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ABSTRACT
Background: In 2011 the Ministry of Health launched a policy of the Giving
Birth Guarantee Program (Jampersal) as a form of intervention in reducing MMR
and IMR. Cutting off this Jampersal policy program require an evaluation of those
implementation.
Objective: The research objective was to evaluate the performance of policies
Giving Birth Guarantee Program in Serang District in terms of the criteria of
effectiveness, efficiency, adequacy, grading, responsiveness, and accuracy, as
well as contribution to increase coverage maternal and neonatal health program.
Method: The method used in this research is embedded concurrent mixed
methods. The qualitative research of depth interviews with informants as many as
11 people were held in June and July 2014. The analysis used arecontent analysis
and constructivism, while as supporting data quantitative analysis was used as
secondary data.
Result: Results of the study shows that the  effectiveness of program coverage is
high and the use of  funds which follows the guidelines make Jampersal Program
is effective enough. Jampersal fund wasmore than enough but had no effect in
reducing MMR and IMR. The distribution of funds in the form of program
services of Jampersal was distributed evenly to the whole society. Jampersal
public response to the program was excellent, and there is an increase in the
number of giving birth by health workers in health  facilities. The target accuracy
of Jampersal program perceived by the public, and there are a contribution of
Jampersal Program policies to ward the increased coverage of maternal and
neonatal health program.
Conclusion: Implementation of policy Giving Birth Guarantee Program in the
district of Serang shows good performance and optimal. Then it is proper that the
government maintain a positive thing from the policyby making  regulations in the
form of policy rules in the form of Regulation of the Minister of
Health(Permenkes). Such regulation is expected to streng then the implementation
of the National Health Insurance (JKN), so that the whole community can be



protected in health  financing  problems, especially those  related to the cost of aid
delivery.
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ABSTRAK

Latar belakang: Tahun 2011 Kementerian Kesehatan RI membuat suatu
kebijakan dengan meluncurkan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagai
bentuk intervensi dalam penurunan AKI dan AKB. Berakhirnya kebijakan
Program Jampersal, memerlukan tindakan evaluasi terhadap implementasinya.
Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja
kebijakan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Serang ditinjau dari kriteria
efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, serta
kontribusinya terhadap peningkatan cakupan Program Kesehatan Ibu dan Bayi
(KIB).
Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mixed methods
concurrent embedded. Penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap
informan sebanyak 11 orang yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan
Juli 2014. Analisis yang digunakan yaitu content analysis dan constructivisme,
sedangkan kuantitatif sebagai pendukung dengan menggunakan data sekunder.
Hasil: Hasil dari penelitian menunjukkan sebagai berikut: tingkat efektivitas
cakupan program tinggi dan penggunaan dana sesuai juknis membuat Program
Jampersal efisien. Pendanaan Jampersal lebih dari cukup tapi tidak berpengaruh
dalam penurunan AKI dan AKB.  Pendistribusian dana dalam bentuk pelayanan
Program Jampersal merata kepada kelompok sasaran. Respon masyarakat
terhadap Program Jampersal sangat baik, dan terdapat peningkatan jumlah
persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Ketepatan sasaran
Program Jampersal dirasakan oleh masyarakat, dan terdapat kontribusi kinerja
kebijakan Program Jampersal terhadap peningkatan cakupan Program KIB.
Kesimpulan: Pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten
Serang menunjukkan kinerja yang baik dan optimal. Maka sudah selayaknya
pemerintah mempertahankan hal yang positif dari kebijakan tersebut dengan
membuat regulasi berupa aturan kebijakan (policy rules/beleids regels) dalam
bentuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Regulasi yang dibuat
diharapkan memperkuat pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
sehingga seluruh masyarakat bisa terlindungi dalam masalah pembiayaan
kesehatan, terutama yang berkaitan dengan biaya pertolongan persalinan.

Kata kunci: Evaluasi, kebijakan, Program Jaminan Persalinan



PENDAHULUAN

Menurut Blum, derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 (empat)
faktor, yaitu: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Keempat
faktor tersebut yang paling besar pengaruhnya adalah faktor lingkungan dan
perilaku.1 Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka
kematian, antara lain: Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB). Saat ini Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di
Indonesia masih cukup tinggi. Menurut data Survei Demografi Kesehatan
Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan, Angka Kematian Ibu (AKI) 359 per
100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) 32 per 1000 kelahiran
hidup, Angka Kematian Neonatus (AKN) 19 per 1000 kelahiran hidup.
Berdasarkan kesepakatan global dalam Millenium Development Goals (MDGs
2000) sampai tahun 2015. Angka Kematian Ibu (AKI)  menurun dari 359 per
100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012  menjadi 102 per 100.000 kelahiran
hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) menurun dari 32 per 1000 kelahiran
hidup pada tahun 2012  menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup.2

Faktor penyebab kematian ibu yaitu penyebab langsung dan tidak
langsung. Penyebab langsung adalah sebagai akibat komplikasi kehamilan,
persalinan atau nifas, dan segala intervensi atau penanganan tidak tepat  dari
komplikasi tersebut. Hasil SKRT 2001, menunjukkan bahwa  kematian ibu
akibat langsung pada saat persalinan (90 %) dan segera setelah persalinan yaitu
perdarahan (28 %). Penyebeb langsung  terdiri dari eklamsia (24 %), infeksi (11
%), komplikasi pueperium (8 %), partus macet (5 %), abortus (5 %), trauma
obstetric (5 %), emboli (3 %), dan lain-lain (11 %). Penyebab tidak langsung
adalah merupakan akibat dari penyakit yang sudah ada atau penyakit yang timbul
sewaktu kehamilan yang berpengaruh terhadap kehamilan  (anemia dan kurang
energi kronik ). 3,4,2

Kematian ibu juga diakibatkan beberapa faktor risiko, antara lain keadaan
tiga terlambat dan empat terlalu. Tiga terlambat, yaitu terlambat mengambil
keputusan (delay in decision making to go to the health providers), terlambat
transportasi (delay because of transportation), terlambat mendapatkan pelayanan
kesehatan (delay ini receiving a proper helath care).2 Keadaan empat terlalu,
yaitu terlalu sering melahirkan (jarak kehamilan/persalinan kurang dari 2 tahun),
terlah anak terlalu banyak/lebih dari tiga), terlalu muda melahirkan (usia ibu
terlalu muda/kurang dari 20 tahun), dan terlalu tua melahirkan (usia ibu terlalu
tua/lebih dari 35 tahun).5

Riskesdas 2010 menyatakan bahwa persalinan oleh tenaga kesehatan pada
kelompok sasaran miskin baru mencapai 69,3 %, sedangkan persalinan yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan baru mencapai 55,4 %.
Kondisi tersebut terjadi disebabkan adanya faktor permasalahan biaya. Strategi
untuk menghilangkan masalah biaya, maka pada tahun 2011 Menteri Kesehatan
Republik Indonesia membuat suatu kebijakan dengan meluncurkan Program
Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagai bentuk intervensi dalam penurunan
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). 2



Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang
meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas
termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan
bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
Jaminan Persalinan merupakan kebijakan pemerintah untuk  mengatasi kematian
ibu dan bayi yang tidak menurun, sehingga setiap ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu
menyusui mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Pendanaan Jaminan
Persalinan terintegrasi dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas). Dilihat dari uraian pengertian di atas, maka manfaat yang diterima
oleh penerima Jaminan Persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan,
nifas, bayi baru lahir, dan KB pasca persalinan. Kebijakan Jaminan Persalinan
dimulai dengan dikeluarkannya petunjuk teknis Jaminan Persalinan yang diatur
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Per/III/2011. Peraturan
tersebut selanjutnya disempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor  2562/Menkes/Per/XII/2011.2

Tujuan Program Jampersal yang ingin dicapai, yaitu: meningkatnya
cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas ibu,
pelayanan bayi baru lahir, Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan, dan
penanganan komplikasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten,
serta terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan
akuntabel.2

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN), pasal 3, menyebutkan bahwa SJSN bertujuan untuk memberikan
jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan
atau anggota keluarganya. Pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus dibentuk dengan Undang-Undang.
Pada tanggal 28 oktober 2011, disahkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada pasal 1 ayat (1)
menyebutkan bahwa BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial. Pada pasal 9 ayat (1) menyatakan
bahwa BPJS kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan
yang dimulai pada bulan Januari tahun 2014.6

Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap kebijakan Program
Jaminan Persalinan, yaitu: Menteri Kesehatan Republik Indonesia
memberhentikan kebijakan Program Jaminan Persalinan sampai dengan tahun
2013. BPJS kesehatan hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta
yang aktif membayar iuran atau kepada peserta penerima bantuan iuran yang
selama ini menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas).6

Peserta Jamkesmas di Kabupaten Serang  sebanyak 255.000 jiwa dan yang
mendapat persetujuan Kemenkes untuk masuk dalam kepesertaan BPJS sebanyak
203.000 jiwa, sedangkan sisanya 52.000 belum jelas. Pemerintah Kabupaten
Serang memasukkan 52.000 jiwa tersebut dalam Jamkesda dan dilakukan secara
bertahap. Tahap pertama yang dimasukkan dalam Jamkesda sebanyak 10.000
jiwa. Berakhirnya kebijakan Program Jampersal memungkinkan banyaknya



masyarakat miskin yang tidak terlindungi dalam pelayanan kesehatan, terutama
masalah pertolongan persalinan. Masyarakat miskin cenderung memilih dukun
dalam pertolongan persalinan dengan alasan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyawati, dkk menunjukkan bahwa kondisi
sosial ekonomi dan pengetahuan mempengaruhi preferensi ibu hamil untuk
melakukan proses persalinan menggunakan dukun.7

Kebijakan Program Jampersal sudah berlangsung selama tiga tahun, yaitu
mulai dari tahun  2011 sampai dengan 2013. Berakhirnya kebijakan Program
Jaminan Persalinan, memerlukan tindakan evaluasi terhadap  pelaksanaan
kebijakannya. Dwiyanto, menyatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah menilai
keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah
ditentukan. Indikator-indikator tersebut menunjuk pada dua aspek, yaitu aspek
proses dan hasil. Aspek proses menunjuk bahwa apakah selama implementasi
program, seluruh pedoman kebijakan telah dilakukan secara konsisten oleh para
implementor di lapangan. Aspek hasil menunjuk apakah kebijakan yang
diimplementasikan telah mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan (output dan
outcome). 8

Hal tersebut di atas diperkuat oleh Lester dan Stewart dalam Leo Agustino,
menyatakan bahwa evaluasi ditujukkan untuk melihat sebagian-sebagian
kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah
dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.9

Menurut Dunn, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai
atau manfaat hasil kebijakan berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan,
perataan, responsivitas, dan ketepatan. 10 Kabupaten Serang  sudah melakukan
evaluasi rutin bulanan dan tahunan  selama ada kebijakan Program Jampersal.
Evaluasi tersebut belum bisa menjawab, bagaimanakah sebenarnya kinerja
kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Serang.  Penelitian yang dilakukan
oleh  Ahmad, Asiah Hamzah, dan Ida Leida maria di Kabupaten Buol dalam
pemanfaatan pelayanan menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Program
Jampersal tahun 2012, jumlah ibu yang memeriksakan kehamilan masih jauh dari
yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena jarak dan kepercayaan kepada
petugas kesehatan serta masih banyaknya pertolongan persalinan oleh dukun.11

Sesuai dengan laporan dana pelayanan kesehatan Jamkesmas dan
Jampersal di pelayanan kesehatan dasar tahun 2013. Kabupaten Serang menerima
anggaran sebesar Rp. 14.188.043.000,- dialokasikan untuk 16.455 ibu bersalin
yaitu 60% dari estimasi 27.426 ibu bersalin (Bulin) yang ada di Kabupaten
Serang. Realisasi pemanfaatan dana Program Jampersal yang terserap
Rp.7.873.919.500 atau sebesar 55 %. Kebijakan Program Jampersal apabila
dihubungkan dengan kematian ibu dan bayi di Kabupaten Serang belum
menunjukkan adanya penurunan dan bahkan cenderung mengalami kenaikan.
Jumlah kasus kematian ibu dan AKB bila dibandingkan antara sebelum dan
sesudah ada kebijakan Program Jampersal mengalami kenaikan, yaitu untuk
jumlah kasus kematian ibu tahun 2010 (31 kasus) dan tahun 2013 (57 kasus),
sedangkan untuk AKB tahun 2010 (5,2 per 1000 KH) dan tahun 2013 (17,8 per
1000 KH ) (Dinkes Kabupaten Serang, 2013).



Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk
mengevaluasi kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Serang yang telah
dilaksanakan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan kontribusinya dalam
peningkatan cakupan Program Kesehatan Ibu dan Bayi (KIB).

BAHAN DAN CARA PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode campuran

(mixed methods). Metode campuran dalam penelitian ini yaitu concurrent
embedded strategy. Metode penelitian ini mengkombinasikan penggunaan metode
penelitian kuantitatif dan kualitatif secara simultan/bersama-sama (atau
sebaliknya), tetapi bobot metodenya berbeda. Pada model ini ada metode yang
primer dan metode sekunder. Metode primer digunakan untuk memperoleh data
yang utama, dan metode sekunder digunakan untuk memperoleh data guna
mendukung data yang diperoleh dari metode primer.12Dalam penelitian tentang
evaluasi kebijakan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Serang, yang
menjadi metode primer adalah metode kualitatif yaitu variabel kriteria evaluasi
yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan
ketepatan. Dalam hal ini yang menjadi metode sekunder adalah metode kuantitatif
yaitu variabel indikator kinerja program KIB yang meliputi: K1, K4, linakes
faskes, ibu nifas, KN 1, dan KN lengkap. Jadi yang diembeddedkan adalah
metode kuantitatif.

Pada penelitian ini, subjek penelitiannya adalah seseorang yang terlibat
dalam kebijakan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Serang dari tahun
2011 sampai dengan tahun 2013, yang terdiri dari: tim pengelola tingkat
kabupaten, Kepala Puskesmas, Bendahara Jampersal Puskesmas, Bidan
Puskesmas, Bidan di desa, fasilitas praktik swasta yang mengikuti Perjanjian
Kerja Sama (PKS), dan masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan Program
Jampersal. Kriteria pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling
yaitu suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu
sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.13

Pengumpulan data pada pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara
mendalam (indepth interview) dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang
telah disediakan dan dibantu alat rekam tape recorder, sedangkan pada
pendekatan kuantitatif dengan telaah dokumen yang terdapat di Dinas Kesehatan
Kabupaten Serang, puskesmas, dan bidan praktik swasta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Kebijakan Program Jampersal
Menurut August W Smith dalam Suwatno dan Priansa, bahwa kinerja

merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia.14 Jika dikaitkan
dengan kebijakan, kinerja kebijakan dapat didefinisikan sebagai gambaran
mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan
suatu kebijakan, baik itu berupa keluaran kebijakan (policy output), maupun hasil
kebijakan (policy outcome).15 Dalam pembahasan mengenai kinerja kebijakan
Program Jampersal di Kabupaten Serang, peneliti menggunakan teori Dunn yang



membagi kriteria evaluasi kinerja kebijakan ke dalam enam bagian, yaitu kriteria
efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.10

Efektifitas berkenaan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut Dunn, efektivitas berkenaan dengan apakah suatu altrnatif mencapai
hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.10

Sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dari proses pelaksanaan kebijakan
Program Jampersal digunakan beberapa indikator, yaitu indikator kinerja program
dan indikator kinerja pendanaan dan tata kelola keuangan.2 Indikator kinerja
program yang dimaksud adalah hasil cakupan Program KIB selama tahun
kebijakan (tahun 2011 sampai dengan tahun 2013). Cakupan program tersebut
meliputi: K1, K4, Linakes faskes, Bufas, KN1, dan KN lengkap.

Hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif menunjukkan
bahwa ada efektivitas pada kinerja kebijakan Program Jampersal di Kabupaten
Serang. Secara kuantitatif menunjukkan bahwa efektivitasnya tinggi karena yang
mencapai tingkat efektif pada cakupan Program KIB lebih banyak, sedangkan
cakupan program yang tidak mencapai tingkat efektif yaitu K1 dan K4. Adanya
cakupan program K1 dan K4 yang belum mencapai tingkat efektif tersebut,
menunjukkan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pemeriksaan
kehamilan ke petugas kesehatan secara rutin.  Kondisi di atas sama dengan yang
dialami oleh Kabupaten Buol selama adanya kebijakan Program Jampersal. Hal
tersebut diketahui dari hasil penelitian Ahmad, dkk menyatakan bahwa selama
pelaksanaan Program Jampersal sampai dengan tahun 2012, cakupan K4 sebesar
66,13 % dan itu masih jauh dari yang diharapkan, hal ini disebabkan karena jarak,
kepercayaan kepada petugas kesehatan, serta masih banyaknya pertolongan
persalinan oleh dukun. Tahun 2013 Kepala desa membuat satu kesepakatan
apabila ada masyarakat atau dukun kampung yang melaporkan ada ibu hamil ke
petugas kesehatan, maka orang tersebut akan mendapatkan imbalan sebesar
Rp.20.000/ibu hamil. Namun apabila ada ibu hamil yang melahirkan ditolong
dukun, maka ibu hamil dan dukun tersebut akan dikenakan denda sebesar
Rp.500.000,-/ibu melahirkan.11

Berdasarkan pengalaman Kabupaten Buol tersebut, sudah saatnya
Kabupaten Serang mengaktifkan kembali program-program yang sudah ada,
antara lain: Program kemitraan antara bidan dengan dukun paraji, dan kader asuh.
Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa Program kemitraan aktif kembali
selama ada Program Jampersal dan kembali kurang aktif setelah tidak ada
Program Jampersal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Program kemitraan berjalan
apabila ada ketersediaan dana dan kurang dari sisi peran sertanya. Untuk itu Dinas
Kesehatan Kabupaten Serang sebaiknya menata ulang Program kemitraan antara
bidan dengan dukun paraji dengan dengan menitik beratkan pada sanksi hukum
yang tegas, karena selama ini baru pada pembagian insentif.

Program lain yang harus diaktifkan dan dikembangkan lebih lanjut, yaitu
kader asuh. Kader asuh adalah kegiatan kader Posyandu untuk membagi tugas
dalam pengawasan dan penggerakkan sasaran secara berkesinambungan. Program
kader asuh menitik beratkan pada rasa tanggung jawab terhadap pembagian
sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Berdasarkan
telaah dokumen, selama ada kebijakan Program Jampersal ada desa yang cakupan



pertolongn persalinan oleh tenaga kesehatannya mencapai 100 %, yaitu desa
Sukasari Kecamatan Tunjung Teja. Desa Sukasari merupakan salah satu desa
yang ada Poskesdesnya dan mengembangkan Program kader asuh. Untuk itu
sudah selayaknya apabila Kabupaten Serang mengembangkan Program kader
asuh ini ke seluruh desa dengan mengikut sertakan peran PKK.

Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa kinerja kebijakan Program
Jampersal memiliki daya ungkit yang besar terhadap cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan bila dibandingkan antara sebelum dan sesudah
ada Program Jampersal. Sebelum ada Program Jampersal cakupannya 77 % pada
tahun 2009 dan sesudah ada Program Jampersal mencapai 91,1 % pada tahun
2012. Hal tersebut di atas menunjukkan adanya efektivitas dari kebijakan Program
Jampersal di Kabupaten Serang. Adanya wacana berakhirnya kebijakan Program
Jampersal sampai dengan tahun 2013 berpengaruh terhadap menurunnya cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dari 91,1 % menjadi 89,7 % pada
tahun 2013. Di Puskesmas Kramatwatu, Program Jampersal efektif dalam
meningkatkan kunjungan partus di Puskesmas dengan peningkatan lebih dari
tujuh kali lipat, yaitu dari 6 pasien menjadi 45 pasien.

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan kebijakan yang mencapai efektivitas
tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.10 Pada kebijakan Program
Jampersal efisiensi berkenaan dengan pencapaian efektivitas tertinggi dengan
biaya berdasarkan plafon yang sudah ditentukan dalam juknis. Hasil penelitian
dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa ada efisiensi
pada kinerja kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Serang. Efisiensi tersebut
terjadi karena hasil dari efektivitasnya tinggi dan penggunaan dananya sesuai
dengan juknis yang sudah ditentukan. Berdasarkan telaah dokumen menunjukkan
bahwa alokasi dana Program Jampersal untuk pembayaran pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan diberikan secara paket sebesar Rp.500.000,-. Menurut
PPTK Program Jampersal bahwa angka nominal Rp.500.000,- terdiri dari
Rp.150.000,- untuk bahan habis pakai dan obat-obatan, serta Rp.350.000,- untuk
jasa tenaga kesehatan. Sebelum ada Program Jampersal tarif retribusi berdasarkan
perda nomor 1 taun 2011 untuk pertolongan persalinan normal sebesar
Rp.200.000,- (Hanya untuk jasa tenaga kesehatan). Kenyataan di lapangan
tarifnya berbeda-beda, di salah satu Puskesmas tarifnya ada yang Rp.500.000,-
untuk persalinan normal.

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas
memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya
masalah. 10 Pada kebijakan Program Jampersal kecukupan berkenaan dengan
ketersediaan dana dalam pagu anggaran dan seberapa jauh dalam memecahkan
masalah. Hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif
menunjukkan bahwa ada kecukupan dana pada kinerja kebijakan Program
Jampersal di Kabupaten Serang, tapi tidak berpengaruh terhadap penurunan
kejadian AKI dan AKB. Kecukupan dana Program Jampersal terjadi karena
pendanaan Program Jampersal terintegrasi dengan dana Jamkesmas. Karena
terintegrasi maka namanya dana Jamkesmas-Jampersal dan penggunaan untuk
kegiatan Program Jampersal tidak ada batasannya. Hasil penelitian di Puskesmas,



menunjukkan bahwa dari permintaan dana penyerapannya tidak 100 %, sehingga
ada kelebihan dana dari yang diminta melaui format A1.

Hasil penelitian berbeda diapatkan dari BPS, bahwa secara plafon tidak
mencukupi karena di tempat praktik mandiri pembayaran bervariasi mulai dari
Rp.600.000,- sampai dengan Rp.1.200.000,-. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa adanya kecukupan dana tidak berpengaruh pada penurunan angka kematian
ibu dan bayi. AKI dan AKB di Kabupaten Serang mengalami kenaikan pada
waktu ada kebijakan Program Jampersal. Hal tersebut dijelaskan pada
pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ibu dan bayi di
Kabupaten Serang.

Perataan atau kesamaan (equity) berkaitan dengan rasionalitas legal dan
sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok
yang berbeda dalam masyarakat.10 Pada kebijakan Program Jampersal perataan
berkaitan dengan sejauhmana pendistribusian dana Program Jampersal ini dapat
merata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hasil penelitian dengan pendekatan
kalitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa ada perataan pada kinerja kebijakan
Program Jampersal di Kabupaten Serang. Secara kewilayahan di Kabupaten
Serang relatif tidak ada masalah dalam hal jarak dan sarana prasarana pelayanan
di daerah terpencil, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dari
Program Jampersal.

Berdasarkan telaah dokumen di Kabupaten Serang yang termasuk daerah
terpencil yaitu: 1) Pulo tunda,  merupakan desa yang masuk dalam wilayah
Kecamatan Tirtayasa. Jarak Kecamatan Tirtayasa dengan ibu kota Kabupaten ± 30
KM dan menuju Pulo Tunda dapat ditempuh selama 3 jam dengan menggunakan
kapal laut. Sarana pelayanan kesehatan yang ada yaitu Puskesmas Pembantu dan
dikelola oleh seorang Bidan desa. 2) Pulo Panjang,  merupakan desa yang masuk
dalam wilayah Kecamatan Pulo Ampel. Jarak Kecamatan Pulo Ampel dengan ibu
kota Kabupaten ± 35 KM dan menuju Pulo Panjang dapat ditempuh selama 1 jam
dengan menggunakan kapal laut. Sarana pelayanan kesehatan yang ada yaitu
Puskesmas Pembantu dan dikelola oleh Bidan desa. 3) Desa Cikedung,
merupakan desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Mancak. Jarak
Kecamatan Mancak dengan ibu kota Kabupaten ± 30 KM dan menuju Desa
Cikedung dapat ditempuh selama 15 menit dengan kendaraan roda dua. Sarana
pelayanan kesehatan yang ada yaitu Poskesdes dan dikelola oleh Bidan desa. Hal
tersebut menunjukkan bahwa sudah ada komitmen dari Dinas Kesehatan untuk
memberikan prioritas pada daerah terpencil yang aksesnya sulit dengan
pemenuhan tenaga dan sarana.  Kebijakan tersebut sangat mendukung, sehingga
pelaksanaan kebijakan Program Jampersal berjalan lancar.

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat
memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat
tertentu.10 Pada kebijakan Program Jampersal responsivitas dapat dilihat dari
pemanfaatan masyarakat terhadap pelayanan Jampersal. Masyarakat yang
memanfaatkan pelayanan Jampersal karena masyarakat mendapatkan pengetahuan
atau informasi mengenai program tersebut. Hasil penelitian dengan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa ada responsivitas pada kinerja
kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Serang. Respon masyarakat terhadap



Program Jampersal sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat
yang bersalin di Puskesmas, sehingga setelah ada Program Jampersal terjadi
peningkatan yang sangat bermakna di Puskesmas. Kemudian kalau dibandingkan
dengan setelah tidak ada Jampersal dan berlakunya Program BPJS yang belum
berjalan sangat bermakna juga terjadi penurunan. Hal di atas sejalan dengan hasil
penelitian Suparmi, dkk yang menunjukkan bahwa faktor yang paling
berpengaruh terhadap pemanfaatan Jampersal di Kabupaten Pandeglang adalah
pengetahuan tentang Jampersal. Responden yang memiliki pengetahuan baik
tenang Jampersal 2,69 kali lebih besar untuk memanfaatkan Jampersal.16

Adanya Program Jampersal mendapatkan respon dan dukungan dari lurah,
tokoh masyarakat, dan kader. Dengan dukungan dari berbagai sektor tersebut
membuat pelaksanaan Program Jampersal lancar. Kalau ada yang bersalin dukun
dan kader mengantar ke rumah Bidan. Dukungan juga diberikan pada saat rujukan
dengan menyiapkan transportasi. Fenomena yang terjadi di salah satu desa di
Kecamatan Kramatwatu, menunjukkan bahwa waktu masih ada Jampersal di
Bidan gratis dan mereka memilih pada ke Bidan. Sekarang setelah tidak ada
Jampersal pada milih ke dukun karena biayanya lebih murah. Hal tersebut sejalan
dengan hasil penelitian Anggorodi, bahwa selain akses jarak, akses biaya juga
mempengaruhi sehingga masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa
apabila persalinan ditolong oleh bidan biayanya mahal, sedangkan apabila
ditolong oleh dukun bisa membayar berapa saja.17

Pelayanan Jampersal di BPS yang mengikuti kontrak dengan pemerintah
dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) respon masyarakat terhadap Program
Jampersal sangat baik. Sebelum ada Program Jampersal masyarakat yang tidak
mampu tidak memanfaatkan BPS dan setelah ada Jampersal masyarakat
memanfaatkan BPS karena gratis. Bagi masyarakat yang memanfaatkan adanya
Program Jampersal merupakan ketenangan karena dari segi biaya ada yang
membantu dan senang karena mendapatkan pelayanan yang baik dan gratis.
Masyarakat menyatakan agar Program Jampersal dilanjutkan dengan alasan
tersebut di atas. Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa sangat baiknya
respon masyarakat terhadap Program Jampersal alasannya karena adanya jaminan
pembiayaan secara gratis.

Ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena
pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria
tertentu. Kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat suatu
masyarakat.10 Ketepatan sasaran pada kebijakan Program Jampersal, yaitu apabila
pelayanan yang diberikan kepada sasaran yang sudah ditentukan dalam juknis,
anatara lain: ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Hasil penelitian
dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa ada ketepatan
sasaran pada kinerja kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Serang.
Ketepatan sasaran terjadi karena petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan
Jampersal sesuai dengan juknis yang telah ditentukan. Pada pelaksanaan Program
Jampersal ditemukan adanya ketidaksetujuan petugas kesehatan terhadap sasaran
Program Jampersal, dengan alasan: 1) seharusnya masyarakat yang tidak mampu
dan bukan yang mampu. 2) menghambur-hamburkan dana. 3) tidak ada
pembatasan dalam persalinan. 4) Program Jampersal tidak mendidik bagi orang



kaya. 5) aspek keadilannya kurang 6) tidak ikut membantu program KB. Hal
senada disampaikan BPS, menyatakan bahwa dengan adanya Jampersal tidak
mendidik, artinya kalau tidak mampu memang perlu dibantu tapi kalau orang
yang kaya seharusnya bisa ke Rumah Sakit swasta.

Tanggapan berbeda datang dari masyarakat yang pernah menggunakan
Program Jampersal. Masyarakat menyatakan adil karena Program Jampersal bisa
mengatasi kemiskinan, membantu meringankan masalah biaya persalinan, dan
menyamakan antara orang kaya dengan orang yang tidak mampu. Pada
implementasi kebijakan Program Jampersal sasaran sudah tepat karena sesuai
dengan yang telah ditentukan dalam kebijakan.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kebijakan Program Jampersal
Dukungan kebijakan yaitu dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat

dan daerah dalam melaksanakan kebijakan Program Jampersal. Pemerintah pusat
sebagai inisiator dalam kebijakan Program Jampersal memberikan dukungan
kebijakan dalam bentuk regulasi dan pendanaan. Regulasi yang dibuat yaitu
Peraturan Menteri Kesehtan Republik Indonesia Nomor: 631/Menkes/Per/III/2011
tentang petunjuk teknis Jaminan Persalinan. Peraturan tersebut disempurnakan
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
2562/Menkes/Per/XII/2011. Dalam bidang pendanaan pemerintah pusat
mendukung dengan luncuran dana yang terintegrasi dalam pendanaan Jamkesmas-
Jampersal yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Ditjen Bina Upaya
Kesehatan.2

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dari Pusat sangat didukung
oleh daerah apabila ada kejelasan dalam kebijakannya dan berdampak positif
kepada masyarakat banyak. Pemerintah Kabupaten Serang sangat mendukung
terhadap kebijakan Program Jampersal. Dukungan yang diberikan yaitu: 1)
memperkuat manajemen pengelolaan Jampersal muali dari tingkat Kabupaten
sampai dengan tingkat Puskesmas. 2) memperkuat jaringan pelaksana kebijakan
dengan adanya pembuatan MOU antara pemerintah yang diwakili Dinas
Kesehatan dengan Bidan Praktik Swasta (BPS) dan klinik. 3) dukungan-dukungan
anggaran dari pemerintah daerah. Anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten
Serang dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi Jamkesmas-Jampersal, evaluasi
Jamkesmas-Jampersal, konsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian
Kesehatan, serta monitoring pelaksanaan dan evaluasi  ke Puskesmas sebanyak
dua kali dalam satu tahun.

Penguatan manajemen merupakan kegiatan untuk memaksimalkan fungsi-
fungsi manajemen yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan,
dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kegiatan untuk
penguatan manajemen pada kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Serang.
Handoko menyatakan bahwa perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan
dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh
siapa.18 Pada kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Serang, tahap
perencanaan dimulai setelah ada ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan
Program Jampersal, petugas dari Dinas kesehatan diutus untuk memenuhi



undangan Kementerian Kesehatan tentang sosialisasi Jamkesmas-Jampersal.
Perencanaan dibuat mulai dari tingkat Puskesmas sampai dengan tingkat
Kabupaten. Kegiatan perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Silalahi
dalam Safrawati, bahwa keberhasilan suatu rencana erat kaitannya dengan
kemampuan seseorang dan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan
seseorang adalah pendidikan dan pelatihan.19 Tahap pengorganisasian dimulai
dari hasil sosialisasi di tingkat Pusat ditindaklanjuti dengan mengadakan
sosialisasi di tingkat Dinas Kesehatan kepada para Kepala Bidang. Outputnya
yaitu membuat Tim pengelola Program Jamkesmas-Jampersal tingkat Kabupaten
Serang. Kegiatan selanjutnya yaitu mengadakan sosialisasi dengan mengundang
Kepala Puskesmas dan Bendahara Jamkesmas. Output dari pertemuan tersebut
mengharuskan Puskesmas menunjuk seorang Bendahara Jampersal agar lebih
efektif dan tidak tumpang tindih dalam pengelolaannya walaupun sumber dana
luncurannya sama yaitu dana Jamkesmas-Jampersal.

Pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas dan fungsi diantara
tim tingkat Kabupaten dan pembuatan MOU berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS)
antara Dinas Kesehatan dengan Bidan Praktik Swasta (BPS) dan klinik. Hal
tersebut sebagaimana dijelaskan Stephen Robin, bahwa fungsi pengorganisasian
merupakan alat untuk mengatur semua kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
yang telah disepakati bersama.20 Pada tahap pertama tarif Jampersal Rp.350.000,-
dan jumlah yang mengikuti PKS sebanyak 16 orang. Tahun 2013 ada kenaikan
tarif menjadi Rp.500.000,- dan yang mengikuti PKS sebanyak 43 orang.

Tahap penggerakkan dimulai pada proses pelaksanaan pencairan
dana/klaim Puskesmas harus membuat permohonan keuangan terlebih dulu (A1).
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Terry, bahwa salah satu fungsi penggerakkan
yaitu actuating (memberikan arahan atau bimbingan).21 Dengan memberikan
arahan atau bimbingan tentang tata cara klaim pada proses pencairan dana
diharapkan Puskesmas menjadi mengerti, sehingga tidak terjadi kendala dalam
pelaksanaannya.

Tahap pengawasan dimulai dengan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
Program Jampersal di lapangan, dimana tim dari Dinas Kesehatan mengadakan
monitoring pelaksanaan dan evaluasi (monev). Yang dimonev yaitu pembukuan
keuangan, kelengkapan administrasi, dan sampel pasien. Evaluasi juga dilakukan
ditingkat kabupaten bersamaan dengan kegiatan Jamkesmas-Jampersal. Hal
tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Robert J Mockler dalam Handoko, bahwa
pengawasan dalam manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan
standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem
informasi  umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang
telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-
penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk
menjamin bahwa semua sumberdaya perusahaan dipergunakan dengan cara paling
efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.18

Dukungan tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu sikap dan dukungan
tenaga kesehatan terhadap kebijakan Program Jampersal. Dukungan berupa
kesiapan SDM pemerintah yaitu dari tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas.
Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa tenaga kesehatan di Puskesmas



Kramatwatu menolak kebijakan Program Jampersal pada awal kebijakan. Mereka
beralasan bahwa tidak tepat orang kaya atau masyarakat mampu dijamin oleh
Jampersal. Seiring berjalannya waktu,  pada akhirnya petugas menerima hal
tersebut. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Elfian, yang
menemukan bahwa adanya kebijakan Puskesmas gratis di Kabupaten Kampar
yang tidak diimbangi dengan insentif yang adil kepada petugas menyebabkan
petugas memberikan pelayanan tidak prima dan petugas bekerja dengan setengah
terpaksa dan melakukan protes yang diwujudkan dengan sikap ngomel dan malas,
namun petugas masih taat karena statusnya sebagai Pegawai Ngeri Sipil.22 Jadi,
sangat jelas bahwa alasan kuat penolakan petugas berkaitan dengan persepsi
petugas terhadap kebijakan Program Jampersal dari ketentuan sasaran yang
menyamakan antara orang kaya dengan orang miskin. Jadi, petugas tidak menolak
kebijakannya dan petugas tetap melayani masyarakat yang menggunakan Program
Jampersal.

Kesiapan SDM dari swasta yaitu tenaga kesehatan yang mempunyai
praktik mandiri baik di BPS maupun klinik. Sebagaimana dijelaskan oleh PPTK
Program Jampersal bahwa pada saat tarif Jampersal untuk persalinan Rp.350.000
yang mengikuti PKS sebanyak 16 orang. Setelah tarif mengalami perubahan
menjadi Rp.500.000 yang mengikuti PKS sebanyak 43 orang. Hal tersebut
menunjukkan bahwa tarif persalinan yang memadai dapat menjadi motivasi bagi
BPS dan klinik untuk mengikuti PKS dalam Program Jampersal. Hal tersebut
sesuai dengan hasil penelitian Ummul Khair, bahwa kesiapan sumber daya
manusia juga sangat berpengaruh pada fee ataupun hasil jasa yang diberikan. Pada
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 fee yang
diberikan kepada tenaga kesehatan yaitu sebesar Rp.500.000,- tidak sebanding
dengan peraturan daerah ataupun Ikatan Bidan Indonesa (IBI) yang mengeluarkan
iuran untuk persalinan normal sebesar Rp.700.000,- sampai dengan Rp.800.000,-
.23 Hal senada dikuatkan dengan hasil penelitian dari Elfrida, dkk menyatakan
bahwa plafon biaya yang kecil membuat tidak semua bidan bersedia menolong
pasien askeskin dengan klaim biaya ke Puskesmas.24

Dukungan lintas sektoral yang dimaksud yaitu sikap dan dukungan dari
lintas sektoral terhadap kebijakan Program Jampersal. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dukungan lintas sektoral ada yang memperlancar dan ada
yang masih menghambat dalam pelaksanaan kebijakan Program Jampersal di
Kabupaten Serag. Dukungan lintas sektoral yang memperlancar yaitu bantuan dan
dukungan yang diberikan oleh tokoh masyarakat, Kepala desa, dan kader. Kalau
ada yang bersalin dukun dan kader mau mengantar ke rumah bidan yang
digunakan sebagai fasilitas kesehatan.

Dukungan lintas sektoral yang masih menghambat yaitu beda persepsi
antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah
(DPKAD) dalam pencairan dana Puskesmas. Dana Puskesmas yang sudah
dicairkan harus dimasukkan terlebih dahulu dalam Kas daerah dan
pengambilannya harus menggunakan ketentuan yang berlaku dengan
menggunakan permohonan dalam bentuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Pembuatan SP2D mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang
dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Permasalahannya yaitu dana



Jampersal Puskesmas baru masuk dalam DPA perubahan, sehingga DPKAD tidak
bisa mengeluarkan SP2D dalam DPA rutin. Hal tersebut tidak berlaku bagi
pencairan dana yang menggunakan jalur PKS yaitu Bidan Praktik Swasa (BPS)
dan klinik.

Perbedaan persepsi di atas sebenarnya tidak akan terjadi apabila ada
kesepakatan dan kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata
kelola keuangan. Pemerintah pusat hanya membuat kebijakan berupa regulasi dan
pendanaan, Sedangakan tata kelola keuangan hanya sampai pada Dinas
Kesehatan. Dinas Kesehatan sendiri merupakan bagian dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang tata kelola keuangannya mengikuti prosedur yang
telah ditentukan oleh pemerintah daerah. PPTK Jampersal menyatakan bahwa
adanya keterlambatan proses pencairan dana untuk Puskesmas tersebut pernah
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Namun sampai kebijakan Program Jampersal berakhir tidak ada tanggapan dari
pemerintah pusat dan permasalahan tersebut terus berlangsung selama tiga tahun
kebijakan.

Proses pencairan dana Jampersal Puskesmas yang sudah masuk dalam Kas
daerah dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) PPTK Program Jampersal merekap
format A1. 2)  membuat perencanaan permohonan dana yang disesuaikan dengan
kendali DPA. 3) mengajukan permohonan ke Bendahara pengeluaran rutin Dinas
Kesehatan. 4) Bendahara Dinas Kesehatan menerbitkan SP2D dan mengajukan ke
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). 5) Setelah SP2D turun
dari DPKAD Bendahara Dinas Kesehatan membuat Surat Perintah Membayar
(SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan. 6) Bendahara Dinas
Kesehatan menyerahkan dana ke PPTK Program Jampersal. 7) PPTK Program
Jampersal membagikan dana ke Puskesmas.

Faktor-faktor Yang Memepengaruhi Kematian Ibu dan Bayi
Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa AKI dan AKB di

Kabupaten Serang pada tahun 2009: 62 kasus, tahun 2010 mengalami penurunan
sebanyak 50 % menjadi 31 kasus. Tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 2
kasus menjadi 33 kasus. Tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 24 kasus
menjadi 57 kasus, dan tahun 2013 tidak mengalami kenaikan dan penurunan,
yaitu tetap pada 57 kasus. AKB pada tahun 2009: 6,5 per 1000 KH, tahun 2010
mengalami penurunan sebanyak 1,3 per 1000 KH menjadi 5,2 per 1000 KH.
Tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 1,7 per 1000 KH menjadi 6,9 per 1000
KH. Tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 8,2 per 1000 KH menjadi 15,1
per 1000 KH, dan tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 2,7 per 1000 KH
menjadi 17,8 per 1000 KH.

Kebijakan Program Jampersal merupakan upaya untuk menurunkan AKI
dan AKB yang dimulai pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor: 631/Menkes/Per/III/2011. Gambaran kematian ibu dan bayi di
Kabupaten Serang menunjukkan ada kenaikan yang terus menerus bila
dibandingkan dengan sebelum dan setelah ada kebijakan Program Jampersal.
Adanya kenaikan tersebut bukan menunjukkan kegagalan dari kebijakan Program
Jampersal, karena ada alasan-alasan yang mendasarinya, yaitu: 1) perubahan



definisi operasional dari kematian ibu berdasarkan Audit Maternal Perinatal
(AMP) tahun 2010 yang diberlakukan mulai tahun 2011. Dulu, kematian ibu
adalah kematian ibu pada saat hamil,bersalin, dan nifas yang disebabkan oleh
kehamilan, persalinan,dan nifasnya. Sekarang, kematian ibu adalah kematian
perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak
terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang
disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-
sebab lain seperti kecelakaan dan jatuh. Definisi operasional kematian bayi tidak
berubah, yaitu bahwa kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia
0-11 bulan (termasuk neonatal). Perubahan definisi operasional tentang kematian
ibu yang diberlakukan mulai tahun 2011 sama dengan berlakunya kebijakan
Program Jampersal. Hal tersebut memungkinkan bertambahnya faktor penyebab
kematian ibu, sehingga jumlah kasus kematian ikut bertambah pada saat
berlakunya kebijakan Program Jampersal. 2) adanya bantuan dana Jampersal
menyebabkan masyarakat lebih memilih tenaga kesehatan dalam pertolongan
persalinan, sehingga penanganan kasus oleh tenaga kesehatan meningkat.
Peningkatan jumlah kunjungan setelah ada kebijakan Program Jampersal
berpengaruh terhadap hasil pencatatan dan pelaporan.

Pada tahun pertama kebijakan Program Jampersal pemerintah
mengesahkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai tindak lanjut dari Undang-undang
Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada pasal
9 ayat (1) menyatakan bahwa BPJS kesehatan berfungsi menyelenggarakan
program jaminan kesehatan yang dimulai pada bulan Januari tahun 2014.6

Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap kebijakan Program Jaminan
Persalinan adalah sebagai berikut: pertama, Menteri Kesehatan RI
memberhentikan kebijakan Program Jaminan Persalinan, sehingga kebijakan
Program Jaminan Persalinan tidak berlaku lagi; kedua, program  pelayanan
kesehatan termasuk pelayanan Jaminan Persalinan masuk dalam jaminan BPJS;
ketiga, BPJS kesehatan hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta
yang aktif membayar iuran atau kepada peserta penerima bantuan iuran yang
selama ini menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
keempat, masyarakat miskin yang tidak termasuk peserta penerima bantuan iuran
tidak terjamin dalam pertolongan persalinannya.8 Berdasarkan uraian di atas dan
hasil penelitian yang menunjukkan sangat efektifnya kebijakan Program Jaminan
Persalinan dalam meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan di fasilitas kesehatan, maka sudah selayaknya pemerintah
mempertahankan hal yang positif dari kebijakan Program Jampersal. Kebijakan
yang harus dipertahankan yaitu tersedianya alokasi dana untuk pembiayaan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dengan
membuat suatu regulasi untuk melaksanakan hal tersebut. Regulasi yang dibuat
yaitu berupa aturan kebijakan (policy rules/beleids regels) dalam bentuk Peraturan
Menteri Kesehatan (Permenkes). Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).



Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang
mempengaruhi kematian ibu dan bayi di Kabupaten Serang yang terdiri dari:
aktivitas pemberdayaan masyarakat, kualitas pelayanan, dan sosial ekonomi dan
budaya.

Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non
instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar
mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki,
merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi
setempat. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah proses pemberian
informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus menerus
dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu
klien, agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek
pengetahuan atau knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek sikap atau attitude),
dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek
tindakan atau practice).25

Aktivitas pemberdayaan masyarakat dalam hal ini yaitu partisipasi
masyarakat dalam pemberdayaan di bidang kesehatan dalam wujud Desa Siaga
aktif, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), dan
program kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika Desa Siaga
belum aktif pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan juga kurang,
sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat menjadi kurang. Kurangnya
kesadaran masyarakat berdampak pada derajat kesehatan masyarakat berupa
kejadian kematian di tingkat desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Immpact Indonesia di Kabupaten Serang pada tahun 2004
menunjukkan bahwa banyaknya kematian terjadi di masyarakat dan diperjalanan
pada saat rujukan.26

Tahun 2004 pemerintah membuat suatu kebijakan pengembangan Desa
Siap Antar Jaga yang bertujuan untuk menyelamatkan ibu pada saat persalinan.
Kegiatan Siap Antar Jaga diharapkan mampu mengurangi penyebab kematian
akibat 3 (tiga) terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan sehingga terlambat
merujuk, terlambat sampai ke tempat pelayanan kesehatan, dan terlambat dalam
mendapatkan pertolongan. Tahun 2006 Desa Siap Antar Jaga dirubah menjadi
Desa Siaga dan puncaknya pada tahun 2008 Departemen Kesehatan
mensinergikan aktivitas pemberdayaan masyarakat dalam Desa Siaga Aktif. Inti
Desa Siaga Aktif yaitu memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk
hidup sehat.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat
dalam Desa Siaga membuahkan hasil yang sangat besar dengan menurunkan
jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Serang. Tahun 2009 jumlah kasus
kematian ibu mencapai 62 kasus dan tahun 2010 mengalami penurunan sebanyak
50 % menjadi 31 kasus. Tahun 2009 AKB mencapai 6,5 per 1000 KH dan tahun
2010 mengalami penurunan sebanyak 1,3 per 1000 KH menjadi 5,2 per 1000 KH.

Perkembangan Desa Siaga dari sebelum ada kebijakan Program Jampersal
dan setelah ada kebijakan Program Jampersal adalah sebagai berikut: tahun 2009
cakupan Desa Siaga Aktif mencapai 211 desa dari 314 desa (67,19 %), tahun
2010 mencapai 50 desa dari 314 desa (15,92 %), tahun 2011 mencapai 182 desa



dari 314 desa (57,96 %), tahun 2012 mencapai 123 desa dari 320 desa (38,44 %),
dan tahun 2013 mencapai 324 desa dari 326 desa (99,4 %).

Tahun 2006 aktivitas Desa Siap Antar Jaga dirubah menjadi Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang menitikberatkan
pada amanat persalinan dengan pemasangan stiker. Program P4K meliputi:
tabungan ibu bersalin (tabulin), transportasi (ambulan desa), kelompok donor
darah, dan stiker P4K. Program P4K sebenarnya bagian dari Desa Siaga Aktif
yang berkaitan dengan indikator Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
dan sistim kesiapsiagaan terhadap kegawatdaruratan. Adanya Program P4K
membuat ibu hamil memiliki kesiapan dalam menghadapi persalinan, karena
segala sesuatunya sudah direncanakan dengan jelas. Perkembangan Program P4K
di Kabupaten Serang sudah mencapai seluruh desa, namun yang benar-benar
terpantau hanya 10 kecamatan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya bantuan
dana untuk 10 kecamatan yang merupakan sasaran Program EMAS (Expanding
Maternal Perinatal Survipe). Kecamatan yang menjadi sasaran Program EMAS
yaitu  Pontang, Kragilan, Cikande, Pamarayan, Cikeusal, Petir, Ciomas,
Kramatwatu, Bojonegara, dan Anyer.

Program Kemitraan merupakan kesepakatan antara Bidan dengan Dukun
paraji dalam pertolongan persalinan. Hasil telaah dokumen menunjukkan sudah
ada kesepakatan/MOU antara Bidan dengan Dukun paraji di Kabupaten Serang
yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa. Isi
kesepakatan tersebut yaitu: 1) apabila Bidan menolong persalinan harus
mengikutsertakan dukun paraji dan bagi Dukun paraji apabila ada yang mau
bersalin harus membawanya ke tempat Bidan. 2) ada pembagian insentif antara
Bidan dengan Dukun paraji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya
kebijakan Program Jampersal berpengaruh dalam peningkatan Program
kemitraan. Hal tersebut didukung oleh bukti laporan tahun 2014 dimana cakupan
pertolongan persalinan oleh dukun di Puskesmas Kramatwatu mengalami
peningkatan dua kali lipat bila dibandingkan pada saat ada kebijakan Program
Jampersal. Berarti, Program Kemitraannya kurang berjalan dengan baik setelah
tidak ada program Jampersal.

Rangkaian hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa aktivitas
pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan masih dipengaruhi oleh
adanya dukungan dana dari pemerintah maupun swasta. Apabila hal tersebut
dibiarkan akan membuat masyarakat menjadi tergantung pada dana bantuan,
sehingga kemandirian dalam bidang kesehatan sulit untuk dicapai. Menurut
Muller, berbagai jenis bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya
menyebabkan masyarakat cenderung bersikap apatis untuk menggunakan
kekuatannya sendiri. Akibat yang paling buruk adalah bahwa bantuan mendorong
suatu sikap menunggu bantuan (asistensialisme) sehingga menghambat inisiatif
sendiri (https://oceannaz.wordpress.com, pemberdayaan masyarakat).27

Dampak positif dari aktivitas pemberdayaan masyarakat dalam bidang
kesehatan yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam rujukan menyebabkan terjadinya
fenomena pergeseran lokasi kejadian kasus kematian dari yang tadinya di tingkat
desa ke tingkat fasilitas kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada



pengaruh aktivitas pemberdayaan masyarakat terhadap kematian ibu dan bayi di
Kabupaten Serang.

Kualitas pelayanan merupakan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan publik yang mampu memenuhi harapan, keinginan, dan
kebutuhan serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat luas. Menurut
Zeithaml dalam Fazar Laksana, Kualitas pelayanan adalah kualitas pelayanan
yang diterima konsumen dinyatakan besarnya perbedaan antara harapan atau
keinginan konsumen dengan tingkat persepsi mereka.28 Hasil penelitian kualitas
pelayanan Program Jampersal berhubungan dengan sistim rujukan, tata kelola,
kesiafan fasilitas kesehatan, dan kemampuan petugas. Adanya peningkatan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan membuat sistim
rujukan dari tingkat desa ke fasilitas kesehatan semakin mudah. Hal tersebut
menunjukkan ada dukungan terhadap pelaksanaan sistim rujukan dari tingkat desa
ke fasilitas kesehatan. Peningkatan kesadaran masyarakat tersebut tidak
berbanding lurus dengan kesiapan petugas kesehatan dalam manajemen rujukan.
Rujukan oleh Bidan desa belum dikelola secara optimal, karena belum dikelola
dengan baik pola rujukannya sehingga sampai Rumah Sakit tidak tertolong.
Permasalahan di atas tidak akan terjadi apabila Bidan desa memiliki kompetensi
sesuai dengan profesinya. Dengan kompetensi Bidan desa akan berani mengambil
tindakan sesuai dengan protap yang telah ditentukan.

Penyelenggara pelayanan dalam hal ini yaitu fasilitas kesehatan harus
mampu memberikan tata kelola yang baik. Pada pelayanan Jampersal aturan
pelayanannya cukup jelas yaitu adanya kemudahan persyaratan (KTP, KK, dan
buku KIA), kemudahan penentuan sasaran, dan berlaku tanpa memandang status
sosial. Kesulitan yang dihadapi oleh petugas kesehatan dalam melayani Jampersal
yaitu banyak sasaran yang tidak punya KTP sehingga  harus membuat surat
keterangan domisili.

Untuk mendapatkan umpan balik dari pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat pemerintah membuat kotak pengaduan di fasilitas kesehatan. Hasil
yang masuk dalam kotak pengaduan isinya tidak memojokkan Puskesmas karena
mereka puas dengan pelayanan Puskesmas. Saran yang masuk yaitu mengenai
kebersihan WC. Kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat sangat diharapkan sekali. Dalam pelaksanaan
Program Jampersal pertolongan persalinan yang bisa diklaim adalah pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Tahun 2008 Kementerian
Kesehatan membuat daftar tilik penyeliaan/Supervisi Fasilitatif yang digunakan
untuk menilai kinerja standar pelayanan asuhan persalinan. Hasil tahun 2010
menunjukkan bahwa dari 314 desa yang ada Bidan di desanya sebanyak 292 desa
dan semuanya memenuhi standar untuk memberikan asuhan persalinan normal.
Berarti Bidan yang tinggal di desa tersebut berhak memberikan pertolongan
persalinan dan tempatnya dianggap sebagai fasilitas kesehatan. Kesiapan fasilitas
kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit sangat berpengaruh dalam mencegah
kasus kematian. Apabila di Puskesmas Poned dan Rumah Sakit kelengkapannya
tidak memenuhi persyaratan, maka fasilitas kesehatan tersebut tidak laik dalam
memberikan pelayanan.



Hasil penelitian kualitatif yang berhubungan dengan kemampuan petugas
yaitu adanya kematian bayi di fasilitas kesehatan akibat kurangnya kemampuan
petugas dalam memahami protap yang sudah berlaku. Pelayanan kesehatan yang
berkualitas adalah pelayanan kesehatan yang selalu berpedoman pada protap.
Kejadian di atas merupakan kasus yang diutarakan oleh seorang Bidan desa yang
merujuk pasien inpartu ke Rumah Sakit dengan riwayat SC, TFU 39, dan bayi
besar. Menurut protap yang ada pasien tersebut harus diberikan tindakan SC, tapi
yang dilakukan adalah tindakan berupa vakum ektrasi dan akhirnya bayi
meninggal.

Keluarga pasien mengeluhkan pelayanan tersebut ke Bidan desa. Keluhan
keluarga pasien tersebut menunjukkan tidak adanya kepuasan. Kotler-Keller
menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang
muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk terhadap kinerja (hasil)
yang diharapkan.29 Kejadian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Puji, dkk
yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang baik adalah pelayanan yang
memberikan kepuasan pada pasien dan salah satu kriterianya yaitu kecepatan
dokter dalam menangani pasien.30 Hal yang sama dari hasil penelitian Saimi,
menemukan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan
persalinan di puskesmas adalah persepsi tentang mutu pelayanan, semakin baik
persepsi mutu pelayanan persalinan puskesmas maka pemanfaatan pelayanan
persalinan gratis akan tinggi.31 Implikasi dari kejadian tersebut hendaknya fasilitas
kesehatan memenuhi 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari: 1)
tangible, yaitu kemampuan untuk memenuhi sarana dan prasarana fisik. 2)
reliability, yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan secara handal sesuai
kompetensi profesi. 3) responsiveness, yaitu kemampuan untuk memberikan
pelayanan dengan cepat. 4) assurances, yaitu kemampuan untuk memberikan
jaminan kepada pasien, sehingga pasien menjadi percaya dan yakin. 5) empathy,
yaitu kepedulian atau perhatian terhadap pasien.32 Dari hasil penelitian di atas
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan termasuk faktor yang mempengaruhi
kejadian kematian ibu dan bayi.

Sosial ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh dalam pemilihan
penolong persalinan. Sebelum ada Program Jampersal masyarakat ada yang
memilih dukun paraji untuk penolong persalinan, sedangkan setelah ada Program
Jampersal masyarakat memilih bidan. Menurut informan dari masyarakat bahwa
alasan lahir  pertama di dukun karena tidak ada biaya, kalau di dukun cukup
Rp.200.000,-. Tarif di dukun sebesar Rp.200.000,- sama dengan tarif persalinan di
fasilitas kesehatan Pemerintah Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan daerah
nomor 1 tahun 2011 tentang tarif retribusi pelayanan kesehatan. Pada kenyatannya
di lapangan banyak Puskesmas yang menarik tarifnya melebihi ketentuan
Peraturan daerah. Ada yang tarif persalinan di Puskesmasnya sebesar
Rp.500.000,- untuk persalinan normal dan Rp.600.000,- untuk persalinan
patologis. Ketika ada Program Jampersal masyarakat memilih Bidan sebagai
penolong persalinannya.

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa alasan kuat untuk memilih penolong
persalinan adalah berdasarkan faktor ekonomi. Bagi masyarakat tidak
memperdulikan kompetensi tenaga yang menolong persalinannya. Jadi, jumlah



pertolongan persalinan oleh dukun meningkat dua kali lipat setelah tidak ada
Program Jampersal memiliki dasar yang kuat. Hal tersebut sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Setyawati, dkk yang menunjukkan bahwa kondisi
sosial ekonomi dan pengetahuan mempengaruhi preferensi ibu hamil untuk
melakukan proses persalinan menggunakan dukun.7

Faktor sosial budaya bisa mempengaruhi implementasi kebijakan Program
Jampersal. Kesadaran masyarakat untuk memiliki identitas diri berupa KTP dan
KK sangat rendah dan masyarakat baru membuat apabila ada keperluan. Hal ini
berimbas pada pelayanan Jampersal yang ia lakukan, ketika diminta persyaratan
tidak punya. Kalau masih ditingkat Puskesmas masih bisa diganti dengan surat
keterangan domisili, tapi apabila dirujuk ke Rumah Sakit keterangan domisili
tidak berlaku.

Kontribusi Kinerja Kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Serang
Dalam Peningkatan Cakupan Program KIB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kontribusi kinerja kebijakan
Program Jampersal di Kabupaten Serang terhadap peningkatan cakupan Program
KIB. Cakupan Program KIB yang mengalami peningkatan, yaitu: K4, linakes, ibu
nifas, KN 1, dan KN lengkap, sedangkan yang tidak mencapai, yaitu: K1.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi kinerja
kebijakan Program Jampersal berhasil dalam peningkatan akses yang
berhubungan dengan pertolongan persalinan, sedangkan yang berhubungan
dengan K1 belum. K1 merupakan cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat
pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan pada masa kehamilan trimester
pertama. Cakupan K1 yang tidak mencapai peningkatan selama ada kebijakan
Program Jampersal menunjukkan masih kurangnya kesadaran ibu di Kabupaten
Serang. Melihat hal tersebut, menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan
oleh tenaga kesehatan belum optimal pada penjaringan ibu hamil.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh McDonagh di Zaire dan Vietnam
menunjukkan bahwa ANC bisa menurunkan angka kematian ibu. Hal utama yang
memberikan pengaruh adalah mengurangi kasus anemia berat, kasus gangguan
pada persalinan, perbaikan gizi, dan screening untuk risiko tinggi pada kehamilan
(dinkes.slemankab.go.id/KIA). Oleh karena itu perlu adanya peningkatan
kerjasama baik secara lintas program maupun lintas sektoral. Secara lintas
program perlu adanya peningkatan pengetahuan ibu tentang kehamilan,
persalinan, nifas, dan perawatan bayi baru lahir, serta risiko-risiko yang
berhubungan dengan hal tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang harus terus
meningkatkan kegiatan kelas ibu ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga
pengetahuan ibu menjadi meningkat. Hal ini sesuai dengan pemaparan Suparmi,
dkk yang mengutip dari hasil penelitian di Laos yang menyatakan bahwa
pengetahuan ibu berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan ANC dan suntik
TT.16



SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Pelaksanaan kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Serang

menunjukkan kinerja yang baik dan optimal. Kinerja kebijakan Program
Jampersal di Kabupaten Serang dapat dijelaskan sebagai berikut: tingkat
efektivitas cakupan program tinggi dan penggunaan dana sesuai juknis membuat
Program Jampersal efisien. Pendanaan Jampersal lebih dari cukup tapi tidak
berpengaruh dalam penurunan AKI dan AKB.  Pendistribusian dana dalam bentuk
pelayanan Program Jampersal merata kepada kelompok sasaran. Respon
masyarakat terhadap Program Jampersal sangat baik, dan terdapat peningkatan
jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Ketepatan sasaran
Program Jampersal dirasakan oleh masyarakat, dan terdapat kontribusi kinerja
kebijakan Program Jampersal terhadap peningkatan cakupan Program KIB.

Kinerja kebijakan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Serang
mempunyai kontribusi  dalam peningkatan sebagian besar cakupan Program KIB.

Saran
Kebijakan Program Jampersal telah terbukti dalam peningkatan cakupan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, maka sudah
selayaknya pemerintah mempertahankan hal yang positif dari kebijakan Program
Jampersal. Kebijakan yang harus dipertahankan yaitu tersedianya alokasi dana
untuk pembiayaan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas
kesehatan dengan membuat regulasi berupa  aturan  kebijakan (policy
rules/beleids regels) berupa  Permenkes untuk melaksanakan hal tersebut.
Regulasi yang dibuat diharapkan memperkuat pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), sehingga seluruh masyarakat bisa terlindungi dalam masalah
pembiayaan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan biaya pertolongan
persalinan.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas
Kesehatan Kabupaten Serang dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja
kebijakan dengan pendekatan teori Dunn, sehingga tingkat kinerja suatu kebijakan
bisa diketahui dari kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan,
responsivitas, dan ketepatan.
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