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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Birokrasi Sebagai Wujud Good Governance 

Birokrasi merupakan instrument penting di dalam masyarakat, dimana 

merupakan media pemerintah untuk melayani masyarakat. Birokrasi adalah 

sebuah konsekuensi logis dari misi suci suatu negara yaitu tercapainya 

kesejahteraan rakyatnya. Birokrasi merupakan sistem administrasi dengan bentuk 

organisasi, yang didalamnya memerlukan kordinasi terhadap segala aktivitas yang 

dilakukan didalam organisasi pemerintahan. Birokrasi mempunyai beberapa ciri 

yang merupakan ciri struktural utama yaitu pembagian tugas, hierarki otorita, 

peraturan dan ketentuan yang terperinci, dan hubungan impersonal di antara 

pekerja.
1
 

Birokrasi senantiasa diasosiasikan dengan Max Weber, seorang sosiolog 

dan intelektual Jerman, dimana dapat dipandang sebagai bapak dari model 

birokratik yang banyak ditelaah dalam teori organisasi. Seperti dikutip Ali Mufiz 

dalam bukunya pengantar administrasi negara, birokrasi Weber mendasar pada 

hubungan antara kewenangan menempatkan dan mengangkat pegawai bawahan 

dengan menentukan tugas dan kewajiban dimana pemerintah dilakukan secara 
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tertulis, ada pengaturan mengenai hubungan kewenangan, dan promosi 

kepegawaian didasarkan pada aturan – aturan tertentu.
2
 

Peran pemerintah yang cukup besar berimplikasi pada bagaimana birokrasi 

mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu pemerintah harus 

terlibat langsung dalam penyediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh 

masyarakat, serta secara aktif terlibat di dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Berkenaan dengan upaya pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, 

birokrasi publik memberikan andil yang relatif besar. Segala hal yang terdapat 

dalam penyelenggaraan negara tidak terlepas dari konteks public services, dan 

public affairs.
3
 Peran pemerintah dalam hal ini akan banyak ditopang oleh 

bagaimana birokrasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan 

efisien, karena selama ini birokrasi di Indonesia identik dengan kinerja yang 

berbelit – belit, struktur yang tambun, penuh dengan kolusi, korupsi dan 

nepotisme, serta tidak adanya standart pelayanan yang pasti. Oleh karenanya 

untuk mewujudkan kesejahteraan melalui media birokrasi haruslah ada tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) sebagai penopang birokrasi yang baik 

dalam mewujudkan misi ataupun tujuan pemerintah yaitu untuk mensejahterakan 

masyarakat. 

Good governance adalah cita – cita yang menjadi misi setiap 

penyelenggaraan suatu negara, termasuk Indonesia. Good governance dapat 
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diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan 

layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan dan 

administrasinya bertanggung jawab pada publik.
4
 

Konsep good governance merupakan sebuah paradigma yang berawal dari 

adanya konsep governance yang menurut sejarahnya pertama kali diadaptasi oleh 

para praktisi dari lembaga pembangunan internasional yang mengandung konotasi 

kinerja efektif terkait dengan management public dan masalah korupsi.
5
  

Menurut Hafifa Sj. Sumarto, munculnya konsep pemerintahan yang layak 

adalah berawal dari adanya kepentingan lembaga – lembaga donor seperti PBB, 

Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal 

kepada negara – negara yang sedang berkembang.
6
 

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintahan yang layak atau biasa 

disebut dengan good governance, ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang 

membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebagai 

standart peraturan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, 

dan cenderung berorientasi pada pengentasan kemiskinan dalam sebuah negara. 

Pada dasarnya konsep good governance memberikan rekomendasi pada 

sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan pada lembaga – lembaga 

negara baik di pusat maupun daerah, sektor swasta maupun masyarakat madani 

(civil society). Kesetaran dalam pandangan ini berarti adanya suatu kesepakatan 
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menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, 

masyarakat madani, dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut merupakan 

keseluruhan termasuk mekanisme, proses, dan lembaga – lembaga dimana warga 

dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak 

hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka.
7
 

 Good governance merupakan wujud dari pemerintahan yang layak, yaitu 

adanya tata pemerintahan yang terbuka, bersih, transparan, dan bertanggung 

jawab. Menurut Ridwan HR asas – asas dalam pemerintahan yang layak adalah 

adanya asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam 

mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap 

keputusan, asas tidak mencampuradukan kewenangan, asas permainan yang wajar 

(Fair play), asas keadilan dan kewajaran, asas kepercayaan dan menanggapi 

pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, asal 

perlindungan atau cara hidup pribadi, asas kebijaksanaan, dan asas 

penyelenggaraan kepentingan umum.
8
 Sedangkan menurut Bank Dunia dalam 

laporannya mengenai “Good Governance and Development” tahun 1992 yang 

dikutip oleh Bintan R. Seragih mengartikan good governance sebagai pelayanan 

publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang 

bertanggung jawab (accountable) pada publiknya.
9
 Dari pengertian di atas dapat 

dikatakan bahwa inti dari asas good governance adalah akuntabilitas publik, 

kepastian hukum, dan transparansi publik. 
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Akuntabilitas publik mensyaratkan bahwa setiap perilaku dan tindakan 

pejabat publik, baik dalam membuat kebijakan (public policy), mengatur, dan 

membelanjakan keuangan negara maupun melaksanakan penegakan hukum 

haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Transparansi publik mensyaratkan bahwa setiap pejabat publik berkewajiban 

membuka ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan 

publik (khususnya menyangkut dengan pengelolaan sumber daya publik) dengan 

membuka akses dan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat.
10

 

Kepastian hukum adalah dengan adanya jaminan terhadap masyarakat 

dalam hal ini mengenai kewajiban pemerintah memberikan kepastian tentang 

penyelenggaraan negara terkait tenggang waktu, hak, dan kewajiban serta adanya 

jaminan bagi masyarakat dalam memperoleh rasa keadilan, khususnya ketika 

berhadapan dengan penyelenggaraan negara sebagai pembuat dan pelaksana 

kebijakan publik. Dengan demikian, dalam kerangka good governance, setiap 

pelaksana pelayanan publik berkewajiban memberikan perlakuan yang sama bagi 

setiap warga masyarakat dalam menjalankan fungsi – fungsi dalam pelayan 

publik. 

 Tidak mudah menerapkan asas – asas pemerintahan yang layak, dalam 

mengelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu perlu adanya peraturan yang 

mengatur secara tegas serta adanya pengawasan yang bersifat fungsional. 
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Didalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, dinyatakan adanya asas 

– asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari asas kepastian hukum, asas 

tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 

proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Lebih lanjut didalam 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja 

pemerintahan mencantumkan beberapa sasaran terkait good governance, yaitu : 

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, dapat beroperasi 

secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat 

dan lingkungannya; 

2. Terwujudnya transparansi di instansi pemerintah; 

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

 Segala peraturan yang di dalamnya terdapat asas, karakteristik dari adanya 

suatu good governance diharapkan mampu tercipta suatu perubahan, dimana 

pemerintah menjadi lebih demokratis, efisien dalam menggunakan sumber daya 

publik, efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, lebih tanggap, serta 

mampu menyusun kebijakan, program, dan hukum yang dapat menjamin hak 

asasi dan keadilan sosial, hal ini mengingat esensi good governance sebagai 

kaidah etika atau moral dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik. Hal ini tidak lain untuk terciptanya pemerintahan yang 

layak (good governance) di dalam suatu birokrasi pemerintahan 
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B. Pelayanan Publik Sebagai Bentuk Good Governance 

 Negara mempunyai tugas penting yaitu melindungi dan mensejahterakan 

rakyatnya. Dalam rangka mensejahterakan rakyat, maka negara dalam hal ini 

adalah pemerintah mempunyai kewajiban untuk menfasilitasi seluruh pemenuhan 

hak setiap warga negaranya. Pemerintah sangat berperan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan pelayanan 

jasa publik. Menurut Richard Afonso, peran pemerintah sepanjang proses 

pemenuhan pelayanan jasa publik harus berbasis pada prinsip jasa publik sebagai 

government transfer, government provision, dan government production, yaitu 

berbasis pada kesejahteraan sosial, keadilan, serta tanggung jawab.
11

 

Keinginan mewujudkan good governance dalam kehidupan birokrasi 

pemerintahan telah lama dinyatakan oleh pemerintah. Dalam program 100 harinya 

setelah dilantik menjadi presiden, Presiden SBY bertekad menjadikan good 

governance sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan 

dengan memberikan instruksi kepada semua menteri untuk memberantas KKN 

dan mewujudkan pemerintah yang bersih. 

 Good governance dalam konteks pemberantasan KKN sering diartikan 

sebagai pemerintahan yang bersih dari KKN. Good governance dinilai terwujud 

jika pemerintah mampu menjadikan dirinya sebagai pemerintah yang bersih dari 

praktik KKN. Dalam proses demokratisasi, good governance sering mengilhami 

para aktivis untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi 
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yang luas bagi aktor dan lembaga di luar pemerintah sehingga ada pembagian 

peran dan kekuasaan yang seimbang antara negara, masyarakat sipil, dan 

mekanisme pasar. Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling 

melengkapi antara ketiga unsur tersebut bukan hanya memungkinkan adanya 

check and balance, tetapi juga dapat menghasilkan sinergi yang baik antara 

ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. 

Banyaknya perspektif yang menjelaskan mengenai good governance 

menimbulkan banyak pemahaman yang berbeda – beda mengenai good 

governance. Namun ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam 

praktik good governance, yaitu : 

Pertama, praktik good governance harus memberi ruang kepada aktor 

lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan 

pemerintahan, sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara aktor dan 

lembaga pemerintah dengan non-pemerintah, seperti masyarakat sipil dan 

mekanisme pasar. 

Kedua, dalam praktik good governance terkandung nilai – nilai yang 

membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan 

bersama. Nilai – nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai 

yang penting. 

Ketiga, praktik good governance adalah praktik pemerintahan yang bersih 

dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena 
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itu, praktik pemerintah dianggap baik jika mampu mewujudkan transparansi, 

penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.
12

 

Dalam mengembangkan praktik good governance, pemerintah perlu 

mengambil dan menggunakan strategi yang jitu. Luasnya cakupan persoalan yang 

dihadapi, kompleksitas dari setiap persoalan yang ada, serta keterbatasan sumber 

daya dan kapasitas pemerintah dan juga non pemerintah untuk melakukan 

pembaharuan praktik governance, mengharuskan pemerintah mengambil pilihan 

yang strategis dalam memulai pengembangan praktik good governance. 

Pelayanan publik dapat dianggap sebagai salah satu pilihan strategis untuk 

mengembangkan good governance, hal ini dilakukan melalui pengembangan 

penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan nilai – nilai yang selama ini 

melekat pada good governance. 

Pertimbangan yang dapat dilihat dari adanya pelayanan publik yang dapat 

menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance adalah 

pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana Negara yang diwakili 

oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga – lembaga non pemerintah. 

Buruknya praktik good governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

sangat dirasakan oleh masyarakat, ini berarti apabila ada perubahan yang 

signifikan pada ranah pelayanan publik  dengan sendirinya dapat dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat. Kedua, aspek good governance dapat 

diartikulasikan secara relatif lebih mudah dalam ranah pelayanan publik. Aspek 
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kelembagaan yang selama ini sering dijadikan rujukan dalam menilai praktik 

governance dapat dengan mudah dinilai dalam praktik penyelenggaraan 

pelayanan publik. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur 

governance. Pemerintah sebagai representasi negara, masyarakat sipil, dan 

mekanisme pasar memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah 

ini. Pelayanan publik memiliki high stake dan menjadi pertaruhan yang penting 

bagi ketiga unsur governance tersebut karena baik dan buruknya praktik 

pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap ketiganya.
13

 

 

C. Pelayanan Publik 

Pelayanan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas seseorang, atau 

kelompok untuk memenuhi suatu kebutuhan. Pelayanan adalah suatu kegiatan 

atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang 

dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan 

pelanggan.
14

 Menurut Kotler, pelayanan adalah setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
15

 Sedangkan di 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pelayanan adalah suatu 

usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain, 

oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pelayanan adalah untuk mencapai 
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kepuasan orang lain, serta berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa 

yang dibutuhkan oleh masyarakat.
16

 

Istilah publik berasal dari bahasa inggris public yang berarti umum, 

masyarakat, atau negara. Publik menurut Emery Bogardus merupakan sejumlah 

orang yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap 

suatu permasalahan sosial.
17

 Publik dapat dikatakan sebagai masyarakat yang 

berada dalam suatu wilayah dan mempunyai tujuan yang sama dalam hal sosial. 

Oleh karena itu pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh 

pemerintah atau swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang bertujuan 

sosial. 

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan terhadap masyarakat. 

Pemerintah diadakan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan 

kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama. 

 Pelayanan publik memiliki aspek yang multidimensi, yaitu dimana 

pelayanan publik tidak hanya dapat didekati dari satu aspek saja, misal aspek 

hukum atau aspek politik, tetapi juga melingkupi aspek ekonomi, dan sosial 

budaya secara integratif. 
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 Dalam perspektif ekonomi, pelayanan publik adalah segala bentuk 

pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (sektor publik yang diperlukan oleh 

warga negara sebagai konsumen). Dalam perspektif politik, pelayanan publik 

adalah refleksi dari pelaksanaan negara dalam melayani warga negaranya 

berdasarkan kontrak sosial pembentukan negara oleh elemen – elemen warga 

negara. Peran negara dalam pelayanan publik dilaksanakan oleh suatu 

pemerintahan yang dijalankan oleh kekuatan politik yang berkuasa. Dalam 

perspektif sosial budaya, pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan 

kebutuhan dasar masyarakat demi mecapai kesejahteraan yang di dalam 

pelaksanaannya kental akan nilai – nilai, sistem kepercayaan bahkan unsur religi 

yang merupakan refleksi dari kebudayaan dan kearifan lokal. Sedangkan dari 

perspektif hukum, pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang diberikan 

oleh konstitusi atau peraturan perundang – undangan kepada pemerintah untuk 

memenuhi hak – hak dasar warga negara atau penduduknya dalam suatu 

pelayanan.
18

 

 Sebagai landasan hukum suatu pelayanan publik dimuat pada jaminan 

konstitusi, yaitu UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar. Hal ini 

termuat di dalam Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan ayat (3) yang berbunyi “setiap 

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 

Sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan jaminan 
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perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap warga negara dalam 

pemerintahan dan pelayanan publik. 

 Kegiatan pelayanan publik untuk memenuhi hak warga negara diatur 

dalam berbagai peraturan perundang – undangan. Secara garis besar dituangkan di 

dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik. Selain 

itu untuk menjamin fungsi pelayanan publik dari segala aspek diatur pula di dalam 

pengaturan perundang – undangan yang lain, antara lain di dalam UU Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – 

pokok Kepegawaian, dimana di dalamnya mewajibkan pergawai negeri sipil 

untuk memberikan pelayanan; UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana 

merupakan tonggak pendistribusian pelayanan publik kepada pemerintah daerah. 

Di dalam beberapa peraturan perundang – undangan di atas mewajibkan 

instansi/lembaga terkait untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 

Pada Pasal 1 UU Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik 

adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang 

dibentuk berdasarkan undang – undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan 

badan hukum lain yang dibentuk semata – mata untuk kegiatan pelayanan publik. 
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Selain pada undang – undang tentang pelayanan publik, pengertian 

mengenai pelayanan publik dapat ditemui pada Keputusan MENPAN Nomor 67 

Tahun 2003, yang diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilakukan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang – 

undangan. Sedangkan dalam SK Menpan Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan 

bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada 

masyarakat yang merupakan manifestasi kewajiban aparatur pemerintah sebagai 

abdi masyarakat. 

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, pelayanan publik dapat diartikan 

bahwa pelayanan publik merupakan suatu norma hukum tentang pemenuhan 

kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, yang dituangkan dalam bentuk 

tertulis maupun tidak tertulis, serta mengikat pemerintah sebagai pemberi 

pelayanan publik dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. 

 

I. Fungsi Pelayanan Pemerintah 

Upaya peningkatan kinerja pemerintah merupakan suatu kewajiban 

yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan guna 

dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik, guna untuk melestarikan 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. 

Tugas pelayanan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat sangat ditentukan oleh sistem nilai budaya pemerintah dan 
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budaya masyarakat tersebut. Nilai budaya pemerintah diidentifikasikan 

dalam tiga sistem, yaitu : sistem nilai layanan pemerintah kepada 

masyarakat yang berkembang menjadi civil services dan layanan 

kepedulian, melalui layanan ini hak rakyat, penduduk, konsumen, 

lingkungan, dan setiap warga negara dipenuhi secara adil tanpa pandang 

bulu, diminta, dituntut ataupun tidak sama sekali; sistem nilai perlindungan 

dan pemerliharaan; dan sistem nilai pengusahaan dan pengembangan.
19

 

Penyelenggara negara memiliki peran dalam suatu pelayanan 

terhadap masyarakat, dimana pada hakikatnya penyelenggara negara 

merupakan abdi masyarakat. Penyelenggara negara atau dapat kita sebut 

sebagai pemerintah memiliki tanggung jawab pelayanan terhadap berbagai 

kebutuhan masyarakat. 

Fungsi pelayanan jasa publik, jasa pasar serta pelayanan sipil dan 

fungsi pemberdayaan masyarakat menjadi tugas utama organisasi 

pemerintah yang tetap patuh hukum dan menegakkan keadilan. Dengan 

demikian, hanya melalui fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, 

pemerintah mendapatkan kepercayaan dari rakyat, sedangkan rakyat akan 

hidup sejahtera dalam suatu hubungan kerakyatan dan pemerintahan yang 

bertanggung jawab. 

Menurut Richard Afonso (Rahayu, 1997), peran pemerintah 

sepanjang proses pemenuhan kebutuhan pelayanan jasa publik harus 

                                                           
19

 Sinamo, Nomensen., Op. Cit., Halaman 67. 
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berbasis pada prinsip jasa publik sebagai government transfer, government 

provision, government production.
20

 

Government transfer lebih mengacu pada argument kesejahteraan 

sosial dan keadilan. Dimana dimaksudkan pemerintahan sebagai distributor, 

yaitu penyedia layanan barang dan jasa terhadap masyarakat tanpa 

memproduksinya sendiri. 

Tugas pemerintah sebagai provision dan production, yaitu sebagai 

penyedia layanan jasa publik mutlak berada dalam tanggung jawab dan 

kewenangan pemerintah. Oleh karena itu pelayanan jasa publik diberikan 

terhadap masyarakat yang membutuhkannya, tanpa harus ada yang 

dikecualikan dan jasa publik tersebut dapat dikonsumsi bersama, tetapi 

dalam penggunaannya oleh seseorang tidak harus menghilangkan 

kesempatan orang lain untuk mendapatkannya. 

Masyarakat diharuskan menjaga keseimbangan antara kebutuhannya 

dengan kebutuhan orang lain dan dalam rangka keseimbangan itulah 

pemerintah menerapkan kebijakan pajak dan retribusi atas pelayanan jasa 

publik. 

 

 

 

                                                           
20

 Ibid., Halaman 68. 
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II. Asas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai 

dasar, sebagai tumpuan, sebagai pokok pangkal, sebagai fondamen, sebagai 

tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang 

hendak kita jelaskan.
21

 

Di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara 

pelayanan dalam melayani masyarakat diharuskan sesuai dengan apa yang 

dianggap layak di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu 

di dalam Pasal 4 undang – undang pelayanan publik disebutkan mengenai 

asas yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik, yaitu : 

a.   Kepentingan umum; 

b. Kepastian hukum; 

c. Kesamaan hak; 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban; 

e. Keprofesionalan; 

f. Partisipatif; 

g. Persamaan perlakuan / tidak deskriminatif; 

h. Keterbukaan; 

i. Akuntabilitas; 

                                                           
21

 Djuhendah, Hasan, Sistem hukum, Asas – Asas, dan Norma Hukum dalam Pembangunan 
Hukum di Indonesia, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, Halaman 80. 
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j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

k. Ketepatan waktu; dan 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Kepentingan umum dalam hal ini diartikan bahwa dalan pemberian 

pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau 

kelompok. 

Kepastian hukum, adanya jaminan terwujudnya hak dan kewajiban 

dalam penyelenggaraan pelayanan. 

Kesamaan hak, artinya dalam pemberian pelayanan tidak 

membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

Keseimbangan hak dan kewajiban, dalam pemenuhan hak harus 

sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi 

maupun penerima layanan. 

Keprofesionalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki 

kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang dijalankan. 

Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, 

dan harapan masyarakat. 

Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, artinya setiap warga 

negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. 



19 
 

Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan 

mudah mengakses dan memperoleh informasi tentang pelayanan yang 

diinginkan. 

Akuntabilitas, artinya proses penyelenggaraan pelayanan harus 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan. 

Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, artinya 

pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta 

keadilan dalam pelayanan. 

Ketepatan waktu, artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan 

dilakukan tepat waktu sesuai dengan standart pelayanan. 

Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, artinya setiap jenis 

pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. 

Asas yang telah disebutkan di atas merupakan pedoman dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, dimana dapat dijadikan standart 

pelayanan dalam melayani masyarakat guna mencapai tujuan dari adanya 

pelayanan publik. 
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D.  Jaminan Kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis.
22

 Kesehatan merupakan hak setiap manusia. Pasal 4 undang 

– undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa setiap 

orang berhak atas kesehatan, dimana didalam penjelasan disebutkan bahwa hak 

atas kesehatan dalam hal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang 

setinggi – tingginya. 

Hak atas derajat kesehatan sebagai hak setiap manusia memiliki cakupan 

yang luas, tidak hanya hak untuk memperoleh layanan kesehatan, tetapi juga hak 

setiap rakyat untuk memperoleh perlindungan dari bahaya yang mengancam 

kesehatan.
23

 Oleh karena itu untuk memenuhi seperti apa yang tertuang didalam 

undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah wajib 

menyediakan layanan kesehatan. 

Layanan kesehatan merupakan suatu bentuk dari pelayanan publik, dimana 

pelayanan ini dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. 

Dalam mengakomodasi tanggung jawab pemerintah mengenai penyediaan 

layanan kesehatan, pemerintah membuat peraturan untuk mengakomodir segala 

sesuatu yang berkaitan dengan layanan kesehatan, mengingat kesehatan sebagai 

                                                           
22

 Pasal 1 angka 1, Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan. 
23

 Titon Slamet Kurnia, Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia, Alumni, 
Bandung, 2007, Halaman 2. 
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hak setiap manusia, dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak akan layanan 

kesehatan, terutama pada situasi bahwa tidak setiap orang mempunyai kesempatan 

yang sama untuk menikmati haknya tersebut. 

Hal ini tertuang di dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, yaitu “setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. Dan selanjutnya tertuang di dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 

1945, yaitu “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, serta diakomodir melalui 

undang – undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN). 

Pada Pasal 18 undang – undang tentang SJSN dijelaskan bahwa jaminan 

kesehatan merupakan salah satu jenis dari program jaminan sosial, dimana 

penjelasan mengenai jaminan kesehatan juga dituangkan pada Pasal 19 sampai 

dengan Pasal 28 yaitu memuat mengenai ketentuan secara umum perihal jaminan 

kesehatan yang merupakan wujud dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

pada bidang kesehatan. 

Berdasarkan konstitusi dan undang – undang tersebut, serta untuk 

menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk terutama pada 

penduduk miskin dan tidak mampu, pemerintah bertanggung jawab atas 

ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh 

masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi – tingginya, oleh 
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karena itu kementerian kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program 

jaminan kesehatan sosial, dimulai dengan program jaminan pemeliharaan 

kesehatan bagi masyarakat miskin / JPKMM atau lebih dikenal dengan program 

Askeskin (2005 – 2007) yang kemudian berubah nama menjadi program Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sejak tahun 2008 sampai sekarang. JPKMM / 

Askeskin atau Jamkesmas semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu 

melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan 

tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial.
24

 

Dalam pelaksanaannya, program jamkesmas mengikuti prinsip – prinsip 

penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu dikelola secara nasional, kegotong 

royongan, nirlaba, kehati – hatian, akuntabilitas, portabilitas, transparan, 

kepesertaan bersifat wajib, amanat, hasil pengelolaan dana jaminan sosial 

dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar – besar 

kepentingan peserta, serta dilakukan secara efisien dan efektif.
25

 

Program jamkesmas memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan. 

Perlindungan ini diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu guna 

kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat dipenuhi. Peserta program 

jamkesmas adalah masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta 

                                                           
24

 Bab I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / MENKES / PER / V / 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. 
25

 Pasal 4 Undang – undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
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lainnya yang iurannya dibayari oleh pemerintah.
26

 Iuran bagi masyarakat miskin 

dan tidak mampu dalam program jamkesmas bersumber dari anggaran 

pengeluaran dan belanja negara (APBN) dari mata anggaran kegiatan (MAK) 

belanja bantuan sosial. 

Program jamkesmas diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial, 

yaitu diselenggarakan secara nasional. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan 

portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan 

jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah, dan supaya 

terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang 

menyeluruh bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, program jamkesmas yang 

merupakan bentuk pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah, mengingat 

pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap peserta jamkesmas menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, sehingga pemerintah daerah provinsi / kabupaten / kota berkewajiban 

memberikan kontribusi supaya dapat menghasilkan pelayanan yang optimal. 

Dalam penyelenggaraannya, program jamkesmas mengacu pada Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 903 / MENKES / PER / V / 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan tingkat 

pelayanannya penyelenggaraan program jamkesmas dibedakan dalam dua 

kelompok yaitu jamkesmas untuk pelayanan dasar di puskesmas termasuk 

                                                           
26

 Bab III Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / MENKES / PER / V / 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Halaman 9. 
 



24 
 

jaringannya, dan jamkesmas untuk pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit 

dan balai kesehatan. 

Program jamkesmas tahun 2011 dilaksanakan dengan beberapa perbaikan 

pada aspek kepesertaan, pelayanan, pendanaan, dan pengorganisasian. Beberapa 

kendala, diantaranya adalah kendala pada pelayanan kesehatan yang menjadikan 

program jamkesmas harus ada perbaikan pada setiap aspek, terutama aspek – 

aspek yang dianggap penting dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. 

Untuk perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan, pemerintah pada tahun 

tersebut juga meluncurkan dua program layanan kesehatan baru untuk 

masyarakat, yaitu program jaminan persalinan (jampersal) dan program jaminan 

untuk penderita Thalassaemia mayor. 

Untuk meminimalisir adanya kendala yang terjadi pada pelayanan 

program jamkesmas, pemerintah pusat membagi tanggung jawab untuk 

mengakomodir pelaksanaan program jamkesmas kepada pemerintah daerah yaitu 

dengan melalui program jamkesda. 

Program jaminan kesehatan daerah atau biasa disebut dengan program 

jamkesda adalah program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak 

mampu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Program jamkesda ini adalah 

peluasan dari program jamkesmas, dimana program ini diperuntukan terhadap 

masyarakat miskin atau tidak mampu, akan tetapi belum terdaftar dalam program 

jamkesmas, maka untuk layanan kesehatan dijamin oleh pemerintah daerah. Hal 

ini disebutkan pada Nomor 4 Huruf A Bab III Tata Laksana Kepesertaan, 
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / MENKES / PER / V / 2011 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Iuran yang 

diperuntukkan dalam program jamkesda ini bersumber dari anggaran pengeluaran 

dan belanja daerah (APBD) setiap daerah dimana masyarakat dengan program 

jamkesda tersebut tinggal. 

 

I. Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 

Peserta program jamkesmas adalah masyarakat miskin dan 

orang yang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayari 

oleh pemerintah sejumlah 76,4 juta jiwa.
27

 

Yang dimaksud dalam peserta jamkesmas dimana dijamin oleh 

program jamkesmas dan diatur dalam peraturan adalah :
28

 

a. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan dengan 

keputusan Bupati / Walikota yang mengacu pada : 

1). Data masyarakat miskin sesuai dengan data BPS 2008 dari 

pendataan program perlindungn sosial (PPLS) yang telah 

lengkap dengan nama dan alamat yang jelas (by name by 

address). 

2). Sisa kuota, yaitu total kuota dikurangi data BPS 2008 untuk 

Kabupaten / Kota setempat yang ditetapkan sendiri oleh 

                                                           
27

 Ibid., Angka 2, Huruf A, Ketentuan Umum, Tata Laksana Kepersertaan, Halaman 9. 
28

 Ibid., Angka 3. 



26 
 

Kabupaten / Kota setempat lengkap dengan nama dan alamat 

(by name by address) yang jelas. 

b. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin 

yang tidak mempunyai identitas; 

c. Peserta program keluarga harapan (PKH) yang tidak memiliki kartu 

Jamkesmas; 

d. Masyarakat miskin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 1185 / Menkes / SK / XII / 2009 tentang 

Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni 

Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara serta korban 

bencana pasca tanggap darurat; 

e. Ibu hamil dan melahirkan serta bayi yang dilahirkan (sampai umur 28 

hari) yang tidak memiliki jaminan kesehatan; 

f. Penderita Thalassaemia Mayor yang sudah terdaftar pada Yayasan 

Thalassaemia Indonesia (YTI) atau yang belum terdaftar namun telah 

mendapat surat keterangan Direktur rumah sakit. 

Peserta program jamkesmas ada yang memiliki kartu sebagai 

identitas peserta dan ada yang tidak memiliki kartu.
29

 Peserta yang telah 

memiliki kartu adalah peserta yang sesuai dengan surat keputusan Bupati / 

Walikota.
30

 Bagi peserta yang tidak memiliki kartu terdiri dari :
31
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 Ibid., Angka 5, Halaman 10. 
30

 Ibid., Huruf a. 
31

 Ibid., Huruf b. 
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a. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar serta penghuni panti 

sosial pada saat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan 

surat rekomendasi dari dinas sosial setempat. 

b. Penghuni lapas dan rutan pasa saat mengakses pelayanan kesehatan 

dengan menunjukkan rekomendasi dari kepala lapas / rutan. 

c. Peserta program keluarga harapan (PKH) yang tidak memiliki kartu 

jamkesmas pada saat mengakses pelayanan kesehatan dengan 

menunjukkan kartu PKH. 

d. Bayi dan anak yang lahir dari pasangan (suami dan istri) peserta 

jamkesmas setelah terbitnya SK Bupati / Walikota, dapat mengakses 

pelayanan kesehatan dengan menunjukkan akte kelahiran / surat lahir 

dari tenaga kesehatan, kartu jamkesmas orang tua, dan kartu 

keluarganya orang tuanya. 

Bayi yang lahir dari pasangan yang hanya salah satunya memiliki 

kartu jamkesmas tidak dijamin dalam program ini. 

e. Korban bencana pasca tanggap darurat, kepesertaannya berdasarkan 

keputusan Bupati / Walikota setempat sejak tanggap darurat 

dinyatakan selesai dan berlaku selama satu tahun. 

Peserta jamkesmas yang memiliki kartu maupun tidak memiliki 

kartu sebagaimana tersebut di atas, PT. Askes (Persero) wajib menerbitkan 

Surat Keabsahan Peserta (SKP) dan membuat pencatatan atas kunjungan 

pelayanan kesehatan. Khusus untuk peserta jampersal dan penderita 

Thalassaemia Mayor non peserta jamkesmas diterbitkan Surat Jaminan 
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Pelayanan (SJP) oleh Rumah Sakit, tidak perlu diterbitkan SKP oleh PT. 

Askes (Persero).
32

 

Apabila terjadi kehilangan kartu jamkesmas, maka peserta wajib 

melapor kepada PT. Askes (Persero) untuk selanjutnya dilakukan 

pengecekan database kepesertaannya dan PT. Askes (Persero) 

berkewajiban untuk menerbitkan surat keterangan yang bersangkutan 

sebagai peserta. Bagi peserta yang telah meninggal dunia, maka 

kepesertaannya sebagai peserta jamkesmas tidak dapat dialihkan kepada 

siapapun. Apabila peserta meninggal berarti bahwa peserta kehilangan 

haknya sebagai peserta jamkesmas.
33

 

 

II. Prosedur Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, status kepesertaan harus 

ditetapkan sejak awal. Peserta jamkesmas tidak boleh dikenakan biaya 

dengan alasan apapun. 

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta, 

sebagai berikut :
34

 

a. Pelayanan Kesehatan Dasar 
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1) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di 

puskesmas dan jaringannya, peserta harus menunjukkan 

kartu jamkesmas. Untuk gelandangan, pengemis, 

anak/orang terlantar dan masyarakat miskin penghuni 

panti sosial, menunjukkan surat rekomendasi 

dinas/instansi sosial setempat. Bagi masyarakat 

penghuni lapas/rutan menunjukkan surat rekomendasi 

kepala lapas/rutan dan untuk peserta PKH yang belum 

memiliki kartu jamkesmas, cukup menggunakan kartu 

PKH. 

2) Pelayanan kesehatan dapat dilakukan di puskesmas dan 

jaringannya meliputi : pelayanan rawat jalan, rawat 

inap. Khusus untuk pertolongan persalinan dapat juga 

dilakukan fasilitas kesehatan swasta tingkat pertama, 

sebagaimana diatur dalam juknis jampersal. 

3) Bila menurut indikasi medis peserta memerlukan 

pelayanan pada tingkat lanjut maka puskesmas wajib 

merujuk peserta ke fasilitas kesehatan lanjutan. 

4) Fasilitas kesehatan lanjutan penerima rujukan wajib 

merujuk kembali peserta jamkesmas disertai jawaban 

dan tindak lanjut yang harus dilakukan jika secara 

medis peserta sudah dapat dilayani di fasilitas 

kesehatan yang merujuk. 
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b. Pelayanan tingkat lanjut 

1) Peserta jamkesmas yang memerlukan pelayanan 

kesehatan tingkat lanjut (RJTL dan RITL) dirujuk dari 

puskesmas dan jaringannya ke fasilitas kesehatan 

tingkat lanjutan secara berjenjang dengan membawa 

kartu peserta jamkesmas dan surat rujukan. 

2) Kartu peserta jamkesmas dan surat rujukan dari 

puskesmas dibawa ke loket pusat pelayanan 

administrasi terpadu rumah sakit untuk diverifikasi 

kebenaran dan kelengkapannya, selanjutnya dikeluarkan 

surat keabsahan peserta (SKP) oleh petugas PT. Askes 

(Persero), dan peserta selanjutnya memperoleh 

pelayanan kesehatan. 

3) Bayi dan anak dari pasangan peserta jamkesmas (suami 

dan istri memiliki kartu jamkesmas) yang memerlukan 

pelayanan menggunakan identitas kepesertaan orang 

tuanya dan dilampirkan surat keterangan lahir dan kartu 

keluarga orang tuanya. 

4) Pelayanan tingkat lanjut di atas meliputi : pelayanan 

rawat jalan lanjutan (spesialistik) di rumah sakit dan 

balai kesehatan masyarakat; pelayanan rawat inap bagi 

peserta diberikan dikelas III di rumah sakit; dan 

pelayanan obat – obatan, alat dan bahan medis habis 
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pakai serta pelayanan rujukan spesimen dan penunjang 

diagnostic lainnya. 
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BAGAN I 
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III. Jaminan Persalinan 

Jaminan persalinan atau jampersal adalah jaminan kesehatan yang 

diberikan untuk ibu hamil dengan maksud untuk menghilangkan hambatan 

financial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan. 

Jampersal merupakan jaminan pembiayaan pelayanan persalinan 

yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan 

nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan terhadap bayi 

yang baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. 

Fasilitas kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, 

preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakuakan oleh pemerintah, 

TNI/POLRI, dan swasta. Jampersal merupakan pengembangan dari program 

jamkesmas, dimana pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan 

berjenjang berdasarkan rujukan. 

Jampersal diselenggarakan oleh pemerintah sejak tahun 2011, dan 

segala sesuatu mengenai teknis dari jampersal diatur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 2562 / MENKES / PER / 2011 tentang Petunjuk 

Teknis Jaminan Persalinan Tahun 2012. 

Jampersal dimaksudkan untuk mengurangi angka kematian ibu dan 

bayi, karena angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di 

Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya, serta 

untuk mempercepat pencapaian MDG’s. 
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MDG’s (Millenium Development Goals) atau bisa disebut sebagai 

Deklarasi Milenium adalah kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 

189 Negara PBB pada bulan September tahun 2000. Kesepakatan ini 

mengenai komitmen dari pemimpin – pemimpin dunia untuk mengurangi 

lebih dari separuh orang – orang yang menderita akibat kelaparan, 

menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, 

mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, 

mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga 

separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015. 

Hal ini tidak lain bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan 

masyarakat pada tahun 2015. 

Kematian ibu diakibatkan beberapa faktor yang merupakan suatu 

resiko adanya keterlambatan, yaitu adanya keterlambatan dalam 

pemeriksaan kehamilan, keterlambat dalam memperoleh pelayanan 

persalinan dari tenaga kesehatan, dan keterlambat sampai di tempat yang 

memiliki fasilitas kesehatan pada saat dalam keadaan emergensi. 

Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2007, AKI 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 1000 kelahiran 

hidup, Angka Kematian Bayi baru lahir (AKN) 19 per 1000 kelahiran hidup. 

Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Development Goals / MDG’s 

2000), pada tahun 2015 diharapkan AKI menurun dari 228 pada tahun 2007 



35 
 

menjadi 102, sedangkan AKB menurun dari 34 pada tahun 2007 menjadi 

23.
35

 

Upaya penurunan angka kematian ibu difokuskan pada penyebab 

langsung kematian ibu. Menurut survei yang terjadi 90% pada saat 

persalinan dan segera setelah persalinan, yaitu adanya pendarahan (28%), 

eklamsia (24%), infeksi (11%), komplikasi pueperium (8%), partus macet 

(5%), abortus (5%), trauma obstetric (5%), emboli (3%), dan lainnya (11%) 

(SKRT 2001).
36

 

Untuk mencapai tujuan dari jampersal itu sendiri, yaitu untuk 

mengurangi angka kematian ibu dan bayi, serta untuk mempercepat 

pencapaian MDG’s, maka di dalam program jampersal pemerintah 

memberikan kebijakan bagi setiap masyarakat dapat memanfaatkan program 

jampersal, dan program ini tidak hanya mencakup pada masyarakat miskin 

saja.
37

 

Selain itu, program jampersal merupakan bentuk pemerintah untuk 

menggalakan program keluarga berencana (KB). Jadi bagi siapa saja yang 

menerima manfaat dari jampersal ini, maka didorong untuk mengikuti 

program keluarga berencana (KB) pasca persalinan (dengan membuat surat 

pernyataan).
38
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 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562 / MENKES / PER / XII / 2011 tentang Petunjuk Teknis 
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Ruang lingkup pelayanan jaminan persalinan terdiri atas :
39

 

a. Pelayanan persalinan tingkat pertama 

Yaitu pelayanan yang diberikan oleh dokter atau bidan yang 

berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan yang meliputi 

pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan 

pelayanan KB pasca persalinan, serta pelayanan kesehatan bayi baru 

lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya 

komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir serta KB 

pasca persalinan) tingkat pertama. 

Pelayanan tingkat pertama ini diberikan di puskesmas dan 

puskesmas PONED
40

 (untuk kasus tertentu), serta jaringannya 

termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta (bidan, 

dokter, klinik, rumah bersalin) yang memiliki perjanjian kerja sama 

dengan tim pengelola kabupaten / kota. 

b. Pelayanan persalinan tingkat lanjutan 

Yaitu pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan 

spesialistik untuk pelayanan kebidanan dan bayi baru lahir kepada ibu 

hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan resiko tinggi dan atau 

dengan komplikasi yang tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan 

                                                           
39

 Ibid., Bab II Ruang Lingkup Jaminan Persalinan, Halaman 11. 
40

 Puskesmas PONED (Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi Dasar) adalah puskesmas yang 
mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetric (kebidanan) dan bayi baru lahir 
emergensi dasar. 
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tingkat pertama yang dilaksanakan berdasarkan rujukan atas indikasi 

medis. 

Pelayanan tingkat lanjutan ini untuk rawat jalan diberikan di 

poliklinik spesialis rumah sakit, sedangkan rawat inap diberikan di 

fasilitas perawatan kelas III di rumah sakit pemerintah dan swasta yang 

memiliki perjanjian kerja sama dengan tim pengelola kabupaten / kota. 

c. Pelayanan persiapan rujukan 

Yaitu pelayanan pada suatu keadaan dimana terjadi kondisi 

yang tidak dapat ditatalaksanakan secara paripurna di fasilitas 

kesehatan tingkat pertama sehingga perlu dilakukan rujukan ke 

fasilitas kesehatan tingkat lanjut dengan memperhatikan hal – hal 

sebagai berikut : 

1. Kasus tidak dapat ditatalaksana paripurna di fasilitas kesehatan 

karena :  

- Keterbatasan SDM 

- Keterbatasan peralatan dan obat – obatan 

2. Dengan merujuk dipastikan pasien akan mendapat pelayanan 

paripurna yang lebih baik dan aman di fasilitas kesehatan 

rujukan; 

3. Pasien dalam keadaan aman selama proses rujukan. 
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Dalam kebijakan operasional yang diberikan oleh pemerintah kepada 

penerima manfaat program jampersal, maka seluruh penerima manfaat dapat 

memanfaatkan pelayanan diseluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah 

(puskesmas dan jaringannya) dan swasta, serta fasilitas kesehatan tingkat lanjutan 

(rumah sakit) pemerintah dan swasta (berdasarkan rujukan) di rawat inap kelas 

III.
41

 

Fasilitas kesehatan tingkat pertama swasta seperti Bidan praktik mandiri, 

klinik bersalin, dokter praktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini 

harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten / kota 

selaku tim pengelola jamkesmas dan BOK atas nama pemerintah daerah setempat 

yang mengeluarkan ijin praktiknya. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan tingkat 

lanjutan baik pemerintah maupun swasta harus mempunyai perjanjian kerja sama 

dengan dinas kesehatan kabupaten / kota yang diketahui oleh tim pengelola 

jamkesmas dan BOK provinsi. 

Bidan desa dalam wilayah kerja puskesmas yang melayani jampersal 

diluar jam kerja puskesmas yang berlaku diwilayahnya dapat menjadi bidan 

praktik mandiri sepanjang yang bersangkutan memiliki surat ijin praktik dan 

mempunyai perjanjian kerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten / kota selaku 

tim pengelola jamkesmas dan BOK atas nama pemerintah daerah. 
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