘seeing’), kemudian dilakukan pengelompokan (klasifi kasi) atau 
merumuskan (encoding) pola tersebut (‘seeing as’) dengan memberinya 
nama, batasan pengertian (defi nisi) atau uraian (deskripsi) (Boyatzis, 
1998; dalam Poerwandari 2005).

Bila dilihat dari segi alur (Miles et.al., 1992), kegiatan analisis tema ter-
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diri dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan: 
1. Peringkasan (reduksi) data, yakni suatu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, peniskalaan (abstraksi) dan peruba-
han (transformasi) data ‘kasar’ yang ada dari catatan-catatan tertulis 
dari lapangan. Peringkasan data ini berlangsung terus menerus selama 
penulisan berlangsung.

2. Penyajian data, yakni penyusunan sekumpulan informasi secara runut 
dan tertib yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 
dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan (verifi kasi), yakni proses pemberian arti atau 
pemaknaan, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelas- 
an, konfi gurasi yang mungkin, alur sebab akibat. Kesimpulan ‘akhir’ 
mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergan-
tung pada banyak atau besarnya kumpulan catatan lapangan, proses 
perumusannya, penyimpanannya, metoda pencarian ulang yang digu-
nakan, dan kecakapan sang peneliti.

Seorang ibu usia sangat muda di satu desa di Gunung Kidul, 
Yogyakarta, sedang menyusui bayinya. Akibat dinamika 

demografi  dan berbagai faktor sosial-ekonomi dan budaya, 
masih tetap banyak gadis remaja yang menikah dini pada 

usia sangat muda. Mereka adalah salah satu kelompok paling 
rentan dalam hal kesehatan reproduksi, sehingga semestinya 

juga menjadi sasaran utama prioritas pemberian jaminan sosial 
kesehatan seperti skema JKN/BPJS, paling tidak untuk layanan 

khusus kesehatan reproduksi.   
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Sejak 1980-an, keberadaan tenaga kader relawan adalah salah satu faktor 
penentu yang memungkinkan layanan kesehatan reproduksi perempuan bisa 
tersebar menjangkau sampai ke pelosok-pelosok, seperti kegiatan berkala tetap 
POSYANDU di daerah perdesaan terpencil sekalipun. Sampai sekarang pun, para 
kader relawan itu adalah tenaga paramedik handalan bagi kaum perempuan di 
pedesaan terpencil, terutama di tempat-tempat di mana belum ada tenaga medis 
dan paramedis resmi dan menetap. 





Seorang bidan desa profesional sedang melayani 
pemeriksaan rutin seorang bayi dari salah seorang 
ibu warga desa setempat di salah satu PUSKESMAS 
di perdesaan di Sulawesi Selatan. Meskipun di 
setiap desa kini ada para ibu-ibu kader POSYANDU 
dan PKK sebagai tenaga relawan, namun kehadiran 
tenaga medis dan paramedis profesional tetap 
sangat dibutuhkan setiap saat di sarana-sarana 
layanan kesehatan di perdesaan.  



TEMUAN

Hasil penelitian ini disajikan secara bersamaan (gabungan) antara ha-
sil yang diperoleh dari pengumpulan data kuantitatif dan pengum-

pulan data kualitatif. Secara berurutan, temuan atau hasil-hasil penelitian 
ini akan disajikan mulai dari penjelasan tentang karakteristik responden 
atau informan; pengetahuan mereka tentang JKN/BPJS; pengetahuan 
mereka tentang layanan kesehatan reproduksi perempuan yang dicakup 
oleh JKN/BPJS; pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi perempuan 
dalam skema JKN/BPJS tersebut; pengetahuan tentang BPJS di kalangan 
petugas kesehatan; pendapat mereka tentang BPJS, sikap mereka terha- 
dap BPJS, dan praktik penerapannya.

Karakteristik Responden & Informan
Karakteristik utama responden survei kuantitatif dari penelitian ini 

adalah kaum perempuan, baik pengguna maupun bukan pengguna ske-
ma BPJS. Pada survei pertama (2015), jumlah seluruh responden adalah 
2.963 orang. Pada survei kedua (2016) dan ketiga (2017), jumlah seluruh 
responden adalah 2.983 orang. Jumlah responden tersebut beragam di 
setiap kabupaten dan kota, antara 192 sampai 202 orang. Artinya, semua-
nya sudah memenuhi sasaran jumlah sampel yang direncanakan, yakni 
sedikit-dikitnya 192 orang. 

Umur responden berkisar antara 15 sampai 65 tahun. Pada survei per-
tama (2015), umur seluruh responden adalah rerata 38 tahun, sementara 
pada survei kedua (2016) dan ketiga (2017), rerata 39 tahun. Pada tiga 
rangkaian survei tersebut, dari yang pertama sampai yang ketiga, 80% 
responden sudah menikah, sebanyak 40,5% tamat SMU, dan hampir 60% 
responden adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Sekitar 85-88% 
responden sudah memiliki anak, dan sekitar 4% sedang hamil ketika sur-
vei dilakukan.



Sementara itu, studi kualitatif dilakukan di satu kabupaten dan dua kota, 
yakni di Kabupaten Padang Pariaman (Sumatera Barat), Kota Manado 
(Sulawesi Utara), dan Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur). Jumlah ke-
giatan (DKT dan WM) dan informan untuk masing-masing lokasi juga 
beragam.

Sebanyak 20 kegiatan pengambilan data dilakukan di Kabupaten Pa-
dang Pariaman, terdiri dari 2 kegiatan DKT dan 18 kegiatan WM. Ke-
giatan DKT dilakukan terhadap kelompok ibu-ibu yang sudah maupun 
yang belum pernah memafaatkan layanan kesehatan reproduksi dalam 
skema BPJS. Adapun kegiatan WM dilakukan pada Kepala PUSKES-
MAS, petugas administrasi PUSKESMAS, bidan PUSKESMAS, dokter 
rumah sakit, bidan rumah sakit, petugas administrasi rumah sakit, Ke-
pala Dinas Kesehatan Kabupaten, Kepala BPJS, ibu dan keluarga ibu yang 
sudah pernah maupun yang belum pernah memanfaatkan layanan BPJS.

Di Kota Manado, pengambilan data dilakukan melalui 15 kegiatan, ter-
diri dari 2 DKT dan 13 WM. Kegiatan DKT dilakukan pada kelompok 
ibu-ibu yang sudah maupun yang belum pernah memanfaatkan layanan 
kesehatan reproduksi dalam skema BPJS. Adapun kegiatan WM dilaku-
kan terhadap dokter, bidan, dan petugas administrasi di rumah sakit, 
Kepala PUSKESMAS, dokter, bidan, dan petugas administrasi di PUS- 
KESMAS, Kepala BPJS, Kepala Dinas Kesehatan Kota, serta remaja yang 
sudah dan yang belum pernah memanfaatkan layanan kesehatan repro-
duksi dalam skema BPJS.

Di Kota Kupang, pengambilan data dilakukan melalui 14 kegiatan, ter-
diri dari 2 DKT dan 12 WM. Kegiatan DKT dilakukan dengan ibu-ibu 
yang memiliki BPJS, baik yang sudah pernah menggunakannya untuk 
layanan kesehatan reproduksi maupun yang belum pernah. Adapun ke-
giatan WM dilakukan terhadap Kepala PUSKESMAS, dokter PUSKES-
MAS, bidan PUSKESMAS, petugas administrasi PUSKESMAS, Kepala 
Dinas Kesehatan Kota, dokter yang praktik di rumah sakit, staf adminis-
trasi di rumah sakit, remaja yang belum pernah memanfaatkan layanan 
BPJS, ibu dan keluarga serta remaja yang sudah maupun yang belum per-
nah memanfaatkan layanan BPJS.

Pengetahuan tentang JKN/BPJS
Berdasarkan hasil pengambilan data kuantitatif survei ini, selama tiga 

tahun berturut-turut (2015-2017), terdapat peningkatan persentase res- 
ponden yang pernah mendengar informasi mengenai JKN/BPJS. Pro-
porsi responden yang pernah mendengar tentang JKN/BPJS meningkat 
dari 77.9% pada survei pertama (2015) menjadi 83,8% pada survei kedua 

28  Layanan Kesehatan Reproduksi dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional



(2016), dan meningkat lagi menjadi 85,5% pada survei ketiga (2017)
(GRAFIK-1).

Meskipun demikian, hasil 
penelitian kualitatif pada tiga 
kabupaten dan kota di tiga 
provinsi memperlihatkan 
sebagian besar informan tidak 
mengetahui JKN/BPJS secara 
terinci. Pengetahuan mere-
ka tentang JKN/BPJS hanya 
terbatas pada dua hal: [1] 
JKN/BPJS sebagai program 
jaminan kesehatan yang me-
ringankan biaya pengobatan 
dan layanan kesehatan; dan 
[2] sebagai rujukan yang di- 
butuhkan untuk memperoleh 
layanan jaminan sosial kese-
hatan. Secara lebih khusus, 
pengetahuan informan di Ka-
bupaten Padang Pariaman dan Kota Manado tentang JKN/BPJS adalah 
kartu yang bisa digunakan untuk meringankan biaya pengobatan di 
sarana layanan kesehatan.

“Membantu masalah biaya kesehatan agar supaya lebih ringan apabila 
akan berobat di saat sakit dan sangat membantu sekali masyarakat miskin 
yang apabila sakit tidak punya uang untuk berobat.” (salah seorang remaja 
di Kota Manado -- rekaman WM).
“Terus terang saja, belum terlalu paham saya tentang layanan BPJS. Apa 
yang saya tahu cuma seandainya kita ada musibah masuk rumah sakit, 
lalu BPJS menanggung untuk berobat. Cuma itu yang saya ketahui. Kalau 
pelayanan-pelayanan yang lain, belum pernah dapat informasinya.” (seo-
rang ibu di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman WM).

Selain itu informan di Padang Pariaman menyatakan bahwa BPJS ada-
lah fasilitas untuk berobat bila ada keluhan kesehatan dan mendapatkan 
rujukan jika diperlukan.

“Yang jelas, berobat lancar, tidak ada keluhan, minta rujukan dapat, dan 
tidak ada masalah. Waktu itu ketika anak saya lahir dan didaft arkan BPJS 
lancar saja... Tidak begitu tahu saya programnya.” (seorang ibu di Kabupa- 
ten Padang Pariaman -- rekaman WM).

Banyak informan dalam penelitian kualitatif ini juga tidak mengetahui 
program JKN/BPJS secara lebih rinci serta jenis layanan kesehatan yang 
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Sumber: Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), 2017.
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ditanggung oleh skema nasional tersebut. Ketidaktahuan informan itu 
disebabkan kurangnya informasi yang lebih jelas mengenai BPJS, dan hal 
itu juga menjadi alasan mereka tidak menggunakan BPJS. 

Pengetahuan tentang jenis layanan JKN/BPJS didasarkan pada peng- 
alaman menggunakan atau memanfaatkan layanan tersebut. Informan 
remaja di Kota Kupang mengatakan bahwa pelayanan tidak perlu lagi ba-
yar di PUSKESMAS atau rumah sakit, karena sudah ada JKN/BPJS yang 
memang diperuntukkan untuk pemeriksaan kesehatan atau untuk bersa-
lin. Sementara itu, seorang peserta DKT yang mengalami rabun pengli-
hatan di kelompok ibu-ibu peserta BPJS di Kabupaten Padang Pariaman 
yang belum menggunakan layanan BPJS, mengatakan ia akan menggu-
nakan JKN/BPJS untuk membeli kaca mata. 

Data kualitatif yang didapatkan dari kelompok informan tenaga kese-
hatan dan petugas administrasi di sarana layanan kesehatan menunjuk-
kan jawaban yang cukup beragam mengenai pelayanan kesehatan yang 
ditanggung oleh JKN/BPJS. Seorang informan tenaga kesehatan --yang 
juga bertugas sebagai tenaga administrasi BPJS-- mengatakan bahwa ia 
hanya mengetahui pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh JKN/BPJS 
adalah untuk pelayanan dasar saja. Untuk kecelakaan lalu lintas, tidak 
ditanggung sama sekali oleh JKN/BPJS, karena kejadian kecelakaan lalu 
lintas adalah ranah dari badan asuransi lain. Sementara informan lain 
yang menjabat sebagai Kepala PUSKESMAS mengatakan bahwa ada se-
kitar 114 diagnosa yang ditanggung oleh JKN/BPJS dan mendapat pe-
layanan di sarana kesehatan tingkat dasar (PUSKESMAS).

“Kalau pelayanan, saya yang tahu pelayanan dasar, ya. Kalau yang di pe-
layanan dasar ini semuanya digratiskan, kecuali kecelakaan yang menang-
gung kan Jasa Raharja. Kecelakaan lalu lintas itu tidak ditanggung BPJS.” 
(petugas administrasi BPJS di salah satu PUSKESMAS di Kota Manado 
-- rekaman WM).

“Pelayanan yang ditanggung BPJS disini ada 114 diagnosa kalau di PUS- 
KESMAS. Selain itu, kita tangani disini, kita tidak boleh merujuk. Kalau 
tidak sanggup lagi, baru kita rujuk. Dengan 114 diagnosa itu tetap kita 
rawat di PUSKESMAS.” (seorang Kepala PUSKESMAS di Kabupaten Pa-
dang Pariaman -- rekaman WM).

  Menurut seorang informan petugas kesehatan, pemeriksaan laborato-
rium --seperti pemeriksaan gula darah, Hb, atau periksa darah rutin-- 
semua sudah ditanggung oleh BPJS. Selain itu, semua obat-obatan, juga 
imunisasi, ditanggung oleh JKN/BPJS. Informan tenaga kesehatan lain 
juga mengatakan bahwa selain pemeriksaan laboratoirum, layanan kese-
hatan reproduksi, bahkan penyakit infeksi menular seksual (IMS) seperti 
HIV/AIDs, juga ditanggung dalam skema JKN/BPJS.
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“Jadi kalau semua, seperti laboratorium untuk pemeriksaan gula darah, 
pemeriksaan HB, darah rutin, itu ditanggung oleh BPJS.” (petugas admi- 
nistrasi BPJS di salah satu PUSKESMAS di Kota Kupang -- rekaman WM).

“Disini semua ditanggung, HIV AIDS, ibu hamil, semua ditanggung.” (pe- 
tugas administrasi BPJS di salah satu PUSKESMAS di Kabupaten Padang 
Pariaman -- rekaman WM).

“Yang ditanggung BPJS itu semua pelayanan, mulai dari poliklinik, peng- 
obatan, imunisasi.” (salah seorang Kepala PUSKESMAS di Kota Manado 
-- rekaman WM).

Sumber Informasi tentang JKN/BPJS
Data kuantitatif penelitian ini menunjukkan bahwa para responden 

mengaku mendapatkan informasi mengenai JKN dari/BPJS dari bebe-
rapa sumber, yaitu rumah sakit (14,7%), PUSKESMAS (14,2%), keluarga 
(15,4%), orang lain (15,2%), dan media elektronik (13,5%). 

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian kualitatif yang menyatakan 
sumber informasi mengenai BPJS berasal dari sarana kesehatan seper-
ti rumah sakit, klinik, PUSKESMAS, petugas kesehatan (bidan di desa, 
petugas PUSKESMAS, petugas pendaft aran di rumah sakit), Dinas So-
sial, Ketua Rukun Tetangga (RT), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), 
tetangga, dan keluarga. Namun, ada juga yang mengetahuinya dari inter-
net seperti melalui aplikasi Google.

‘’...dari tetangga, katanya apa saya sudah daft ar BPJS? Juga dari ayah saya 
yang meminta saya mengurus dan mendaft ar BPJS. Nanti kita nggak tahu 
bagaimana persalinannya. Khawatirnya operasi. Kalau normal nggak ada 
masalah.” (seorang ibu di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman WM).

“Kebanyakan dari tetangga, tidak pernah dari petugas BPJS langsung.” 
(kelompok ibu-ibu di Kota Kupang -- rekaman DKT).

Namun demikian, ada informan di Kota Manado mengatakan petugas 
BPJS datang ke rumah-rumah untuk membantu orang mendaft ar BPJS, 
juga menjelaskan cara pendaft aran dan kegunaan BPJS. Sama dengan 
pengakuan responden peserta BPJS dari perusahaan atau lembaga swas-
ta. Mereka mengaku mendapat informasi dari pihak BPJS yang datang ke 
perusaahan tersebut, dan bila ada masalah dapat langsung menelepon ke 
pihak BPJS.

Pengetahuan tentang Tata Cara Pelayanan BPJS
Pengetahuan tentang tata cara pelayanan BPJS meliputi tiga hal: pen-

daft aran, pembayaran, dan rujukan. 
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Pada survei pertama (2015), lebih dari 75% responden mengetahui 
berbagai tata cara penggunaan JKN/BPJS seperti tata cara pendaft aran, 
pembayaran, dan rujukan. Mereka yang mengatakan demikian adalah 
responden yang memang sudah mengetahui JKN/BPJS. Sementara itu, 
pada survei kedua (2016) dan ketiga (2017), jawaban responden lebih 
beragam, sehingga proporsi responden yang mengetahui prosedur peng-
gunaan BPJS berada pada kisaran 40-50% (GRAFIK-2).
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 Tata Cara Pendaft aran BPJS

Para informan yang menyatakan sudah mengetahui tata cara pendaf- 
taran BPJS pada umumnya adalah peserta BPJS mandiri. Pengetahuan 
mereka itu diperoleh dari pengalaman langsung mengurus sendiri saat 
pendaft aran. Sebaliknya, peserta JKN yang diorganisir oleh lembaga atau 
perusahaan, sebagian besarnya tidak mengetahui cara mendaft ar, kare-
na diurus oleh lembaga atau perusaahan tempat mereka bekerja. Sama 
halnya dengan warga masyarakat penerima kartu tidak berbayar (Kartu 
Indonesia Sehat = KIS), mereka juga umumnya tidak mengetahui tata 
cara pendaft aran untuk memperoleh kartu tersebut. Alasan mereka, pen-
daft arannya diurus oleh bidan desa.

“Uni (kakak perempuan --YKP) dapat kartu dari bidan desa, tapi itu kan 
dari desa dan uni pun tidak tahu bagaimana prosedurnya, pokoknya su-
dah keluar aja nama uni sebagai penerima. Ya, saya terima...” (seorang ibu 
penerima KIS di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman WM).

 Bagi informan pemilik kartu BPJS berbayar, pada umumnya sudah 
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mengetahui syarat dan cara pendaft aran BPJS. Mereka menjawab bahwa 
untuk pendaft aran diperlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kar-
tu Keluarga (KK), mengisi formulir dan diserahkan ke pihak BPJS. In-
forman petugas kesehatan di Kota Kupang menambahkan, untuk pasien 
mandiri yang ingin memiliki BPJS, proses pendaft arannya akan dibantu 
dengan cara melihat kategori pasiennya, apakah secara ekonomi mampu 
atau tidak. Kemudian diarahkan untuk mendaft ar ke BPJS dan memi-
lih kelas layanan yang diinginkan sesuai kemampuan. Bagi pasien yang 
kurang mampu akan diarahkan ke kelurahan untuk diusulkan sebagai 
penerima JKN PBI (Penerima Bantuan Iuran).

“Biasanya kalau pasien datang bila tidak punya BPJS, kami lihat, kalau 
mampu kami arahkan ke BPJS untuk melakukan pendaft aran dan memi-
lih sendiri kelas pelayanan yang dimaui dan bayar mandiri. Kalau yang 
tidak mampu, kami arahkan ke kelurahan untuk bisa direkomendasikan 
mendapat kartu penerima bantuan iuran.” (dokter di salah satu PUSKES-
MAS di Kota Kupang -- rekaman WM).

 Tata Cara Pembayaran BPJS
Berdasarkan hasil survei, pembayaran premi melalui mekanisme Ja- 

minan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) cenderung meningkat propor- 
sinya dari tahun ke tahun (21% pada tahun 2015 menjadi 35% pada tahun 
2016, dan 50% pada tahun 2017). Sebaliknya, kelompok PBI proporsinya 
semakin menurun. 

Data kualitatif menunjukkan bahwa secara umum informan sudah 
mengetahui tata cara pembayaran iuran BPJS, yaitu melalui transfer ke 
bank, melalui Kantor Pos, atau gerai-gerai yang ada, selain langsung ke 
kantor BPJS. Sedangkan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara), pemba-
yaran dilakukan dengan pemotongan gaji secara otomatis setiap bulan. 
Untuk pegawai swasta, pembayaran awal dilakukan oleh peserta sendi-
ri, dan pembayaran selanjutnya dilakukan oleh perusahaan dengan cara 
memotong gaji.  

Namun, pengetahuan yang cukup baik tentang tata cara pembayaran 
ini belum diiringi dengan pengetahuan tentang denda bila terjadi ke- 
terlambatan. Menurut salah satu informan, cara pembayaran memang 
dijelaskan saat pendaft aran, tetapi tidak ada penjelasan tentang denda. 
Mereka baru mengetahui membayar denda ketika akan di rawat di ru-
mah sakit. Informan yang terkena denda adalah peserta JKN/BPJS man-
diri yang menunggak iuran dan mereka merasa kaget karena denda yang 
mesti dibayarkan cukup banyak. Pelayanan dapat diterima bila semua 
denda sudah dibayarkan. Bila terlambat dibayar, maka akan diberlaku-
kan sebagai pasien umum.



“...tidak dijelaskan, denda nanti diketahui pada saat kita akan masuk ru-
mah sakit, makanya orang tidak pernah tau ada denda.” (seorang warga 
peserta BPJS di Kota Manado -- rekaman DKT).

“Harus bayar dulu baru dapat layanan dari rumah sakit. Kalau terlambat 
menyelesaikan, dalam waktu 3 x 24 jam, tiga hari, maka terhitung sebagai 
pasien umum.” (seorang warga peserta BPJS di Kota Manado -- rekaman 
DKT).

 Tata Cara Rujukan BPJS

Hasil survei pertama (2015) menunjukkan 77,1% responden menyata-
kan mengetahui sistem rujukan melalui skema BPJS. Selama tiga tahun 
rentang waktu penelitian, terjadi perubahan. Selain itu, pelaksanaan pen-
gumpulan data kualitatif dan kuantitatif, waktunya juga berbeda. Dengan 
kata lain, dalam perbedaan waktu tersebut, terjadi perubahaan sistem ru-
jukan. Akibatnya, pada survei kedua (2016), terjadi penurunan proporsi 
responden yang mengetahui sistem rujukan, yaitu sebesar 48,9%. Hasil 
tersebut tak jauh berbeda dengan hasil survei ketiga (2017) yang menun-
jukkan angka 48,7%. Hasil data kualitatif yang dipaparkan adalah data 
yang diambil setelah terjadi perubahan sistem rujukan berjenjang. 

Para informan dari kalangan petugas layanan kesehatan cukup mampu 
memberikan penjelasan lebih rinci tentang tata cara rujukan BPJS ini. 
Menurut salah seorang dari mereka, rujukan dilakukan bila pasien mem-
butuhkan pelayanan khusus dan segera. Sepanjang pasien tersebut masih 
bisa ditangani di sarana kesehatan tingkat pertama, maka tindakan ru- 
jukan tidak akan dilakukan. Informasi ini sejalan dengan informasi yang 
diberikan oleh salah seorang petugas administrasi BPJS di salah satu 
PUSKESMAS yang menyebutkan bahwa rujukan dilakukan secara ber-
jenjang, dimulai dari sarana kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat 
ketiga.

“Untuk rumah sakit tipe-C, haruslah ada rujukan dari fasilitas kesehatan 
tingkat pertama. Kalau dia memang emergency, langsung ke UGD (Unit 
Gawat Darurat --YKP), lalu di periksa, lalu pengajuan claim.” (dokter di 
salah satu rumah sakit di Kota Kupang -- rekaman WM).

 Mengenai persyaratan rujukan, salah seorang informan mengatakan 
bahwa prosedur rujukan relatif tidak sulit, cukup membawa surat rujuk- 
an yang ditandatangani oleh dokter ke sarana kesehatan yang dituju.

“Proses rujukan, menurut saya, tidak terlalu rumit, bawa surat rujukan 
yang ditandatangani oleh dokter.” (seorang remaja peserta BPJS di Kota 
Manado -- rekaman WM).
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Alasan Tidak Menjadi Peserta BPJS
Data survei pertama (2015) memperlihatkan bahwa lebih dari sepertiga 

responden (39,2%) menyatakan mereka tidak menjadi peserta JKN/BPJS 
karena tidak tahu tata caranya. Proporsi hampir sama (34,6%) mengata-
kan karena tak mampu membayar premi. Proporsi mereka yang menga-
takan tidak mampu membayar premi ini meningkat pada survei kedua 
(2016) sebesar 36,8%, dan pada survei ketiga (2017) sebesar 40,4%.

Temuan ini menunjukkan masih perlunya upaya-upaya sosialisasi ke-
pada warga masyarakat mengenai prosedur menjadi anggota BPJS dan 
memanfaatkan berbagai jenis layanan yang tercakup dalam sistem ja-
minan kesehatan nasional tersebut. Selain itu, harus dipikirkan strategi 
yang lebih efektif untuk membantu kelompok yang tidak bisa membayar 
premi --yang jumlahnya cukup besar-- agar mendapatkan akses keang-
gotaan BPJS. 

Sementara itu, hasil penelitian kualitatif memberi informasi menarik 
mengapa informan tidak menjadi peserta BPJS. Alasan yang disampai-
kan lebih pada kualitas layanan. Salah seorang informan dalam salah satu 
kegiatan DKT ada yang menyatakan bahwa kartu JKN/BPJS miliknya 
tidak dapat digunakan di tempatnya biasa berobat. Karena itu, menurut-
nya, percuma saja memiliki kartu tersebut kalau tidak bisa digunakan.

“BPJS gunanya untuk berobat, tapi saya belum pergunakan... Sebulan lalu 
saya mencoba berobat menggunakan kartu BPJS di PUSKESMAS. Infor-
masi dari orang, kartu ini bisa digunakan dimana saja. Tetapi ketika saya 
gunakan, tidak berlaku di tempat saya berobat. Jadi pendapat saya untuk 
apa guna kartu ini, lebih baik dibuang saja.” (seorang ibu di Kabupaten 
Padang Pariaman -- rekaman DKT).

Seorang informan lain mengatakan, berdasarkan pengamatannya, tidak 
ada peningkatan pelayanan kesehatan melalui skema JKN/BPJS. Penda- 
patnya ini didasarkan pada pengalaman sendiri mendapatkan pelayanan 
di sarana kesehatan, selain dari hasil pengamatan terhadap kotak saran 
atau kotak layanan yang menurutnya lebih banyak terisi pada bagian ke- 
luhan atau, dalam istilah dia, ‘bagian yang kurang bagus’.

“Ketika pernah ke rumah sakit itu, melihat kotak saran atau kotak layanan 
yang ada di rumah sakit tersebut, kelihatan banyak yang terisi di bagian 
yang kurang bagus.” (seorang ibu di Kabupaten Padang Pariaman -- re-
kaman DKT).

Hambatan Pemanfaatan Layanan Kesehatan Reproduksi
Terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam mengakses la-

yanan kesehatan reproduksi perempuan melalui JKN/BPJS. Hambatan- 
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hambatan tersebut berupa hambatan yang bersifat internal maupun eks- 
ternal.

Hambatan internal, antara lain, karena kurangnya pengetahuan tentang 
kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang tersedia 
di sarana kesehatan. Selain itu, masih cukup banyak perempuan mera-
sa malu untuk memeriksakan keadaan organ-organ reproduksi mereka. 
Bahkan, di beberapa daerah tertentu, masih ada informan yang mengaku 
tabu pada hal-hal yang terkait dengan kesehatan atau organ-organ repro-
duksi.

“Ada orang tidak mau karena mereka tidak mengetahui dan kekurangan 
informasi itu aja. Selain itu budaya malu juga…” (petugas administrasi 
BPJS di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman WM).

“Sudah mulai bagus, tetapi karena orang-orang yang malu untuk perik-
sa…” (seorang ibu di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman DKT).

Hal serupa juga disebutkan oleh informan tenaga kesehatan yang me- 
nyatakan bahwa salah satu hambatan masyarakat enggan untuk melaku-
kan pemeriksaan kesehatan reproduksi perempuan adalah budaya malu 
dan takut, selain karena memang tidak atau belum punya keanggotaan 
BPJS.

“Dari diri perempuan sendiri, misalnya, budaya malu dan takut... jangan 
sampai nanti tidak diperiksa oleh dokter perempuan, malu mengungkap-
kan hal-hal pribadi, malu jika harus buka baju saat periksa, takut menge- 
tahui kalau ada penyakit, kurangnya dukungan dari keluarga, tidak pu-
nya kartu BPJS. Juga soal jarak, tidak ada yang antar, tidak punya uang, 
dan lain sebagainya. Bisa juga ada karena petugas kesehatan yang kurang 
ramah. Tapi kami berbeda. Kita orang Kupang ini muka seram, tapi hati 
baik.” (salah seorang dokter di salah satu PUSKESMAS di Kota Kupang 
-- rekaman WM).

Hambatan lain yang berasal diri sendiri biasanya berupa kesibukan 
karena bekerja atau melakukan kegiatan rumah tangga yang tidak bisa 
ditinggal.

“Yang menghambat akses perempuan terkait JKN BPJS mungkin lebih ke-
pada mereka sendiri. Dikarenakan sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas 
yang lain.” (salah seorang Kepala PUSKESMAS di Kota Manado -- rekam-
an WM).

Hambatan berikutnya yaitu kurangnya pengetahuan dan informasi 
ten- tang pelayanan kesehatan reproduksi perempuan yang ditanggung 
oleh BPJS. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang informan tenaga kese-
hatan yang mengatakan bahwa masih banyak perempuan yang kurang 
memahami tentang kesehatan reproduksi perempuan, sehingga mereka 
tidak mau mengakses layanan kesehatan tersebut. 



“Kalau mengenai kesehatan reproduksi perempuan, menurut saya, masih 
banyak perempuan yang kurang pemahaman tentang kesehatan repro-
duksi, apalagi di seputaran sini, vagina. Jadi kami disini sering memberi-
kan informasi pada pasien setelah melahirkan tentang kesehatan repro-
duksi perempuan, misalnya, masalah pemasangan KB, nifas…” (bidan di 
salah satu rumah sakit di Kota Manado -- rekaman WM).

Sementara itu, hambatan eksternal adalah biaya yang mahal, adanya 
perbedaan pelayanan antara peserta BPJS dan bukan-BPJS, tidak ada 
waktu karena bekerja, dan hambatan terakhir adalah adanya pengaruh 
orang terdekat dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan yang 
berhubungan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Dalam hal yang 
terakhir ini, ada informasi yang menarik dari salah seorang informan 
tenaga kesehatan di Kota Kupang. Adanya pengaruh suami atau anggota 
keluarga lainnya terhadap pengambilan keputusan kesehatan perempuan 
mengakibatkan hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan repro-
duksi. Hambatan ini tidak terbatas hanya pada ibu-ibu yang tidak menja-
di peserta JKN, tapi juga pada ibu-ibu yang sudah menjadi peserta JKN.

 “...kurangnya pendidikan seks. Tapi banyak juga yang datang. Kalau untuk 
kontrasepsi, tetap suami yang berperan penting walau kita sudah jelaskan, 
atau anaknya sudah banyak...” (dokter di salah satu rumah sakit di Kota 
Kupang -- rekaman WM).

Kasus lain yang berkaitan dengan pengaruh pengambilan keputusan 
oleh suami dan/atau keluarga adalah proses persalinan di rumah pasien 
tanpa bantuan tenaga kesehatan atau bidan. Keluarga dan suami yang 
membantu proses persalinan. Meskipun pasien rajin memeriksakan ke-
hamilannya ke PUSKESMAS, namun persalinannya tetap dilakukan di 
rumah.

“Kalau di Kota Kupang, saya yakin tidak lagi, tapi saya rasa masih ada. Se- 
perti ibu mau melahirkan, kita sudah jaminkan fasilitas dekat rumah, tapi 
masih ada juga yang melahirkan di rumah, termasuk suaminya juga ikut 
menolong. Saya yakin itu bukan keputusan si ibu sendiri. Ada suami dan 
keluarga yang mempengaruhi keputusan itu. Seperti ada pengalaman, ada 
kontrol yang rajin ke PUSKESMAS, tetapi tiga anaknya lahir di rumah. 
Memang tidak semua, tapi masih ada yang keputusannya dipengaruhi 
oleh suami...” (Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang -- rekaman WM).

Pemanfaatan Layanan JKN/BPJS  
Data kuantitatif dari survei pertama (2015) memperlihatkan 35,6% res- 

ponden menyatakan pernah memakai atau memanfaatkan layanan BPJS. 
Jumlah ini meningkat menjadi 49% pada servei kedua (2016) dan 44% 
pada survei ketiga (2017).  
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Data kualitatif menunjukkan hasil yang relatif sama, yaitu terjadi pe- 
ningkatan jumlah untuk peserta BPJS, terutama peserta yang membayar 
premi secara mandiri. Menurut salah seorang informan yang bertugas 
sebagai petugas BPJS di salah satu PUSKESMAS, peningkatan jumlah 
peserta tersebut dapat dilihat pada semakin besarnya jumlah kunjungan 
ke PUSKESMAS oleh pasien peserta JKN.

“Kalau pengguna kartu BPJS, untuk kunjungan, kami mungkin banyak 
sekarang, meningkat untuk yang memakai kartu...” (petugas administrasi 
BPJS di dalah satu PUSKESMAS di Kota Manado -- rekaman WM).

“Dari tahun ke tahun meningkat terus. Dalam sebulan, kalau yang mandi-
ri, sampai angka ratusan ya. Karena kita, untuk wilayah Padang Pariaman, 
bisa melayani pendaft aran di dua tempat, yaitu untuk wilayah utara itu 
kita melayani di kantor Kota Pariaman karena lebih dekat di sana. Nah, 
kalau kantor Lubuk Alung ini bisa melayani Daerah Anduring, Parit Ma-
lintang, Pasar Usang.” (Kepala BPJS Kabupaten Padang Pariaman -- reka-
man WM).

Berbeda dengan adanya kenaikan jumlah peserta  BPJS yang melaku-
kan pembayaran premi secara mandiri (bukan PBI), peserta BPJS PBI 
dapat dikatakan cenderung mandek atau dapat juga dikatakan menurun. 
Hal ini disampaikan oleh petugas administrasi BPJS di salah satu PUS- 
KESMAS di Padang Pariaman.

“Ya, dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun, meningkat untuk kepeser-
taan mandiri. Kalau kepesertaan dari APBD dan APBN (PBI), tidak.” (pe- 
tugas administrasi BPJS di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman WM).

Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Perempuan 

Sebelum membahas pengetahuan tentang pelayanan kesehatan repro-
duksi yang ditanggung oleh JKN/BPJS, terlebih dahulu akan dipaparkan 
pengetahuan informan tentang konsep kesehatan reproduksi itu sendiri. 
Pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi ternyata juga bera- 
gam, dari yang tidak tahu atau bahkan belum pernah mendengar sama 
sekali sampai yang pernah mendengar dan memiliki pengetahuan me-
madai atau cukup tetang hal tersebut.

Sebagian besar informan dari kelompok remaja dan sebagian dari ke- 
lompok ibu-ibu, dapat dikatakan masih belum mengetahui tentang pe- 
ngertian kesehatan reproduksi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kutip- 
an hasil wawancara mendalam dengan mereka yang dilakukan di tiga 
provinsi. Hampir seluruhnya mengatakan bahwa mereka tidak mengeta-
hui atau belum mendapatkan informasi tentang apa itu kesehatan repro-
duksi.
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”Belum tau yang namanya kesehatan reproduksi remaja, walaupun saat 
ini sudah punya BPJS.” (seorang remaja di Kota Manado -- rekaman WM).
”...tetapi tentang kesehatan reproduksi remaja ini, menurut saya, satu hal 
baru bagi saya karena baru mendengar kata kesehatan reproduksi remaja 
saat wawancara ini. Sebaiknya hal ini bisa dipublikasikan lewat media so-
sial oleh layanan kesehatan ataupun BPJS.” (seorang remaja di Kota Mana-
do -- rekaman WM).
“(Istilah kesehatan reproduksi perempuan) Tidak pernah dengar...” (seo-
rang remaja di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman WM).
“(Kesehatan reproduksi) Ha... apa ya? Tidak tahu.” (seorang ibu di Kabu-
paten Padang Pariaman -- rekaman WM).

Meskipun hampir semua informan yang sudah pernah mendengar atau 
mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi, mereka belum 
bisa memberikan penjelasan yang rinci tentang kesehatan reproduksi. 
Apa yang bisa diceritakan oleh sebagian besar informan tersebut adalah 
penggalan-penggalan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
gangguan kesehatan pada jaringan reproduksi perempuan, seperti pe- 
nyakit kanker rahim atau masalah-masalah dalam persalinan.  

“Kesehatan reproduksi itu... operasi-operasi seperti kanker dan melahir-
kan.” (seorang remaja di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman WM).
“...(itu) mengenai penyakit-penyakit (organ-organ reproduksi) kita pe- 
rempuan.” (seorang ibu di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman DKT).
“Saya tidak terlalu paham tentang kesehatan reproduksi, apalagi soal HIV 
dan lain-lain. Yang saya tahu hanya prosedur layanan tentang pemerik- 
saan biasa dan pemeriksaan kehamilan normal”. (seorang ibu di Kota Ma- 
nado -- rekaman WM).

 

Pengetahuan tentang Layanan Kesehatan Reproduksi
Yang Dicakup oleh BPJS

Data kuantitatif dari survei ini juga menyajikan pengetahuan responden 
dan informan mengenai jenis pelayanan kesehatan reproduksi perem- 
puan yang dicakup oleh BPJS (TABEL-4 pada halaman berikutnya).  

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pe- 
ngetahuan antar warga masyarakat dengan petugas klinis dan petugas 
administratif BPJS tentang layanan kesehatan reproduksi yang dicakup 
oleh sistem jaminan kesehatan nasional tersebut. Pengetahuan petugas 
klinis memang rata-rata lebih tinggi dibanding petugas administratif 
maupun warga masyarakat. Misalnya, mengenai layanan pemeriksaan 
kehamilan (Ante-natal Care = ANC), dijawab paling banyak oleh petugas 
klinis (72,2%), lalu oleh petugas administratif (64,1%), dan paling sedikit 
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atau kurang dari separuh oleh warga masyarakat (23,9%). Demikian juga 
tentang layanan lain seperti persalinan normal, persalinan komplikasi, 
dan layanan pasca persalinan.

Ada yang menarik mengenai hal ini, yakni tentang layanan kemandul- 
an. Sebenarnya, ini adalah jenis layanan kesehatan reproduksi yang tidak 
dicakup oleh BPJS. Pada survei pertama (2015), layanan kemandulan ti-
dak dicantumkan dalam pilihan jawaban pada kuesioner atas pertanyaan 
mengenai pelayanan apa saja yang dicakup oleh BPJS. Lalu, pada survei 
kedua (2016) dan ketiga (2017), pertanyaan tentang layanan kemandulan 
tersebut ditambahkan ke dalam kuesioner. Hasilnya menunjukkan bahwa 
responden warga masyarakat dan petugas kesehatan ada yang memberi-
kan jawaban bahwa layanan kemandulan dicakup oleh BPJS, meskipun 
jumlah yang menjawab demikian tidak terlalu banyak (kurang dari 5%).    

Temuan ini dikuatkan oleh hasil data kualitatif yang menunjukkan bah-
wa beberapa warga masyarakat perempuan, baik dewasa maupun remaja, 
belum pernah mendengar layanan kesehatan reproduksi. Mereka biasa- 
nya baru mengetahui layanan ini serta pelayanan apa yang ditanggung 
dan apa yang tidak ditanggung saat berobat menggunakan BPJS.
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JENIS LAYANAN
KESEHATAN REPRODUKSI 

YANG DICAKUP BPJS

SURVEI 1 (2015) SURVEI 2 (2016) SURVEI 3 (2017)

WM PK PA WM PK PA WM PK PA

Pemeriksaan kehamilan (ANC) 24,5 72,3 64,1 24,2 72,2 60,6 23,9 63,8 55,6
Persalinan normal 31,7 70,3 58,6 32,0 71,0 60,3 30,9 62,6 55,4
Persalinan komplikasi 7,6 48,4 39,5 8,3 46,5 39,0 7,8 37,4 34,7
Pasca persalinan 6,9 50,6 40,2 8,7 53,0 39,4 10,3 41,9 37,1
Keluarga berencana 9,7 52,3 37,9 10,6 46,0 33,0 11,8 41,4 34,3
Aborsi 1,3 16,5 9,8 2,4 20,1 16,0 2,1 15,5 12,9
Kemandulan 0 0 0 0,6 5,1 3,5 0,3 3,0 4,1
Kesehatan Reproduksi Remaja 5,8 30,5 18,7 2,2 25,2 17,7 2,5 20,8 18,5
Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) 
/Infeksi Menular Seksual (IMS)

5,5 27,8 21,3 2,0 26,7 21,3 1,7 26,3 23,7

HIV/AIDS 2,6 18,4 13,4 1,4 18,8 13,1 0,6 13,1 17,5
Pemeriksaan kanker 4,7 24,2 21,8 4,2 27,5 20,6 4,6 35,5 27,8
Pengobatan kanker 5,9 22,4 19,8 5,2 26,0 19,9 5,6 22,4 22,3

WM = Warga Masyarakat           PK = Petugas Klinis           PA = Petugas Administratif
Sumber: Yayasan Kesehatan Perempuan (YPK), 2017.

TABEL-4
PROPORSI (%) JAWABAN SPONTAN RESPONDEN
TENTANG LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI

YANG DICAKUP OLEH JKN/BPJS, 2015-2017



“(Pelayanan yang ditanggung BPJS) tidak tahu...” (seorang remaja di Ka-
bupaten Padang Pariaman -- rekaman WM).
“Belum tahu dan belum pernah dengar....... Biasanya kan berobat dulu 
baru tau informasi, karena belum pernah punya masalah dengan kese-
hatan reproduksi. Makanya tidak tahu.” (seorang remaja di Kota Kupang 
-- rekaman WM).

Lebih menarik lagi adalah jawaban para responden dan informan terse-
but dari kelompok usia yang justru menjadi sasaran utama layanan kese-
hatan reporduksi, yakni usia 15-49 tahun (TABEL-5).    
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JENIS LAYANAN 
KESEHATAN REPRODUKSI 

YANG DICAKUP BPJS

SURVEI 1 
(2015)

n = 1.410

SURVEI 2 
(2016)

n = 2.065

SURVEI 3 
(2017)

n = 2.055
Pemeriksaan kehamilan (ANC) 25,9 26,0 26,4
Persalinan normal 34,3 34,2 34,2
Persalinan komplikasi 8,2 8,4 8,8
Pasca persalinan 7,5 9,2 11,6
Keluarga Berencana 10,7 11,5 13,4
Aborsi 1,4 2,7 2,2
Kemandulan 0 0,6 0,3

Sumber: Yayasan Kesehatan Perempuan (YPK), 2017.

TABEL-5
PROPORSI (%) JAWABAN SPONTAN RESPONDEN USIA 15-49 TAHUN

TENTANG LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
YANG DICAKUP OLEH JKN/BPJS, 2015-2017

Data pada tabel di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa sekitar 
dua pertiga responden tidak mengetahui bahwa persalinan normal itu 
ditanggung oleh BPJS. Bahkan, jawaban itu merupakan proporsi terting-
gi dari semua jawaban tentang jenis layanan lainnya. Selama tiga tahun 
berturut-turut (2015-2017), proprosi itu ajeg pada angka sekitar 34% sa-
ja. Adapun tentang jenis layanan lainnya, bahkan lebih kecil lagi. Jenis 
layanan persalinan dengan komplikasi, misalnya, hanya disebutkan oleh 
8,2% responden pada survei pertama (2015), hanya 8,4% responden pada 
survei kedua (2016) dan hanya 8,8% responden pada survei ketiga (2017). 
Padahal, pengetahuan responden mengenai hal ini sangat penting dalam 
upaya penurunan angka kematian ibu. Sama halnya jenis layanan lain-
nya lagi, misalnya, pengobatan kanker. Seperti terlihat pada tabel sebe- 
lumnya (lihat kembali TABEL-4), hanya sedikit sekali responden warga 
masyarakat yang mengetahui bahwa hal itu ditanggung oleh BPJS, yakni 
hanya 5,9% pada survei pertama (2015), 5,2% pada survei kedua (2016), 
dan 5,6% pada survei ketiga (2017). 

Hasil serupa juga ditemui pada data kualitatif yang diperoleh melalui 



wawancara mendalam di tiga provinsi. Beberapa informan masyarakat 
cukup mengetahui bahwa kesehatan reproduksi masuk ke dalam layanan 
kesehatan yang ditanggung oleh JKN/BPJS. Namun, hanya sedikit yang 
mengetahui informasi tersebut.

“Saat ini, yang dicakup oleh BPJS untuk layanan kesehatan reproduksi an-
tara lain kehamilan, persalinan, nifas, kontrasepsi, IMS, HIV & AIDS, de-
teksi kanker serviks, payudara, kesehatan reproduksi remaja...” (seorang 
ibu di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman WM).
“(Yang masuk dalam pelayanan BPJS)... kesehatan reproduksi itu opera-
si-operasi seperti kanker dan melahirkan.” (seorang remaja di Kabupaten 
Padang Pariaman -- rekaman WM).
“Yang di tanggung oleh JKN/BPJS setahu saya dan saya pernah alami ha-
nya soal pap smear dan IVA (inspeksi visual dengan asam asetat --YKP)
serta pengobatan kanker serviks.” (salah seorang remaja di Kota Manado 
-- rekaman WM).

Dalam penelitian ini, pertanyaan mengenai pelayanan kesehatan rep- 
roduksi perempuan yang dicakup BPJS tidak hanya ditujukan kepada 
responden dan informan warga masyarakat saja, tetapi juga kepada para 
petugas kesehatan. Seperti yang sudah diprakirakan, pengetahuan para 
petugas kesehatan lebih baik dibanding dengan pengetahuan warga ma- 
syarakat (TABEL-6). Namun, banyak hal masih harus disosialisasikan le-
bih rinci kepada para petugas kesehatan tersebut. 
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JENIS LAYANAN
KESEHATAN REPRODUKSI 

YANG DICAKUP BPJS

PETUGAS KLINIS PETUGAS ADMINISTRATIF

Survei-1
(2015)

Survei-2
(2016)

Survei-3
(2017)

Survei-1
(2015)

Survei-2
(2016)

Survei-3
(2017)

Pemeriksaan kehamilan (ANC) 71,5 72,2 63,8 63,5 60,6 55,6
Persalinan normal 70,4 71,0 62,6 58,0 60,3 55,4
Persalinan komplikasi 48,4 46,5 37,4 40,1 39,0 34,7
Pasca persalinan 54,2 53,0 41,9 39,8 39,4 37,1
Keluarga berencana 53,4 46,0 41,4 37,6 33,0 34,3
Aborsi 17,4 20,1 15,5 9,7 16,0 12,9
Kemandulan 0 5,1 3,0 0 3,5 4,1
Kesehatan Reproduksi Remaja 31,7 25,2 20,8 18,5 17,7 18,5
Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) 
/Infeksi Menular Seksual (IMS)

28,7 26,7 26,3 21,1 21,3 23,7

HIV/AIDS 19,1 18,8 13,1 13,3 13,1 17,5
Pemeriksaan kanker 26,4 27,5 35,5 22,6 20,6 27,8
Pengobatan kanker 24,9 26,0 22,4 19,6 19,9 22,3

Sumber: Yayasan Kesehatan Perempuan (YPK), 2017.

TABEL-6
PROPORSI (%) JAWABAN SPONTAN RESPONDEN PETUGAS KESEHATAN

TENTANG LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI YANG DICAKUP JKN/BPJS, 2015-2017



Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada survei pertama (2015), se-
banyak 70,4% petugas klinis mengetahui bahwa persalinan normal itu 
ditanggung oleh BPJS. Tetapi, proprosinya menurun menjadi 71% pada 
survei kedua (2016), dan hanya 63,8% pada survei ketiga (2017). Petu-
gas administratif bahkan lebih rendah lagi, yaitu hanya 58% pada survei 
pertama (2015) dan hanya 55,4% pada survei ketiga (2017), meskipun 
sempat lebih tinggi, 60,3%, pada survei k`edua (2016). Padahal, mereka 
lah yang berada di garda terdepanlayanan kesehatan. Dengan kata lain, 
sosialisasi mengenai pelayanan kesehatan reproduksi perempuan yang 
ditanggung oleh BPJS masih sangat perlu untuk ditingkatkan, bahkan 
untuk para petugas kesehatan sekali pun.

Hampir sama dengan data kuantitatif tersebut, data kualitatif menun-
jukkan sebagian besar responden tenaga kesehatan dan tenaga admi- 
nistratif memberikan jawaban bahwa layanan kesehatan reproduksi yang 
ditanggung oleh BPJS adalah pemeriksaan kehamilan dan persalinan. 
Terdapat keragaman jawaban dari petugas administrasi BPJS. Menurut 
informan tersebut, selain kegiatan pencegahan dan pengobatan, BPJS ju-
ga menanggung biaya upaya promotif seperti pemberian edukasi tentang 
masalah kesehatan kepada masyarakat.

“Kami juga melayani pemeriksaan ibu hamil, persalinan, pemeriksaan 
ibu-ibu setelah persalinan, pemeriksaan untuk lansia, pemeriksaan un-
tuk balita dan batita, pemeriksaan IVA... yang kami lakukan setiap hari 
Kamis. Dan selain itu, kami memberikan edukasi kesehatan kapada ma- 
syarakat.” (seorang petugas administratif BPJS di salah satu PUSKESMAS 
di Kota Manado -- rekaman WM).
“Pelayanan kesehatan reproduksi untuk pemeriksaan kehamilan, melahir-
kan, nifas, kontrasepsi, deteksi dini kanker serviks, kanker payudara, kon-
seling untuk remaja (PKPR) semua berjalan dengan baik.” (seorang bidan 
di salah satu PUSKESMAS di Kota Kupang -- rekaman WM).
“Kami layani untuk ibu hamil, nifas, KB, kontrasepsi, kesehatan repro-
duksi remaja, IMS, deteksi dini kanker... semua seperti yang tadi sudah 
saya sebutkan.” (seorang bidan di salah satu PUSKESMAS di Kota Kupang 
-- rekaman WM).

Pertanyaan lanjut mengenai komponen layanan kesehatan reproduk-
si perempuan yang ditanggung oleh BPJS juga menunjukkan hasil yang 
belum baik, bahkan di kalangan para petugas kesehatan (klinis maupun 
administratif). Sebagai petugas kesehatan, khususnya dalam skema JKN, 
semestinya mereka semua mengetahui secara rinci seluruh komponen 
layanan kesehatan reproduksi yang ditanggung oleh BPJS. Misalnya, pada 
survei pertama (2015), hanya 42,1% petugas klinis yang menyebutkan 
bahwa kemoterapi ditanggung oleh BPJS, sementara petugas administra-
tif bahkan lebih rendah lagi (38,5%). Proporsi jawaban tersebut bahkan 
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menurun pada survei kedua (2016) dan ketiga (2017) (TABEL-7).

Jika rerata hanya separuh petugas kesehatan mengetahui secara leng-
kap dan rinci komponen layanan yang dicakup oleh JKN/BPJS, maka itu 
menandakan perlunya sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada mereka 
sebagai petugas layanan terdepan.

Sebenarnya, sosialisasi kepada mereka sudah dilaksanakan oleh ber- 
bagai pihak. Sebagian besar petugas klinis maupun petugas administratif  
mengakuinya. Bahkan, pihak BPJS adalah yang disebut paling banyak 
(lebih dari 80% dalam rangkaian survei selama tiga tahun) telah mela- 
kukan sosialisasi tersebut, sementara pihak Kementerian Kesehatan dan 
organisasi profesi adalah yang pihak yang disebut paling sedikit (kurang 
dari 30% dalam survei selama tiga tahun) pernah melakukannya (TA-
BEL-8).
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KOMPONEN 
LAYANAN

 YANG 
DICAKUP BPJS

PETUGAS KLINIS PETUGAS ADMINISTRATIF

SURVEI-1
(2015)

SURVEI-2
(2016)

SURVEI-3
(2017)

SURVEI-1
(2015)

SURVEI-2
(2016)

SURVEI-3
(2017)

Konsultasi dokter 58,1 49,8 43,8 50,0 55,9 46,5
Operasi 57,7 46,6 38,4 54,1 49,5 43,5
Radiasi 40,3 31,8 27,1 33,8 29,5 31,3
Kemoterapi 42,1 37,6 39,0 38,5 36,4 33,8

Sumber: Yayasan Kesehatan Perempuan (YPK), 2017.

TABEL-7
PROPORSI (%) JAWABAN SPONTAN PETUGAS KESEHATAN

TENTANG KOMPONEN LAYANAN KESEHATAN
YANG DICAKUP OLEH JKN/BPJS, 2015-2017

PIHAK YANG 
MELAKUKAN 
SOSIALISASI

PETUGAS KLINIS PETUGAS ADMINISTRATIF

SURVEI-1
(2015)

SURVEI-2
(2016)

SURVEI-3
(2017)

SURVEI-1
(2015)

SURVEI-2
(2016)

SURVEI-3
(2017)

BPJS 83,5 82,6 90,4 93,2 87,5 92,6
Kementerian 
Kesehatan

23,6 27,4 19,2 38,4 28,5 27,3

Dinas Kesehatan 
Provinsi

37,3 40,5 29,5 49,3 44,1 42,2

Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota

57,7 55,5 53,5 64,2 67,2 62,1

Rumah Sakit 39,4 43,0 39,1 44,9 48,0 46,1
PUSKESMAS 65,1 57,6 52,5 54,5 58,6 51,4
Organisasi Profesi 29,8 36,1 33,2 25,8 27,0 28,9

Sumber: Yayasan Kesehatan Perempuan (YPK), 2017.

TABEL-8
PROPORSI (%) JAWABAN SPONTAN PETUGAS KESEHATAN

TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA MEREKA
TENTANG JKN/BPJS, 2015-2017



Sebagian besar responden menyatakan bahwa sosialisasi tentang BPJS 
biasanya disampaikan melalui seminar dan kegiatan-kegiatan di luar sa-
rana kesehatan dimana mereka bertugas. Kegiatan tersebut biasanya di- 
ikuti langsung hanya oleh pimpinan (Kepala Rumah Sakit atau Kepala 
PUSKESMAS) atau, jika berhalangan, diwakilkan kepada petugas lain. 
Penyebarluasan hasil sosialisasi tersebut kepada petugas lain di rumah 
sakit atau PUSKESMAS yang bersangkutan, biasanya dilakukan keesok-
an hari setelah acara sosialisasi selesai.

“Nah, biasanya untuk informasi-informasi kami sering mendapatkan dari 
seminar atau kegiatan di luar. Biasanya saya yang ikut. Tapi kalau misalnya 
saya berhalangan, maka teman-teman lain yang saya tugaskan. Setelah itu 
hasil dari pertemuan saya sampaikan dalam apel pagi keesokan harinya.” 
(salah seorang Kepala PUSKESMAS di Kota Manado -- rekaman WM).

Namun, jika kenyataannya masih banyak petugas layanan yang belum 
memahami secara lengkap dan rinci, maka metode dan media penye-
barluasan informasi secara internal di sarana-sarana layanan kesehatan 
itulah yang nampaknya harus diupayakan lebih efektif. 

Adapun sosialisasi bagi warga masyarakat, menurut informan dari ka- 
langan warga, terdapat beberapa sumber informasi mengenai pelayanan 
kesehatan reproduksi yang ditanggung oleh BPJS. Sumber informasi ter-
sebut tidak hanya media massa, namun lebih banyak didapatkan dari 
keluarga atau orang lain yang bekerja di lembaga-lembaga kesehatan. Be-
berapa informan mendapatkan informasi langsung dari orang terdekat 
seperti keluarga, teman, atau tetangga. Selain itu, ada juga yang menda- 
pat informasi langsung dari petugas kesehatan atau petugas BPJS.

“Sudah pernah mendengar dari keluarga teman... tentang layanan kese-
hatan.” (seorang remaja di Kota Manado -- rekaman WM).

“...dari perawat yang ada di rumah sakit, dari keluarga dan petugas BPJS.” 
(seorang remaja di Kota Manado -- rekaman WM).

  Beberapa informan remaja mengaku mendapatkan informasi menge-
nai pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dari kegiatan sosialisasi 
di sekolah yang disampaikan oleh tenaga kesehatan.

“Pernah, dari PUSKESMAS, penyuluhan di sekolah.” (seorang remaja di 
Kota Kupang -- rekaman WM).
“(Informasi tentang kesehatan reproduksi)... dari petugas kesehatan yang 
datang ke sekolah, dari Dinas Kesehatan.” (seorang remaja di Kota Ku-
pang -- rekaman WM).

Informasi mengenai pelayanan kesehatan reproduksi juga dilaksana-
kan melalui kegiatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan di PUSKES-
MAS atau POSYANDU.
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“...untuk mensosialisasikan (di POSYANDU) cuma bidan dan orang PUS- 
KESMAS.” (seorang ibu di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman DKT).

Salah seorang informan mengaku memperoleh informasi dari beberapa 
media yang ada di rumah sakit seperti selebaran, brosur, dan atau peng-
umuman yang ditempelkan di dinding.

“Kalau ke rumah sakit kan ada pengumuman yang ditempel-tempel dan 
brosur-brosur...” (salah seorang remaja di Kabupaten Padang Pariaman -- 
rekaman WM).

Dalam upaya menyebarkan informasi mengenai layanan kesehatan 
reproduksi perempuan yang masuk dalam skema JKN/BPJS, informan 
tenaga medis mengatakan bahwa ada keterlibatan berbagai pihak. Di Ku-
pang, pihak BPJS dan pihak lain menyediakan media komunikasi, infor-
masi dan edukasi (KIE) untuk membantu penyampaian informasi yang 
dipasang di sarana-sarana kesehatan. 

“Teman-teman PIK-R yang menyampaikan. BPJS menyiapkan poster un-
tuk kita tempel atau sampaikan ke masyarakat. Kita harus undang BPJS 
kalau mau mereka yang sampaikan.” (dokter di salah satu PUSKESMAS di 
Kota Kupang -- rekaman WM).

Pemanfaatan Layanan Kesehatan Reproduksi
Yang Tersedia dalam Skema BPJS

Tindakan atau praktik (practice) merujuk pada perilaku yang diung-
kapkan atau diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dalam penelitian ini, 
konteks tindakan adalah memanfaatkan layanan kesehatan yang ada 
dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya yang ber-
kaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi. Ada tiga aspek penting 
untuk melihat daya guna dan daya hasil layanan kesehatan reproduksi 
tersebut dimanfaatkan selama ini: [1] jenis layanan yang dimanfaatkan; 
[2] alasan pemanfaatan layanannya; dan ]3] tingkat kepuasan terhadap 
penyediaan atau penyelenggaran layanan tersebut. 

1. Jenis Layanan Yang Dimanfaatkan
Data hasil survei selama tiga tahun berturutan (2015-2017) memper-

lihatkan secara umum terjadi penurunan angka pemanfaatan hampir 
semua jenis layanan kesehatan reproduksi dalam skema BPJS, termasuk 
jenis layanan yang paling dikenal oleh kaum perempuan dan memang 
paling banyak dimanfaatkan selama ini, seperti layanan pemeriksaan 
kehamian dan pasca kehamilan. Hanya pelayanan Keluarga Berencana 
(KB) yang pemanfaatannya meningkat ajeg (konstan) dari tahun ke ta-
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hun, itupun kenaikannya tidak terlalu tinggi (GRAFIK-3). 

Pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi berdasarkan hasil pene-
litian kualitatif cenderung lebih beragam. Jenis layanan kesehatan rep- 
roduksi yang sudah dimanfaatkan oleh para informan, dimulai dari 
layanan pemeriksaan organ reproduksi dan kehamilan sampai dengan 
layanan berupa tindakan seperti persalinan dengan operasi caesar serta 
pengangkatan miom. 
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Sumber: Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), 2017.
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“Saya baru menggunakan untuk layanan operasi pengangkatan miom...” 
(seorang remaja di Kota Manado -- rekaman WM).
“Masalah reproduksi, melahirkan, cek kehamilan, sepertinya sekarang ini 
berobat yang ringan-ringan saja.” (salah seorang ibu di Kabupaten Padang 
Pariaman -- rekaman WM).

2. Alasan Memanfaatkan Layanan
Data kualitatif di tiga provinsi memperlihatkan alasan sebagian besar 

informan yang memanfaatkan layanan kesehatan reproduksi yang di-
tanggung oleh JKN/BPJS adalah karena biaya yang ringan atau bahkan 
tidak berbayar, termasuk untuk layanan kesehatan yang mengharuskan 
operasi. Pelayanan kesehatan reproduksi yang dicakup oleh skema JKN/
BPJS tidak hanya pada saat adanya tindakan, tetapi juga untuk pemerik-
saan kesehatan. Menurut salah seorang informan remaja di Kota Mana-
do, hal ini sangat membantu meringankan beban warga masyarakat, ter-
utama yang miskin. 

“Kesehatan seperti orang sakit, ibu hamil, melahirkan... Kalau ibu hamil, 
sejak periksa kehamilannya sampai melahirkan bisa menggunakan BPJS. 
Bisa digunakan untuk check up, USG... Kalau menggunakan BPJS sangat 
meringankan masyarakat miskin.” (salah seorang remaja di Kota Manado 
-- rekaman WM).

Sebelum ada JKN/BPJS, pemeriksaan kehamilan menggunakan pemin-
dai ultrasonography (USG) membutuhkan biaya yang relatif besar, begitu 
juga ketika membeli obat-obatan. Setelah ada skema JKN/BPJS, peme- 
riksaan seperti USG dan membeli obat-obatan berdasarkan resep bisa 
diperoleh secara cuma-cuma.

“Karena kalau tidak ada BPJS, mahal membayarnya... cuma USG ada ba-
yar 250.000, obat 500.000. Sekarang ada BPJS, sudah gratis.” (seorang ibu 
di Kota Manado -- rekaman WM).

3. Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan
Pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan asuransi BPJS untuk 

mengakses pelayanan kesehatan, utamanya layanan kesehatan reproduk-
si, memang masih perlu ditingkatkan. Meskipun, mereka yang pernah 
mengakses pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dengan meng-
gunakan BPJS menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Selama 
masa survei tiga tahun berturutan (2015-2017),  hampir dua pertiga  atau 
rerata di atas 60% responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap 
berbagai pelayanan kesehatan reproduksi perempuan yang mereka akses 
dengan menggunakan BPJS. Kepuasan tertinggi, di atas 70%, adalah pada 
jenis layanan pasca kehamilan dan keluarga berencana. Adapun mereka 
yang menyatakan tidak dan sangat tidak puas hanya kurang dari seperli-
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ma atau rerata di bawah 20% (TABEL-9, pada halaman berikutnya).

JENIS LAYANAN
TAHUN SURVEI

& JUMLAH 
RESPONDEN

TINGKAT KEPUASAN

JUMLAH
TIDAK & 
SANGAT 
TIDAK 
PUAS

CUKUP 
PUAS

PUAS & 
SANGAT 

PUAS

Kehamilan 2015 (n = 274) 16,1 19,1 62,9 98,1
2016 (n = 311) 5,8 25,1 68,5 99,4
2017 (n = 362) 6,3 27,9 65,8 100,0

Persalinan 2015 (n = 302) 15,4 23,6 60,9 99,9
2016 (n = 338) 7,4 24,9 67,7 100,0
2017 (n = 420) 6,9 27,6 65,5 100,0

Pasca persalinan 2015 (n = 233) 15,6 25,0 56,5 97,1
2016 (n = 177) 0 0 0 0
2017 (n = 269) 5,1 22,6 72,3 100,0

Keluarga Berencana 2015 (n = 134) 2,6 26,4 71,0 100,0
2016 (n = 165) 2,9 24,5 66,4 93,8
2017 (n = 215) 4,2 29,7 66,0 99,9

KETERANGAN:
* Beberapa jumkah yang tidak bulat 100% adalah karena beberapa responden tidak mengisi 

jawaban apa pun  pada bebeapa pertanyaan tertentu.
* Angka 0 pada tahun 2016 pada jenis layanan pasca persalinan memang semuanya tidak terisi 

satu pun dari pihak responden.

Sumber: Yayasan Kesehatan Perempuan (YPK), 2017.

TABEL-9
PROPORSI (%) JAWABAN RESPONDEN

TENTANG TINGKAT KEPUASAN MEMANFAATKAN
LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
DALAM SKEMA JKN/BPJS, 2015-2017

Sejalan dengan data kuantitatif tersebut, data kualitatif juga memperli-
hatkan bahwa informan menyatakan sangat puas dengan pelayanan yang 
pernah diperolehnya. Karena itu, seorang ibu di Kota Manado, misalnya, 
berencana akan melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kese-
hatan reproduksi seperti pemeriksaan atau inspeksi visual dengan asam 
asetat (IVA) pada rahim dan pemeriksaan payudara dengan memanfaat-
kan skema JKN/BPJS.

“Untuk pemeriksaan yang kami lakukan, yaitu pemeriksaan kehamilan, 
persalinan, nifas, kontrasepsi KB, USG dan untuk pemeriksaan IVA, pap 
smear, pengobatan kanker serviks dan payudara belum... nanti insya allah 
kami akan lakukan pemeriksaan, mumpung ada jaminan seperti BPJS”. 
(seorang ibu di Kota Manado -- rekaman WM).

Beberapa informan lainnya menyatakan bahwa mutu pelayanan yang 
diterima, pelayanan kesehatan umum maupun kesehatan reproduksi, su-
dah baik sejak pemeriksaan hingga penanganan. 



“Layanan kesehatan reproduksi sudah maksimal. Berdasarkan pengalam- 
an saya, semua berjalan dengan baik dan pelayanan yang saya dapatkan 
juga sangat baik.” (seorang remaja pengguna BPJS di Kota Manado -- re- 
kaman WM).
“Kalau dari pengalaman tadi, menurut saya, pelayanannya sangat baik. 
Dari sebelum operasi sampai selesai operasi, semua berjalan lancar dan 
sangat memuaskan untuk kami keluarga. Semua dokter dan perawat yang 
menangani adik ibu saya semuanya sangat ramah dalam memberikan 
pelayanannya dengan baik.” (seorang remaja yang belum menggunakan 
BPJS, tapi keluarganya sudah, di Kota Manado -- rekaman WM).

Menurut sebagian besar informan di tiga lokasi studi kualitatif, yang 
paling membedakan antara pelayanan dengan menggunakan JKN/BPJS 
atau tidak adalah biaya yang harus dibayarkan. Bila menggunakan JKN/
BPJS, hampir semua biaya pelayanan dan penanganan ditanggung oleh 
BPJS. Bila menggunakan layanan umum, biaya akan ditanggung langsung 
oleh keluarga pasien. Dalam penggunaan JKN/BPJS, memang masih ada 
kemungkinan harus mengeluarkan biaya-biaya tertentu, walaupun jum-
lahnya lebih murah dibandingkan tidak mempergunakan BPJS. Sehing-
ga dapat dikatakan mempergunakan JKN/BPJS akan meringankan biaya 
kesehatan. Sebelum ada BPJS, biaya layanan kesehatan lebih mahal.

“Kalau menggunakan JKN/BPJS, seluruh biaya ditanggung JKN/BPJS, se-
dangkan yang tidak menggunakan JKN/BPJS biaya ditanggung sendiri. 
Saya merasa terbantu dengan JKN/BPJS karena seluruh biayanya di tang-
gung.” (seorang remaja di Kota Manado -- rekaman WM).
“Saya tidak banyak mengetahui tentang layanan kesehatan reproduksi se- 
belum adanya BPJS, cuma memang sebelum adanya BPJS biaya kesehatan 
lebih mahal.” (satu keluarga penerima BPJS di Kota Manado -- rekaman 
WM).
“Bedanya, menurut saya, jika menggunakan BPJS maka biayanya sudah 
ditanggung, sementara kalau tidak dengan BPJS maka harus bayar lagi.” 
(seorang ibu di Kota Kupang -- rekaman WM).
“Meringankan, inilah baru saya menggunakan BPJS.” (seorang ibu di Ka-
bupaten Padang Pariaman -- rekaman WM).
“Sebelum pakai BPJS, saat datang dari loket saja sudah harus bayar, maka- 
nya nanti kepikiran dan beban berapa lagi harus bayar kalo pemeriksaan 
lainnya. Mereka membayar sesuai retribusi PERDA nomor 11, misalnya 
untuk periksa gigi, laboratorium. Kalau pakai BPJS, dia akan terlayani dan 
dicover oleh BPJS. seperti untuk perempuan kalau sudah menggunakan 
BPJS mulai dari loket lalu ke poli umum, KB, bahkan ke laboratorium juga 
sudah dicover oleh BPJS.” (dokter salah satu rumah sakit di Kota Kupang 
-- rekaman WM).

Secara lebih rinci, seorang ibu di Manado menjelaskan besarnya ba-
yaran yang harus mereka tanggung sendiri sebelum ada layanan JKN/
BPJS.
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“...cuma USG ada bayar 250.000, obat 500.000. Sekarang ada BPJS, sudah 
gratis.” (seorang ibu di Kota Manado -- rekaman WM).

Adapun ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan reproduksi dalam 
skema JKN/BPJS terutama adalah adanya biaya tambahan yang mesti 
dikeluarkan saat mengakses layanan tersebut (TABEL-10).
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JENIS BIAYA TAMBAHAN SURVEI-1
(2015)

SURVEI-2
(2016)

SURVEI-3
(2017)

Transportasi bila dirujuk 34,2 37,1 34,0
Obat yang tidak ditanggung BPJS 70,5 64,3 67,6
Periksa darah 11,3 13,0 8,9
Periksa air seni 7,5 4,9 4,1
Kantong darah 14,3 11,9 8,1
Konsultasi dokter 13,9 13,3 17,4
Pemindaian USG 20,4 13,7 11,8

Sumber: Yayasan Kesehatan Perempuan (YPK), 2017.

TABEL-10
PROPORSI (%) JAWABAN RESPONDEN

TENTANG JENIS BIAYA TAMBAHAN
SAAT MEMANFAATKAN LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI

DALAM SKEMA JKN/BPJS, 2015-2017

Biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk membeli obat, terutama 
obat yang memiliki harga relatif mahal menjadi penyebab utama ketidak- 
puasan sebagian besar responden terhadap layanan BPJS. Hal tersebut 
muncul juga pada jawaban beberapa informan dalam penelitian kuali- 
tatif tentang penyebab ketidakpuasan mereka terhadap layanan BPJS. 
Selain biaya tambahan untuk membeli obat, yang juga sering menjadi 
keluhan adalah masalah kebutuhan akan donor darah.

“Obat yang mahal-mahal, yang harganya 100 ribu rupiah, 200 ribu rupiah 
ke atas ditanggung sendiri oleh pasien... dapat resep dari dokter.” (seorang 
responden di Kota Manado -- rekaman DKT).
“Kalo darah cari sendiri, tapi harus bayar yang mendonor darah 150 ribu 
rupiah.” (seorang responden di Kota Manado -- rekaman DKT).
“Masalah claim obat yang ditebus sendiri oleh pasien. Padahal yang sebe-
narnya bukan saja pada pengembalian uang dari tebusan obat, tetapi juga 
pelayanan dari pihak rumah sakit terhadap pengguna BPJS…” (seorang 
responden di Kota Kupang -- rekaman DKT).

Dari data kualitatif itu pula diperoleh informasi bahwa ketidakpuasan 
pengguna BPJS ditunjukkan dengan rasa kekecewaan terhadap tata cara 
pelayanan, seperti, misalnya, lamanya antrian, perbedaan pelayanan pada 
pasien umum dan BPJS, dan faktor kedekatan dengan petugas kesehatan. 
Sebagai contoh, informan di Kabupaten Padang Pariaman mengatakan 



ketika hendak bersalin di rumah sakit secara normal dengan mempergu-
nakan akses JKN/BPJS, dia mendapatkan pelayanan yang kurang menye-
nangkan. Informan itu mengatakan saat menanti persalinan, dia tidak 
mendapat penanganan sama sekali, padahal sudah hampir semalam me- 
nunggu di bangsal. Karena tidak sanggup menahan rasa sakit dan kha-
watir akan keselamatan bayi yang dikandungnya, akhirnya dia memilih 
untuk menjadi pasien umum. Setelah menjadi pasien umum, barulah dia 
mendapat penanganan secara langsung oleh tenaga kesehatan yang ada 
di rumah sakit itu. Pengalaman tersebut menyebabkan informan mera-
sa kecewa pada JKN/BPJS yang dianggapnya percuma membayar iuran 
setiap bulan tetapi tidak memberikan pelayanan yang baik kepada peser-
tanya.

Tentang lamanya antrian layanan kesehatan reproduksi yang dicakup 
oleh JKN/BPJS, baik kepada peserta JKN maupun bukan-JKN, jawaban 
para informan cukup beragam. Sebagian informan berpendapat bahwa 
tidak ada perbedaan waktu antrian antara pasien JKN/BPJS dan pasien 
umum, namun sebagian informan menuturkan yang sebaliknya. Pasien 
umum dinilai memiliki antrian yang lebih pendek dibanding dengan 
pasien peserta JKN. Selain itu, pasien umum memiliki waktu konsultasi 
dengan dokter yang lebih lama jika dibandingkan dengan pasien peserta 
BPJS.

“Yang berbayar itu antrinya zonde (tidak -- YKP) terlalu panjang. Konsul-
tasinya tidak terburu-buru, lebih indepth.” (satu keluarga pengguna BPJS 
di Kota Kupang -- rekaman WM).

Berdasarkan penuturan staf administrasi rumah sakit, tidak ada perbe-
daan waktu mengantri untuk menerima pelayanan pada pasien peserta 
JKN dan bukan-JKN.

“Tidak ada perbedaan saat mengantri untuk menerima layanan dari yang 
umum maupun yang BPJS, di rumah sakit kami semua antri sama-sama.” 
(staf administrasi salah satu rumah sakit di Kota Kupang -- rekaman WM).

Ketidakpuasan pengguna BPJS juga disebabkan oleh lambatnya pena- 
nganan dan alur administrasi pasien dibandingkan dengan penanganan 
dan alur administrasi pasien umum. Biasanya untuk mempercepat atau 
memperlancar penanganan, dibutuhkan kedekatan perseorangan atau 
ada ikatan keluarga antara pasien dengan tenaga kesehatan di sarana ke- 
sehatan yang dikunjungi.

“Ada perbedaan, misalnya, dulu sewaktu masih pasien umum pelayanan 
cepat, namun pembayarannya lumayan mahal. Sekarang, setelah meng-
gunakan BPJS, biaya cukup meringankan, namun pelayanan lambat, ter-
utama untuk alur administrasinya, seperti rujukan. Apalagi jika ada ke- 
luarga dengan petugas kesehatan justru dapat pelayanan lebih cepat dari 
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yang telah antri lebih lama.” (salah seorang peserta BPJS di Kota Kupang 
-- rekaman DKT).

 Adapun hambatan lainnya berkaitan dengan lambatnya penanganan 
pasien yang memakai JKN/BPJS.  Jika dibandingkan dengan pasien BPJS, 
pasien umum biasanya ada kecenderungan mendapat pelayanan dan pe- 
nanganan yang lebih cepat.

“Masalahnya disini masalah pelayanan, bukan soal ganti uang semata. Su-
dah biasa, jika pasien masuk sebagai pasien BPJS, maka pelayanan ter- 
kesan lambat. Namun kalau pasiennya adalah pasien umum, maka pe-
layanan cepat. Ini coba saya bandingkan, ketika saya masuk sebagai pasien 
umum operasi caesar, itu cepat sekali pelayanannya.” (salah seorang pe-
serta BPJS di Kota Kupang -- rekaman DKT).

Salah seorang informan ibu pengguna BPJS di Kota Kupang mengemuka-
kan bahwa dibutuhkan pendekatan dengan petugas rumah sakit untuk 
memperlancar pelayanan kesehatan ketika menggunakan JKN/BPJS. Hal 
tersebut dibenarkan oleh informan yang lain, karena dia sendiri pernah 
bekerja sebagai tenaga administrasi di rumah sakit tempatnya dirawat. 
Dengan faktor ‘kedekatan’ itu, penanganan dan pelayanan yang diterima 
cukup baik dan lancar, karena dia kenal dengan sebagian besar tenaga 
kesehatan dan administrasi yang bekerja di rumah sakit tersebut.

“Saya dulu pernah bekerja di bagian administrasi di rumah sakit, jadinya 
banyak kenalan. Makanya, pas berobat pelayanannya baik semua. Begitu 
pula dengan di Rumah Sakit M, di sana saya ada kenalan bidan, jadi sudah 
pasti mereka akan melayaninya baik. Karena faktor kedekatan itu. Tapi 
kalau dengar dari luar, pendaft aran di loket bisa membuat orang berkelahi 
karena prosesnya lama.” (salah seorang pengguna BPJS di Kota Kupang 
-- rekaman DKT).

Sikap Terhadap Layanan Kesehatan Reproduksi
melalui JKN/BPJS

Sikap (attitude) adalah tanggapan tertutup seseorang terhadap rang- 
sangan atau objek tertentu, melibatkan pendapat dan perasaan orang 
tersebut. Untuk mengetahui sikap mengenai pelayanan kesehatan repro-
duksi melalui skema JKN/BPJS, diajukan beberapa pertanyaan dalam 
bentuk kalimat pernyataan yang berkaitan dengan mutu, kemudahan ak-
ses, dan pelayanan yang pernah dialami oleh informan.

 Tanggapan informan terhadap pernyataan “Pelayanan kesehatan, khu- 
susnya pelayanan kesehatan reproduksi  melalui JKN/BPJS semakin lama 
semakin baik kualitasnya”, dapat dikelompokkan atas dua bagian: [1] ke- 
lompok yang menjawab pelayanan kesehatan reproduksi cenderung baik 
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atau berubah menjadi lebih baik; dan [2] kelompok informan yang me- 
ngatakan bahwa pelayanan yang didapat tidak ada perubahan. 

Menurut kelompok pertama, sejak pelayanan kesehatan reproduksi 
dicakup oleh JKN/BPJS, pelayanan kesehatan umumnya dan khususnya 
pelayanan kesehatan reproduksi, telah terjadi perubahan menjadi lebih 
baik dibandingkan sebelum mempergunakan JKN/BPJS.

“Sudah bagus, Bu. Sudah ada peningkatan, seperti melahirkan, operasi 
dan yang lain-lain, sudah ada peningkatan.” (kelompok ibu-ibu pengguna 
BPJS di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman DKT).

Seorang ibu rumah tangga yang pernah menggunakan layanan JKN/
BPJS mengatakan bahwa sejak mempergunakan JKN/BPJS, pelayanan 
kesehatan cenderung menjadi lebih baik. Menurutnya, dulu selalu saja 
ada kekurangan yang harus pasien cari sendiri. Tetapi pada saat sudah 
mempergunakan JKN/BPJS, tidak pernah ada obat atau pelayanan yang 
dicari sendiri, karena semua sudah disediakan oleh JKN/BPJS. Selain itu, 
dengan pelayanan kesehatan dicakup oleh JKN/BPJS, tidak perlu lagi 
mengeluarkan biaya tambahan.

“Ya, rasa saya jauh lebih baik, karena kalau dulu ada aja yang inilah yang 
kurang, yang itulah, tapi sekarang tidak ada saya harus mencari. Semua 
sudah disediakan oleh JKN, gak ada saya menggunakan uang saku saya.” 
(seorang ibu pengguna BPJS di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman 
WM).

Sementara itu, ada seorang remaja mengatakan bahwa dengan masuk-
nya pelayanan kesehatan reproduksi ke dalam skema JKN/BPJS menye-
babkan semakin meningkatkan mutu pelayanan, selain ada kemudah- 
an mendapatkan layanan kesehatan reproduksi. Karena, menurutnya, 
pelayanan kesehatan reproduksi JKN/BPJS membuat kemudahan bagi 
kaum perempuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi 
sejak dini tanpa harus menunggu adanya gejala sakit.

“Setuju. Karena dengan adanya layanan kesehatan reproduksi dari JKN/
BPJS, kita remaja bisa periksa kesehatan reproduksi seperti kanker payu-
dara sejak dini.” (seorang remaja pengguna BPJS di Kota Kupang -- rekam-
an WM).

Walau relatif banyak informan yang mengatakan semakin baik mutu 
pelayanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan reproduksi melalui 
JKN/BPJS, namun beberapa informan tersebut menambahkan catatan 
agar ada perbaikan mutu pelayanan dan tetap harus ada beberapa pe- 
ningkatan. Peningkatan itu diperlukan karena, menurut mereka, masih 
ada beberapa kekurangan. Dua orang informan di Kota Manado, misal-
nya, mengatakan bahwa masih sering terdengar ada keluhan kurangnya 
mutu pelayanan petugas di beberapa rumah sakit. Selain itu, juga masih 



Temuan   55

harus ada peningkatan atau perbaikan di sarana kesehatan, PUSKESMAS 
maupun rumah sakit, serta adanya peningkatan sumberdaya manusia 
petugas layanan.

“Sesuai pengalaman saya, layanan kesehatan reproduksi dan operasi sa-
ngat baik. Menurut saya, hal tersebut perlu dipertahankan. Walaupun ter-
kadang banyak juga yang mengeluhkan di beberapa rumah sakit tentang 
tidak maksimalnya layanan (petugas), namun pengalaman saya, petugas 
rumah sakit telah melakukan pelayanan secara baik. Hal-hal yang perlu 
ditingkatkan antara lain sarana yang memadai di rumah sakit dan PUS- 
KESMAS.” (seorang remaja di Kota Manado -- rekaman WM).
“Sejak 2014, saya sudah menggunakan BPJS yang dulunya diclaim oleh 
kantor sampai membayar mandiri. Kualitas layanan cukup baik, tinggal 
perbaikan dan peningkatan sumberdaya (manusia) yang perlu di perhati-
kan oleh BPJS dan pemerintah. Dalam proses persalinan, saya menilai su-
dah cukup baik.” (seorang ibu pengguna BPJS di Kota Manado -- rekam-
an WM).

Seperti mata uang yang memiliki dua sisi, begitu juga pendapat infor-
man terhadap pernyataan semakin membaiknya mutu layanan kesehatan 
reproduksi melalui JKN/BPJS. Beberapa informan justru memberikan 
jawaban sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa ada kecenderungan ti-
dak ada peningkatan mutu pelayanan, walau sudah masuk dalam skema 
JKN/BPJS.

“…Sampai saat ini belum ada saya rasakan lagi, kemana-mana berobat 
tetap saja seperti itu Yang saya mencoba ya, baru saja kemaren itu menco-
ba tidak juga ada perbaikan.” (seorang ibu di Kabupaten Padang Pariaman 
-- rekaman DKT).

Sementara itu, seorang ibu rumah tangga yang lain mengatakan tidak 
merasakan manfaat dengan memiliki kartu JKN/BPJS. Hal tersebut dika-
renakan kartu tersebut tidak bisa digunakan di tempat dimana dia bero-
bat.

“BPJS gunanya untuk berobat, tapi saya belum (pernah) pergunakan. Se- 
bulan lalu saya mencoba berobat menggunakan kartu BPJS di PUSKES-
MAS. Informasi dari orang, kartu ini bisa digunakan dimana saja. Tetapi 
ketika saya gunakan tidak berlaku di tempat saya berobat. Jadi pendapat 
saya untuk apa guna kartu ini, lebih baik dibuang saja.” (seorang ibu di 
Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman DKT).

Informan lainnya lagi, berdasarkan pengamatannya, mengatakan tidak 
ada peningkatan pelayanan kesehatan walaupun sudah melalui skema 
JKN/BPJS.  Menurutnya, hal ini karena pengalamannya sendiri menda- 
patkan pelayanan di sarana kesehatan, selain hasil pengamatan terhadap 
kotak saran atau kotak layanan yang menurutnya lebih banyak terisi di 
bagian keluhan atau bagian yang kurang bagus. 
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“Ketika pernah ke rumah sakit itu melihat kotak saran atau kotak layanan 
yang ada di rumah sakit tersebut kelihatan banyak yang terisi di bagian 
yang kurang bagus.” (seorang ibu di Kabupaten Padang Pariaman -- reka-
man DKT).

Selanjutnya, tanggapan para informan terhadap pernyataan “Akses un-
tuk mendapatkan pelayanan JKN/BPJS berbelit-belit dan ‘ribet’” dapat 
dikelompokkan menjadi tiga. Kelompok pertama adalah informan yang 
tidak setuju dengan pernyataan bahwa akses untuk mendapatkan JKN/
BPJS itu berbelit-belit.

“Tidak setuju. Kalau yang saya urus, tidak berbelit- belit.” (salah seorang 
remaja pengguna BPJS di Kota Kupang -- rekaman WM).
“Berdasar pengalaman saya ketika menggunakan BPJS, sangat mudah dan 
tidak ribet ketika menggunakan di rumah sakit dan klinik serta PUSKES-
MAS. Bahkan pengalaman saya ketika menggunakan BPJS di klinik, petu-
gas klinik memberikan layanan prioritas kepada istri saya karena meng-
gunakan layanan persalinan.” (seorang kepala keluarga pengguna BPJS di 
Kota Manado -- rekaman WM).
“Gak ribet... Gak ada (masalah), lancar-lancar saja.” (seorang remaja peng-
guna BPJS di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman WM).

Di kelompok pertama ini, ada beberapa anggapan di kalangan para in-
forman yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan layanan kesehatan 
cenderung berbelit-belit, antara lain, karena adanya kasus yang terlalu 
dibesar-besarkan sehingga muncul anggapan bahwa untuk mendapatkan 
akses JKN/BPJS cenderung berbelit-belit.

“Gak begitu berbelit, koq. Itu karena orang-orang aja yang membesar-be-
sarkan...” (seorang remaja pengguna BPJS di Kabupaten Padang Pariaman 
-- rekaman WM).

Kelompok kedua adalah informan yang berpendapat adanya kesan ber- 
belit-belit itu karena tidak mengikuti tata cara dan kurangnya persiap- 
an, dalam artian tidak membawa dokumen yang lengkap saat mengu-
rus administrasi JKN/BPJS. Sehingga, orang itu harus bolak-balik untuk 
memenuhi pemenuhan persayaratan administrasi. Jadi, menurut infor-
man ini, ketika melakukan urusan administrasi, semua dokumen harus 
lengkap dan sebaiknya menyediakan salinan (copy) dokumen lebih dari 
satu sehingga tidak perlu mondar-mandir untuk membuat salinan doku-
men-dokumen tersebut.

“Dikatakan ribet, nggak juga, ngurus kesana kemari gak ada ribet, apala-
gi saya butuh, tentu tidak merasa ribet...Ya, kita sudah tahu rumah sakit 
membutuhkan ini itu, apalagi sudah dikasih fasilitas layanan gratis, tentu 
butuh banyak... ini ke rumah sakit bawa satu fotokopiannya, ya tentu ri-
bet. Jadi, kalau ke rumah sakit, saya siapkan semua terlebih dahulu seperti 
fotokopi banyak-banyak. Jadi, kalau petugas minta, saya tinggal berikan.” 
(seorang ibu di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman WM).
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Menurut salah seorang informan lainnya, pengurusan JKN/BPJS tera-
sa berbelit-belit karena pengurusan dilakukan pada saat jatuh sakit dan 
butuh penanganan di sarana kesehatan. Ini juga memberi kesan ribet, 
apalagi kartu JKN/BPJS baru aktif 14 hari setelah terdaft ar, tidak bisa 
langsung digunakan setelah jadi.

“Tidak juga. Intinya sesuai prosedur. Dan tahu kalau baru berlaku 14 hari 
sesudahnya. Kalau sudah sakit baru mau urus... tuh yang buat jadi ribet.” 
(seorang anggota keluarga pengguna BPJS di Kota Kupang -- rekaman 
WM).

Akhirnya, kelompok ketiga adalah para informan yang memang setuju 
atau sependapat pelayanan JKN/BPJS itu berbelit-belit dan ribet. Sikap 
ini muncul karena adanya pengalaman langsung ketika mengurus dan 
menerima pelayanan kesehatan dengan menggunakan JKN/BPJS. Salah 
seroang ibu di Kabupaten Padang Pariaman, misalnya, mengaku pela- 
yanan yang pernah diterimanya kurang memuaskan dan cenderung ber-
belit-belit. Karena itu, menurutnya, apabila memiliki uang, lebih baik 
mendaft ar sebagai pasien umum saja, karena akan cepat mendapat pe-
layanan.

“Tadi sudah saya katakan baru sebulan ini saya gunakan, tapi belum juga 
membaik. Ibarat kata pepatah, sudah habis rasa. Saya coba gunakan lagi, 
tapi masih saja seperti yang dulu. Iya dengan uang yang banyak saja diba-
wa ke rumah sakit ini. Kalau dengan uang, iya cepat kita dilayani. Tapi 
kalau dengan kartu ini, ya tidak diacuhkan oleh orang.” (seorang ibu di 
Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman DKT).

Pendapat Petugas Kesehatan terhadap JKN/BPJS
Selain menggali hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan repro-

duksi perempuan dalam skema JKN, penelitian ini juga menggali pen-
dapat dari petugas kesehatan mengenai skema BPJS secara umum yang 
berdampak pada pelayanan kesehatan. 

1. Mekanisme Keluhan & Pengaduan
Lebih dari separuh responden petugas klinis menyatakan bahwa sudah 

ada mekanisme penyampaian keluhan tentang layanan BPJS. Pada survei 
pertama (2015), sebanyak 59% responden pertugas klinis menyatakan 
hal itu. Pada survei kedua (2016), meningkat menjadi sebanyak 67%, dan 
sebanyak 60% pada survei ketiga (2017). Di kalangan para petugas ad-
ministrasi, sebanyak 65% pada survei pertama (2015) yang menyatakan 
adanya mekanisme keluhan dan pengaduan. Lalu, sebanyak 76% pada 
survei kedua (2016), dan 66% pada survei ketiga (2017). Mereka semua 



menyebutkan bahwa penyampaian keluhan dan/atau pengaduan terba- 
nyak selama ini adalah melalui telepon atau saluran panggilan penting 
(hotline) dan layanan pesan singkat (short message service = SMS). Sama 
seperti kegiatan sosialisasi (lihat kembali TABEL-8), keluhan atau peng- 
aduan melalui organisasi profesi belum banyak disebutkan (TABEL-11). 
Dengan kata lain, sosialisasi mengenai penyampaian keluhan pun seha- 
rusnya lebih ditingkatkan lagi. 

MEKANISME

PETUGAS KLINIS PETUGAS ADMINISTRATIF

SURVEI-1
(2015)

SURVEI-2
(2016)

SURVEI-3
(2017)

SURVEI-1
(2015)

SURVEI-2
(2016)

SURVEI-3
(2017)

Pertemuan rutin 61,3 46,7 43,8 60,2 54,4 53,8
Telepon, saluran 
hotline, SMS

62,0 59,8 56,3 65,8 68,8 75,5

E-mail 26,5 23,9 12,5 37,1 34,0 36,1
Media 20,8 17,0 0 24,8 21,9 27,6
Sarana kesehatan 36,6 42,9 31,3 32,7 41,9 35,7
Dinas Kesehatan 40,6 38,6 18,8 36,5 40,0 32,1
Organisasi profesi 20,9 23,9 12,5 22,0 17,2 15,4

Sumber: Yayasan Kesehatan Perempuan (YPK), 2017.

TABEL-11
PROPORSI (%) JAWABAN RESPONDEN

TENTANG MEKANISME PARA PETUGAS KESEHATAN
MENYAMPAIKAN KELUHAN TERKAIT LAYANAN JKN/BPJS, 2015-2017

Pada hasil wawancara, jawaban tentang mekanisme keluhan dan peng- 
aduan ini cenderung beragam. Ada informan yang menyatakan disam-
paikan dalam bentuk buku pengaduan, kotak pengaduan, atau bisa juga 
lewat media sosial seperti aplikasi Whatsaap. Biasanya, keluhan dan/atau 
pengaduan tersebut untuk kalangan internal petugas di sarana kesehatan 
saja. Adapun untuk tingkat yang lebih tinggi, biasanya disampaikan lang-
sung ketika ada rapat di tingkat kabupaten atau kota, baik ke Dinas Kese- 
hatan maupun ke perwakilan BPJS.

“Kita punya buku pengaduan, tetapi campur semuanya antara BPJS dan 
yang umum, karena ada dalam manajemen kita ada buku pengaduan, ko-
tak pengaduan juga ada, ada WA nya juga.” (salah seorang Wakil Kepala 
PUSKESMAS di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman WM).
“Keluhan seperti itu kadang-kadang di waktu rapat kita sampaikan juga 
di kabupaten, misalnya, fasilitasi BPJS dan ada juga kawan-kawan PUS- 
KESMAS lainnya. Tetapi memang sesuai JUKLAK JUKNIS nya, seperti 
itu kita jelaskan ke pasien bahwasanya penyakit yang dideritanya tidak 
bisa dirujuk. Kita menjelaskan ke masyarakat, kita memberitahukan ala-
san-alasannya, dan kita yakinkan penyakitnya bisa kita bantu di PUSKES-
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MAS.” (salah seorang Wakil Kepala PUSKESMAS di Kabupaten Padang 
Pariaman -- rekaman WM).

2. Tambahan Beban Kerja dan Dampaknya 
Data kuantitatif hasil survei selama tiga tahun berturutan memperli-

hatkan bahwa lebih dari separuh responden petugas klinis menyebutkan 
adanya BPJS memberikan tambahan beban kerja pada mereka. Sekitar 
separuh dari mereka menyatakan bahwa tambahan beban kerja itu ber-
pengaruh pada mutu pelayanan yang mereka berikan. Sama halnya de-
ngan petugas administratif yang menyatakan bahwa BPJS berdampak 
kepada beban kerja. 

Dari data kualitatif, salah satu temuan menarik adalah adanya anggap- 
an dari petugas kesehatan yang menyatakan bahwa beberapa pelayanan 
yang dilakukan oleh mereka tidak tercakup oleh skema BPJS, sehingga 
dianggap sebagai kerja sosial.

“Untuk pasien KB, tidak bisa di layani di rumah sakit tipe C atau B. Ka-
dang ada pasien yang setelah melahirkan mau pasang KB, tidak tercover. 
Atau, yang pasien kuret mau IUD juga, tidak tercover. Jadi kita kerja so-
sial. Begitu juga untuk pap smear, tidak tercover...” (dokter di salah satu 
rumah sakit di Kota Kupang -- rekaman WM).

3. Kebijakan Operasional Khusus Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Pada survei pertama (2015) sampai ketiga (2017), 31-34% petugas kli-
nis dan petugas administratif menyebutkan bahwa tempat mereka be- 
kerja memiliki kebijakan operasional khusus terkait pelayanan kesehatan 
reproduksi perempuan. 

Sementara itu, dari hasil kualitatif diperoleh informasi bahwa telah 
ada kebijakan operasional khusus di sarana kesehatan di masing-masing 
daerah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi. Misal- 
nya, salah seorang responden di Kota Manado menyatakan bahwa untuk 
memaksimalkan layanan kesehatan reproduksi perempuan, kegiatan uji 
IVA dan pap smear dilakukan di lapangan yang ada di Tikala, Manado. 
Dalam kegiatan ini, pihak yang terlibat adalah Dinas Kesehatan Kota, 
BPJS dan jajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Nah, untuk memaksimalkan layanan kesehatan reproduksi, PKK Kota 
Manado bekerja sama dengan BPJS kota Manado dan Dinas Kesehatan 
melakukan IVA test dan pap smear bertempat di lapangan Tikala Kota 
Manado.” (Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado -- rekaman WM).

Sementara itu, di beberapa lokasi penelitian kualitatif lainnya diper-
oleh informasi tentang keberadaan kebijakan operasional khusus di sa-
rana kesehatan untuk pelayanan kesehatan reproduksi. Informasi itu 
menyebutkan bahwa kegiatan operasional khusus hanya melibatkan pi-
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hak Dinas Kesehatan saja.
“Program dalam mendeteksi dini penyakit kanker itu peserta JKN sudah 
diarahkan untuk mengecek dini sudah bebas biaya, khususnya ibu hamil. 
Semua juga harus sesuai dengan sistem rujukan yang sama dengan aturan 
dari BPJS, yang mengakibatkan tidak bisa diclaim yang membuat masya-
rakat harus pakai biaya sendiri.” (petugas Dinas Kesehatan Kota Kupang 
-- rekaman WM). 
“Yang sekarang kita juga ada program yang dimulai dari tahun kemarin 
yaitu GERNIS namanya, Gerakkan Nikah Sehat, untuk reproduksi juga, 
karena sekarang banyak kasus-kasus MBE. Dia mau catin di sini, lalu kita 
palanotes atau tes kehamilan, ternyata positif dan dia mau menikah. Jadi 
kita kerjasama dengan KUA (Kantor Urusan Agama -- YKP) supaya ang-
ka ini bisa kita turunkan. Jadi ibu-ibu hamil kadang berdampaknya kepa-
da gizi mereka, apalagi ibu hamil di bawah umur.” (seorang bidan di salah 
satu PUSKESMAS di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman WM).

4. Upaya Pencegahan melalui Skema BPJS
Data kuantitatif survei memperlihatkan para informan dari kalangan 

petugas administratif mengakui hanya 36% (pada survei pertama, 2015) 
sampai 29% (pada survei ketiga, 2017) sarana kesehatan yang menjalan-
kan upaya-upaya pencengahan di bidang kesehatan reproduksi perem-
puan dengan memanfaatkan skema pembiayaan BPJS. Keadaan ini me-
merlukan perhatian khusus, mengingat pentingnya upaya pencegahan  
yang pada gilirannya nanti akan menjadi jalan untuk menurunkan biaya 
kesehatan secara umum.

Dalam kenyataannya, hanya sebagian kecil pemanfaatan BPJS untuk 
upaya pencegahan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan repro- 
duksi perempuan. Salah seorang informan menyatakan bahwa di dae- 
rahnya, upaya kesehatan tidak hanya sekedar upaya pemajuan (promotif) 
dan pengobatan (kuratif), tapi juga upaya pencegahan (preventif). Upaya 
yang dimaksud adalah pemeriksaan pap smear melalui skema BPJS.

“Yang paling berperan sebenarnya BPJS yang, seperti tadi, mereka itu ha-
rus mampu menyampaikan hak peserta pengguna di samping kewajiban 
dari mereka. Dari jajaran kesehatan sendiri menitikberatkan pada pro-
motif-preventif itu lebih penting daripada kuratif-rehabilitatif, sehingga 
tetap petugas menyarankan agar jangan sakit baru periksa, tapi deteksi 
dini dengan fasilitas kesehatan yang ada.” (Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Kupang -- rekaman WM).

5. Masalah-masalah Pelaksanaan Layanan Kesehatan BPJS
Data kuantitatif dari penelitian ini juga memperlihatkan para petugas 

sarana kesehatan mengakui masih adanya cukup banyak masalah dalam 
pelaksanaan layanan kesehatan reproduksi melalui skema BPJS. Meski-
pun, juga terjadi penurunan jumlah mereka yang mengakui hal tersebut. 
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Pada survei pertama (2015), terdapat 66% petugas klinis yang menga-
kui adanya masalah-msalah yang dihadapi, dan menjadi hanya 56% pada 
survei ketiga (2017). Sementara itu, 61% petugas administratif menya-
takannnya pada survei pertama (2015) dan menjadi 65% pada survei ke- 
tiga (2017).

Dalam rekaman data kualitatif, para informan menyebutkan beberapa 
masalah yang paling sering terjadi adalah sebagai berikut :  

  Perubahan Tata Cara Sering Terjadi
Keluhan tentang sering terjadinya perubahan dalam tata cara penye-

lenggaraan layanan dikemukakan oleh beberapa informan. Petugas ad-
ministrasi BPJS biasanya menyebut perubahan tata cara yang berkaitan 
dengan masalah rujukan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan tidak 
memberikan gambaran yang spesifi k tentang apa yang menjadi perubah- 
an, tetapi lebih pada peraturan Kementerian Kesehatan tentang BPJS.

“Dari waktu ke waktu berjalannya BPJS, ada banyak perubahan... seperti 
dulu, rujukan itu dapat dilakukan langsung ke rumah sakit besar seper-
ti M. Jamil Padang, tapi sekarang rujukan dilakukan secara berjenjang.” 
(petugas administrasi BPJS di Kabupaten Padang Pariaman -- rekaman 
WM).
“Kebijakan terkait BPJS setiap tahunnya terjadi perubahan yang sangat 
signifi kan... Sepengetahuan saya, aturan yang terakhir kali berubah terkait 
JKN/BPJS yakni PERMENKES 80 dan 81 Tahun 2018. Perubahan yang 
terjadi mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan tingkat 
kebutuhan masyarakat serta kesiapan dari Kementerian Kesehatan.” (Ke-
pala Dinas Kesehatan Kota Manado -- rekaman WM).

 Tambahan Beban Kerja
Jika perubahan tata cara penyelenggaraaan BPJS banyak dikemukakan 

oleh petugas administrasi, maka para tenaga klinis justru lebih banyak 
mengeluhkan tambahan beban kerja mereka. Keluhan ini diperoleh dari 
wawancara dengan beberapa orang tenaga klinis di mana pelayanan yang 
mereka berikan tidak tercakup oleh skema BPJS, sehingga akhirnya di-
anggap sebagai kerja sosial.

“Untuk pasien KB tidak bisa di layani di rumah sakit tipe C atau B. Ka-
dang ada pasien yang setelah melahirkan mau pasang KB, tidak tercover. 
Atau yang pasien kuret mau IUD, juga tidak tercover. Jadi kita kerja sosial. 
Begitu juga untuk pap smear, tidak tercover...”  (dokter di salah satu rumah 
sakit di Kota Kupang -- rekaman WM).
“Tidak setuju. Karena, misalnya, untuk wanita melahirkan dan langsung 
steril bisa terclaim. Tapi kalau setelah 2 minggu mau steril, tidak terclaim. 
Kecuali setelah 40 hari baru bisa terclaim. Dulu dokter demo karena isti-
lahnya bekerja gratis. Sekarang terclaim, tapi tetap dibatasi juga.” (seorang 
dokter di salah satu rumah sakit di Kota Kupang -- rekaman WM).
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 Rujukan ‘Ribet’
Masalah lain yang sering dikeluhkan, baik oleh tenaga klinis maupun 

oleh tenaga administrasi, adalah masalah rujukan yang dianggap ‘ribet’ 
atau berbelit-belit. Menurut mereka, terlalu banyak persyaratan yang di- 
berikan oleh BPJS untuk rujukan. Menurut para tenaga klinis, secara me-
dis pasien harus dirujuk dan mendapat perawatan di sarana kesehatan 
tingkat lanjut, tetapi terkadang menurut BPJS justru itu tidak perlu, cu-
kup dilayani di sarana kesehatan tingkat pertama. Tambah ‘ribet’ lagi, 
terkadang masalah ini baru muncul justru ketika rumah sakit mengaju-
kan claim kepada BPJS.

“Di pihak rumah sakit, untuk pelayanan itu yang penting pasien datang 
dengan berkas yang lengkap. Kami dari pihak rumah sakit tidak bisa me-
nolak untuk dilayani dengan menggunakan BPJS, sementara pas akan di-
claim ke BPJS, ada yang tidak memenuhi persyaratan dari pihak BPJS, 
misalnya, diagnosa pasien yang kami layani menurut pihak BPJS harus 
dilayani di fasilitas kesehatan pertama, bukan ke fasilitas kesehatan lan-
jutan, sementara untuk administrasi pasien pengguna BPJS menurut ka-
mi sudah lengkap tetapi dari pihak BPJS claim tidak dibayar, sedangkan 
pasien telah kami layani.” (petugas administrasi di salah satu rumah sakit 
di Kota Manado -- rekaman WM).

Keluhan tentang rujukan yang ‘ribet’ ini juga dikemukakan oleh sa-
lah seorang petugas kesehatan di Kota Kupang yang mengatakan bah-
wa peranan pihak BPJS dirasakan tidak ada dalam penyediaan layanan 
kesehatan reproduksi, kecuali dalam hal claim diagnosis. Bahkan, ada 
kecenderungan bila ada keluhan atau pengaduan, seolah-olah karena ke-
salahan perawat, bidan dan dokter.

“Tidak ada sama sekali. Cuma urus ketika kita claim diagnosis. Itu pun 
lama. Dibuat verifi kasi, status bolak-balik, dana tidak turun-turun. Dan 
juga tidak ada petugas BPJS di rumah sakit. Kalau ada complaint, seo-
lah-olah perawat, bidan, dan dokter yang salah...” (dokter di salah satu 
rumah sakit di Kota Kupang -- rekaman WM).

 Kurang Sosialisasi
Hambatan lain berkaitan pelaksanaan BPJS/JKN, menurut para tena-

ga klinis dan administrasi di sarana kesehatan, adalah masih kurangnya 
sosialisasi, apalagi dengan seringnya terjadi perubahan tata cara penye-
lenggaraan. Kurangnya sosialisasi ini tidak saja membingungkan para 
tenaga klinis dan administrasi, tetapi juga penerima manfaat. Jadi, harus 
lebih sering dilakukan sosialisasi sehingga pemberi dan penerima man-
faat bisa mengetahui hak dan kewajiban mereka. Yang harus banyak di- 
sosialisasikan adalah beberapa hal penting seperti alur pelayanan, jenis 
obat-obatan yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh BPJS, serta tata 
cara rujukan.
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“Semua juga harus sesuai dengan sistem rujukan yang sama dengan aturan 
dari BPJS, yang mengakibatkan tidak bisa diclaim, yang membuat masya-
rakat harus pakai biaya sendiri. Hal ini juga karena kurangnya sosialisasi 
intens dari BPJS ke masyarakat terkait tentang hak dari peserta BPJS. Per-
lu adanya penyampaian rutin dari BPJS.” (petugas Dinas Kesehatan Kota 
Kupang -- rekaman WM).
“Permasalahan yang sering muncul berdasarkan pengalaman saya selama 
BPJS ini ada paling banyak pada minimnya sosialisasi pada masyarakat 
selaku pengguna BPJS. Sosialisasi yang dimaksud berkaitan dengan alur 
pelayanan, obat-obatan, sistem claim, dan biaya rujukan.” (dokter di salah 
satu rumah sakit di Kota Manado -- rekaman WM).
“BPJS harus sosialisasi tentang alur pelayanan sehingga bisa terclaim. BPJS 
menilai fasilitas tapi tidak berkontribusi untuk itu. Untuk kontrasepsi, ha-
rusnya ada di setiap tingkatan fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan 
tingkat pertama, rumah sakit tipe C maupun tipe B.” (dokter di salah satu 
rumah sakit di Kota Kupang -- rekaman WM).

 Claim Terlambat
Hambatan lain adalah sering terlambatnya claim dijawab oleh BPJS. 

Keterlambatan ini, menurut salah seorang informan tenaga kesehatan, 
karena terkadang pihak BPJS cukup merepotkan ketika pelaksanaan pe-
mantauan. Pihak BPJS meminta laporan yang jelas dan rinci untuk men-
cairkan claim yang ada di PUSKESMAS maupun rumah sakit. Kesann-
ya, mereka hanya terpaku pada peran dan tugasnya sendiri saja, padahal 
para petugas di sarana kesehatan juga harus menunaikan tanggungjawab 
lain sesuai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) nya.

“Karena BPJS hanya fokus pada perannya untuk melaksanakan claim kapi- 
tasi bagi rumah sakit, PUSKESMAS, dan klinik yang menerima rujukan.” 
(dokter di salah satu rumah sakit di Kota Manado -- rekaman WM).
“Nanti 2017-2018 saya rasa akan banyak masalah, pembayaran claim ter-
lalu berbelit-belit dari pihak BPJS, banyak mempersulit, banyak aturan...” 
(petugas administrasi salah satu rumah sakit di Kota Manado -- rekaman 
WM).
“Kalau belum bisa mengclaimkan kami, ya bersabar saja dulu. Kadang-ka-
dang ada ribut-ributnya juga sih. Kapan cair? Kapan cair? Dongkol kita... 
seperti sekarang ini kita sudah masukin bahannya semua, cuma masuk-
kan dulu uangnya ke rekening PUSKESMAS, sampai sekarang belum ma-
suk.” (salah seorang Kepala PUSKESMAS di Kabupaten Padang Pariaman 
-- rekaman WM).  

Dukungan terhadap Program JKN/BPJS
Salah satu pertanyaan kunci yang diajukan kepada para responden, baik 

warga masyarakat maupun petugas di sarana kesehatan, adalah menge-
nai persetujuan mereka terhadap kebijakan pemerintah memberlakukan 
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skema JKN/BPJS ini. Hampir sama dengan responden warga masyarakat, 
persentase petugas di sarana kesehatan yang setuju terhadap kebijakan 
JKN/BPJS ternyata cukup tinggi, yaitu sebanyak 88 - 93% petugas klinis 
dan 95 - 96% petugas administratif. Data ini mencakup semua survei se-
lama tiga tahun berturutan (2015-2017). Selain dari jawaban kuesioner, 
pernyataan setuju oleh para tenaga klinis dan administrasi layanan kese-
hatan tersebut juga diperoleh dari hasil diskusi kelompok terarah dan 
wawancara mendalam. Sebagian besar mereka menyetujui program ini 
karena dianggap membantu pembiayaan kesehatan, terutama bagi warga 
masyarakat yang kurang mampu.

“Setuju, karena memang sangat membantu dari segi biaya.” (bidan di salah 
satu PUSKESMAS di Kota Kupang -- rekaman WM).
“Iya, saya sangat setuju dengan pernyataan itu, karena adanya JKN/BPJS 
ini memang sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk bisa ber-
obat ketika sakit. Jadi saya sangat mendukung sekali dengan program ini 
karena itu tadi sangat membantu masyarakat.” (bidan di salah satu rumah 
sakit di Kota Manado -- rekaman WM).
“Setuju, karena pasien yang punya BPJS itu dalam pelayanan mendapat 
kemudahan, karena mendapat jaminan, terutama kalau dirujuk atau pun 
rawat nginap. Tapi untuk di poli atau rawat jalan juga penting.” (seorang 
petugas administrasi layanan di salah satu PUSKESMAS di Kota Kupang 
-- rekaman WM).

Seorang petugas kesehatan sebagai tenaga medis perbantuan 
di Poliklinik Desa (POLINDES) di Tanjung Jabung Timur, Jambi. 
memeriksa dan mengisi jurnal kerja harianmya. Selain sangat 
dibutuhkan untuk pelayanan rutin kepada kaum perempuan 

setempat, kehadiran tenaga profesional di sarana layanan kesehatan 
di perdesaan sangat membantu menyebarluaskan informasi dan 

pendidikan kesehatan bagi warga masyarakat. Profesionalisme 
mereka sangat dibutuhkan bukan hanya di bidang layanan medis, 
tetapi sekaligus juga dalam layanan bukan-medis, misalnya, dalam 
pengelolaan data dan informasi kesehatan. Sudah terbukti selama 

puluhan tahun bahwa salah satu ketersediaan data dasar (baseline) 
sektoral terbaik di negeri ini adalah di sektor kesehatan, misalnya, 

data rekam medik yang rinci dan lengkap dari garda-garda terdepan 
layanan kesehatan seperti POLINDES, POSYANDU, dan PUSTU. 
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Dokter dan bidan PUSKESMAS di satu kecamatan di Sulawesi 
Selatan melakukan kunjungan rumah ke salah seorang ibu warga 
setempat yang putranya menderita kelainan fi sik (diffability) dan 

mental (down syndrome). Layanan jaminan kesehatan, karena 
itu, sesungguhnya dan pada hakikatnya adalah juga layanan 

sosial (social services) dalam artian luas, termasuk pada para 
korban bencana, seperti seorang ibu dan anak-anaknya di salah 

satu tenda pengungsi korban konfl ik dan kerusuhan tahun 
1999-2002 di Maluku Tengah (GAMBAR SISIPAN). Para petugas 

layanan kesehatan di garda terdepan, seharusnya memiliki 
wawasan (perspektif) luas seperti itu terhadap skema JKN/BPJS 

yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi mereka. Mereka 
harus benar-benar faham bahwa tugas mereka adalah memenuhi 

kebutuhan salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh 
ditunda-tunda (non derogable rights) dengan alasan apapun.



Salah seorang dokter relawan 
dari satu lembaga swadaya 
masyarakat memeriksa keadaan 
kesehatan seorang ibu korban 
bencana alam gempa bumi 
di salah satu tenda darurat 
di Bantul, Yogyakarta. Karena 
sifatnya yang khas, cakupan 
layanan kesehatan reproduksi 
dalam skema JKN/BPJS juga 
sudah harus mempertimbangkan 
bentuk layanan khusus dalam 
keadaan darurat bencana atau 
krisis.



Simpulan
1. Keanggotaan JKN/BPJS --berdasarkan hasil survei selama tiga ta-

hun berturutan (2015-2017)-- cenderung meningkat, yaitu dari 62% 
pada survei pertama (2015) menjadi 67% pada survei kedua (2016) 
dan bertambah lagi menjadi 74% pada survei ketiga (2017). Walau-
pun jumlah peserta JKN/BPJS cenderung meningkat, tetapi tingkat 
pemahaman mengenai berbagai tata cara (pendaft aran, pembayaran, 
rujukan, dan cakupan pelayanan) BPJS masih rendah, yaitu sekitar 40-
50%. Angka tersebut relatif tidak berubah selama tiga tahun masa sur-
vei. Pengetahuan peserta JKN/BPJS tentang tata cara menjadi anggota 
atau peserta BPJS, cenderung tinggi di kalangan peserta BPJS mandiri 
dibanding, misalnya, peserta BPJS yang dikordinasikan dan dikelola 
oleh lembaga (badan atau perusahaan) serta peserta BPJS Penerima 
Bantuan Iuran (PBI).
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2. Pengetahuan informan tentang kesehatan reproduksi dan layanan ke- 
sehatan reproduksi yang dicakup oleh JKN/BPJS cukup beragam, dari 
yang tidak tahu atau belum pernah mendengar sama sekali sampai 
dengan yang pernah mendengar atau sudah mengetahui. Sebagian be-
sar warga masyarakat, terutama dari kelompok remaja dan beberapa 
kelompok ibu-ibu, masih belum memiliki pemahaman tentang pe-
layanan infeksi saluran reproduksi (ISR) atau infeksi menular seksual 
(IMS) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang masuk dalam 
cakupan JKN/BPJS, cenderung masih rendah, berkisar hanya 17-21%. 
Informan perempuan yang sudah memiliki pengetahuan tentang kese-
hatan reproduksi, sebagian besarnya belum bisa menceritakan tentang 
kesehatan reproduksi perempuan secara rinci dan menyeluruh, masih 
sebatas pengetahuan penggalan (fragmented knowledge) masalah ke- 
sehatan reproduksi dan persalinan. Informasi tentang kesehatan rep- 
roduksi dan layanan kesehatan reproduksi yang dicakup oleh JKN/
BPJS mereka peroleh tidak terbatas hanya dari media massa dan me-
dia komunikasi-informasi-edukasi (KIE) saja, tetapi juga dari keluar-
ga, tetangga maupun orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga 
kesehatan. Meskipun dalam beberapa hal juga masih belum lengkap 
dan rinci, pengetahuan para petugas kesehatan mengenai pelayanan 
kesehatan reproduksi perempuan yang dicakup oleh BPJS relatif le-
bih baik dibanding dengan pengetahuan warga masyarakat. Namun, 
masih banyak hal yang secara rinci harus disosialisasikan lagi secara 
lebih efektif kepada para petugas kesehatan.

3. Terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam mengakses 
layanan kesehatan reproduksi perempuan melalui JKN/BPJS. Ham-
batan dalam memanfaatkan BPJS untuk pelayanan kesehatan repro-
duksi berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan 
internal, abtara lain, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan rep- 
roduksi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang tersedia di sarana 
kesehatan. Hambatan internal lainnya adalah masih kuatnyaperasaan 
malu untuk pemeriksaan organ-organ reproduksi. Selain itu, masih 
ada yang merasa tabu akan hal-hal yang terkait dengan kesehatan rep- 
roduksi. Adapun hambatan eksternal adalah biaya yang mahal, ada-
nya perbedaan pelayanan antara peserta BPJS dan bukan-BPJS, tidak 
ada waktu karena bekerja, dan adanya pengaruh orang terdekat dalam 
pengambilan keputusan, terutama keputusan yang berhubungan de-
ngan kesehatan reproduksi perempuan. 

4. Data kuantitatif hasil kuisioner memperlihatkan kurang dari separuh 
responden menggunakan layanan kesehatan reproduksi yang dicakup 
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oleh BPJS. Sebagian besar (40%) memanfaatkannya untuk layanan 
persalinan dan kehamilan. Data kualitatif hasil diskusi kelompok ter-
arah dan wawancara mendalam memberi gambaran yang lebih be-
ragam. Para informan menyatakan menggunakan BPJS untuk peme- 
riksaan organ reproduksi, periksa kehamilan, dan persalinan. Alasan 
utama penggunaan layanan kesehatan reproduksi pada sebagian be-
sar informan adalah keringanan biaya karena ditanggung oleh ske-
ma JKN/BPJS. Secara keseluruhan, baik responden survei kuantitatif 
maupun informan survei kualitatif merasa puas akan pelayanan kese-
hatan reproduksi yang mereka terima. Meskipun demikian, masih 
ada responden yang merasa kurang puas karena merasakan adanya 
pembeda-bedaan (diskriminasi) pelayanan yang diberikan kepada pe- 
serta BPJS dan bukan-BPJS, selain adanya biaya tambahan yang harus 
dikeluarkan untuk obat-obatan yang tidak ditanggung oleh BPJS.

5. Menurut informan dari kalangan warga masyarakat, terdapat bebera- 
pa sumber informasi mengenai pelayanan kesehatan reproduksi yang 
ditanggung oleh BPJS. Sumber informasi tersebut tidak hanya media 
massa, namun lebih banyak didapatkan dari keluarga atau orang lain 
yang  bekerja di lembaga-lembaga kesehatan. Beberapa orang infor- 
man mendapatkan informasi langsung dari orang terdekat seperti dari 
keluarga, teman, atau tetangga. Selain informasi dari orang terdekat, 
ada juga informan yang mendapat informasi langsung dari petugas 
kesehatan atau petugas BPJS.

6. Dari hasil diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam, seba-
gian besar informan bersikap setuju terhadap pernyataan “Pelayanan 
kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan reproduksi, melalui JKN/
BPJS semakin lama semakin baik mutunya”. Adapun terhadap pernya- 
taan “Akses untuk mendapatkan pelayanan JKN/BPJS berbelit-belit 
dan ‘ribet’,” sebagiannya tidak setuju. Hal ini menggambarkan bahwa 
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS menunjukkan adanya 
arah perbaikan di mata informan. 

7. Dari sisi kebijakan, hampir semua pelayanan kesehatan reproduk-
si perempuan sudah dijamin melalui skema BPJS, kecuali untuk pe-
layanan kemandulan. Namun, permasalahan yang masih ada adalah 
pada tingkat mana pelayanan itu diberikan. Pelayanan KB, misalnya, 
hanya diberikan di tingkat pelayanan pertama (primer), kecuali untuk 
tindakan pembedahan (operasi). Selain itu, upaya pencegahan juga 
belum banyak diberikan. 
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Saran
 Untuk BPJS:
1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan BPJS pada 

semua pihak (rumah sakit, PUSKESMAS, dan warga masyarakat). 
Salah satu yang terpenting adalah tentang komponen-komponen pe-
layanan yang ditanggung dan yang tidak ditanggung oleh skema JKN/
BPJS.  

2. Perlunya meningkatkan sosialisasi tentang tata cara layanan kesehatan 
reproduksi yang dicakup oleh JKN/BPJS, demi  meningkatkan peng-
gunaan layanan kesehatan reproduksi yag tersedia di sarana kesehatan. 

3. Perlunya kejelasan dan sosialisasi bahwa tidak ada perbedaan dalam 
pemberian pelayanan antara peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iu-
ran) dan bukan-PBI.

4. Perlu evaluasi bentuk kerjasama dan pola komunikasi dengan pihak 
Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan PUSKESMAS. 

 Untuk Dinas Kesehatan:
1. Bersama dengan BPJS melakukan pemantauan dan evaluasi pola dan 

bentuk-bentuk  kerjasama dan komunikasi yang sudah dilakukan sela-
ma ini. 

2. Perlunya meningkatkan program edukasi tentang kesehatan reproduk-
si pada seluas mungkin warga masyarakat, sekaligus mensosialisasikan 
tata cara layanan kesehatan reproduksi yang dicakup oleh skema JKN/
BPJS, demi meningkatkan penggunaan layanan kesehatan reproduksi 
yang sudah tersedia di berbagai sarana kesehatan. 

3. Secara berkala tetap melakukan pemantauan pelaksanaan dan pe-
manfaatan pelayanan kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh garda 
layanan terdepan seperti rumah-rumah sakit dan PUSKESMAS. 

 Untuk Rumah Sakit & PUSKESMAS:
1. Lebih meningkatkan perhatian, kepedulian terhadap keluhan dan/atau 

pengaduan warga masyarakat tentang berbagai hal yang terkait dengan 
pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, yang dicakup 
oleh skema JKN/BPJS.

2. Menyediakan media atau wadah dan mekanisme pemecahan masa-
lah terhadap berbagai keluhan dan/atau pengaduan warga masyarakat 
mengenai pelayanan kesehatan reproduksi, terutama yang dicakup da-
lam skema JKN/BPJS. 
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3. Menyepakati bentuk atau pola komunikasi yang lebih efektif dengan 
pihak Dinas Kesehatan dan BPJS agar informasi terdistribusi secara 
lebih berdaya guna dan berdaya hasil, selain untuk mengantisipasi ter-
jadinya salah komunikasi.
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Dalam keadaan kemalangan sebagai korban bencana gempa bumi besar tahun 
2006 di Yogyakarta dan sekitarnya, ibu-ibu warga satu desa terdampak bencana 
tetap setia menyelenggarakan dan mengikuti acara pengajian bekala tetap mereka 
di salah satu tenda darurat di sana. Sama seperti ibu-ibu di beberapa desa korban 
bencana kebakaran besar hutan dan lahan tahun 2018 di Tanjung Jabung Timur, 
Jambi (GAMBAR SISIPAN). Majelis-majelis swadaya kaum perempuan itu, juga 
sudah terbukti merupakan salah satu wahana efektif penyebaran informasi dan 
pengetahuan tentang masalah-msaalah sosial dan kesehatan, termasuk masa-
lah-masalah kesehatan reproduksi. BPJS seharusnya dengan sigap memanfaatkan 
majelis-majelis tradisional warga semacam ini untuk penyebaran informasi yang 
lebih berdaya hasil tentang layanan JKN.
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