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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah 
dan taufik-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Pekerjaan “SURVEI PRogRAM JAMINAN 
KESEhATAN NASIoNAL (JKN) BPJS dI PRoVINSI dKI JAKARTA” dengan baik.

Pekerjaan Survei program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Provinsi dKI Jakarta merupakan 
pekerjaan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) BPJS di Provinsi dKI Jakarta, mengetahui efektifitas program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) BPJS Provinsi dKI Jakarta, mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas 
dan layanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Provinsi dKI Jakarta, 
menghimpun saran dan masukan dari masyarakat guna pengembangan program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) BPJS Provinsi dKI Jakarta, dan mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap 
program kesehatan lain di luar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS di Provinsi dKI Jakarta.

Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan metode kuantitatif melalui wawancara langsung 
dengan metode sampel multistage random sampling pada sampel masyarakat berusia 17 tahun 
atau sudah menikah dan berdomisili di dKI Jakarta. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 440 
responden di 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi dKI Jakarta.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan 
dan kontribusi dalam penyusunan hasil pekerjaan ini. Kami menyadari bahwa hasil pekerjaan ini 
masih jauh dari sempurna. oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan, guna perbaikan 
pelaksanaan pekerjaan di masa mendatang.
            Jakarta, desember 2019

             Pusat Pelayanan Statistik

                              dinas Komunikasi, Informatika

            dan Statistik Provinsi dKI

         Jakarta

Kata Pengantar
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Pemerintah Provinsi dKI Jakarta melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan 
terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan pembangunan 
diarahkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat dKI Jakarta. Untuk menentukan 
prioritas pelaksanaan program-program pembangunan daerah, maka disusunlah Kegiatan Strategis 
daerah (KSd) yang terdiri dari 73 kegiatan. Menurut Peraturan gubernur Provinsi dKI Jakarta 
nomor 68 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis daerah, KSd merupakan 
kegiatan strategis yang disusun sebagai pelaksanaan RPJMd dalam memenuhi kebutuhan dasar, 
mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang 
dilaksanakan oleh penanggung jawab KSd. 

Salah satu KSd yang terkait dengan peningkatan kesehatan masyarakat adalah Penyediaan 
Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan. Pemerintah 
Provinsi dKI Jakarta telah menganggarkan bantuan jaminan kesehatan berupa program Penerima 
Bantuan luran daerah (PBI) bagi masyarakat dKI Jakarta yang memiliki Kartu Tanda Penduduk 
dan Kartu Keluarga sehingga dapat menerima layanan fasilitas kesehatan kelas III yang iuran 
kepesertaannya dibayarkan oleh APBd.

Peserta PBI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan gubernur Provinsi dKI Jakarta No. 169 
tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan adalah warga dengan kriteria 
sebagai berikut:

a. tidak termasuk dalam data kepesertaan program JKN yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b. telah memiliki Kartu Keluarga dan KTP dKI Jakarta; dan

c. bersedia untuk berobat pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas 
III pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi dKI Jakarta telah menganggarkan sekitar Rp. 1,58 Triliun 
belanja premi asuransi BPJS Kesehatan PBI pada 5.732.908 masyarakat dKI Jakarta, sehingga 
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Pusat Pelayanan Statistik DISKOMINFOTIK Provinsi DKI JakartaSurvei Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Dan Layanan Kesehatan Masyarakat DKI Jakarta PB2

dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat yang membutuhkan tidak perlu membayar premi 
BPJS Kesehatan setiap bulannya karena ditanggung pemerintah. Pelaksanaan program Penerima 
Bantuan luran daerah (PBI) yang selama ini telah dilaksanakan dalam memberikan pelayanan 
kesehatan masyarakat dKI Jakarta perlu diteliti lebih lanjut sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
program sehingga diperlukan untuk melaksanakan survei.

1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Pekerjaan

dasar hukum Pelaksanaan Pekerjaan Survei Evaluasi Program Jaminan Kesehatan dan Layanan 
Kesehatan Masyarakat ini adalah:

a. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

b. Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;

c. Peraturan gubernur Provinsi dKI Jakarta No. 68 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Kegiatan Strategis daerah;

d. Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;

e. Peraturan gubernur Provinsi dKI Jakarta Nomor 68 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Kegiatan Strategis daerah;

f. Peraturan gubernur Provinsi dKI Jakarta Nomor 169 tahun 2016 tentang Kepesertaan dan 
Pelayanan Jaminan Kesehatan;

g. Peraturan gubernur Provinsi dKI Jakarta Nomor 75 tahun 2018 tentang  Perubahan Atas 
Peraturan gubernur Provinsi dKI Jakarta Nomor 265 tahun 2016 tentang organisasi dan Tata 
Kerja dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

1.3 Tujuan Pekerjaan

Adapun tujuan dari pekerjaan Survei Evaluasi Program Jaminan Kesehatan dan Layanan 
Kesehatan Masyarakat dKI Jakarta, adalah:

- Mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) serta program kesehatan masyarakat di luar JKN.

- Mengetahui efektivitas layanan kesehatan program JKN Provinsi dKI Jakarta.

- Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan program JKN serta 
program kesehatan masyarakat di luar JKN.

- Menghimpun saran dan masukan dari masyarakat untuk pengembangan program JKN serta 
program kesehatan masayarakat di luar JKN.



BAB II
TEORI TERKAIT
MATERI SURVEI
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2.1 Survei Jaminan dan Layanan Kesehatan Masyarakat

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Jaminan dan Layanan Kesehatan 
Masyarakat ini terdiri dari 9 unsur diantaranya:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik 
persyaratan teknis maupun administratif

2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan termasuk pengaduan

3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses 
pelayanan dari setiap jenis pelayanan

4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau 
memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
antara penyelenggara dan masyarakat

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi 
jenis pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana  adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi 
pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan 

pengaduan dan tindak lanjut
9. Sarana  adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan 

tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya 
suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak 
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
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Pemerintah jelas menyebutkan bahwa terdapat 60 program KSd yang perlu dilakukan dengan 
eksekusi yang cepat dan dampak yang tepat, sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan 
gubernur Provinsi Jakarta No. 68 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis 
daerah. dalam hal percepatan ini beberapa agenda yang sangat prioritas penting untuk dianalisa 
sejauh mana manfaatnya untuk masyarakat dan bagaimana feedback dari masyarakat. Peraturan 
gubernur Nomor 75 tahun 2018 juga mengatur bagaimana detail teknis pelaksanaan survei yang 
dilakukan melalui kerjasama dengan pihak penyedia jasa agar dapat mengefektifkan waktu yang 
singkat.

Survei Evaluasi Program Jaminan dan Layanan Kesehatan ini bertujuan sebagai data yang 
menggambarkan aspek kepuasan masyarakat disertai opini berupa tuntutan atau garapan pada 
layanan program pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dari Pemerintah Provinsi dKI Jakarta 
dan pemetaan kesesuaian layanan dan sebaran manfaat terhadap masyarakat yang menerima dan 
menggunakan layanan program ini di seluruh wilayah Jakarta. data dan pemetaan ini tentunya 
akan dimanfaatkan sebagai masukan dalam evaluasi dan menyusun rencana program Pemerintahan 
kedepannya.

2.2 Konsep Kepuasan

Kepuasan masyarakat merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintahan 
daerah, maka survei kepuasan masyarakat (SKM) menjadi keharusan untuk dilaksanakan. Lebih 
jauh, pemerintah memahami betul bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara 
berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui 
Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat 
kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan  meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
pelayanan publik. dengan sasaran:

1. Mendorong  partisipasi  masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 
penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan agar menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan 
pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

dalam pedomaan SKM diberikan beberapa opsi teknik survei yang dapat dilakukan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. Teknik survei di antaranya:

1. Kuesioner dengan wawancara tatap muka.

2. Kuesioner melalui pengisian sendiri termasuk yang dikirimkan melalui surat.

Survei Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Dan Layanan Kesehatan Masyarakat DKI Jakarta4
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3. diskusi kelompok terfokus.

4. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.

Sesuai dengan apa yang tertera dalam Permen PAN-RB No. 14 tahun 2017 tentang penyusunan 
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa dalam melaksanakan 
survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip: 

1. Transparan, yaitu hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses 
oleh seluruh masyarakat. 

2. Partisipatif, yaitu dalam melaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta 
masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya. 

3. Akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan 
dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan 
berdasarkan kaidah umum yang berlaku. 

4. Berkesinambungan, yaitu Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan 
berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan. 

5. Keadilan, yaitu Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna 
layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis 
serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental. 

6. Netralitas, yaitu dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveior tidak boleh mempunyai 
kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak. 
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Metode yang dimaksudkan disini adalah metode pengumpulan data dan metode penjaminan 
mutu data. Metodologi survei ini dirancang agar dapat diperoleh informasi yang akurat dari setiap 
obyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara tatap muka di  Provinsi 
dKI Jakarta yang terdiri 5 Kotamadya dan 1 Kabupaten. 

•	 Metode Pengumpulan Data

 Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (face-to-face) menggunakan instrumen 
kuesioner terstruktur. Instrumen ini dibuat untuk setiap obyek yang akan disurvei.

•	 Obyek Survei

 dalam penyusunan disain survei yang baik, diperlukan data dasar.  data dasar ini antara lain 
dipergunakan untuk menentukan jumlah sampel yang mewakili populasi dengan besarnya galat 
yang ditentukan dan dianggap wajar.  Bentuk data dasar ini merupakan daftar obyek populasi yang 
akan disurvei.  Populasi dari survei ini adalah semua penduduk Provinsi dKI Jakarta yang sudah 
berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Survei ini akan menyertakan semua penduduk 
yang ada di Provinsi dKI Jakarta, sehingga hasil survei nantinya bisa digeneraliasi untuk mewakili 
seluruh masyarakat Provinsi dKI Jakarta. 

•	 Metode Pengacakan Sampel

 Metode pengacakan sampel memakai metode multistage random sampling. Lewat teknik ini 
diharapkan dapat menghasilkan sampel yang representatif dari populasi yang kompleks dan 
heterogen seperti di Provinsi dKI Jakarta. Multistage random sampling pada dasarnya adalah 
gabungan antara sampel stratifikasi (stratified random sampling), sampel sistematis (systematic 
random sampling) dan sampel acak sederhana (simple random sampling). Stratifikasi diperlukan 

BAB III
METODOLOGI

3.1 Metode Sampling
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supaya heterogenitas dari populasi masyarakat Provinsi dKI Jakarta bisa tercermin dalam sampel. 
dengan stratifikasi, terlebih dahulu diklasifikasikan ke dalam karakteristik dasar dari populasi-populasi 
seperti jenis kelamin, wilayah, dan sebagainya. Sehingga sampel yang dihasilkan proporsional 
dengan populasinya. Karakteristik dasar dari populasi yang dipakai dalam survei ini adalah:  proporsi 
penyebaran daerah (kab/kota), proporsi perbedaan antara wilayah (rural/urban) , dan proporsi 
perbedaan gender (laki-laki-perempuan). Tiga karakteristik tersebut (kab/kota, rural/urban, dan 
gender) dijadikan dasar untuk membuat stratifikasi.

•	 Menentukan Primary Sampling Unit (PSU)

 dalam survei ini PSU (Primary Sampling Unit) nya adalah desa. Cara menentukan desa dilakukan 
dengan terlebih dahulu menyusun kerangka sampel daftar nama desa di seluruh Provinsi dKI 
Jakarta. Kerangka sampel yang dipakai adalah data desa yang dikeluarkan oleh Lembaga resmi 
tahun 2019. data desa itu sudah terklasifikasikan menurut Kab/Kota. Sebelum ditarik, daftar desa 
tersebut diklasifikasikan lagi menurut status rural dan urban dan telah ditentukan proporsinya. 
Artinya, jumlah desa yang diambil disesuaikan dengan proporsi yang ada di masing-masing Kab/
Kota. daftar nama desa yang telah disusun berdasarkan Kab/Kota dan status rural urban diambil 
secara acak sistematis. dengan cara acak sistematis, desa yang terpilih akan sangat menyebar.

•	 Jumlah Sampel

Agar data yang diperoleh dalam suatu survei akurat dalam melakukan inferensi terhadap 
populasi, maka error yang dihasilkan diharapkan sekecil mungkin. Error yang timbul dalam suatu 
survei terdiri dari sampling error dan non sampling error. Sampling error adalah error yang timbul 
karena kita tidak mengambil seluruh anggota populasi, melainkan hanya sebagian atau sampel 
saja. Sedangkan non sampling error adalah error yang bersumber dari kesalahan alat ukur mauapun 
kesalahan manusia (human error), seperti kesalahan pada pengumpulan data maupun entri data.

Jumlah sampel untuk setiap obyek survei dapat dihitung dengan menggunakan formula ukuran 
sampel optimum sebagai berikut : 

nopt=
Z2CV2

CV2

N
Z2           + MR2

dimana :  

 Z        = nilai peubah acak normal baku pada tingkat kesalahan 5% (Z = 1.96),  

 CV2     = koefisien keragaman (berdasarkan data survei sebelumnya = 0,5994)  

 MR    = margin of error estimation relatif, dan  

 N        = jumlah seluruh populasi
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Sampel yang digunakan dalam survei ini adalah sebanyak 440 responden yang menyebar di 
seluruh Kab/Kota di Provinsi dKI Jakarta. dengan jumlah sampel sebanyak 440 maka Margin of 
Error yang didapatkan ± 4.8%. Jumlah sampel tersebut diproporsikan dengan jumlah populasi di 
wilayah tersebut, sehingga didapatkan jumlah sampel sebagai berikut. 

Tabel 1 Sebaran sampel

No Kabupaten/Kota Proporsi 
Populasi

Jumlah 
PSU

Jumlah 
Responden

1 JAKARTA BARAT 22.4% 10 100

2 JAKARTA PUSAT 10.4% 4 40

3 JAKARTA SELATAN 21.8% 10 100

4 JAKARTA TIMUR 28.9% 13 130

5 JAKARTA UTARA 16.2% 7 70

6 KEPULAUAN SERIBU 0.2% 0 0

Total 100.00% 44 440

•	 Penentuan Responden

Jumlah PSU (desa/kelurahan) dalam survei ini sejumlah 44 desa/kelurahan. di masing-masing 
desa/kelurahan terpilih didaftar nama-nama Rukun Tetangga (RT), dan kemudian dipilih 5 RT 
secara random. di masing-masing RT terpilih kemudian didaftar berdasarkan Kartu Keluarga (KK) 
dan dipilih 2 KK secara random. di masing-masing KK terpilih, didaftar anggota KK yang memiliki 
umur 17 tahun atau lebih, atau yang telah menikah. 

Bila dalam KK pertama ditetapkan responden perempuan, maka pada KK sisanya di RT yang 
sama maka harus dicari responden laki-laki. Setelah mendaftar anggota KK yang laki-laki atau yang 
perempuan, maka dengan bantuan Kishgrid, dipilih secara random satu orang untuk diwawancarai 
secara tatap muka langsung.
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Wawancara

Pewawancara datang Ke 
Kelurahan Yang Terpilih 

Sebagai Sampel

Pewawancara Mendarat RT 
Yang Ada di Kelurahan, dan 
Melakukan Random Untuk 

Memilih 5 RT

Pewawancara datang Ke RT 
Terpilih. Mendata KK dalam RT 

dan Melakukan Ramdom Untuk 
Memilih 2 KK di Tiap RT Terpilih

Pewawancara Mendatangi KK 
Terpilih. Mendata Anggota Keluarga 

dan Memilih 1 orang dalam 1 KK 
dengan Menggunakan KISh gRId

DESA/
KELURAHAN

RUKUN 
TETANGGA

(RT)

KELUARGA
(KK)

RESPONDEN

gambar 1. Penentuan responden
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3.2 Jadwal Pelaksanaan dan Perencanaan Program

Kegiatan survei evaluasi Program Jaminan dan Layanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi dKI 
Jakarta disusun sebagaimana berikut:

            Tabel 3. Jadwal survei evaluasi program Jaminan dan Layanan Kesehatan

No Pekerjaan
Minggu ke -

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pengumpulan data frame

2 Pemilihan sampel

3 Perencanaan dan pembuatan kuesioner

4 Penyiapan surveior dan perangkat kelengkapan 
survei

5 Pelaksanaan survei dan input data

6 Pengolahan dan analisis data, pembuatan laporan S

7 Persentasi
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4.1 Sebaran Responden

Secara umum, proporsi sampel laki-laki dan perempuan hampir merata dengan sebaran proporsi 
sebanyak 49,8% dan 50,2% dengan total sampel sebanyak 440 dengan persebaran sesuai grafik 
di bawah. Berdasarkan hasil survei didapatkan responden dengan jenis kelamin laki-laki hampir 
berbanding sama dengan jenis kelamin perempuan, karena guna mendukung tercapianya kualitas 
hasil survei yang terukur untuk evaluasi program jaminan kesehatan dan layanan kesehatan di 
dKI Jakarta.

Jenis Kelamin

49,8

49,8

50,2

50,2

Laki-laki Perempuan

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden
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Jakarta Barat
22,7

Jakarta Selatan 
25,0

Jakarta Timur
31,8

Jakarta Pusat 
4,5

Jakarta Utara
15,9

Gambar 4.2  Persebaran Sampel di Kabupaten/Kota

Adapun persebaran usia hasil survei menurut responden yang telah dikunjungi didapatkan 
hasil bahwa persentase tertinggi terdapat pada responden yang berusia 41 – 55 tahun dengan 
persentase sebanyak 36,6%, sedangkan persentase terendah penerima bantuan program pangan 
murah terdapat pada responden yang berusia 17 – 20 tahun sebesar 4,1% dan kurang dari 17 
tahun, namun sudah menikah dengan tingkat presentase sebesar 0,5%.

Usia
 

> 55 tahun41 - 55 tahun31 - 40 tahun21 - 30 tahun17 - 20 tahun<17 tahun dan 
sudah menikah

0,5

4,1
13,6

21,6 36,6 23,6

Gambar 4.3 Usia Responden

Rata-rata pengeluaran rumah tangga dalam sebulan merupakan salah satu kategori yang diukur 
pada pelaksanaan survei evaluasi program jaminan kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat. 
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Berdasarkan survei yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga 
dalam sebulan paling tinggi berkisar antara Rp 2.000.001 – Rp 3.000.000 sebanyak 33,2%, sedangkan 
rata-raata pengeluaran rumah tangga dalam sebulan paling rendah terdapat pada penerima kategori 
pengeluaran rumah tangga dalam sebulan < Rp 500.000 dengan persentase sebanyak 5%.

Rata-Rata Pengeluaran

<Rp. 1.000.000,- Rp. 3.000.001,– Rp. 4.000.000,-
Rp. 1.000.001,– Rp. 2.000.000,- Rp. 4.000.001,– Rp. 5.000.000,-
Rp. 2.000.001,– Rp. 3.000.000,- > Rp. 5.000.000,–

TT/T

5,0

19,5

33,2
25,2

7,3 6,6
3,2

Diagram Chart 4.1 Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga

Persebaran suku responden pada survei evaluasi program jaminan kesehatan dan layanan 
kesehatan masyarakat cukup beragam, di antaranya yaitu Jawa, Betawi, Melayu, Maluku, Bugis, 
Sunda, Batak, Minangkabau, dan lainnya. dari berbagai suku yang di survei didapatkan hasil berupa, 
paling banyak didapatkan oleh responden dari suku Jawa sebanyak 42,3% dan yang paling sedikit 
berasal dari suku Bugis sebanyak 0,5%.

Jawa 42,3

40,2

10,2

2,3

1,4

1,1

0,7

0,5

1,4

Betawi

Sunda

Batak

Tionghoa

Minangkabau

Melayu

Bugis

Lainnya

Diagram Chart 4.2 Suku Responden
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Bagian kepercayaan atau agama responden pada hasil pelaksanaan survei evaluasi program 
jaminan kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat tersebar pada 3 keyakinan yang muncul, 
yaitu Islam, Katolik, dan Budha. Berdasarkan hasil dari survei terkait agama responden tersebut 
didapati dominasi responden yang beragama Islam sebanyak 94,1%, sedangkan agama Konghucu 
merupakan agama responden dengan tingkat terendah sebesar 0,2%.

Islam

Katolik

Budha

Protestan

Konghucu

Penganut
kepercayaan

94,1

2,5

1,6

0,5

1,1

0,2

Diagram Chart 4.3 Agama Responden

Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu indikator yang diukur dalam pelaksanaan survei 
evaluasi program jaminan kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat. Tingkat pendidikan tersebut 
tersebar menjadi 5 kategori, yaitu tidak pernah bersekolah, Sd sederajat, SLTP sederajat, SLTA 
sederajat, dan kuliah. Berdasarkan hasil survei didapati hasil berupa pendidikan terakhir responden 
paling tinggi berada pada tingkat SLTA (tidak tamat SLTA/sederajat, tamat SLTA/sederajat) dengan 
persentase sebanyak 53,4%, sedangkan persentase terendah yaitu sebanyak 10,7% berada pada 
responden yang bergelar sarjana.

Pendidikan

Sd SMP SMA SARJANA TT/T

17,0 18,0 53,4 10,7 0,9

Gambar 4.4 Tingkat Pendidikan Responden

Penerima program jaminan kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat tersebar pada 
beberapa tipe pekerjaan responden baik kategori tidak bekerja, ibu rumah tangga, buruh, dan 
pns. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, didapati pekerjaan responden dengan persentase 
tertinggi pada kategori pekerjaan ibu rumah tangga sebesar 32,7%. Persentase kategori pekerjaan 
terendah terdapat pada responden yang bekerja sebagai PNS dan Anggota TNI/Polri sebesar 0,2%.
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Ibu Rumah Tangga 32,7

21,6

18,0

8,2

5,2

3,4

2,0

1,1

1,1

0,7

0,5

0,2

0,2

1,4

3,6

Pegawai Swasta

Pedagang Wiraswasta

Buruh kasar/supir/tukang

Pensiunan

Peajar/mahasiswa

Tidak bekerja

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

driver ojek online

guru

Petani/peternak/nelayan

TT/TJ

Lainnya

Anggota TNI/Polri

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Diagram Chart 4.4 Jenis Pekerjaan Responden

4.2 Uji Validitas dan Realibilitas

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 
instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang 
diteliti secara tepat. Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut 
terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk 
memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut: 

Jika |r-hitung| ≥ r-tabel maka atribut Valid

Jika |r-hitung| < r-tabel maka atribut Tidak Valid
Adapun hasil uji validitas pada kuesioner survei layanan kesehatan adalah sebagai berikut:

I. Pengetahuan Responden

dari uji Validitas terhadap 9 pertanyaan yang diberikan responden dapat dinyatakan bahwa 
instrumen penelitian valid dengan nilai toleransi kesalahan (α) sebesar 5%. hasil uji validitas tersebut 
dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel 5. hasil uji validitas pengetahuan responden

Pertanyaan r-hitung r-tabel Keterangan
C1 -0,183 0,093 Valid
C2 -0,739 0,093 Valid
C5 0,386 0,098 Valid
C7 -0,612 0,098 Valid
C9 0,487 0,102 Valid

C10 0,255 0,102 Valid
C11 0,250 0,102 Valid
C13 0,338 0,102 Valid
C27 0,055 0,102 Tidak Valid

II. Efektivitas Program

dari uji Validitas terhadap 13 pertanyaan yang diberikan responden dapat dinyatakan bahwa 
instrumen penelitian valid dengan nilai toleransi kesalahan (α) sebesar 5%. hasil uji validitas tersebut 
dapat dilihat sebagai berikut:

                   Tabel 6. hasil uji validitas efektivitas program

Pertanyaan r-hitung r-tabel Keterangan 
d1 0,134 0,102 Valid
d6 0,361 0,102 Valid
d7 0,338 0,102 Valid
d8 0,321 0,102 Valid
d9 0,633 0,102 Valid
d10 0,493 0,102 Valid
d11 0,427 0,102 Valid
d12 0,538 0,102 Valid
d13 0,362 0,102 Valid
d15 0,508 0,102 Valid
d16 0,468 0,102 Valid
d17 0,395 0,102 Valid
d18 0,041 0,102 Tidak Valid

III. Kepuasan Terhadap Program

1. Pertanyaan bagian kepentingan

dari uji Validitas terhadap 25 pertanyaan yang diberikan responden dapat dinyatakan bahwa 
instrumen penelitian valid dengan nilai toleransi kesalahan (α) sebesar 5%. hasil uji validitas tersebut 
dapat dilihat sebagai berikut:
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                                      Tabel 7. hasil uji validitas bagian kepentingan

Pertanyaan r-hitung r-tabel Keterangan
E1 0,804 0,102 Valid
E2 0,789 0,102 Valid
E3 0,829 0,102 Valid
E4 0,841 0,102 Valid
E5 0,847 0,102 Valid
E6 0,868 0,102 Valid
E7 0,856 0,102 Valid
E8 0,884 0,102 Valid
E9 0,850 0,102 Valid
E10 0,833 0,102 Valid
E11 0,847 0,102 Valid
E12 0,857 0,102 Valid
E13 0,851 0,102 Valid
E14 0,878 0,102 Valid
E15 0,723 0,102 Valid
E16 0,846 0,102 Valid
E17 0,862 0,102 Valid
E18 0,834 0,102 Valid
E19 0,855 0,102 Valid
E20 0,868 0,102 Valid
E21 0,863 0,102 Valid
E22 0,865 0,102 Valid
E23 0,876 0,102 Valid
E24 0,815 0,102 Valid
E25 0,831 0,102 Valid

2. Pertanyaan bagian kepuasan

dari uji Validitas terhadap 25 pertanyaan yang diberikan responden dapat dinyatakan bahwa 
instrumen penelitian valid dengan nilai toleransi kesalahan (α) sebesar 5%. hasil uji validitas tersebut 
dapat dilihat sebagai berikut:

                                             Tabel 8. hasil uji validitas kepuasan

Pertanyaan r-hitung r-tabel Keterangan
E1 0,634 0,102 Valid
E2 0,672 0,102 Valid
E3 0,655 0,102 Valid
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E4 0,697 0,102 Valid
E5 0,646 0,102 Valid
E6 0,710 0,102 Valid
E7 0,640 0,102 Valid
E8 0,536 0,102 Valid
E9 0,682 0,102 Valid
E10 0,708 0,102 Valid
E11 0,727 0,102 Valid
E12 0,668 0,102 Valid
E13 0,685 0,102 Valid
E14 0,678 0,102 Valid
E15 0,329 0,102 Valid
E16 0,710 0,102 Valid
E17 0,574 0,102 Valid
E18 0,625 0,102 Valid
E19 0,574 0,102 Valid
E20 0,656 0,102 Valid
E21 0,687 0,102 Valid
E22 0,730 0,102 Valid
E23 0,610 0,102 Valid
E24 0,723 0,102 Valid
E25 0,639 0,102 Valid

IV. Program Kesehatan Diluar Jaminan Kesehatan Nasional

dari uji Validitas terhadap 24 pertanyaan yang diberikan responden dapat dinyatakan bahwa 
instrumen penelitian valid dengan nilai toleransi kesalahan (α) sebesar 5%. hasil uji validitas tersebut 
dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 9. hasil uji validitas program diluar JKN

Pertanyaan r-hitung r-tabel Keterangan 
g1 0,452 0,093 Valid
g3 0,524 0,093 Valid
g5 0,386 0,093 Valid
g7 0,444 0,093 Valid
g9 0,420 0,093 Valid
g11 0,508 0,093 Valid
g13 0,517 0,093 Valid



Pusat Pelayanan Statistik DISKOMINFOTIK Provinsi DKI JakartaSurvei Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Dan Layanan Kesehatan Masyarakat DKI Jakarta 2120

g15 0,554 0,093 Valid
g17 0,543 0,093 Valid
g19 0,456 0,093 Valid
g21 0,321 0,093 Valid
g23 0,282 0,093 Valid
g26 0,303 0,093 Valid
g27 0,324 0,093 Valid
g31 0,745 0,093 Valid
g32 0,507 0,093 Valid
g35 0,451 0,093 Valid
g38 0,458 0,093 Valid
g41 0,260 0,093 Valid
g44 0,247 0,093 Valid
g47 0,360 0,093 Valid
g50 0,241 0,093 Valid
g53 0,220 0,093 Valid
g56 0,205 0,093 Valid

4.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya 
untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan 
kuesioner, apabila data sesuai dengan kenyataan, maka berapa kalipun diambil tetap akan sama. 
Sehingga uji realibiltas bertujuan memperoleh instrumen yang benar-benar dapat dipercaya dan 
dilakukan setelah semua atribut valid. Salah satu statistik yang digunakan untuk menguji reabilitas 
adalah nilai Cronbach’s Alpha.

 Adapun hasil uji validitas pada kuesioner survei Program Jaminan Kesehatan adalah sebagai 
berikut:

I. Pengetahuan Responden

dari uji reliabilitas nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.510 menunjukan bahwa 9 pernyataan yang 
diberikan kepada responden dapat dinyatakan tidak reliabel. Karena berdasarkan hasil perhitungan 
nilai Cronbach’s Alpha > 0.600, hasil uji reliabilitas tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 10. hasil uji validitas pengetahuan responden

Cronbach’s Alpha N of Items

0.510 9
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II. Efektivitas Program

dari uji reliabilitas nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.663 menunjukan bahwa 13 pernyataan yang 
diberikan kepada responden dapat dinyatakan reliabel. Karena berdasarkan hasil perhitungan nilai 
Cronbach’s Alpha > 0.600, hasil uji reliabilitas tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 11. hasil uji validitas efektivitas program

Cronbach’s Alpha N of Items

0.663 13

III. Kepuasan Terhadap Program

1. Pertanyaan bagian kepentingan

dari uji reliabilitas nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.765 menunjukan bahwa 25 pernyataan yang 
diberikan kepada responden dapat dinyatakan reliabel. Karena berdasarkan hasil perhitungan nilai 
Cronbach’s Alpha > 0.600, hasil uji reliabilitas tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 12. hasil uji validitas bagian kepentingan

Cronbach’s Alpha N of Items

0.765 25

2. Pertanyaan bagian kepuasan

dari uji reliabilitas nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.754 menunjukan bahwa 25 pernyataan yang 
diberikan kepada responden dapat dinyatakan reliabel. Karena berdasarkan hasil perhitungan nilai 
Cronbach’s Alpha > 0.600, hasil uji reliabilitas tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 13. hasil uji validitas bagian kepuasan

Cronbach’s Alpha N of Items

0.754 25

IV. Program Kesehatan Diluar Jaminan Kesehatan Nasional

dari uji reliabilitas nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.672 menunjukan bahwa 24 pernyataan yang 
diberikan kepada responden dapat dinyatakan reliabel. Karena berdasarkan hasil perhitungan nilai 
Cronbach’s Alpha > 0.600, hasil uji reliabilitas tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 14. hasil uji validitas persyaratan

Cronbach’s Alpha N of Items
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0.672 244.3 Statistika Deskriptif

4.3.1 Tingkat Awareness masyarakat terhadap program BPJS

dalam mengukur proses penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah 
dijalankan oleh Pemerintah, hal mendasar yang perlu digali lebih dalam adalah bagaimana tingkat 
pengetahuan masyarakat dKI Jakarta terhadap program layanan kesehatan tersebut. hal ini menjadi 
salah satu indikator utama apakah program yang telah dijalankan ini sudah tersosialisasi dengan 
baik atau tidak.

Berdasarkan penelitian ini, hampir sekitar 92% atau sekitar 368 orang dari seluruh responden 
menyatakan telah mengetahui mengenai program layanan kesehatan BPJS. hal ini terlihat dari 
diagram chart di bawah ini. 

Ya, Mengetahui
92,0%

Tidak, Mengetahui
8,0%

Diagram Chart 9. Pengetahuan akan program BPJS

Sedangkan bila dilihat dari proporsi gender laki-laki dan peremuan, mayoritas dari keduanya 
sudah mengetahui pengenai program BPJS ini dimana tingkat pengetahuan mereka sudah berada 
mencapai angka 93%. Kondisi ini menunjukan bahwa sebaran informasi dan pengetahuan umum 
tentang program jaminan kesehatan nasional BPJS sudah cukup merata tersebar di kalangan laki-
laki dan perempuan di masyarakat dKI Jakarta.

Laki-laki

Perempuan

Tahu Tidak Tahu

91% 9%

7%93%

Diagram Chart 10. Tingkat awareness Program BPJS berdasarkan jenis kelamin
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Bila melihat tingkat pengeluaran setiap bulannya, dimana mayoritas penerima program 
kesehatan nasional BPJS ini memiliki rata-rata jumlah pengeluaran terbesar sebanyak Rp 2,000,001 
– Rp 3,000,000 atau sebesar 33,2% maka dapat ditemukan hasil bahwa golongan yang paling tidak 
aware terhadap program BPJS dKI Jakarta yang memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp 500.001 
– Rp 1.000.000 dengan hasil yang diperoleh sebesar 23%. Namun secara mayoritas, masyarakat dKI 
Jakarta yang memiliki tingkat pengeluaran diatas Rp 1,000,000 keatas sudah cukup aware terhadap 
program BPJS dengan rata-rata tingkat presentasenya berada di angka 93%.

< Rp. 1.000.000,-

Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,-

Rp. 2.000.001,- Rp. 3.000.000,-

Rp. 3.000.001,- Rp. 4.000.000,-

Rp. 4.000.001,- Rp. 5.000.000,-

> Rp. 5.000.000,-

TT/TJ

Tahu Tidak Tahu

77%

88%

23%

7%

3%

3%

12%

6%

8%

95%

92%

97%

97%

93%

Diagram Chart 11. Tingkat Awareness Program BPJS berdasarkan tingkat pengeluaran

Bila dilihat dari sebaran wilayahnya, hampir semua wilayah dKI Jakarta sudah aware terhadap 
program jaminan kesehatan nasional. Namun yang menjadi sebuah catatan, adalah masih adanya 
tingkat ketidaktahuan akan program pangan murah ini di wilayah Jakarta Barat (12%) dan Jakarta 
Utara (13%). hal ini sesuai dengan diagram dibawah ini.

Jakarta Selatan

Jakarta Timur

Jakarta Pusat

Jakarta Barat

Jakarta Utara

Tahu Tidak Tahu

97%

92%

100%

88%

87%

3%

8%

12%

13%

Diagram Chart 12. Tingkat Awareness Program BPJS berdasarkan sebaran wilayah

Sumber Informasi
dalam menentukan tingkat tercapainya awareness sebuah program yang dijalankan, maka 

selain mengukur tingkat pengetahuan atau kepedulian masyarakat atas program tersebut, yang 
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harus digali adalah bagaimana sumber sasaran target program tersebut dapat mengetahui sumber 
informasi mengenai program yang akan dijalankan. hal ini menjadi sebuah masukan penting bagi 
penyelenggara program untuk dapat melihat mana saja medium penyampaian informasi yang 
paling efektif dan efisien dengan melihat darimana saja sumber paling kuat bagi masyarakat dalam 
mendapatkan informasi mengenai sebuah program. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sumber informasi utama 
bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang program BPJS ini, bersumber dari Informasi 
RT/RW setempat dimana hasil yang diperoleh sebesar 36%. Setelah itu di ikuti oleh informasi dari 
media televisi dengan hasil sebesar 32% dan komunikasi antara sesame keluarga/kerabat/teman 
dengan total presentase sebesar 23,8%. hal ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini  

36,0

32,0

23,8

9,4

7,4

5,0

3,5

2,7

2,0

1,7

0,5

0,5

0,2

0,2

6,7

Informasi RT/RW setempat

Televisi

Keluarga/Kerabat/Teman

Sosialisasi Petugas Pemprov dKI

Internet/Media online

Media Sosial

Media Cetak

Tempat Kerja

Puskesmas

Billboard/Spanduk/Poster

Radio

Kelurahan

Rumah Sakit

Kantor Pos

Tidak tahu/tidak menjawab

Diagram Chart 13. Sumber Informasi pr ogram BPJS 

dilihat dari masing-masing kelompok peserta jaminan kesehatan nasional BPJS, sosialisasi 
melalui informasi RT/RW setempat dan sosialisasi petugas Pemprov dKI paling banyak menyasar 
kelompok PBI dengan total presentase sebesar 85,3% dan 73%. Proporsi informasi sebaran melalui 
keluarga/kerabat/teman juga cukup merata diterima oleh kelompok PBI, Non PBI PPU dan Non PBI 
PBPU. Sedangkan untuk informasi melalui Media Sosial, lebih banyak diakses oleh kalangan Non 
PBI PPU dengan presentase 50%. hal ini dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya.
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Tabel 15. Sumber Informasi Utama berdasarkan Kelompok PenggunaMEDIA BASE PBI NON PBI PPU NON PBI PBPU

Televisi 32,0% 64,3% 25,2% 10,4%

Media Cetak 3,5% 50,0% 41,7% 8,3%

Internet/Media online 7,4% 42,9% 53,6% 3,6%

Radio 0,5% 50,0% 50,0% 0,0%

Billboard/Spanduk/Poster 1,7% 28,6% 71,4% 0,0%

Sosialisasi Petugas Pemprov dKI 9,4% 73,0% 18,9% 8,1%

Informasi RT/RW setempat 36,0% 85,3% 11,0% 3,7%

Media Sosial 5,0% 30,0% 50,0% 20,0%

Keluarga/Kerabat/Teman 23,8% 52,3% 31,4% 16,3%

Puskesmas 2,0% 87,5% 12,5% 0,0%

Tempat Kerja 2,7% 45,5% 36,4% 18,2%

Rumah Sakit 0,2% 0,0% 100,0% 0,0%

Kantor Pos 0,2% 100,0% 0,0% 0,0%

Kelurahan 0,5% 100,0% 0,0% 0,0%

Tidak tahu/tidak menjawab 6,7% 50,0% 40,9% 9,1%

Jika dilihat berdasarkan sebaran wilayah, dapat dilihat sebaran sumber informasi mengenai 
program jaminan kesehatan nasional BPJS untuk semua wilayah di dKI Jakarta memiliki ragam 
yang berbeda di masing-masing wilayah. Sosialiasi melalui petugas Pemprov dKI memiliki tingkat 
yang cukup merata hampir di setiap wilayah dKI Jakarta dengan rata-rata angka sebesar 25%, 
kecuali Jakarta Pusat. Untuk sosialisasi melalui informasi RT/RW setempat juga cukup tinggi di 
wilayah Jakarta Timur (38,6%) dan Jakarta Selatan (24,8%). Sosialisasi melalui Billboard/Spanduk/
Poster cukup efektif menyasar masyarakat di wilayah Jakarta Pusat dan informasi melalui media 
sosial cukup baik memberikan informasi kepada masyarakat di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta 
Timur dengan masing-masing wilayah memiliki tingkat presentase sebesar 35%.

                                   Tabel 16. Sumber Informasi Utama berdasarkan Wilayah

Media Base Jakarta 
Selatan

Jakarta 
Timur

Jakarta 
Pusat

Jakarta 
Barat

Jakarta 
Utara

Televisi 32,0% 16,3% 45,0% 1,6% 25,6% 11,6%

Media Cetak 3,5% 50,0% 21,4% 7,1% 14,3% 7,1%

Internet/Media online 7,4% 20,0% 50,0% 10,0% 16,7% 3,3%

Radio 0,5% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Billboard/Spanduk/Poster 1,7% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0%
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Media Base Jakarta 
Selatan

Jakarta 
Timur

Jakarta 
Pusat

Jakarta 
Barat

Jakarta 
Utara

Sosialisasi Petugas Pemprov dKI 9,4% 23,7% 26,3% 2,6% 26,3% 21,1%

Informasi RT/RW setempat 36,0% 24,8% 38,6% 0,0% 19,3% 17,2%

Media Sosial 5,0% 35,0% 35,0% 0,0% 10,0% 20,0%

Keluarga/Kerabat/Teman 23,8% 28,1% 5,2% 10,4% 22,9% 33,3%

Puskesmas 2,0% 50,0% 12,5% 0,0% 12,5% 25,0%

Tempat Kerja 2,7% 63,6% 27,3% 0,0% 9,1% 0,0%

Rumah Sakit 0,2% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Kantor Pos 0,2% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Kelurahan 0,5% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0%

Tidak tahu/tidak menjawab 6,7% 22,2% 18,5% 7,4% 40,7% 11,1%

Melihat dua tabulasi yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai sumber informasi 
mengenai program jaminan kesehatan nasional BPJS, terlihat sumber informasi yang paling efektif 
selama ini adalah melalui Informasi RT/RW setempat. Namun yang menjadi sebuah catatan bagi 
penyelenggaraan program BPJS adalah, sosialisasi tersebut lebih banyak menyasar masyarakat di 
kalangan peserta PBI. Sedangkan untuk masyarakat dari kalangan Non PBI lebih banyak mendapat 
informasi melalui televisi dan dari kerabat/keluarga/teman. hal ini menunjukan bahwa proses 
sosialisasi melalui program BPJS harus terbagi proporsinya secara ideal. hal ini dikarenakan dalam 
pelaksanaannya, BPJS memiliki sebuah proses yang dimulai dari pendaftaran hingga penggunaan 
yang tidak begitu saja mudah bisa dilakukan. Atas dari itu mengenal karakteristik preferensi 
masyarakat dalam mengakses sumber informasi terkait BPJS menjadi penting agar kedepannya 
ketika membuat berbagai rancangan strategis dalam menyampaikan informasi, dapat lebih terukur 
dan efektif mengenai sasaran program.

Sejak pertama kali program BPJS ini diluncurkan pada tahun 2014 maka berdasarkan hasil 
penelitian ini dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat telah mengetahui program BPJS sejak 
tahun 2014 atau sebesar 33%, lalu pada tahun 2017 sebesar 21,8% dan yang sudah mengetahui 
program ini sejak tahun 2015 hanya sebesar 15,9%. hal ini menunjukan bahwa mayoritas masyarakat 
di dKI Jakarta ini mengetahui program BPJS ketika pertama kali diluncurkan pada tahun 2014. 
Peningkatan awareness masyarakat di tahun 2017 ini bisa dikatakan berkat adanya aktivasi berbagai 
sosialisasi mengenai program kesehatan yang gencar dilakukan di tahun itu baik dari Pemerintah 
Pusat maupun Pemerintah Provinsi dKI Jakarta, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Jakarta Sehat. 
hal ini membuat masyarakat di dKI Jakarta kembali aware terhadap berbagai program kesehatan 
dari pemerintah, khususnya BPJS. 
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Sejak Kapan Mengetahui Program BPJS
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53

35
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2014

33,0

15,9 21,8

8,9 5,7
9,7

2015 2016 2017 2018 2019 TT/TJ
0

Diagram Chart 14. Waktu mengetahui program BPJS 

Lalu jika kita melihat dari sebaran golongan penerima program jaminan kesehatan nasional 
ini, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi fase-fase dimana terdapat peningkatan terkait 
tingkat awareness terhadap program BPJS. Fase dimana pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 
dan ketika Pemerintah mulai aktif mengeluarkan berbagai program dan sosialisasi terkait jaminan 
kesehatan nasional di tahun 2017.  Kondisi ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini.  

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TT/TJ

73%

76%

62%

49%

76%

69%

62%

20%

19%

22%

37%

15%

25%

39%

7%

5%

16%

14%

9%

6%

PBI NON PBI PPU NON PBI PBPU

Diagram Chart 15. Waktu mengetahui program BPJS berdasarkan kelompok peserta program
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Tidak Mengetahui Program

Berdasarkan penelitian ini, terdapat 8% dari seluruh responden yang masih belum mengetahui 
mengenai program kesehatan BPJS yang sudah lama dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi 
dKI Jakarta.  hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini.

Ya, Mengetahui
92,0%

Tidak, Mengetahui
8,0%

Diagram Chart 16. Tingkat pengetahuan masyarakat yang tidak mengetahui program BPJS

Alasan utama masih ditemukannya masyarakat yang tidak mengetahui adanya program 
kesehatan nasional BPJS dikarenakan mayoritas masyarakat hanya sebatas mendengar saja, namun 
tidak pernah mendapatkan informasi detail mengenai program BPJS tersebut. Presentase alasan ini 
mencapai 45,9%. Selain itu sebanyak 37,8% responden menyatakan tidak pernah menerima atau 
mendapatkan informasi/sosialisasi apapun mengenai program ini. Selain itu sebesar 2,7 % mengaku 
kebijakan tersebut (BPJS) dianggap tidak memiliki dampak dan pengaruh bagi kehidupan mereka. 
hal ini dapat dilihat pada diagram chart dibawah ini 

hanya pernah mendengar namun 
tidak detail

Tidak pernah mendapat informasi/sosialisasi 
apapun mengenai program tersebut

Kebijakan pemerintah tidak memberikan 
dampak positif bagi hidup saya

Tidak tahu/tidak menjawab

45,9

37,8

2,7

13,5

Diagram Chart 17. Alasan tidak mengetahui akan adanya program BPJS

dilihat dari tingkat pengeluaran setiap bulannya, berdasarkan tabel dibawah ini dapat 
ditemukan bahwa responden yang tidak mengetahui program pangan murah ini yaitu masyarakat 
dengan rata-rata pengeluaran Rp 500.001,- - Rp 1.000.000,-, kemudian diikuti oleh responden 
dengan rata-rata pengeluaran Rp 1.000.001,- - Rp 2.000.000,-.
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< Rp. 1.000.000,-

Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,-

Rp. 2.000.001,- Rp. 3.000.000,-

Rp. 3.000.001,- Rp. 4.000.000,-

Rp. 4.000.001,- Rp. 5.000.000,-

> Rp. 5.000.000,-

TT/TJ 93%

97%

97%

92%

95%

88%

77% 23%

12%

6%

8%

3%

3%

7%

Tahu Tidak Tahu

Diagram Chart 18. Alasan tidak mengetahui akan adanya program BPJS berdasarkan tingkat pengeluaran

Tahu Wajib & Terdaftar sebagai peserta program BPJS

Sebagai sebuah program kesehatan yang dicanangkan oleh Pemerintah kepada seluruh warga 
negara Indonesia, BPJS merupakan sebuah program yang wajib di ikuti oleh seluruh masyarakat 
Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU No.14 tentang BPJS).  
dalam pelaksanaanya, Negara bertanggung jawab atas segala jaminan layanan kesehatan untuk 
masyarakat yang memegang dan terdaftar sebagai peserta BPJS. 

Namun didalam proses penelitian ini masih ditemukan masyarakat di dKI Jakarta yang tidak 
mengetahui bahwa program BPJS ini tidak bersifat wajib untuk di ikuti. Presentase total masyarakat 
dKI Jakarta yang masih tidak mengetahui bahwa program BPJS bersifat wajib ada sebanyak 8,4%. 
Presentase ini tidak jauh berbeda dengan total presentase yang masih belum begitu aware terhadap 
program BPJS, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perolehan hasil tingkat pengetahuan 
masyarakat bahwa program BPJS bersifat wajib dapat dilihat pada diagram chart dibawah ini. 

Ya, Mengetahui
91,6%

Tidak, Mengetahui
8,4%

Diagram Chart 19. Tingkat pengetahuan Program BPJS bersifat wajib
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Sedangkan dari 91,6% mayoritas masyarakat yang mengaku mengetahui program BPJS bersifat 
wajib, sebanyak hampir 91,8% telah terdaftar sebagai peserta program BPJS. hal ini dapat dilihat 
pada diagram chart dibawah ini. 

Ya, Mengetahui
91,8%

Tidak, Mengetahui
8,2%

Diagram Chart 20. Tingkat Keikutsertaan masyarakat sebagai peserta program BPJS

dari setiap masyarakat yang mengaku sudah terdaftar sebagai peserta program BPJS, mayoritas 
dari mereka juga telah mengikutsertakan keluarga mereka sebagai peserta program BPJS. Tingkat 
keikutsertaan keluarga mereka sebagai peserta BPJS berada di angka 91,1%. Untuk yang tidak 
mengikutsertakan keluarga mereka sebagai peserta BPJS hanya berada di angka 6,8%. hal ini dapat 
dilihat pada diagram chart dibawah ini.

Ya Tidak TT/TJ

91,1

6,8
2,2

Diagram Chart 21. Tingkat Keikutsertaan masyarakat dalam mengajak anggota keluarga untuk terdaftar sebagai 

peserta program BPJS

dari sekitar 8,2 % responden yang mengaku mengetahui namun belum terdaftar sebagai 
peserta BPJS dikarenakan ada beberapa alasan. Alasan terbesar adalah dikarenakan persyaratan 
untuk mendaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional BPJS dinilai terlalu rumit, 
dengan total presentase sebesar 30,3 %. Setelah itu sebanyak 21,2 % mengaku tidak mendapat 
informasi detail mengenai penyelenggaraan program BPJS dan sebanyak 12,1 % mengaku tidak 
mau menerima program tersebut.
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Alasan belum terdaftar sebagai peserta BPJS
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15,2
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12,1 9,1
3 9,1
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Persyaratan untuk mendaftar program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS tersebut terlalu rumit
Tidak mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan program tersebut
Tidak mau menerima program tersebut
Kartu akses belum terverifikasi/terdata
Layanan kesehatan yang diberikan terbatas
Lainnya
Tidak tahu/tidak menjawab

Diagram Chart 22. Alasan masyarakat berlum terdaftar sebagai peserta program BPJS

Patut menjadi sebuah catatan disini, berdasarkan diagram chart tersebut, selain faktor-faktor 
tingkat kerumitan dan sosialisasi, terdapat masyarakat yang mengaku kartu akses yang mereka 
sudah terima belum terdata atau terverifikasi dalam sebuah sistem BPJS. hal ini membuat masyarakat 
merasa mereka tidak terdaftar sebagai peserta program BPJS dikarenakan masalah teknis data, 
bukan karena kemauan mereka. Selain itu, faktor terbatasnya layanan yang diberikan juga menjadi 
sebuah temuan dalam penelitian ini, walaupun presentase total yang ditemukan hanya sebesar 3%. 

Sedangkan dari 91,8 % masyarakat yang mengaku sudah terdaftar sebagai peserta BPJS juga 
menyatakan bahwa seluruh anggota keluarganya telah terdaftar sebagai peserta BPJS. hanya sekitar 
6,8% yang mengaku tidak mendaftarkan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS. 

Ya, sudah terdaftar
91,0%

Tidak terdaftar
6,8%

TT/TJ
2%

Diagram Chart 23. Tingkat Keikutsertaan masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta dalam mengajak 

anggota keluarga untuk terdaftar sebagai peserta program BPJS

Mayoritas dari masyarakat ini juga mengaku telah terdaftar sebagai peserta BPJS lebih dari 3 
tahun dengan total presentase sebesar 53,2%. Setelah itu sebanyak 30,8% mengaku telah terdaftar 
sejak 1 hingga 3 tahun yang lalu. Presentase ini menunjukan bahwa mayoritas masyaraka di dKI 
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Jakarta sebanyak 80% telah mengikuti program BPJS dengan terdaftar sebagai peserta semenjak 
kurun waktu 1 hingga 3 tahun yang lalu.

Sudah berapa lama terdaftar sebagai peserta BPJS

3,0 9,5

30,8

53,2

3,5

Kurang dari 6 bulan 6 bulan - 1 tahun 1 tahun - 3 tahun
Lebih dari 3 tahun TT/TJ

Diagram Chart 24. Lama waktu sudah terdaftar sebagai peserta program BPJS

gambaran ini menunjukan bahwa pelaksanaan program BPJS dalam menyasar setiap masyarakat 
sudah terlaksana dengan baik dimana hampir di atas 90% masyarakat di dKI Jakarta sudah terdaftar 
sebagai peserta BPJS. Selain itu tingkat keikutsertaan masyarakat pun sudah cukup baik dimana 
lebih dari 50% sudah terdaftar sebagai peserta BPJS dengan masa keikutsertaan yang lebih dari 3 
tahun. hal ini tentu menunjukan bahwa masyarakat

 Mayoritas masyarakat dKI Jakarta dalam temuan penelitian ini digambarkan sangat aktif 
menggunakan fasilitas layanan kesehatan BPJS ini. hal ini dapat terlihat dimana hampir sebanyak 
77% masyarakat dKI Jakarta mengaku pernah menggunakan BPJS untuk mendapatkan fasilitas 
kesehatan, sedangkan sekitar 23% mengaku dari yang sudah terdaftar sebagai peserta belum 
pernah menggunakan fasilitas kesehatan BPJS. 

Belum pernah menggunakan
23,0%

Ya, pernah menggunakan
77,0%

Diagram Chart 25. Jumlah masyarakat yang pernah/sudah menggunakan fasilitas program BPJS

Mayoritas masyarakat yang pernah menggunakan fasilitas program BPJS, mengaku pernah 
menggunakan fasilitas BPJS dalam kurung waktu 1 tahun terakhir dengan total presentase mencapai 
35,9%. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak memberikan jawaban mayoritas mengaku lupa 
atau bukan mereka yang mengurus perihal BPJS (anggota keluarga lainnya seperti Istri). 
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Kapan menggunakan fasilitas BPJS
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Diagram Chart 26. Waktu menggunakan fasilitas program BPJS

Sedangkan untuk masyarakat yang mengaku belum pernah menggunakan fasilitas kesehatan 
BPJS, menyatakan bahwa alasan mereka tidak menggunakan fasilitas kesehatan tersbut adalah 
karena mereka belum membutuhkan atau belum pernah sakit sehingga tidak menggunakan fasilitas 
kesehatan tersebut. Alasan tersebut menjadi jawaban mayoritas responden dengan total presentase 
sebesar 63,5%. Sedangkan sisanya tidak memberikan sebuah jawaban atau alasan mengapa belum 
pernah menggunakan fasilitas kesehatan BPJS. 

Belum mengalami 
masalah kesehatan

63,5%

TT/TJ
36,5%

Diagram Chart 27. Alasan belum menggunakan program BPJS

Bila dilihat dari sebaran kategori peserta, mayoritas peserta program BPJS yang belum 
menggunakan fasilitas BPJS tidak memberikan alasan tertentu (TT/TJ) kenapa mereka belum 
menggunakan fasilitas kesehatan tersebut. Namun alasan terbesar yang didapat adalah mayoritas 
dari mereka mengaku masih sehat dimana pada kategori PBI berada di angka 33%, kategori Non 
PBI PPU 48% dan Non PBI PBPU sebesar 38%. Sedangkan alasan berikutnya adalah mengaku 
belum ada kepentingan untuk menggunakan fasilitas program dari BPJS dengan tingkat presentase 
sebesar 28%.
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33% 27% 40%

24%

63%
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NoN PBI  PPU

NoN PBI  PBPU

Masih sehat Belum ada kepentingan TT/TJ

Diagram Chart 28. Alasan belum menggunakan program BPJS berdasarkan kelompok peserta program

Seperti yang telah diketahui, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai penyelenggaraan BPJS, 
terdapar beberapa kategori peserta BPJS. Selain itu masyarakat juga bisa memilih untuk masuk 
kedalam kategori kelas peserta yang akan menentukan besaran iuran dan fasilitas yang didapat 
dari program BPJS ini. dalam penelitian ini, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat di dKI Jakarta 
masuk ke dalam kategori peserta tipe penerima bantuan iuran (PBI) dengan total presentase sebesar 
66,5%. Setelah itu di urutan berikutnya masuk kedalam kategori bukan penerima bantuan iuran, 
kelompok pekerja penerima upah (Non PBI – PPU) atau yang dibayarkan oleh perusahaan tempat 
mereka bekerja dengan total presentase sebesar 24,3%. Sedangkan untuk masyarakat yang masuk 
kedalam kategori peserta bukan penerima bantuan iuran, kelompok pekerja bukan penerima upah 
(Non PBI – Non PPU) sebesar 9,2%. 

7066,5

24,3

9,2

53

35

18

0

Kategori Peserta BPJS

Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Bukan Penerima Bantuan Iuaran (Non PBI), kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU)
Bukan Penerima Bantuan Iuaran (Non PBI), kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

Diagram Chart 29. Kategori peserta program BPJS
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Pada kategori Non PBI PPU dan PBPU mayoritas mengaku mereka terdaftar sebagai peserta 
program BPJS pada kategori kelas I dan II. Pada kategori kelas I berada pada tingkat presentase 
39,5% dan kategori kelas II berada di angka 41,9%. Untuk peserta kelas III juga masih ditemukan 
pada kategori dari Non PBI PPU dan PBPU, namun tingkat presentasenya hanya berada di angka 
19%. 

Kelas III
19%

Kelas II
41,9%

Kelas I 
39,5%

Diagram Chart 28. Kategori kelas peserta program BPJS berdasarkan kategori kelompok Non PBI 

Pembayaran Iuran

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional 
BPJS, bahwa hanya masyarakat pada kategori penerima bantuan iuran atau PBI yang tidak membayar 
iuran per bulan sama sekali. Sedangkan untuk masyarakat diluar kategori peserta tersebut, tetap 
membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana untu kategori kelas I sebesar Rp 
81,000/bulan, Kategori kelas II sebesar Rp 51,000/bulan dan kategori kelas III sebesar Rp 25,500/bulan. 

Terkhususkan untuk masyarakat yang masuk ke dalam kategori kelas I & II maka setiap bulannya 
harus membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pembayaran pun sudah 
diatur dan disosialisasikan kepada masyarakat. Namun tingkat pengetahuan masyarakat dKI Jakarta 
terkait dengan mekanisme pembayaran iuran BPJS masih tergolong rendah bila dibandingkan 
dengan tingkat pengetahuan akan program BPJS. Presentase pengetahuan masyarakat terdapat 
mekanisme pembayaran hanya sebesar 63% dan sebanyak 34% mengaku tidak mengetahui 
bagaimana mekanisme pembayaran iuran BPJS. 

Tidak Mengetahui
27,0%

TT/TJ
7%

Ya, Mengetahui
66,0%

Diagram Chart 29. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pembayaran iuran BPJS 
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Bila melihat dari objek kategori peserta BPJS diluar PBI yang iuran biaya perbulannya sudah 
ditanggung oleh pemerintah, peserta dengan kategori Non PBI memiliki tingkat pengetahuan mengenai 
mekanisme pembayaran mencapai 67%. Sedangkan untuk yang tidak mengetahui mengenai proses 
mekanisme pembayaran, untuk kategori Non PBI PPU mencapai 31% dan Non PBI PBPU berada di 
angka 18%. Besarnya angka ketidaktahuan mengenai mekanisme pembayaran pada kategori peserta 
Non PBI PPU dikarenakan mayoritas dari mereka BPJS nya dibayarkan langsung oleh perusahaan. 
Kondisi ini pula yang membuat kategori peserta BPJS Non PBI PBPU memiliki tingkat pengetahuan 
yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kategori Non PBI PBPU. gambaran mengenai tingkat 
pengetahuan mekanisme pembayaran ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini. 

Peserta Vs Mekanisme Pembayaran Iuran

NoN PBI PPU

NoN PBI PBPU

Mengetahui Tidak Mengetahui TT/TJ

68%

66% 31%

18% 15%

3%

Diagram Chart 30. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pembayaran iuran BPJS berdasarkan 

kelompok peserta program (Non PBI – PPU/PBPU)

dari sekitar 66% masyarakat yang mengetahui mengenai mekanisme pembayaran iuran BPJS, 
memiliki berbagai preferensi dan mekanisme untuk membayar iuran BPJS setiap bulannya. Sebanyak 
44,4% masyarakat mengaku bahwa iuran BPJS mereka dibayarkan langsung oleh perusahaannya. 
Setelah itu, sebanyak 15,3% melakukan pembayaran melalui via ATM (transfer) dan sebanyak 
12,1% teru debet secara auto dari rekening yang mereka daftarkan serta sebanyak 10,5% mengaku 
membayar iuran BPJS melalui Indomaret. hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini. 

44,4

15,3
12,1

10,5

8,1
3,2

1,6
0,8

4,0

dibayarkan langsung oleh perusahaan
Pembayaran iuran melalui ATM

Autodebet

Indomaret

Bayar online via e-commerce (Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dll)
Teller

SMS Banking

Kantor Pos
TT/TJ

Diagram Chart 31. Preferensi masyarakat mengenai mekanisme pembayaran iuran BPJS 
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dalam melakukan proses pembayaran iuran BPJS setiap bulannya, masih ditemukan berbagai 
kendala yang dialami oleh masyarakat dalam melakukan proses pembayaran. Mayoritas masyarakat 
mengaku sistem pembayaran BPJS sulit diakses dengan total presentase sebesar 14,5%. Sedangkan 
untuk sistem auto debet juga ditemukan bahwa dana sudah terdebet dari rekening namun konfirmasi 
pembayaran masih belum masuk secara real time, dengan total presentase sebesar 6,5% dan 
sebanyak 4,8% mengaku sudah membayar namun BPJS mereka belum aktif. hal ini dapat dilihat 
pada diagram chart di bawah ini.

Sistem pembayaran BPJS sulit diakses (server down, dsb) 14,5

6,5

4,8

5,6

68,5

Rekening sudah terdebet tetapi masih belum masuk realtime

Sudah membayar tapi belum aktif

Lainnya

TT/TJ

Diagram Chart 32. Masalah yang ditemukan masyarakat ketika akan melakukan pembayaran BPJS 

Salah satu permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan BPJS di Indonesia adalah mengenai 
defisitnya anggaran BPJS dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk mengcover kebutuhan layanan 
masyarakat tidak sebanding dengan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat. Namun selain itu salah 
satu hal yang sering ditemui dalam berbagai informasi pemberitaan adalah adanya masyarakat yang 
memiliki tunggakan BPJS dan tidak membayar kewajiban iuran tersebut. 

dalam penelitian ini, mayoritas masyarakat dKI Jakarta mengaku sudah/tidak memiliki tunggakan 
BPJS dengan total presentase mencapai 95,2% dan yang memiliki tunggakan BPJS hanya sekitar 4,8%. 

Tidak Memiliki
95,2%

Ya, Memiliki
4,8%

Diagram Chart 33. Jumlah masyarakat yang masih memiliki dan tidak memiliki tunggakan BPJS

Selain itu berbicara mengenai kepuasan masyarakat akan fasilitas layanan yang didapat dengan 
besaran iuran BPJS yang dibayarkan, mayoritas masyarakat yang membayar iuran BPJS mengaku 
bahwa fasilitas yang didapat telah sesuai dengan besaran jumlah iuran yang dibayarkan setiap 
bulannya, dengan total presentase sebesar 71%. Namun disini masih ditemukan masyarakat yang 
mengaku bahwa fasilitas layanan yang mereka terima tidak sesuai dengan besaran iuran yang 
mereka bayarkan setiap bulannya.
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Pembayaran Iuran sesuai dengan fasilitas 
layanan yang diterima

21,8

71,0

1,6

70

53

35

18

0
5,6

Tidak sesuai Sesuai Sangat Sesuai TT/TJ

Diagram Chart 34. Penilaian masyarakat akan kesesuaian fasilitas layanan yang diterima dengan iuran yang 
dibayarkan setiap bulannya

Sedangkan kepuasan akan fasilitas layanan yang diterima dengan jumlah iuran yang dibayarkan 
memiliki respon positif dari kategori peserta kelas III dengan tingkat presentase sebesar 91% 
mengaku sesuai mengenai fasilitas layanan yang diterima dengan jumlah iuran yang dibayarkan. 
Untuk kategori kelas I dan kelas II memiliki tingkat kesesuaian yang cukup jauh berbeda dengan 
kategori kelas III. Pada kategori kelas I dan kelas II tingkat kesesuaian antara iuran yang dibayarkan 
dengan fasilitas yang didapat hanya berada pada presentase 63% (kelas I) dan 69% (kelas II). Kondisi 
ini tentu menjadi sebuah catatan bagi penyelenggaran program BPJS untuk dapat meningkatkan 
kesesuaian antara fasilitas layanan yang diterima dengan iuran yang dibayarkan. hal ini dapat 
dilihat pada diagram chart di bawah berikut ini.

Kelas I

Kelas II

Kelas III

29%

23%

4%

63% 6%

6%

4%

2%

2%

69%

63%

Tidak sesuai Sesuai Sangat sesuai TT/TJ

Diagram Chart 35. Penilaian masyarakat akan kesesuaian fasilitas layanan yang diterima dengan iuran yang 
dibayarkan setiap bulannya, berdasarkan kelas peserta program

Adanya wacana kenaikan iuran BPJS oleh Pemerintah Pusat guna memangkas defisit anggaran 
dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga menimbulkan berbagai reaksi. dalam 
penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak 39,5% masyarakat mengaku tidak setuju dengan adanya 
wacana kenaikan iuran BPJS. Sedangkan untuk yang setuju dengan kenaikan iuran BPJS dengan total 
presentase sebanyak 16,1%, memiliki alasan agar pelayanan yang diberikan dapat lebih ditingkatkan. 
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Diagram Chart 36. Penilaian masyarakat akan kenaikan iuran BPJS

Memastikan keikutsertaan masyarakat terhadap program jaminan kesehatan nasional BPJS 
tentu menjadi sebuah bentuk tanggung jawab Negara dalam memberikan sebuah jaminan layanan 
fasilitas kesehatan. Melalui program BPJS ini diharapkan masyarakat dari berbagai kalangan dapat 
terjamin dan tidak perlu khawatir untuk bisa mendapatkan berbagai fasilitas dan layanan kesehatan 
atas kendala serta permasalahan kesehatan yang dialami. 

Pelakansaan program BPJS ini pun juga menjadi sebuah jawaban bagi setiap masyarakat yang 
mungkin sebelumnya tidak memiliki fasilitas asuransi kesehatan yang membuat mereka merasa 
kesulitan untuk bisa melakukan berbagai pengobatan. Pada penelitian ini ditemukan mayoritas 
masyarakat dKI Jakarta yang memiliki asuransi swasta adalah masyarakat yang berada pada kategori 
peserta program BPJS NoN PBI PPU/PBPU atau berada di kelas I dan II dengan tingkat presentase 
sebesar 10%. hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini. 

Diagram Chart 37. Presentase peserta program BPJS yang masih memiliki asuransi swasta berdasarkan kategori 
kelas peserta

Alasan masyarakat tersebut masih tetap memiliki asuransi swasta dikarenakan ada beberapa 
faktor seperti merasa antrian yang lama saat menunggu pelayanan jika menggunakan fasilitas BPJS, 
dengan tingkat presentase sebesar 40%. Setelah itu mereka mengaku tidak bebas dapat memilih 
dimana tempat rujukan mereka untuk berobat, dengan tingkat presentase sebesar 6,7%. 
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Antrian lama saat menunggu pelayanan

Tidak bebas memilih tempat berobat

Lainnya

TT/TJ

40,0

6,7

20,0

33,3

Diagram Chart 38. Alasan peserta program BPJS masih memiliki asuransi swasta

Berdasarkan temuan penelitian tersebut dimana alasan terbesar masyarakat masih memiliki 
asuransi swasta untuk berobat, perlu menjadi sebuah catatan penting bagi penyelenggara program 
BPJS. Kondisi tersebut tentu banyak sedikitnya memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat untuk 
dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan dari BPJS. Selain itu dengan adanya keluhan di masyarakat 
terkait hal tersebut, dapat menjadi sebuah gambaran realita di lapangan bahwa penggunaan 
fasilitas kesehatan melalui program BPJS memiliki kendala terkait lamanya antrian waktu tunggu. 

gambaran kondisi ini diperkuat pula dalam temuan penelitian mengenai preferensi masyarakat 
yang memiliki asuransi swasta dimana jika harus memilih terlebih dahulu, program apa yang 
akan digunakan untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan. Pada temuan penelitian ini 
ditemukan bahwa sebanyak 60% masyarakat yang memiliki asuransi swasta, mengaku akan memilih 
menggunakan asuransi swasta terlebih dahulu dibandingkan dengan fasilitas BPJS dengan tingkat 
presentase sebesar 60%.

 

Swasta
60.0%

BPJS
40.0%

Diagram Chart 39. Preferensi masyarakat dalam menggunakan fasilitas layanan kesehatan

Sedangkan bila dilihat dari ragam tingkat pengeluaran setiap bulannya, mayoritas masyarakat 
yang memiliki asuransi swasta adalah mereka yang memiliki tingkat pengeluaran lebih dari Rp 
5,000,000/bulannya, dengan presentase sebesar 19%. Setelah itu diikuti oleh masyarakat dengan 
tingkat pengeluaran sebesar Rp 4,000,001 – Rp 5,000,000/bulannya dengan tingkat presentase 
sebesar 4%. hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini. 
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Diagram Chart 39. Preferensi masyarakat dalam menggunakan fasilitas layanan kesehatan

Jumlah iuran asuransi swasta yang dibayarkan oleh mereka setiap bulannya juga berada dalam 
range diatas Rp 400,000/bulannya, dengan tingkat presentase sebesar 26,7% dan setelah itu di 
angka Rp 100,001 – Rp 200,000 setiap bulannya dengan tingkat presentase sebesar 20%. hal ini 
dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini.

< Rp. 100.000,- Rp. 400.000,- – Rp. 200.000,- Rp. 200.001,- – Rp. 300.000,-

> Rp. 400.000,- TT/TJ

6,7

20,0

13,3

26,7

33,3

Diagram Chart 40. Jumlah iuran asuransi swasta yang dibayarkan setiap bulannya.

Efektivitas Program Jaminan Kesehatan Nasional

Pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional BPJS merupakan sebuah program yang 
sudah lebih dari 5 tahun dilaksanakan di Indonesia, tanpa terkecuali di dKI Jakarta. Pelaksanaan 
program yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan diturunkan untuk di awasi serta dilakukan 
penyelenggaraan oleh Pemerintah Provinsi dKI Jakarta, tentu telah memberikan banyak manfaat 
yang bernilai kepada masyarakat di dKI Jakarta, untuk mampu mendapatkan jaminan kesehatan 
melalui pemberian fasilitas layanan kesehatan. 

Pemberian jaminan kesehatan ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya telah mampu 
menyasar hampir lebih dari 90% masyarakat di dKI Jakarta, dan lebih dari 75% telah menggunakan 
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fasilitas kesehatan tersebut dari berbagai tingkatan yang ada. Penggunaan fasilitas kesehatan 
tersebut tentu menunjukan bahwa masyarakat dKI Jakarta sudah cukup antusias untuk dapat 
memanfaatkan program kesehatan yang telah diberikan oleh Pemerintah. 

Namun dalam pelaksanaan sebuah kebijakan program, adanya proses evaluasi terhadap 
penyelenggaraan sebuah kebijakan yang telah dilakukan dapat menjadi sebuah insight yang 
menarik dan perlu dikaji untuk pihak penyelenggara. hal ini tentu berguna untuk mampu 
memahami maksud dan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pengguna program. 
Selain itu, memahami dan mengetahui berbagai realita kondisi yang ada di lapangan juga 
sangat penting bagi pihak penyelenggara guna dapat memastikan agar program tersebut dapat 
terlaksana sesuai dengan arahan, rencana serta tujuan yang telah ditetapkan. 

dalam proses penelitian ini, selain mempelajari bagaimana mengetahui proses pemahaman 
dan tingkat pengetahuan masyarakat dKI Jakarta terhadap program jaminan kesehatan nasional 
BPJS, juga dilakukan sebuah proses pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan program yang 
telah dilakukan selama ini. Pengukuran evektivitas ini dilakukan dengan mempelajari bagaimana 
realita pelaksanaan program yang diukur dari beberapa variable penting seperti sosialisasi 
program BPJS, proses pendaftaran BPJS, penggunaan fasilitas kesehatan BPJS, kualitas layanan 
yang didapat oleh masyarakat hingga kemudahan masyarakat sebagai pengguna program dalam 
memberikan sebuah saran dan pengaduan atas program yang telah mereka terima dan jalani. 

disamping itu, selain mempelajari bagaimana realita pelaksanaan program jaminan kesehatan 
nasional BPJS melalui variable-variabel yang telah dijelaskan diatas, juga didalami bagaimana 
sebuah harapan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan program BPJS selama ini yang 
telah mereka terima dan gunakan. hal ini tentu dapat menjadi sebuah insight yang kuat dan 
menarik agar pihak penyelenggara dapat senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang 
diberikan guna memastikan segala prosesnya dapat terselenggara dengan baik dan masyarakat 
dapat benar-benar memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik. 

Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional

Variabel pertama yang akan digali dalam proses pengukuran evektivitas pelaksanaan program 
jaminan kesehatan nasional BPJS adalah proses sosialisasi program BPJS. Pelaksanan proses 
sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan masyarakat dapat mengetahui seluk 
beluk dari program BPJS yang diselenggarakan. Selain itu juga untuk mendorong masyarakat agar 
mendaftarkan diri mereka sebagai peserta BPJS, terlebih mengingat program ini bersifat wajib bagi 
seluruh masyarakat Indonesia.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa dari keseluruhan responden, hanya sebesar 31,4% yang 
mengaku pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pihak penyelenggara program BPJS 
dan sekitar 68,6% mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung mengenai 
program BPJS. hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini 



Pusat Pelayanan Statistik DISKOMINFOTIK Provinsi DKI JakartaSurvei Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Dan Layanan Kesehatan Masyarakat DKI Jakarta 4544

Tidak pernah
68,6%

Pernah
31,4%

Diagram Chart 41. Tingkat presentase masyarakat yang pernah mendapatkan sosialisasi langsung program BPJS

Sedangkan bila dilihat dari kategori pesertanya, mayoritas peserta yang mengaku pernah 
mendapatkan sosialisasi BPJS secara langsung berasal dari kategori peserta PBI, dengan tingkat 
presentase sebesar 36%. Sedangkan untuk kategori peserta Non PBI PPU/PBPU hanya berada 
pada kisaran angka 21-22% yang mengaku pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung. hal 
ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini.

PBI 36%

22%

21%

64%

78%

79%

NoN PBI PPU

NoN PBI PBPU

Pernah Tidak pernah

Diagram Chart 42. Tingkat presentase masyarakat yang pernah mendapatkan sosialisasi langsung program BPJS 
berdasarkan kelompok penerima program

Berdasarkan diagram chart diatas, terlihat bahwa mayoritas kelompok peserta program BPJS 
mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung oleh pihak penyelenggara, dengan 
kisaran rata-rata berada di angka 73%. gambaran ini menjadi sebuah catatan bahwa sosialisasi ini 
menjadi sangat penting bagi penerima program, karena dalam proses sosialisasi inilah masyarakat 
dapat memahami mengenai segala informasi dan proses yang terkait dengan pendaftaran hingga 
penggunaan BPJS. Kondisi ini juga memperkuat bahwa dari masyarakat yang mengaku belum 
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terdaftar sebagai peserta BPJS, sebanyak 30% memiliki alasan bahwa proses pendafataran BPJS 
dianggap begitu rumit. Kerumitan yang dialami oleh masyarakat tentu bisa dikarenakan mereka 
tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung dan hanya mendapatkan kabar informasi 
secara umum baik itu melalui media televisi atau sanak keluarga/kerabat atau teman. 

Sedangkan dari sebanyak 31,4% yang pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung 
mengenai program BPJS, menyatakan bahwa yang memberikan sosialisasi secara langsung tersebut 
adalah petugas RT/RW dengan tingkat presentase sebesar 37,1%. Setelah itu diikuti oleh petugas 
kesehatan Jakarta dengan tingkat presentase sebesar 26,7% dan petugas kelurahan sebanyak 
25.9%. Sosailisasi yang dilakukan dari pihak penyelenggara telah menunjukan bahwa setiap insan 
dari segala tingkatan birokrasi, telah melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat. Namun 
mengingat kondisi masyarakat yang mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung 
masih begitu tinggi, hal ini menjadi catatan dan evaluasi dalam teknis melakukan proses sosialisasi 
secara langsung, agar dapat tepat sasaran dan efektif langsung dapat bertemu dengan masyarakat. 
hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini

Petugas RT/RW
Lainnya TT/TJ

Petugas Kesehatan dKI Jakarta Petugas Kelurahan

37,1
53

70
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26,7 25,9
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1,7

Diagram Chart 43. Presentase subjek yang memberikan sosialisasi langsung program BPJS

Pemahaman masyarakat akan sebuah informasi terkait dengan proses sosialisasi yang dilakukan 
juga dipengaruhi oleh kemampuan petugas sosialisasi dalam menyampaikan segala informasi. 
Kualitas informasi yang disampaikan akan memberikan pemahaman yang kuat bagi setiap masyarakat 
agar dapat lebih mudah dan memahami bagaimana proses penggunaan program BPJS tersebut. 
Kesesuaian akan informasi yang diberikan dengan realita ketika mereka akan menggunakan program 
tersebut, dapat memberikan sebuah kemudahan bagi masyarakat ketika akan mengikuti segala 
proses dan ekspektasi masyarakat ketika sudah menggunakan program BPJS tersebut.

dalam penelitian ini, mayoritas masyarakat mengaku bahwa informasi yang disampaikan oleh 
petugas sosialisasi telah sesuai dengan program BPJS yang telah dijalankan atau yang sudah mereka 
rasakan, ketika sudah menggunakan program BPJS tersebut. Tingkat presentase tersebut berada di 
angka 93,1%. Untuk masyarakat yang mengaku mendapat informasi yang tidak sesuai relatif kecil 
dengan tingkat presentase sebesar 4,3% yang tidak sesuai dan 0,9% yang merasa sangat tidak 
sesuai. hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini. 
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Diagram Chart 44. Penilaian masyarakat akan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam proses sosialisasi 
langsung program BPJS

Aktivitas sosialisasi program BPJS juga telah mengalami sebuah proses inovasi dimana mulai 
masuk dan merambah ke dalam dunia digital. Penggunaan sosial media yang begitu tinggi oleh 
masyarakat telah menjadi sebuah kekuatan besar bagi pihak penyelenggaran kebijakan public agar 
dapat memanfaatkan betul medium sosial media, untuk menyampaikan segala kebijakan mereka 
dengan lebih terukur dan terarah.

dalam penelitian ini, mayoritas masyarakat mengaku merasa mudah untuk mendapatkan 
sosialisasi dan informasi mengenai program BPJS melalui media sosial, dengan tingkat presentase 
sebesar 73,2%. Namun yang menjadi catatan masih terdapat hampir 25% masyarakat yang mengaku 
susah untuk mendapatkan informasi melalui media sosial, dengan tingkat presentase sebesar 23,9% 
dan 1,9% mengaku sangat susah untuk bisa mendapatkan informasi melalui media sosial. hal ini 
dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini 
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Diagram Chart 45. Tingkat kemudahan dalam mendapatkan informasi melalui media sosial

Penggunaan akses media sosial ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kemudahan akses 
internet, melek teknologi dan hal hal lainnya yang terkait dengan penggunaan media sosial. hal ini 
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mengingat bahwa media sosial/online hanya berada di kisaran 12,4% sebagai sumber informasi yang 
masyarakat gunakan untuk mendapatkan informasi program BPJS. Walaupun masyarakat merasa 
mudah untuk mendapatkan informasi dari media sosial, namun sejauh ini media sosial belum 
menjadi sumber informasi yang kuat dalam menyampaikan program BPJS kepada masyarakat dKI 
Jakarta. Atas dasar itu, perlu adanya peningkatan dalam membuat beragam stategi sosial untuk 
dapat menemukan dan menyasar target masyarakat untuk bisa menerima informasi mengenai 
program BPJS. 

Proses Pendaftaran Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional

Setelah mendapatkan informasi melalui proses sosialisasi yang dilakukan, maka tentu diharapkan 
masyarakat dapat dengan mudah memahami bagaimana proses dan tata cara untuk dapat menjadi 
peserta BPJS, termasuk kemudahan dan regulasi yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara agar 
masyarakat tidak merasa kesulitan ketika akan mendaftar sebagai peserta BPJS. 

Pada penelitian ini sebanyak 65,9% masyarakat mengaku memahami bagaimana proses dan 
tatacara yang harus dilakukan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Sedangkan untuk yang 
mengaku kurang paham terdapat sekitar 27,6% dan yang tidak paham sebanyak 5.1%. Proses dan 
tatacara pendaftaran sebagai peserta program BPJS ini hanya berlaku untuk kategori peserta Non 
PBI baik itu PPU ataupun PBPU, karena untuk kategori PBI semua telah dilakukan dan didaftarkan 
secara langsung oleh pihak penyelenggara BPJS.

Tidak paham Kurang paham Paham Sangat paham
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Diagram Chart 46. Tingkat pemahaman akan proses tata cara pendaftaran peserta program BPJS

Sedangkan untuk pemahaman mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar 
sebagai peserta BPJS, mayoritas masyarakat mengaku telah mengetahui mengenai persyaratan yang 
diperlukan, dengan tingkat presentase sebesar 73,5%. Sedangkan untuk yang tidak mengetahui 
berada pada angka 25,4%. Presentase ini menunjukan bahwa masih terdapat masyarakat yang 
tidak mengetahui bagaimana syarat-syarat yang diperlukan untuk bisa mendaftarkan diri sebagai 
peserta BPJS. Terlebih patut diingat bahwa masyarakat yang tergabung sebagai peserta Non PBI 
memiliki ketentuan yang berbeda untuk dapat terdaftar sebagai peserta BPJS, baik itu Non PBI 
PPU maupun Non PBI PBPU. hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini bahwa hampir 
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sebanyak 29% masyarakat yang berasal dari kategori peserta Non PBI PPU dan PBPU mengaku 
tidak mengetahui persyaratan yang diperlukan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai peserta 
program jaminan kesehatan nasional BPJS.

Mengetahui
73,5%

Tidak Mengetahui
25,4%

TT/TJ
1,1%

Diagram Chart 47. Tingkat pengetahuan akan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftarkan diri sebagai 
peserta program BPJS

Mengetahui Tidak mengetahui TT/TJ

PBI

NoN PBI PPU

NoN PBI PBPU

76%

69%

71%

24% 1%

2%29%

29%

Diagram Chart 48. Tingkat pengetahuan akan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftarkan diri sebagai 
peserta program BPJS berdasarkan kategori peserta program (Non PBI)

Ketidaktahuan masyarakat ini juga mempengaruhi bagaimana langkah yang akan dilakukan 
oleh masyarakat untuk dapat mengetahui proses dan tata cara serta persyaratan yang diperlukan 
untuk dapat terdaftar sebagai peserta program BPJS. Mayoritas dari mereka mengaku bahwa 
mereka akan menanyakan informasi tersebut kepada RT/RW setempat dengan tingkat presentase 
sebesar 43%, menanyakan kepada kerabat/teman yang sudah terdaftar sebesar 38,9% dan mencari 
informasi melalui internet sebesar 12,4%. hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini 

Menanyakan ke pejabat RT/RW setempat

Menanyakan kepada kerabat/teman yang 
sudah mendaftar

Mencari informasi melalui internet

Tidak akan mencari tahu

Lainnya

43,0

38,9

12,4

3,5

2,2

Diagram Chart 49. Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai syarat-syarat mendaftar sebagai 
peserta program BPJS.
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Terkait dengan proses pendaftaran dan regulasi yang ditetapkan oleh masyarakat dalam 
mendaftarkan diri sebagai peserta program BPJS tentu diharapkan dapat memberikan kemudahan 
bagi masyarakat agar dapat dengan mudah mampu terdaftar sebagai peserta program BPJS. Namun 
dalam penelitian ini, masyarakat yang mengaku bahwa proses pendaftaran tersebut tergolong 
mudah hanya berada pada angka 69,7% dan hampi sebanyak 25,9% mengaku kurang mudah dan 
sebanyak 2,7$ mengaku tidak mudah untuk bisa terdaftar sebagai peserta program BPJS.  

Tidak mudah Kurang mudah Mudah Sangat mudah
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Diagram Chart 50. Tingkat kemudahan dalam melakukan proses pendaftaran sebagai peserta program BPJS

Melihat presentase diagram chart diatas, perlu digaris bawahi bahwa untuk mendukung target 
yang ditetapkan bahwa hampir lebih dari 90% masyarakat harus bisa terdaftar sebagai peserta BPJS, 
perlu adanya dukungan yang memudahkan bagi masyarakat agar mereka dapat mudah terdaftar 
sebagai peserta program BPJS. Masih adanya angka mendekati 30% menunjukan bahwa dalam 
prosesnya masih ditemukan masyarakat yang merasakan kesulitan untuk bisa mendaftarkan diri 
sebagai peserta program BPJS. Walaupun pada akhirnya mereka telah berhasil mendaftarkan diri, 
namun temuan ini menjadi sebuah catatan bagi pihak penyelenggara untuk dapat memberikan 
kemudahan dari berbagai sisi seperti pemberian informasi dan proses sosialisasi melalui berbagai 
media agar masyarakat dapat memahami segala proses dan tata cara yang diperlukan serta perlu 
adanya peran aktif dari pihak penyelenggara untuk membantu baik secara runutan proses yang 
harus dilakukan hingga memastikan setiap masyarakat yang infin mendaftarkan diri, dapat dengan 
mudah dilayani dan terdaftar sebagai peserta program BPJS. 

Selain dengan proses tata cara dan regulasi yang harus dilakukan untuk mendaftarkan diri 
sebagai seorang peserta program BPJS, masyarakat juga diharapkan dapat memahami bahwa ketika 
mereka sudah terdaftar dan akan menggunakan fasilitas layanan kesehatan dari program BPJS, 
mereka memerlukan sebuah proses rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat terbawah 
(puskesmas).

dalam penelitian ini masih ditemukan jumlah yang tidak sedikit dimana masyarakat masih 
belum memahami bahwa dalam untuk menggunakan fasilitas kesehatan BPJS, diperlukan sebuah 
rujukan berjenjang. Presentase total masyarakat yang belum memahami mengenai adanya rujukan 
berjenjang ini mendekati angka 35%, dimana sebanyak 30,3% mengaku kurang paham dan sebanyak 
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4,3% tidak paham sama sekali mengenai adanya proses rujukan berjenjang. hal ini dapat dilihat 
pada diagram chart di bawah ini. 

Tidak paham Kurang paham Paham Sangat paham
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Diagram Chart 51. Tingkat pemahaman akan proses rujukan perjenjang

Melihat temuan penelitian tersebut dimana masih ditemukan presentase masyarakat yang tidak 
memahami diperlukan sebuah rujukan berjenjang dapat berimbas kepada masyarakat ketika akan 
menggunakan fasilitas kesehatan BPJS. Ketidaktahuan akan proses tersebut senantiasa menimbulkan 
masyarakat yang harus bolak balik ketika ingin menggunakan fasilitas kesehatan BPJS tersebut, 
seperti mereka sudah datang ke rumah sakit swasta namun harus disuruh kembali dulu karena 
memerlukan sebuah surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat di bawahnya seperti puskesmas. 

Sosialisasi akan proses rujukan ini perlu menjadi sebuah catatan penting bagi pihak 
penyelenggara karena hal ini dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan fasilitas 
kesehatan BPJS. Pihak penyelenggara tentu tidak bisa hanya fokus terhadap peningkatan target 
masyarakat untuk terdaftar sebagai peserta (quantity), melainkan juga harus fokus terhadap sisi 
kualitas, seperti memberikan informasi yang cukup dan bermutu mengenai proses dan alur tata 
cara penggunanan fasilitas kesehatan BPJS. hal ini tentu guna menghindari langkah masyarakat 
yang menjadi sangat panjang ketika ingin mendapatkan fasilitas kesehatan dari BPJS, karena 
ketidaktahuan akan sebuah proses rujukan yang berjenjang. 

Penggunaan Fasilitas Layanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Tahap ketika masyarakat akan sudah menggunakan program BPJS dan mendapatkan serta 
merasakan secara langsung fasilitas kesehatan yang diberikan, menjadi sebuah insight yang paling 
penting bagi penyelenggaraan program BPJS. hal ini tentu dapat mendorong pihak penyelenggara 
untuk menemukan kekurangan-kekurangan serta gambaran yang diharapkan masyarakat ketika 
mereka sudah menggunakan dan merasakan manfaat fasilitas kesehatan dari BPJS. Selain itu insight 
tersebut berguna untuk pihak penyelenggara agar senantiasa dapat memperbaiki setiap sektor 
dan lini yang dirasa masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan berbagai rencana kerja 
dan target dari kebijakan program BPJS ini.
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dalam penelitian ini hampir lebih dari 90% masyarakat mengaku mudah untuk bisa mendapatkan 
fasilitas kesehatan untuk mengobati berbagai kendala kesehatan yang mereka alami, dengan 
rincian sebanyak 89,7% mengaku mudah dan 2,4% mengaku sangat mudah untuk mendapatkan 
fasilitas kesehatan dari program BPJS ini. Sedangkan untuk yang mengaku merasa kesulitasn berada 
pada angka sekitar 7,8%, dimana sebanyak 7,3% mengaku sulit untuk bisa mendapatkan fasilitas 
kesehatan dan sebanyak 0,5% mengaku sangat sulit untuk bisa mendapatkan pengobatan dan 
perawatan penyakit melalui program BPJS. hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini. 

Sangat sulit Sulit Mudah Sangat paham
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Diagram Chart 52. Tingkat kemudahan dalam mendapatkan fasilitas dan layanan kesehatan melalui program BPJS

Sedangkan untuk masyarakat yang mengaku kesulitan untuk bisa mendapatkan pengobatan 
dan perawatan akan penyakit yang dideritanya memiliki riwayat penyakit yang cukup serius 
seperti kanker, hIV/Aids dan berbagai problema penyakit yang tidak biasanya. Pada penelitian 
ini ditemukan bahwa mayoritas masyarakat yang menderita penyakit kanker mengaku kesulitan 
untuk bisa mendapatkan pengobatan melalui program BPJS, dengan tingkat presentase sebesar 
10,3%. Sedangkan untuk penyakit hIV/AIdS, komplikasi Jantung dan gagal jiwa berada di angka 
6,9%. Sedangkan 62,1 mengaku memiliki riwayat penyakit yang tidak biasa dengan kebanyakan 
orang, sehingga mereka mengaku merasa kesulitan ketika ingin menggunakan fasilitas BPJS untuk 
mengobati penyakit yang mereka derita. 
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hIV/AIdS
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Diagram Chart 53. Jenis penyakit yang sulit untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan dengan fasilitas 
program BPJS
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Bagi masyarakat yang mengaku telah menggunakan fasilitas kesehatan BPJS dan telah merasakan 
manfaatnya mengaku bahwa kualitas layanan yang mereka terima ketika menggunakan program 
BPJS sudah baik dengan rincian sebesar 78,1% dan 2,7% mengaku sudah sangat baik. Melihat 
presentase tersebut tentu menjadi sebuah langkah yang baik atas berbagai inovasi dan upaya 
untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dari program BPJS. Namun menjadi sebuah catatan 
penting dimana hampir sebanyak 20% masyarakat masih mengaku bahwa kualitas layanan yang 
diberikan oleh fasilitas program BPJS masih dirasa tidak cukup baik dimana presentase kurang 
baik berada di angka 18,4% dan tidak baik sekitar 0,8%. hal ini dapat dilihat pada diagram chart 
di bawah ini.  
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Diagram Chart 54. Kualitas layanan kesehatan melalui program BPJS

Melihat diagaram chart mengenai kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat tentu 
menjadi sebuah challenge bagi pihak penyelenggara untuk senantiasa mempertahankan dan 
meningkatkan kualitas layanan yang diberikan melalui program BPJS. Angka 18,4% memang 
bukan angka yang besar, namun angka tersebut justru dapat menjadi sebuah motivasi bagi pihak 
penyelenggara untuk dapat melihat dan semakin jeli mengontrol dan mengidentifikasi berbagai 
masalah terkait kualitas pelayanan yang diberikan melalui program BPJS. Kontroling yang kuat akan 
pemberian layanan tentu dapat meningkatkan trust masyarakat terhadap program kesehatan BPJS. 

Selain itu, proses pengidentifikasian terhadap berbagai masalah kesehatan atau penyakit 
yang mungkin dirasa belum semua dapat tercover melalui program BPJS juga harus menjadi 
catatan penting. hal ini perlu dikaji lebih mendalam guna dapat ditemukan sebuah solusi akan 
berbagai masalah penyakit-penyakit yang dinilai tidak umum dan familiar diderita oleh masyarakat. 
Penguatan akan kedua hal tersebuttentu dapat mendorong masyarakat agar gain trust terhadap 
fasilitas kesehatan BPJS dan menjadikan program tersebut sebagai jaminan asuransi kesehatan 
utama mereka dalam menjaga, merawat serta mengobati berbagai masalah-masalah kesehatan 
yang diderita mereka.

Terkait dengan trust masyarakat terhadap program BPJS tentu akan berdampak terhadap 
kepuasan mereka ketika menggunakan fasilitas kesehatan BPJS dan ketika mereka menggunakan 
layanan mandiri atau asuransi swasta. Sebanyak 70,5% masyarakat mengaku cukup puas terhadap 
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fasilitas kesehatan dan layanan yang diberikan melalui program BPJS dan sebanyak 5,7% mengaku 
sangat puas. Sedangkan untuk yang mengaku belum puas lagi-lagi masih berada diangka sekitar 
20%, dimana sebanyak 21,4% mengaku tidak puas dan sebanyak 2,4% mengaku sangat tidak puas 
dengan layanan yang diberikan melalui BPJS bila dibandingkan dengan layanan mandiri/swasta. 
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Diagram Chart 55. Tingkat kepuasan masyarakat akan layanan kesehatan melalui program BPJS

gambaran ini tentu sangat erat kaitannya bila dilihat dari tingkat kualitas layanan program 
BPJS yang tersajikan pada diagram chart sebelumnya, dimana hampir sebanyak 20% masyarakat 
mengaku kualitas layanan yang diberikan belum cukup baik. Masih adanya penilaian masyarakat 
yang menyatakan bahwa kualitas layanan BPJS itu tidak cukup baik, tentu berdampak pada kepuasan 
mereka setelah menggunakan dan merasakan program BPJS. Sekali lagi, bila hal ini tidak tercover 
dan solved dengan baik dan cepat, dikhawatirkan masyarakat akan lebih memilih menggunakan 
fasilitas kesehatan mandiri atau layanan dari asuransi swata.

Kondisi ini juga diperkuat dari penilaian masyarakat ketika membandingkan layanan yang 
diterima oleh peserta program BPJS dan layanan asuransi swasta. Sebanyak 56,2% masyarakat 
mengaku bahwa layanan yang diterima oleh peserta program BPJS masih belum sama bila 
dibandingkan dengan masyarakat yang menggunakan layanan mandiri atau asuransi swasta. hal 
ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini.

Belum
56,2%

Ya,sudah
56,2%

TT/TJ
2,4%

Diagram Chart 56. Tingkat kesesuaian layanan program BPJS dengan fasilitas program layanan mandiri/umum/

asuransi swasta
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Adanya kesenjangan ini tentu menjadi sebuah catatan bahwa sebagai program dan penjaminan 
kesehatan dari Negara kepada masyarakatnya, perlu adanya kesesuaian dan sama rata antara 
kualitas layanan yang diberikan melalui peserta program BPJS dengan peserta non BPJS. hal ini 
tentu guna memastikan bahwa setiap masyarakat dapat merasakan manfaat dari program BPJS 
dengan baik dan puas, sehingga mereka dapat menjadikan fasilitas jaminan kesehatan nasional 
BPJS, sebagai jaminan kesehatan utama dalam hidup mereka. 

Pengaduan dan Saran Terhadap Layanan Program Jaminan Kesehatan Nasi onal

Salah satu cara bagi pihak penyelenggara untuk dapat mengetahui dan memahami mengenai 
dinamika dalam realita penyelenggaraan program BPJS, adalah dengan mendapatkan informasi 
langsung dari masyarakat. Kemudahan akan akses bagi masyarakat dalam menyampaikan berbagai 
aduan dan layanan tentu bisa menjadi sebuah cara cepat bagi pihak penyelenggara dalam melakukan 
proses identifikasi berbagai masalah yang ada di lapangan. 

Selain itu dengan mendapatkan berbagai informasi tersebut, pihak penyelenggara juga 
diharapkan dapat dengan sigap dan cepat mengambil keputusan untuk memberikan jawaban 
dan solusi atas berbagai masalah dan aduan yang dirasakan oleh masyarakat ketikan akan/sudah 
menggunakan program BPJS tersebut. 

dalam proses penelitian ini, masih ditemukan bahwa mayoritas dari masyarakat masih tidak 
mengetahui bagaimana tata cara proses untuk memberikan sebuah laporan pengaduan ataupun 
memberikan sebuah saran bagi pihak penyelenggara program BPJS. Sebanyak 81,4% mengaku 
belum mengetahui bagaimana sarana untuk melakukan sebuah proses pengaduan dan pemberian 
saran terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional BPJS. Sedangkan untuk yang 
mengetahui adanya sarana untuk melakukan proses pengaduan hanya berada diangka sekitar 18,6%.

Belum 
mengetahui

81,4%

Ya, 
mengetahui

18,6%

Diagram Chart 57. Tingkat pengetahuan masyarakat dalam memberikan sebuah pengaduan 

dan saran terkait pelayanan dan program BPJS
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Melihat diagram chart di atas ini tentu menjadi sebuah kerugian bagi pihak penyelenggara 
dalam mempercepat proses identifikasi atas sebuah masalah yang muncul dan dialami oleh 
peserta program BPJS. Sarana pengaduan maupun saran terhadap layanan yang diberikan tentu 
bila dikelola dengan baik, dapat menjadi sebuah bahan evaluasi dan kontrol atas setiap pelayanan 
yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan SoP atau belum dan juga senantiasa menganalisa 
berbagai kekurangan yang muncul sehingga dapat mengeluarkan sebuah kebijakan yang dapat 
menjadi sebuah jawaban atas masalah-masalah yang masih dirasakan oleh peserta program BPJS.

Sedangkan untuk masyarakat yang sudah mengetahui bagaimana proses pengaduan atas 
layanan BPJS, sebanyak 52,2% mengaku menggunakan kotak saran yang ada di puskesmas/rumah 
sakit dalam memberikan pengaduan. Untuk yang melalui care center 150040 sebanyak 27,5% dan 
yang menggunakan melalui sosial media sebanyak 1,4%. hal ini dapat dilihat pada diagram chart 
di bawah ini. 

Melalui kotak saran yang disediakan
di Puskesmas/Rumah sakit

Melalui Care Center 150040

Lainnya
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Menceritakan pengalaman yang
mengecewakan melalui media sosial pribadi

Diagram Chart 58. Preferensi masyarkat dalam memberikan pengaduan dan saran terhadap program BPJS
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4.4 IPA dan CSI

RELATIVE IMPORTANCE – PERFORMANCE ANALYSIS

Analisa IPA dilakukan untuk memetakan posisi setiap atribut di dalam koordinat kartesius 
berdasarkan nilai kinerja layanan dan tingkat kepentingan relatif menurut penilaian stakeholder. 

Secara lengkap hasil analisa relative Importance-Performance dapat dilihat pada grafik di bawah 
ini:

Diagram Kuadran Analisis
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Gambar 1 Importance Performance Analysis

Keterangan:
                      Kuadran

    
I

II

III

IV

E1 : Pemberian informasi yang lengkap dan detail serta mudah diakses mengenai jaminan kesehatan 
nasional. 



Pusat Pelayanan Statistik DISKOMINFOTIK Provinsi DKI JakartaSurvei Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Dan Layanan Kesehatan Masyarakat DKI Jakarta 5756

E2 : Kemudahan prosedur pendaftaran pasien di bagian administrasi. 

E3 : Kecepatan waktu tunggu pasien sampai mendapatkan penanganan medis. 

E4 : Tersedia ruang tunggu yang cukup menampung antrian pasien. 

E5 : Ruang tunggu pasien dalam kondisi bersih. 

E6 : Tersedia ruang tunggu yang lebih nyaman. 

E7 : Titik lokasi rumah sakit/klinik/puskesmas yang mudah terjangkau. 

E8 : Terdapat fasilitas penunjang seperti toilet dan WC. 

E9 : Selama 24 jam terdapat perawat yang bertugas. 

E10: Selama 24 jam terdapat dokter yang bertugas. 

E11: dokter menjelaskan hasil pemeriksaan dengan sederhana dan mudah dipahami. 

E12: Petugas memberikan rujukan berjenjang dengan cepat dan tepat. 

E13:  Stok (persediaan) obat-obatan yang memadai. 

E14: obat-obatan yang diberikan kepada pasien terjaga kualitasnya

E15: Pengiriman obat-obatan terintegrasi dengan aplikasi online seperti gojek/grab

E16: Kebersihan peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan. 

E17: dokter memeriksa pasien dengan sabar. 

E18: Perawat melayani pasien dengan sabar. 

E19: dokter menjalin komunikasi yang baik dengan pasien selama pemeriksaan. 

E20: Petugas membantu pasien yang kesusahan berjalan menuju ruang pemeriksaan. 

E21: Petugas memberikan petunjuk yang jelas kepada pasien sampai memasuki ruang pemeriksaan. 

E22: Pasien merasa aman selama menjalani pemeriksaan. 

E23: Pasien Jaminan Kesehatan mendapatkan pelayanan yang sama dengan pasien lainnya (kategori 
umum). 

E24: Ketersediaan fasilitas dalam menyampaikan pengaduan/saran. 
E25: Tindak lanjut dari penyampaian pengaduan/saran.

Quadrant I :

Merupakan Prioritas Utama dimana Keep up with the good work (pertahankan prestasi), 
harapan dari pengguna program cukup tinggi dan tingkat kepuasan pengguna program atas 
kinerja penyelenggara juga sudah cukup baik. faktor-faktor yang terletak dalam kuadran ini 
dianggap penting dan diharapkan menjadi faktor penunjang bagi kepuasan pengguna program.

E5 Ruang tunggu pasien dalam kondisi bersih.
E6 Tersedia ruang tunggu yang lebih nyaman.
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E9 Selama 24 jam terdapat perawat yang bertugas.

E11 dokter menjelaskan hasil pemeriksaan dengan sederhana dan mudah dipahami.

E13 Stok (persediaan) obat-obatan yang memadai.

E14 obat-obatan yang diberikan kepada pasien terjaga   kualitasnya.

E17 dokter memeriksa pasien dengan sabar.

E18 Perawat melayani pasien dengan sabar.

E19 dokter menjalin komunikasi yang baik dengan pasien selama pemeriksaan.

E20 Petugas membantu pasien yang kesusahan berjalan menuju ruang pemeriksaan.

Pada Quadrant I ini, terdapat beberapa point yang menjadi catatan untuk pihak penyelenggara 
untuk dapat diperhatikan dengan lebih baik. Yang pertama adalah atribut E13 Stok persediaan 
obat-obatan yang memadai. Pada diagram IPA CSI tersebut, walaupun atribut E13 berada di 
quadran 1 (yang berarti sudah cukup baik), namun posisi penilaian atribut E13 secara tingkat 
kinerja masih berada dalam batas mendekati quadrant IV, yang berarti tingkat kinerjanya masih 
perlu diperhatikan dan ditingkatkan, karena atribut tersebut memiliki tingkat kepentingan yang 
cukup besar dari pihak konsumen (pengguna program). 

Quadrant II :

Merupakan prioritas yang lebih rendah dari pada atribut yang berada di quadrant 1, namun 
atribut pada quadran II ini memiliki kinerja yang cukup baik. 

E21 Petugas memberikan petunjuk yang jelas kepada pasien sampai memasuki ruang pemer-
iksaan.

E7 Titik lokasi rumah sakit/klinik/puskesmas yang mudah terjangkau.

E22 Pasien merasa aman selama menjalani pemeriksaan.

E8 Terdapat fasilitas penunjang seperti toilet dan WC.

E16 Kebersihan peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan.

 
Pada quadran II ini, yang menjadi sebuah catatan adalah terkait dengan atribut E16, yang 

berada di antara batas prioritas quadran I & II. Pada atribut E16 kebersihan peralatan yang 
digunakan untuk pemeriksaan perlu ditingkatkan mengenai sosiaalisasi kepada masyarakat 
mengenai pentingnya kebersihan alat-alat yang digunakan sehingga masyarakat dapat semakin 
trust terhadap program BPJS. Proses ini tentu untuk membuat masyarakat dapat memahami dan 
menyadari bahwa kualitas pelayanan program BPJS ini memiliki keseriusan dan profesionalitas yang 
cukup baik, dimana dapat memperhatikan berbagai faktor pelayanan dari hal-hal kecil.
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Quadrant III :

Low Priority (Prioritas Rendah), faktor-faktor dalam kuadran ini mempunyai ekpektasi 
yang rendah dari responden, sekaligus juga kinerja dari faktor tersebut juga rendah. Pada 
quadran ini, tidak semua atribut menjadi prioritas pihak penyelenggara untuk bisa di solved 
dan ditingkatkan kinerja pelayanannya.

E15 Pengiriman obat-obatan terintegrasi dengan aplikasi online seperti gojek atau grab.

E3 Kecepatan waktu tunggu pasien sampai mendapatkan penanganan medis.

E25 Tindak lanjut dari penyampaian pengaduan/saran.

E24 Ketersediaan fasilitas dalam menyampaikan pengaduan/saran.

E1 Pemberian informasi yang lengkap dan detail serta mudah diakses mengenai jaminan 
kesehatan nasional.

E12 Petugas memberikan rujukan berjenjang dengan cepat dan tepat.

 
Pada Qudrant III ini atribut penilaian yang menjadi catatan bagi pihak penyelenggara adalah 

atribut E3 Kecepatan waktu tunggu pasien hingga mendapatkan penanganan medis. Pada 
atribut ini, terlihat bahwa masyarakat memiliki tingkat harapan dan kepentingan yang begitu tinggi 
(3,50) bila dibandingkan dengan atribut lainnya. 

hal ini menunjukan bahwa masyarakat sangat merasakan dimana kecepatan waktu tunggu 
dalam mendapatkan penanganan medis menjadi sangat penting. Namun kondisi realitanya, 
kinerja pada atribut E3 ini masih tergolong rendah (2,75) dimana masyarakat masih merasakan 
bahwa ketika mereka akan menggunakan layanan BPJS, maka akan mendapatkan waktu tunggu 
penanganan yang tergolong lama. Atas dari itu, mengingat begitu banyakanya masyarakat yang akan 
menggunakan BPJS, perlu dibuat sebuah mekanisme dan management waktu antri/tunggu dalam 
memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan penanganan 
medis melalui program BPJS.

Quadrant IV :

Mempunyai tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Quadrant III, 
namun tingkat kinerjanya masih tergolong rendah. 

E23 Pasien Jaminan Kesehatan mendapatkan pelayanan yang sama dengan pasien lainnya 
(kategori umum).

E2 Kemudahan prosedur pendaftaran pasien di bagian administrasi.

E10 Selama 24 jam terdapat dokter yang bertugas.

E4 Tersedia ruang tunggu yang cukup menampung antrian pasien.
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Pada Quadrant IV ini, atribut penilaian yang menjadi catatan penting bagi pihak penyelenggara 
adalah atribut E4 (tersedia ruang tunggu yang cukup menampung antrian pasien). Pada atribut 
E4 ini, memiliki tingkat kepentingan yang cukup besar, yaitu 3,53. hal ini menunjukan bahwa 
masyarakat sangat merasakan dan membutuhkan sebuah ruang tunggu yang cukup, mengingat 
salah satu keluhan dari masayrakat adalah waktu antrian dan tunggu dalam penanganan medis 
masih tergolong lama. Selain itu, tingkat kinerja dari pihak penyelenggara juga sudah cukup 
mendekati batas nilai kinerja yaitu 2,97, yang berarti kinerja dari atribut ini sudah cukup baik dan 
perlu ditingkatkan lebih baik lagi.

Atas dasar itulah, pemberian fasilitas ruang tunggu yang memadai, diharapkan dapat menjadi 
salah satu bentuk peningkatan pelayanan dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat ketika 
sedang dalam masa tunggu antrian. 

Customer Satisfaction Index

Tabel 17. Kriteria kepuasan konsumen

Nilai CSI Kriteria CSI
0,81 – 1,00 Sangat Puas
0,66 – 0,80 Puas
0,51 – 0,65 Cukup Puas
0,35 – 0,50 Kurang Puas
0,00 – 0,34 Tidak Puas

Sumber: Sukardi dan Cholidis (2006)

CSI Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS = 75%

Metode Customer Satisfaction Index digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan secara 
menyeluruh masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS dKI Jakarta. CSI yang 
didapat adalah 75,0%. hal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat sudah merasa puas dengan 
program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS dKI Jakarta.

Program Kesehatan diluar Program Jaminan Kesehatan Nasional

Perhatian pemerintah dalam memberikan sebuah jaminan kesehatan terhadap warga negara 
Indonesia merupakan sebuah bentuk komitmen yang besar dan kuat guna memastikan setiap individu 
di Indonesia dapat terjamin kesehatannya. Bantuan fasilitas layanan kesehatan yang diselenggarakan 
pemerintah melalui program jaminan kesehatan nasional BPJS merupakan salah satu ujung tombak 
kebijakan konkrit pemerintah dalam memberikan fasilitas layanan kesehatan tersebut.

Namun tidak hanya penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional BPJS saja, melainkan 
pemerintah juga memahami bahwa menjaga kualitas kesehatan masyarakat tidak hanya melalui 
program untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan seperti yang dilakukan oleh BPJS. 
Kebijakan untuk melakukan sebuah pencegahan dan memastikan setiap individu di Indonesia 
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itu masuk dalam kategori sehat, adalah sebuah esensi dari kewajiban negara dalam menjamin 
kesehatan setiap warga negaranya. dalam mendukung rencana kebijakan tersebut, Pemerintah 
Provinsi dKI Jakarta memiliki berbagai program kesehatan yang diturunkan langsung kesetiap 
tingkatan wilayah, untuk dilaksanakan di setiap wilayah masing-masing.

Program kesehatan tersebut tentu meliputi berbagai bentuk dan sasaran program yang berbeda-
beda. hal ini guna memastikan setiap individu dapat memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, sehingga 
tidak perlu sampai mengidap penyakit yang berat. Pencegahan ini tentu menjadi sebuah tujuan 
untuk mendukung dan memperkuat kebijakan jaminan kesehatan nasional secara besarnya. 

Untuk memastikan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik, tentu perlu adanya sebuah 
pengukuran akan tingkat pengetahuan masyarakat akan berbagai program-program kesehatan 
yang ada dan di jalankan oleh pemerintah. Selain itu hal ini guna mengukur tingkat efektivitas 
pelaksanaan program tersebut selama ini, sehingga dapat lebih baik lagi pelaksanaan program 
tersebut di hari yang akan datang.

dalam penelitian ini dilakukan pengukuran atas tingkat pengetahuan masyarakat terhadap 
program-program kesehatan di luar program BPJS. dalam temuan yang muncul terlihat bahwa 
tidak semua program kesehatan tersebut telah diketahui oleh masyarakat secara luas. Program 
kesehatan yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik adalah program imunisasi balita 
dengan tingkat presentase sebesar 73%. Setelah itu pelayanan kesehatan prioritas lansia dengan 
tingkat presentase sebesar 54% dan pemantauan ibu hamil sebesar 50%. 

Selain dengan ketiga program tersebut, masih terdapat 8 program kesehatan lainnya yang 
tingkat pengetahuan masyarakatnya masih tergolong rendah. di antaranya adalah program gerakan 
masyarakat hidup sehat dengan tingkat presentase sebesar 42%, Program penjaringan kesehatan 
anak sekolah sebesar 34%,  program pencegahan stunting sebesar 26% dan program dana non 
kuota sebesar 7%.  hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini. 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan Anak (PP KTP/A)

Imunisasi Balita

Pelayanan Kesehatan Prioritas Lansia

Pemantauan ibu hamil 9 bulan

gerakan Masyarakat hidup Sehat (germas)
Stimulasi, deteksi, dan Intervensi dini

tumbuh kembang balita

Pencegahan Stunting

Kesehatan Calon Penganten (Caten)

Penjaringan kesehatan Anak Sekolah

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

dana Non Kuota 7%

22%

26%

33%

34%

35%

37%

42%

50%

54%

73% 27%

46%

50%

58%

63%

65%

66%

68%

74%

78%

93%

Tahu Tidak Tahu

Diagram Chart 62. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program kesehatan di luar program BPJS
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Melihat masih rendahnya tingkat awareness masyarakat terhadap program-program kesehatan 
di luar jaminan kesehatan nasional BPJS menunjukan bahwa sosialisasi akan pelaksanaan program 
ini masih tergolong kurang terlaksana dengan baik. hal ini dikarenakan selain ketidaktahuan 
masyarakat atas program tersebut juga tidak berjalan linear dengan penilaian masyarakat akan 
tingkat kepentingan dari pelaksanaan program tersebut. 

Seperti program dana Non Kuota, dari sekitar 7% masyarakat yang mengaku tahu akan program 
tersebut, merasa bahwa program itu penting dengan tingkat presentase mencapai 72% dan yang 
menganggap program tersebut tidak penting sebesar 25%. Lalu program pencegahan stunting, dari 
sekitar 26% masyarakat yang mengetahui program tersebut, sebanyak 79% masyarakat mengaku 
bahwa program tersebut tergolong penting. hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini. 

Sangat tidak penting Tidak penting Penting Sangat Penting TT/TJ

dana Non Kuota

Pencegahan Stunting

Kesehatan Calon Penganten (Caten)

Stimulasi, deteksi, dan Intervensi dini tumbuh 
kembang balita

Penjaringan kesehatan Anak Sekolah

Pemantauan ibu hamil 9 bulan

Pelayanan Kesehatan Prioritas Lansia

Imunisasi Balita

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

gerakan Masyarakat hidup Sehat (germas)

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan Anak (PP KTP/A)

25% 3% 47%

54%

54%

38% 42%

25%

25%

23% 1%

3%

2%

4%

1%

1%

3% 48% 36% 1%

52% 33% 2%

19%

19%

17%

14% 53% 32% 1%

12%

11%

11% 1% 50% 34% 3%

10% 3% 50% 36% 2%

7% 1% 66% 24% 2%

5%1% 61% 32% 2%

Diagram Chart 63. Tingkat Kepentingan masyarakat terhadap program kesehatan di luar program BPJS

Melihat gambaran diagram chart sebelumnya, terlihat pada dasarnya masyarakat menyadari 
bahwa program-program kesehatan diluar jaminan kesehatan nasional tersebut tergolong 
penting. Namun yang menjadi permasalahan adalah masih banyak masyarakat yang justru tidak 
pernah mengetahui akan program tersebut dan juga tidak pernah mendengar akan informasi 
dari program tersebut. hal ini tentu menjadi catatan bagi pihak penyelenggara untuk melakukan 
proses peningkatan kinerja mereka dalam melakukan proses sosialisasi program tersebut terhadap 
masyarakat. 
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Selain program-program kesehatan yang telah disebutkan diatas, masih terdapat beberapa 
program kesehatan yang diselenggarakan di wilayah dKI Jakarta, seperti program Ketuk Pintu 
Layani dengan hati (KPLdh). Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurai dan 
mengidentifikasi berbagai masalah kesehatan di masyarakat dKI Jakarta yang tergolong cukup 
kompleks. Selain itu, program ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat-masyarakat dengan 
kehadiran petugas langsung di rumah masing-masing, sehingga dapat memberikan bantuan dan 
layanan kesehatan secara langsung. 

Namun dalam pelaksanaannya, semenjak pertama kali diluncurkan di wilayah dKI Jakarta pada 
tahun 2015, masih ditemukan masyarakat dKI Jakarta yang justru tidak mengetahui akan program 
tersebut. dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak 71,1% masyarakat dKI Jakarta mengaku 
mereka tidak mengetahui program layanan kesehatan Ketuk Pintu Layani dengan hati (KPLdh) 
dan yang mengetahui hanya sebesar 28,9%. hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini. 

Tidak
71,1%

Tahu
28,9%

Diagram Chart 64. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program kesehatan KPLdh

Selain dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program KPLdh yang masih cukup 
rendah, dari sekitar 28,9% yang mengaku mengetahui mengenai program tersebut hanya sekitar 
72,4% yang mengaku pernah didatangi langsung oleh petugas dari KPLdh. Sedangkan sebanyak 
26,8% masyarakat mengaku belum pernah didatangi oleh petugas KPLdh. hal ini dapat dilihat 
pada diagram chart di bawah ini. 

Ya Tdak Tdak Menjawab

72,4

26,8

0,8

Diagram Chart 65. Presentase masyarakat yang pernah didatangi langsung oleh petugas KPLdh
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Melihat diagram chart tersebut dapat di tarik sebuah gambaran bahwa pada dasarnya petugas 
KPLdh sudah cukup aktif untuk mendatangi masyarakat di dKI Jakarta untuk sekedar mengecek 
apakah ada masalah kesehatan atau tidak hingga untuk memberikan langsung layanan kesehatan 
kepada masyarakat yang memiliki berbagai masalah kesehatan. gambaran ini tentu menjadi 
sebuah point untuk petugas KLdh agar lebih aktif dan mempertahankan kinerja mereka dalam 
memberikan layanan program tersebut.

Yang harus menjadi sebuah catatan bagi pihak penyelenggara adalah bahwa proses sosialisasi 
informasi mengenai program KPLdh harus dapat ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas. hal ini 
guna memastikan setiap masyarakat juga dapat mengetahui mengenai program kesehatan KPLdh 
ini. hal ini juga diperkuat dalam temuan penelitian ini bahwa mayoritas masyarakat yang mengaku 
mengetahui program ini dan telah merasakan langsung manfaatnya, mengaku bahwa program ini 
tergolong penting, dengan rincian sebesar 61,4% (penting) dan 32,3% (sangat penting). Temuan 
ini tentu dapat menjadi sebuah booster bagi pihak penyelenggara agar setiap masyarakat di dKI 
Jakarta dapat mengetahui program KPLdh ini. 

Sangat tidak penting Tidak penting Penting
Sangat penting TT/TJ

0

18

35

53

70
61,4

32,3

0,8
3,9

1,6

Diagram Chart 66. Tingkat kepentingan masyarakat terhadap program KPLdh

Selain berbagai program kesehatan yang telah disebutkan diatas, Pemerintah Provinsi dKI 
Jakarta juga menyadari bahwa tindakan prefentif untuk melakukan mencegahan juga harus 
didukung sebuah kesiapan dan tanggap atas berbagai kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan 
kemudahan fasilitas layanan kesehatan. Salah satu program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi 
dKI Jakarta untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat dKI Jakarta adalah layanan 
Ambulance gawat darurat atau dikenal dengan Agd.

Program layanan ambulance gawat darurat ini diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi dKI Jakarta 
dengan tujuan untuk memastikan setiap masyarakat di dKI Jakarta dapat terjamin untuk sesegera 
mungkin bisa mendapatkan perawatan hingga pengobatan ketika dalam kondisi darurat. dalam 
penelitian ini terkait dengan kondisi darurat, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat dKI Jakarta 
sebanyak 87% mengaku bahwa mereka akan menggunakan kendaraan pribadi/umum untuk menuju 
rumah sakit, ketika dalam posisi darurat. Setelah itu hanya sekitar 5,9% yang akan menghubungi 
ambulance gawat darurat atau Agd. hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini. 
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Langsung ke Rumah
Sakit menggunakan

kendaraan pribadi/umum
87,0

5,9

1,8

4,3

0,9

Menghubungi
Ambulance gawat darurat 

(Agd)

Menghubungi Call Center 119

Lainnya

TT/TJ

Diagram Chart 68. Preferensi masyarakat ketika dalam kondisi gawat darurat

Berdasarkan diagram chart tersebut terlihat preferensi masyarakat ketika dalam kondisi darurat 
masih mengarah kepada penggunaan kendaraan pribadi/umum dibandingkan dengan penggunaan 
layanan ambulance gawat darurat. Minimnya alasan penggunaan ambulance gawat darurat juga 
diperkuat dari adanya temuan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program ambulance 
gawat darurat masih tergolong rendah. Presentase masyarakat yang mengetahui bahwa di dKI 
Jakarta memiliki layanan ambulance gawat darurat hanya berkisar 35,7% berbanding dengan 
64,3% yang tidak mengetahui akan adanya layanan ambulance gawat darurat tersebut. hal ini 
dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini.

Tidak
64,3%

Ya
35,7%

Diagram Chart 69. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Ambulance gawat darurat

Selain minimnya tingkat pengetahuan masyarakat akan ambulance gawat darurat yang hanya 
berkisar sekitar 35,7%, preferensi masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut juga masih 
tergolong sangat rendah. dari jumlah masyarakat yang mengetahui akan adanya layanan tersebut, 
preferensi mereka untuk menggunakan fasilitas tersebut ketika dalam kondisi darurat hanya berkisar 
9,6% dan sekitar 90,4% memilih untuk tidak menggunakan layanan ambulance gawat darurat. hal 
ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini. 



Pusat Pelayanan Statistik DISKOMINFOTIK Provinsi DKI JakartaSurvei Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Dan Layanan Kesehatan Masyarakat DKI Jakarta 6766

9,6

90,4

Ya

Tidak

Diagram Chart 70. Preferensi masyarakat dalam menggunakan ambulance gawat darurat

Minimnya tingkat minat masyarakat untuk menggunakan layanan ambulance gawat darurat 
tentu menjadi sebuah catatan perbaikan bagi pihak Pemerintah Provinsi dKI Jakarta sebagai pihak 
penyelenggara program. Rendahnya angka minat masyarakat terhadap program tersebut tentu 
menjadi sebuah bahan evaluasi bagaimana pengelolaan management layanan tersebut selama 
ini. Minimnya tingkat pengetahuan masyarakat menunjukan bahwa proses sosialisasi program 
ambulance gawat darurat selama ini masih tergolong tidak maksimal. Kondisi tersebut juga semakin 
tidak baik ketika melihat minat masyarakat juga masih tergolong rendah untuk menggunakan 
fasilitas layanan tersebut. oleh karena itu perlu adanya sebuah evaluasi menyeluruh mengenai 
segala proses management layanan dari hulu ke hilir, untukk bisa menjadi suatu moda transportasi 
yang dipilih oleh masyarakat ketika mereka sedang dalam kondisi darurat.

Selain masih rendah tingkat awareness dan minat masyarakat terhadap penggunaan ambulance 
gawat darurat, untuk masyarakat yang mengaku mengetahui dan pernah menggunakan layanan 
ambulance gawat darurat, mereka menilai layanan tersebut masih belum baik. hal ini diperoleh 
dari respon masyarakat yang mengaku bahwa layanan ambulance gawat darurat cenderung sangat 
lambat dengan tingkat presentase sebesar 46,7%. Presentasi ini menunjukan bahwa kesigapan 
respon ambulance gawat darurat masih belum maksimal dan tergolong belum baik kinerjanya. 

Lambat
Cepat
Sangat cepat

46,7

40,0

13,3

Diagram Chart 71. Penilaian masyarakat dalam menggunakan ambulance gawat darurat
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 Sedangkan untuk tingkat kepuasan masyarakat yang sudah menggunakan layanan ambulance 
gawat darurat ini, juga tergolong masih 50:50, hal ini terlihat bahwa respon masyarakat yang 
mengaku puas akan layanan tersebut hanya berada di angka 53,3% berbanding dngan 46,7% yang 
mengaku tidak puas. 

Sangat tidak puas Tidak puas Puas Sangat puas

6,7
13,3

40,040,0

70

53

35

18

0

Diagram Chart 72. Tingkat kepuasan masyarakat dalam menggunakan ambulance gawat darurat

Selain mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terhadap berbagai program-program 
kesehatan diluar program jaminan kesehatan nasional BPJS, pada penelitian ini juga dilakukan 
pendalaman pengenai kebutuhan masyarakat akan suatu layanan kesehatan dalam bentuk digital. 
Pendalaman akan hal ini menjadi sebuah proses penting dalam mempersiapkan diri menghadapi 
berbagai perkembangan dan dinamika teknologi informasi yang berlangsung begitu cepat. 

Kebutuhan akan layanan kesehatan digital ini menjadi sebuah respon dari Pemerintah Provinsi 
dKI Jakarta dalam menjawab tantangan digitalisasi dan globalisasi, dalam menjamin di segala 
sektor siap untuk memberikan fasilitas layanan kesehatan yang terbaik. 

dalam proses mempersiapkan serta menjalankan sebuah program layanan kesehatan digital 
tentu selain mempelajari apa saja layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk digital, 
juga perlu digarisbawahi bahwa masih belum semua masyarakat melek akan kebutuhan teknologi 
digital. hal ini dapat terlihat pada diagram chart dibawah ini.

dalam temuan penelitian ini, terlihat bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak memberikan 
jawaban (Tidak Tahu/Tidak Jawab) dengan total presentase yang tidak sedikit, yakni sebesar 35,2%. 
hal ini tentu menjadi sebuah catatan bagi pemerintah untuk menggali kebijakan dan sosialisasi 
akan sebuah program layanan kesehatan dalam bentuk digital yang efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, mayoritas masyarakat yang mengaku membutuhkan aplikasi layanan digital menjawab 
mereka membutuhkan aplikasi layanan seperti rujukan online dengan tingkat presentase sebesar 
16,4%, E-dabu BPJS sebesar 13,2% dan Mobile JKN one stop service sebesar 12,5% serta care center 
1500400 BPJS sebesar 12,3%. Selain dari 4 hal layanan tersebut masyarakat masih relatif menerka 
dan mempelajari akan tingkat kepentingan mereka dengan aplikasi-aplikasi lain yang ada di dKI 
Jakarta. hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini. 
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Diagram Chart 73. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap terobosan layanan kesehatan digital

Namun keinginan masyarakat akan sebuah terobosan layanan kesehatan digital yang 
dipersiapkan dan dibuat oleh Pemerintah Provinsi dKI Jakarta, ternyata belum mampu tersampaikan 
segala informasi terkait kepada masyarakat. dalam penelitian ini terlihat bahwa lebih dari 80% 
masyarakat di dKI Jakarta tidak mengetahui akan adanya layanan-layanan kesehatan dalam bentuk 
digital tersebut. Informasi ini tentu menajdi sebuah evaluasi penting bagi pihak penyelenggara agar 
selain membuat sistem aplikasinya, juga perlu memperhatikan bagaimana proses sosialisasi akan 
informasi dan penggunaan aplikasi tersebut. hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini. 
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Aplikasi Mobile JKN one stop service
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81%
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Diagram Chart 74. Tingkat penetahuan masyarakat terhadap terobosan layanan kesehatan digital

Sedangkan bagi masyarakat yang mengaku sudah pernah menggunakan aplikasi layanan 
kesehatan digital tersebut, mengaku bahwa aplikasi rujukan online merupakan aplikasi yang paling 
sering digunakan dengan tingkat presentase sebesar 32%. Setelah itu aplikasi pendaftaran dan 
registrasi peserta BPJS melalui aplikasi E-dABU, Aplikasi Jakarta Aman dan Aplikasi health Facilities 
information System (hFIS) sebesar 27%. 
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Diagram Chart 75. Tingkat penggunaan masyarakat terhadap terobosan layanan kesehatan digital

Namun tentu sekali lagi yang menjadi catatan evaluasi penting dalam pelaksanaan layanan 
kesehatan dalam bentuk digital ini adalah bagaimana tingkat keikutsertaan masyarakat akan 
penggunaan aplikasi tersebut. Masih rendahnya rata-rata tingkat penggunaan aplikasi tersebut 
tentu menjadi sebuah evaluasi apakah selama ini sudah ada atau tidaknya proses sosialisasi 
secara langsung akan informasi dan penggunaan aplikasi tersebut. hal ini dikarenakan perlu 
adanya identifikasi terkait siapa yang akan menggunakan aplikasi tersebut apakah mereka mampu 
menggunakan aplikasi tersebut. 

Sedangkan untuk tingkat kepuasan masyarakat yang sudah pernah menggunakan aplikasi 
tersebut juga cenderung masih sangat beragam dan tidak bisa dikategorikan sudah puas. Keragaman 
ini tentu juga dipengaruhi akan tingkat kepentingan dan kebutuhan mereka akan aplikasi tersebut. 
Apakah aplikasi ini dapat memudahkan dan menjawab berbagai masalah yang ada sebelumnya 
terkait dalam mendapatkan sebuah layanan kesehatan atau justru malah membuat sebuah kesulitan 
baru bagi mereka dalam menggunakan aplikasi tersebut, karena cenderung tidak familiar dengan 
sistem tersebut. 

dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini dimana aplikasi yang memiliki tingkat kepuasan 
paling tinggi adalah layanan Care Center BPJS 1500400 dengan tingkat presentase mencapai 
95%, aplikasi Mobile JKN one Stop Service dengan tingkat presentase sebesar 88% dan aplikasi 
pendaftaran dan registrasi peserta BPJS E-dABU dengan tingkat presentase kepuasan mencapai 
83%. Setelah itu aplikasi health Facilities Information System (hFIS) dengan tingkat presentase 
kepuasan mencapai 75%. Sedangkan untuk aplikasi penanganan pengaduah masih berbanding 
sama (50:50) antara yang mengaku puas dan tidak. 
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Diagram Chart 75. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap terobosan layanan kesehatan digital

Harapan dan Saran terhadap penyelenggaraan program BPJS

Terkait dengan proses evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program BPJS, salah satu 
atribut yang menjadi penting dalam mendorong terjadinya sebuah peningkatan proses layanan 
program yang diberikan adalah dengan mengidentifikasi berbagai saran dan harapan serta berbagai 
kekurangan yang masih ada dalam proses penyelenggaraannya selama ini. hal ini guna mendukung 
dan mempercepat proses peningkatan kinerja pelayanan program guna mampu berjalan lebih 
efektif, tepat sasaran dan terukur sesuai dengan rencana kerja program tersebut.

Terkait dengan proses penyelenggaraan program BPJS yang sudah dilakukan di wilayah dKI 
Jakarta, dalam penelitian ini diidentifikasi beberapa hal terkait dengan penilaian akan pelaksanaan 
program BPJS yang merangkum kelebihan dan kekurangan program tersebut. Terkait dengan 
variabel kelebihan dari program BPJS yang sudah dilakukan, mayoritas masyarakat mengaku 
bahwa pelaksanaan program tersebut dapat memudahkan mereka dalam mendapatkan layanan 
kesehatan, dengan tingkat presentase sebesar 50%. Setelah itu, pelaksanaan program ini dinilai 
dapat meringankan biaya pengobatan kesehatan dengan tingkat presentase 24,3% dan biaya/iuran 
dari program ini juga dinilai masih sangat terjangkau (untuk kategori masyarakat non PBI) dengan 
tingkat presentase 8,4%. hal ini dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini. 
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Diagram Chart 59. Kelebihan dari pelaksanaan program BPJS

 Sedangkan untu penilaian masyarakat terkait kekurangan dari pelaksanaan program BPJS 
ini, tergolong sangat kecil dan minim. Atribut yang menjadi concern masyarakat masih berkisar 
di beberapa atribut yang sesuai dengan penjelasan IPA CSI sebelumnya. Atribut yang menjadi 
kekurangan dalam pelaksanaan program ini antara lain adalah proses antrian yang panjang dan 
lama dengan tingkat presentase sebesar 0,3%, lalu pelayanan yang lambat/kurang baik dengan 
tingkat presentase sebesar 0,2% dan kurangnya ketersediaan obat dan proses administrasi yang 
sulit dengan tingkat presentase sebesar 0,1%.
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Diagram Chart 60. Kekurangan dari pelaksanaan program BPJS

Selain mengidentifikasi mengenai penilaian masyarakat atas kelebihan dan kekurangan, dalam 
penelitian ini juga teridentifikasi mengenai saran-saran dan masukan dari masyarakat dKI Jakarta 
terhadap pihak penyelenggara untuk dapat lebih meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan 
proses pelayanan kesehatan melalui program BPJS ini. 

dalam penelitian ini ditemukan beberapa saran yang antara lain perlu adanya sebuah peningkatan 
pelayanan dengan tingkat presentase mayoritas, yaitu 53,2%. Setelah itu ketersediaan stok obat 
perlu ditambah dengan presentase sebesar 6,2%, penggunaan program untuk mendapatkan fasilitas 
lebih dipermudah (procedural) yaitu 5,4% dan sosialisasi informasi yang detail dengan tingkat 
presentase sebesar 3,8%. Terkait dengan proses sosialisasi ini juga menjadi concern yang penting 
mengingat masih banyak ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat dalam menggunakan 
program ini (pendaftaran hingga penggunaan – rujukan), sehingga dengan ditingkatkannya proses 
sosialisasi ini diharapkan dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan di lapangan dari masyarakat 
dalam melakukan proses pendaftaran hingga penggunaan program untuk mendapatkan layanan 
kesehatan. 
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Diagram Chart 61. Saran terhadap pelaksanaan program BPJS

Melihat penjelasan diagram chart kelebihan dan kekurangan serta saran terhadap program 
BPJS ini, terlihat bahwa pada dasarnya masyarakat di dKI Jakarta sudah sangat merasakan betul 
manfaat dari pelaksanaan program BPJS ini. Namun hal tersebut bukan berarti menjadi sebuah fase 
pihak penyelenggara untuk menikmati dan bersantai-santai akan capaian tersebut. Justru menjadi 
tugas yang lebih berat bagi pihak penyelenggara untuk dapat mempertahankan kinerja yang sudah 
ada dan menyelesaikan beberapa permasalahan yang menjadi concern masyarakat seperti proses 
antrian yang panjang, pelayanan yang dinilai masih lambat dan ketersediaan obat serta prosedur 
administrasi (dari pendaftaran hingga proses untuk mendapatkan pelayanan). 

Harapan dan Saran terhadap Program Kesehatan diluar Progam BPJS

Terkait dengan proses penyelenggaraan kebijakan program kesehatan diluar program BPJS 
yang sudah dilakukan di wilayah dKI Jakarta, dalam penelitian ini diidentifikasi beberapa hal terkait 
dengan penilaian akan pelaksanaan terobosan program aplikasi digital tersebut, yang merangkum 
penilaian masyarakat akan kelebihan dan kekurangan yang telah dirasakan oleh masyarakat. 

Terkait dengan variabel kelebihan dari program kesehatan diluar BPJS  yang sudah dilakukan, 
mayoritas masyarakat mengaku bahwa pelaksanaan program tersebut dapat memudahkan mereka 
dalam mendapatkan layanan kesehatan, dengan tingkat presentase sebesar 19,3%. Setelah itu, 
pelaksanaan program ini dinilai dapat meringankan biaya pengobatan kesehatan dengan tingkat 
presentase 24,3% dan kemudahan akses aplikasi dengan tingkat presentase 8,4%. hal ini dapat 
dilihat pada diagram chart di bawah ini.
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Diagram Chart 76. Tingkat penilaian masyarakat (kelebihan) terhadap program kesehatan diluar BPJS

Melihat gambaran penilaian masyarakat tersebut, bahwa rendahnya angka presentase Tidak 
Tahu/Tidak Jawab menunjukan masyarakat di dKI Jakarta masih belum aware terhadap berbagai 
program yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi dKI Jakarta. hal ini menjadi catatan 
penting bahwa masih begitu banyak masyarakat yang justru belum mengetahui program kesehatan 
tersebut. Selain masih tingginya angka ketidaktahuan masyarakat akan program tersebut, masih 
banyak juga masyarakat yang sudah menggunakan program tersebut mengaku tidak puas akan 
program tersebut. 

Sedangkan untuk penilaian akan kekurangan yang ada dari layanan program kesehatan diluar 
program BPJS tersebut, terlihat bahwa sebanyak 11,8% responden mengaku pelayanan yang ada 
masih dirasa kurang baik. Selain itu proses sosialisasi akan penggunaan aplikasi kesehatan tersebut 
masih dirasa sangat kurang, dengan tingkat presentase sebanyak 8,6%. Kondisi ini dapat dilihat 
pada diagram chart di bawah ini. 
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Diagram Chart 77. Tingkat penilaian masyarakat (kekurangan) terhadap program kesehatan diluar BPJS

Selain dari alasan-alasan tersebut, mayoritas penilaian masyarakat masih cenderung beragam 
dan belum masuk kepada titik jenuh, dikarenakan masih terdapat mayoritas masyarakat yang 
belum bisa memberikan jawaban. Sebanyak 59,1% masyarakat tidak memberikan jawaban sama 
sekali akan penilaian kekurangan dari pelaksanaan program kesehatan diluar program BPJS ini.

Namun disamping penilaian masyarakat akan kelebihan dan kekurangan yang masih dinilai 
belum maksimal dikarenakan masih banyak yang belum merasakan manfaatnya, dalam penelitian 
ini ditemukan saran-saran yang diberikan terkait dengan program kesehatan diluar BPJS tersebut. 
Mayoritas masyarakat mengatakan bahwa supaya bentuk pelayanan dapat lebih ditingkatkan dengan 
tingkat presentase sebesar 32,7%. Sedangkan untuk iuran yang ada, dapat dibuat lebih murah 
dengan presentase sebesar 3,2% dan terkait penggunaan layanan digital dapat lebih ditingkatkan 
proses sosialisasinya, dimana atribut ini berada di angka sekitar 2,7%. 
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Pelayanan ditingkatkan 32,7%

3,2%

2,7%

2,3%

2,0%

1,1%

0,9%

0,9%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,2%

0,2%

50,2%

Iuran lebih murah

Sosialisasi penggunaan layanan digital

Pengguna agar  lebih di permudah

Agar dipermudah proses pendaftaran

Memberikan inovasi baru pada masyarakat

Peningkatan pengobatan yang lebih berkualitas
Membantu kelas bawah

Selalu berjalan secara baik sepanjang tahun

harus di permudah rujukan bpjs

Bagus semua

Rujukan online

Jangan di naikan iurannya

Program diperluas untuk masyarakat umum

Bida di gratiskan

TT/TJ

Penambahan jam layanan

Antisipasi dini penyakit kronis

Fasilitas ruangan yang khusus  untukuntuk 
posyandu dan  posbindu

Rutinitas diperbanyak

Diagram Chart 78. Saran masyarakat terhadap program kesehatan diluar BPJS

Melihat pendalaman dan temuan di masyarakat terkait dengan berbagai program kesehatan di 
luar program BPJS yang sudah dilakukan, terlihat bahwa masih begitu rendahnya tingkat pengetahuan 
masyarakat akan program tersebut. Masih begitu rendahnya tingkat pengetahuan tersebut tentu 
berimbas pada efektivitas dari pelaksanaan program tersebut. Minimnya angka pengguna program 
tersebut tentu menjadi sebuah bahan evaluasi penting untuk pihak Pemerintah Provinsi dKI dapat 
mengkaji kembali pelaksanaan program tersebut, apakah layak untuk diteruskan atau lebih baik 
dialokasikan sumber daya yang ada untuk mendukung program lain.

Selain itu, bila ingin dipertahankan maka penting bagi pihak penyelenggara program untuk 
dapat memahami dan mempelajari bagaimana demografi dan preferensi masyarakat dalam 
menggunakan dan memanfaatkan sebuah program kesehatan. dengan memahami hal tersebut, 
Pemerintah Provinsi dKI Jakarta dapat lebih memastikan setiap penyelenggaraan dari program-
program kesehatan tersebut dapat tersalurkan dan tepat sasaran sesuai dengan maksud serta 
tujuan pelaksanaan program tersebut.
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Pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional BPJS merupakan sebuah bentuk komitmen 
dari pemerintah dalam memberikan sebuah layanan kesehatan bagi masyarakat. Proses pelaksanaan 
program ini memberikan sebuah kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia untuk bisa 
mendapatkan sebuah layanan kesehatan, sehingga mereka tidak perlu lagi kesulitan dalam 
mendapatkan proses pengobatan dan perawatan akan masalah kesehatan yang mereka miliki.

dalam pelaksanaan program BPJS untuk masyarakat dKI Jakarta terlihat bahwa tingkat 
pengetahuan mereka akan program ini sudah cukup tinggi, dimana mayoritas sudah mengetahui 
akan adanya program ini dengan tingkat presentase mencapai 92%. disamping hal itu, mayoritas dari 
masyarakat di dKI Jakarta dengan presentase lebih dari 90%  pun sudah terdaftar sebagai peserta 
BPJS. Yang perlu menjadi sebuah catatan terkait pengetahuan masyarakat akan program BPJS adalah 
bagaimana sosialisasi sumber informasi tersebut yang cenderung belum bisa memberikan informasi 
secara keseluruhan. hal ini dapat terlihat dari masih adanya masyarakat yang memiliki beragam 
keluhan terkait prosedural pendaftaran yang dinilai terlalu sulit. Upaya peningkatan awareness ini 
dapat difokuskan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, usia tua dan berlokasi di wilayah 
Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kondisi ini membuat masih ditemukan masyarakat yang belum 
terdaftar sebagai peserta, karena mereka tidak memahamai bagaimana prosedural melakukan 
pendaftaran sebagai peserta program BPJS.

Untuk kanal penyampaian informasi, sejauh ini peran dari pengurus RT dan RW cukup efektif 
dalam menyampaikan berbagai sosialisasi informasi terkait program BPJS. Melihat hal tersebut, 
dimana adanya keterbatasan dimana tidak semua masyarakat dapat hadir atau ditemui ketika ada 
proses sosialisasi berlangsung. Kondisi ini membuat efektivitas proses sosialisasi perlu ditingkatkan 

BAB V
SIMPULAN DAN 
REKOMENDASI

5.1 Simpulan
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lagi dan berdasarkan fenomena tersebut, peran dari media internet seperti sosial media memiliki 
peranan yang sangat penting untuk dapat ditingkatkan kedepannya dalam memberikan berbagai 
kebutuhan informasi program BPJS. 

dalam hal kepesertaan, sebagian besar masyarakat yang mengetahui JKN BPJS telah terdaftar 
sebagai peserta BPJS, meskipun ada sebagian kecil yang belum terdaftar disebabkan faktor 
persayaratan, terkendala verifikasi kartu dan memang pilihan untuk tidak menggunakan BPJS. 
Proses tata cara alur pendaftaran ini perlu dikaji kembali mengingat masih terdapat sebesar 28% 
masyarakat yang mengaku sulit untuk mendaftar sebagai peserta program BPJS. 

distribusi bantuan JKN BPJS Kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran secara umum telah 
tepat sasaran, meskipun dirasa perlu adanya updating data PBI sesuai perubahan penghasilan 
masyarakat. Sebaliknya, perlu menjadi perhatian kelompok Non PBI baik PPU maupun PBPU yang 
berpenghasilan rendah agar dilakukan Assesment dan sosialisasi untu kemudian dialihkan ke PBI 
(jika memenuhi kriteria). 

Selain terkait tingkat pengetahuan masyarakat akan berbagai kebutuhan proses administrasi, 
secara umum masyarakat di dKI Jakarta mengaku puas akan layanan fasilitas kesehatan yang 
diberikan melalui program BPJS. Pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan yang 
cukup bagi masyarakat dalam mendapatkan perawatan dan pengobatan atas masalah kesehatan 
mereka. Catatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan program BPJS ini adalah masih begitu 
tingginya angka antrian masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan pengobatan. Kondisi ini 
menjadi sebuah realita yang ada di lapangan yang sejauh ini belum ada solusi akan permasalahan 
tersebut. Tingginya tingkat waktu antri ini yang membuat masih adanya masyarakat yang memilih 
mempercayakan jaminan fasilitas kesehatan mereka kepada asuransi swasta. 

Kepuasan masyarakat akan program BPJS ini sudah cukup baik dan cenderung perlu 
dipertahankan serta ditingkatkan dibeberapa atribut pelayanan. Capaian ini tentu menjadi sebuah 
bentuk evaluasi agar management pelayanan program BPJS ini dapat menjawab serta memberikan 
sebuah solusi atas atribut-atribut pelayanan yang dirasa masih cukup kurang, seperti waktu antrian, 
stok obat-obatan dan pelayanan yang sama dengan pasien yang memilih jalur umum/mandiri 
atau asuransi swasta. Untuk atribut terakhir ini juga menjadi point penting dimana jangan sampai 
masyarakat merasa ada sebuah kesenjangan dengan masyarakat yang menggunakan layanan 
mandiri, karena masih ditemukan sebanyak 50% masyarakat dKI yang menggunakan BPJS merasa 
belum adanya kesetaraan dengan layanan yang diterima oleh pengguna Swasta/Mandiri. Pihak 
penyelenggara harus mampu memastikan agar setiap fasilitas kesehatan yang melayani program 
BPJS, dapat 100% memberikan sebuah pelayanan yang sama kualitasnya dan professional terhadap 
setiap peserta program BPJS dari setiap kelas. 

disamping adanya program kesehatan BPJS, Pemerintah Provinsi dKI Jakarta juga sudah membuat 
berbagai program kesehatan yang bertujuan untuk mencegah berbagai masalah kesehatan di dKI 
Jakarta yang cukup kompleks. Program-program tersebut diharapkan dapat mencegah masyarakat 
dKI Jakarta untuk tidak harus sampai menderita sakit yang cukup parah. Namun dalam temuan 
penelitian ini, mayoritas masyarakat di dKI Jakarta masih belum mengetahui adanya program-
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program kesehatan tersebut. Kondisi ini berimbas terhadap minimnya penggunaan layanan program 
tersebut oleh masyarakat dKI Jakarta.

gambaran rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dKI Jakarta, menjadi sebuah catatan 
penting untuk bahan evaluasi penyelenggaraan setiap program tersebut agar dalam pelaksanaannya, 
setiap program tersebut dapat terlaksana dengan baik, sesuai arah tujuan dan tidak membuang 
banyak sumber daya. Identifikasi akan berbagai problema kenapa program-program ini masih 
minim diketahui dan digunakan oleh masyarakat menjadi satu langkah utama dan penting bagi 
pihak penyelenggara dalam mempersiapkan layanan program kesehatan tersebut di hari yang 
akan datang. 

Simpulan dari penelitian ini adalah, masyarakat di dKI Jakarta sudah sangat merasakan betul 
manfaat dari pelaksanaan program BPJS yang digaungkan oleh pemerintah. Atribut-atribut pelayanan 
yang dirasa kurang tidak membuat masyarakat memilih untuk tidak menggunakan, namun hal ini 
justru menjadi sebuah catatan agar atribut-atribut tersebut dapat segera di perbaiki di kemudian 
harinya.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan terhadap evaluasi program jaminan kesehatan dan layanan 
kesehatan masyarakati di dKI Jakarta dapat dilihat dari faktor prioritas dari kepentingan dan kinerja 
yang telah dirasakan para konsumen, yang antara lain :

1. Terkait dengan proses sosialisasi informasi program BPJS, perlu adanya perbaikan dalam hal 
penyaluran informasi dengan menggunakan kanal – kanal yang dirasakan efektif dan efisien 
sesuai dengan target kelompok penerima program. Sebaran informasi secara kualitas perlu 
di perhatikan, agar setiap media penyaluran informasi dapat memberikan kualitas informasi 
yang sama dengan sosialisasi yang dilangsungkan secara langsung. hal ini guna meminimaliris 
masyarakat yang masih belum mengetahui tata cara proses pendaftaran hingga informasi 
rujukan.

2. Pemanfaatan media sosial dan sumber internet perlu diperkuat dan dipertajam dengan mulai 
mengidentifikasi target audience dalam engine social media, agar segala informasi dapat sampai 
tepat sasaran kepada target pengguna.

3. Perlu adanya sebuah proses identifikasi atas bank data terkait peserta BPJS yang tergabung 
dalam kategori PBI dan NoN PBI. hal ini guna memberikan updating baru terhadap kategori 
peserta BPJS dKI Jakarta, yang akan membantu proses pengkoveran biaya peserta lebih efisien 
dan tepat sasaran.

4. Secara kualitas pelayanan perlu adanya perbaikan dalam hal proses antrian pengguna program, 
mengingat jumlah ruangan serta dokter yang terbatas. oleh karena itu perlu dibuat adanya 
perbaikan management layanan melalui sistem “antrian online”. Melalui inovasi tersebut, 
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masyarakat tidak perlu mendaftar secara offline dan mengantri cukup lama, serta dapat 
memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan antrian layanan kesehatan.

5. Secara kuantitas, perlu diperhatikan mengenai pendistribusian stok-stok obat program BPJS yang 
dirasakan banyak dibutuhkan masyarakat. Adanya pngelolaan bank data mengenai jumlah dan 
jenis kebutuhan obat yang paling dibutuhkan masyarakat, diharapkan dapat menjaga sirkulasi 
distribusi obat sesuai dengan wilayah dan fasilitas kesehatan yang paling membutuhkan.

6. Program kesehatan diluar program BPJS merupakan sebuah langkah yang sangat baik. Namun 
mengingat masih minimnya tingkat pengetahuan masyarakat, perlu adanya evaluasi terhadap 
sosialisasi program tersebut selama ini dilakukan, sehingga dapat teridentifikasi kanal-kanal 
sosialisasi selama ini apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.

7. Adanya guidance terhadap penggunaan setiap aplikasi layanan kesehatan digital, mengingat 
masyarakat tidak semuanya aware terhadap berbagai bentuk digitalisasi. guidance tersebut 
dapat dilakukan dengan membentuk agen-agen berjenjang di setiap tingkatan RT yang siap 
membantu dan mengajarkan masyarakat dalam menggunakan berbagai aplikasi kesehatan 
digital dari Pemerintah Provinsi dKI Jakarta.



Catatan




	_Hlk17323852
	_Hlk24377470
	_GoBack

