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KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DALAM 

PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN 

YANG MENGALAMI MASALAH KESEHATAN JIWA 

Abstrak 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan suatu upaya pemeliharaan kesehatan 

secara paripurna, terstruktur yang menjamin kesinambungan dan mutunya, 

dimana pembiayaannya dilaksanakan secara pra upaya. BPJS Kesehatan sebagai 

Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia 

sebagai upaya pemerintah dalam pemenuhan hak setiap individu atas jaminan 

sosial . banyak dari penderita gangguan mental termasuk dalam keluarga dengan 

tingkat ekonomi rendah, pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan 

beberapa kebijakan bagi masyarakat miskin yang mengalami masalah kesehatan 

jiwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Partisipan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang partisipan yang 

diambil dengan cara purposive sampling. Analisa data yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan analisa data tematik dan didapatkan 6 tema, yaitu : 

(1).Kebijakan pemerintah Karanganyar terkait BPJS keswa, (2).Proses awal 

pasien mendapatkan BPJS keswa, (3). Kendala dalam pelayanan BPJS keswa, 

(4).Upaya pemerintah terkait BPJS keswa dan rujuk balik, (5).Meknisme 

pelayanan BPJS keswa di Puskesmas Karagpandan.Hasil dari penelitian ini yaitu 

Kabupaten Karanganyar telah menetapkan beberapa kebijakan terkait pelayanan 

jaminan kesehatan diantaranya pendataan masyarakat yang belum memiliki 

jaminan kesehatan dan bantuan kepada masyarakat miskin yang memiliki masalah 

kesehatan jiwa akan tetapi belum memiliki jaminan kesehatan baik pasien rawat 

inap maupun pasien rawat jalan, adanya upaya pembentukan desa siaga sehat 

jiwa, pelayanan puskesmas Karangpandan kepada penerima jaminan kesehatan yg 

baik sebagaimana pelayanan kepada pasien umum pemerintah Kabupaten 

Karanganyar juga memperhatikan kader desa dan pelayanan BPJS di setiap 

kecamatan 

Kata kunci : jaminan kesehatan, Pelayanan kesehatan jiwa, Puskesmas 

Abstract 

Health Care Security is a comprehensive, structured health care effort that ensures 

continuity and quality, where the financing is carried out pre-effort. BPJS Health 

as the Implementing Body is a public legal entity established to organize a health 

insurance program for all Indonesian people as a government effort to fulfill the 

right of every individual to social security. Many of the people with mental 

disorders belong to families with low economic levels. The Karanganyar Regency 

government has established several policies for the poor who experience mental 

health problems. This study uses a qualitative method with a phenomenological 

approach. There were 7 participants in this study who were taken by purposive 

sampling. Data analysis used in this study used thematic data analysis and 

obtained 6 themes, namely: (1) Karanganyar government policy regarding BPJS 

Keswa, (2). The initial process for patients to get BPJS for students, (3). 
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Constraints in BPJS Keswa services, (4) Government efforts related to BPJS 

Keswa and reconciliation, (5) The mechanism of BPJS Keswa services at 

Karagpandan Health Center. The results of this study are that Karanganyar 

Regency has established several policies related to health insurance services 

including community data collection do not have health insurance and assistance 

to the poor who have mental health problems but do not yet have health insurance 

for both inpatients and outpatients, efforts to establish mental health alert villages, 

Karangpandan puskesmas services to recipients of good health insurance as well 

as services to patients The general government of Karanganyar Regency also pays 

attention to village cadres and BPJS services in each district. 

Keywords: health insurance, mental health services, public health care center 

1. PENDAHULUAN 

Kebijakan terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin masih menjadi 

salah satu persoalan mendasar terutama di Indonesia. Masalah kemiskinan 

yang merupakan masalah yang selalu ada pada setiap negara, meskipun zaman 

telah memasuki era globalisasi namun tidak dapat dipungkiri masalah 

kemiskinan selalu menjadi penghambat kemajuan tiap-tiap negara. 

Permasalahan kemiskinan tidak hanya terdapat di negara- negara berkembang 

saja bahkan di negara maju juga mempunyai masalah dengan kemiskinan. 

Setiap individu, keluarga masyarakat berhak memperoleh perlindungan 

terhadap kesehatannya dan Negara bertanggung jawab mengatur agar 

terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk masyarakat miskin 

atau masyarakat yang tidak mampu.Untuk itu diselenggarakan pembangunan 

Kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan, dengan tujuan 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

(Tobari, 2019). 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya 

disebut dengan UU Kesehatan) ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak 

yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan 

memperoleh kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, sebaliknya setiap 

orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan 

sosial (Vandawati dkk, 2017). 
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan transformasi 

dari empat badan usaha milik negara (BUMN) yang telah dirintis pemerintah 

dalam rangka menyelenggarakan jaminan sosial yaitu PT. Askes, Jamsostek, 

Taspen dan Asabri, yang kemudian dibentuk menjadi BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan 

badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya pemerintah dalam 

pemenuhan hak setiap individu atas jaminan sosial untuk memberikan 

kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh untuk 

mencapai Universal Health Coverage (UHC), sebagaimana yang diamanatkan 

resolusi World Health Assembly (WHA) ke-58 tahun 2005 di Jenewa.1,2 BPJS 

Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014. Program 

tersebut selanjutnya disebut sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN).(Suprapto & Malik, 2019) 

Tanggal 1 Januari 2014 Indonesia telah menerapkan sistem Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) dan telah dikeluarkan sejumlah Peraturan Menteri 

Kesehatan (Permenkes) yang mendukung program JKN. Lembaga yang 

ditunjuk untuk menyelenggarakan JKN adalah Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) bidang kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

dilakukan secara berjenjang dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat 1 (PPK 

1) ke PPK 2 dan PPK 3. Pasien yang telah mendapatkan rujukan diwajibkan 

mengikuti mekanisme rujuk balik ke PPK 1 setelah kondisi stabil. Obat rujuk 

balik yang tidak tersedia di PPK 1 dapat diperoleh pada apotik yang bekerja 

sama dengan BPJS (Idaiani & Riyadi, 2018) 

Permasalahan kesehatan yang paling signifikan di dunia, termasuk di 

Indonesia. Menurut data World Health Organization (WHO) tahun 2016 salah 

satu nya adalah Kesehatan jiwa, terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 

60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta 

terkena dimensia. Di Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis 

dan sosial dengan keaneka ragaman penduduk, maka jumlah kasus gangguan 

jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan 
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penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang. Data  Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2018 memunjukkan prevalensi ganggunan mental 

emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk 

usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6,1% dari jumlah 

penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti 

skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 

penduduk (Kemenkes, 2016). 

Kasus gangguan jiwa di Indonesia berdasarkan hasil riset dan kesehatan 

dasar (Riskesdas, 2018) meningkat dari tahun 2013-2018. Peningkatan ini 

terlihat dari kenaikan prevalensi rumah tangga yang memiliki ODGJ di 

Indonesia. Ada peningkatan jumlah dari 2 menjadi 7 permil rumah tangga, 

artinya per 1000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga dengan ODGJ 

sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ berat (balai Penelitian 

dan Pengembangan, 2018) 

Banyak dari penderita gangguan mental termasuk dalam keluarga dengan 

tingkat ekonomi rendah, menurut badan pusat statistik 2019 jumlah penduduk 

miskin di Indonesia pada Maret 2019  mencapai 25,14 juta orang. 

Dibandingkan September 2018 jumlah penduduk miskin menurun 529,9 ribu 

orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2018, jumlah penduduk 

miskin menurun sebanyak 805,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada 

Maret 2019 tercatat sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap 

September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. 

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2018 - 

Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 136,5 

ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 393,4 ribu orang. 

Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,89 persen menjadi 6,69 

persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,85 

persen (Badan Pusat Statistik, 2019). 

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

(Disdukcapil), Kabupaten Karanganyar tahun 2018 mempunyai jumlah 

penduduk sebesar 906.079 jiwa. Penyebaran penduduk masih belum merata, 
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Kepadatan penduduk di daerah perkotaan secara umum lebih tinggi 

dibandingkan dengan pedesaan. Kecamatan dengan penduduk terpadat yaitu 

Kecamatan Colomadu dengan kepadatan 4.184,72 jiwa per km2. Keadaan ini 

disebabkan karena Colomadu merupakan daerah perkotaan yang mempunyai 

pelayanan dan fasilitas yang mudah terjangkau. Sedangkan kepadatan terendah 

di Kecamatan Jenawi dengan kepadatan 488,43 jiwa per km2. Hal ini 

disebabkan karena Jenawi merupakan daerah pedesaan dan lereng gunung yang 

jauh dari pusat kota. Sementara itu jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan 

Karanganyar sebanyak 82.714 jiwa dan jumlah penduduk terendah di 

Kecamatan Jenawi sebanyak 27.391 jiwa. Dari data yang ada, cakupan 

pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Karanganyar tahun 2017 sebesar 3.365 

kunjungan, sedang tahun2016 sejumlah 2.712 jiwa, tahun 2015 sejumlah 1.939 

jiwa, tahun 2014 sejumlah 3.216 jiwa, sedang tahun 2013 sejumlah 2.278 jiwa, 

dan tahun2012 sejumlah 1.303 jiwa  

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan suatu upaya pemeliharaan 

kesehatan secara paripurna, terstruktur yang menjamin kesinambungan dan 

mutunya, dimana pembiayaannya dilaksanakan secara pra upaya. Berdasarkan 

data tahun 2018 dari jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar sejumlah 

906.079 jiwa, jumlah peserta jaminan kesehatan Nasional ( JKN )725.060 jiwa, 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN 307.893 jiwa, Penerima Bantuan Iuran 

(PBI) APBD 17.288 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) 205.670 jiwa, Pekerja 

Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri 103.956 jiwa, Bukan Pekerja (BP) 

22.849 jiwa dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) 67.424 jiwa.maka dapat 

diketahui bahwa Penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan 

kesehatan pada tahun 2018 sebesar 80,02% (725.060 jiwa) dari jumlah 

penduduk sebesar 906.079 jiwa. (profil kesehatan Kabupaten Karanganyar, 

2018). 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 

perawat yang bertugas di pelayanan jiwa puskesmas Karangpandan Kabupaten 

Karanganyar, diketahui bahwa puskesmas Karangpandan mengalami 

peningkatan kunjungan pasien jiwa yang signifikan yaitu sebanyak 32 orang 
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pada tahun 2019 menjadi 43 orang pada tahun 2020. Penelitian ini ingin 

menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang pemberian 

jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang mengalami 

masalah kesehatan jiwa. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Metode kualitatif ialah pemahaman mengenai fenomena yang 

berhubungan dengan subjek penelitian seperti, kesan, motivasi, serta tujuan 

secara keseluruhan. Pendekatan fenomenologi merupakan pandangan berfikir 

yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif 

manusia dan interprestasi-interprestasi dunia. Pendekatan ini memberikan 

interprestasi, deskripsi, refleksi, dan modus riset lewat pengalaman kehidupan 

subjek yang di teliti. Bentuk pengalaman ini  lebih bersifat universal. Pencarian 

arti dari pengalaman hidup seseorang merupakan tujuan dari studi 

fenomenologi (Sukmadinata, 2010) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data hasil penelitian yang didapatkan maka dilanjutkan dengan 

pembahasan sebagai berikut: 

3.1 Tema 1.  Kebijakan pemerintah Karanganyar terkait BPJS keswa 

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial 

Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi 

kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2004,dengan adanya JKN yang dijalankan oleh 

BPJS Kesehatan, diharapkan seluruh masyarakat terutama masyarakat 

miskin yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang layak dan bermutu karena keterbatasan finansia ( Karim 

Muhammad, 2018)  

Dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di Kabupaten Karanganyar 

pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan beberapa kebijakan terkait 
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pelayanan jaminan kesehatan BPJS di Karanganyar seperti pendataan 

masyarakat yang mengalami masalah kesehatan jiwa dan belum 

mendapatkan jaminan kesehatan serta bantuan untuk masyarakat yang 

mengalami kesulitan dalam memperoleh jaminan kesehatan. 

3.2 Tema 2.  Proses awal pasien mendapatkan BPJS keswa 

Di dalam Undang SJSN diamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib 

menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk WNA yang tinggal di 

Indonesia lebih dari enam bulan. Untuk menjadi peserta harus membayar 

iuran jaminan kesehatan. Bagi yang mempunyai upah/gaji, besaran iuran 

berdasarkan persentase upah/gaji dibayar oleh pekerja dan Pemberi Kerja. 

Bagi yang tidak mempunyai gaji/upah besaran iurannya ditentukan dengan 

nilai nominal tertentu, sedangkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu 

membayar iuran maka iurannya dibayari pemerintah, Lokasi pendaftaran: 

dilakukan di kantor BPJS setempat/terdekat dari domisili peserta.dengan 

syarat pendaftaran yang diatur kemudian dengan peraturan BPJS. 

(Kemenkes, 2019) 

3.3 Tema 3. Kendala dalam pelayanan BPJS keswa 

Sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, pelayanan puskesmas  tidak 

selalu berjalan lancar, partisipan mengatakan ada beberapa kendala yang 

ditemui dilapangan  seperti pasien tidak memiliki BPJS atau jaminan 

kesehatan lainnya, partisipan  mengatakan ada beberapa kendala yang 

menghambat pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien penerima jaminan 

kesehatan yang memiliki masalah kesehatan jiwa sehingga dalam 

pelaksanaannya menjadi kurang maksimal.  

3.4 Tema 4. Upaya pemerintah terkait BPJS keswa dan rujuk balik   

Salah satu upaya yang dilakukan puskesmas Karangpandan yaitu dengan 

sosialisasi tentang kesehatan jiwa di masyarakat, sosisialisasi dilakukan di 

pertemuan, perkumpulan rutin warga seperti perkumpulam PKK, posyandu, 

pertemuan kader puskesmas, atau kunjungan langsung ke rumah pasien 

yang bersangkutan, dengan upaya tersebut diharapkan masyarakat menjadi 
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lebih mengetahui tentang tanda tanda dan penanganan orang dengan 

gangguan jiwa. 

Dari kutipan wawancara diketahui bahwa puskesmas Karangpandan 

telah melakukan upaya pomotif preventif dan kuratif pelayanan kesehatan 

jiwa dengan  melakukan kunjungan  dan sosialisasi ke desa dan rumah 

pasien yang memiliki masalah kejiwaan walaupun dalam pelaksanaanya 

masih belum merata, Selain kunjungan dan sosisalisasi kepada masyarakat 

petugas puskesmas juga meakukan upaya promotif dan preventif kepada 

kader kesehatan dengan mengundang kader ke puskesmas untuk diberikan 

penjelasan mengenai masalah kesehatan jiwa untuk kemudian disampaikan 

kepada masyarakat. 

3.5 Tema 5. Meknisme pelayanan BPJS keswa di Puskesmas Karangpandan 

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial 

Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi 

kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang 

layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 

iurannya dibayar oleh Pemerintah. Dengan adanya JKN yang dijalankan 

oleh BPJS Kesehatan, diharapkan seluruh masyarakat terutama masyarakat 

miskin yang memiliki keterbatasan finansial medapatkan pelayanan yang 

layak dan bermutu. (Karim, 2018) 

Menurut (perpres 12 tahun 2013) dan (Peraturan BPJS Kesehatan No. 

1 Tahun 2014) pelayanan BPJS  tingkat pertama meliputi  

1) Administrasi pelayanan; 

2) Pelayanan promotif dan preventif; 

3) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 

4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 

5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 

6) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama dll. 
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