
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) 
PENGERTIAN DAN PELAKSANAANNYA 

 
PENDAHULUAN 
 
Peran serta masyarakat adalah syarat mutlak bagi keberhasilan ,kelangsungan 
dan kemandirian pembangunan , termasuk pembangunan di bidang kesehatan. 
Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan diwujudkan antara lain 
dengan menjalankancara “hidup sehat”, penyelenggara pelbagai 
upaya/pelayanan kesehatan dan dalam membiayai pemeliharaan kesehatan. 
 
Peran serta masyarakat (termasuk swasta) dalam pembiayaan pemeliharaan 
kesehatan terlaksana antara lain dengan bentuk (1) Pengeluaran biaya 
langsung untuk kesehatan ,(2) Dana sehat yakni pengumpulan dana 
masyarakat untuk kesehatan berlandaskan semangat gotong royong  berazaskan 
usaha bersama dan kekeluargaan yang telah dikenal sejak tahun 1970-an di 
banyak desa,(3) Asuransi sosial di bidang kesehatan antara lain program PT. 
Askes dan program JPK Jamsostek serta PT.Jasa Raharja yang pendanaannya 
berasal dari iuran wajib para peserta berdasarkan Undang-undang, dan (4) 
Pelbagai bentuk pembiayan ksehatan pra -upaya swasta, yang sedang 
berkembang di Indonesia. 
 
Peran masyarakat yang cukup besar dalam pembiayaan kesehatan ini masih 
perludi dodorong agar dikelola dengan lebih efektif dan efisien, karena ¾ nya 
masih berupa pengeluaran biaya langsung yang tidak terencana dan masih 
merupakan beban  perorangan yang belum diringankan dengan usaha bersama 
dan kekeluargaan. 
 
Sementara itu, keberhasilan pembangunan selama PJP I telah membawa 
Indonesia kepada beberapa tantangan baru,yaitu : 

 
1) perubahan demografi dengan meningkatnya penduduk usia kerja dan 

usia lanjut, 
2) perubahan sosio-ekonomi dengan meningkatnya 

industrialisasi,pendapatan perkapita dan tuntutan terhadap mutu 
pelayanan masyarakat, 

3) erubaphan pola penyakit dengan meningkatnya penyakit tidak 
menular,gangguan akibat kemunduran fungsi tubuh,keganasan dsb,serta 

4) perkembangan iptek di bidang kesehatanyang disamping memberikan 
manfaat yang besar bagib kesehatan,juga cenderung menjadikan 
pelayanan kesehatan lebih canggih dan mahal. 

 
Selain menimbulkan beban ganda bagi pembangunan 
kesehatan,pelbagai perubahan tersebut juga akan meningkatkan 
pembiayaan kesehatan, yang  bila tidak dikendalikan dapat 
menghambat pemerataan dan peningkatan mutu upaya kesehatan; 



sehingga dapat menghambat tercapainya peningkatan derajat 
kesehatan dan produktivitas bangsa. 
Sering dikemukakan bahwa pelayanan kesehatan akan dapat lebih 
bermutu dan lebih merata kalau tersedia cukup dana untuk 
meningkatkannya. Namun yang acapkali terjadi adalah bahwa 
penambahan dana malah menaikkan biaya kesehatan bila sitem 
kesehatannya tidak dikelola untuk mencegah terjadinya inefisiensi 
penggunaan dana. 
Lagi pula sitem pelayanan kesehatan yang inefisienitu, akan selalu 
menghabiskan dana yang ada, berapapun penambahannya. Pengalaman itu 
mengajarkan bahwa perbaikan dalam sistem pemeliharaan kesehatan kepada 
masyarakat, memerlukan perubahan dan peningkatan sekaligus serta serentak 
atas tiga hal, sebagai berikut: 
 

1. perbaikan sistem pelayanan kesehatan, sehingga pelaksanaannya 
menjadi lebih efisien, lebih efektif dan lebih bermutu. 

2. perbaikan sistem pembiayaan kesehatan berdasarkan dana pra-upaya 
sedemikian rupa, sehingga pengelolaannya lebih rasional. 

3. peningkatan peranserta masyarakat, sehingga pemeliharaan kesehatan 
dirasakan sebagai tanggung jawab dan usaha bersama. 

 
Upaya pemeliharaan kesehatan dapat membawa hasil yang diharapkan, bila 
diberikan penekanan yang sama kepada ketiga hal tersebut secara serentak dan 
sekaligus. Dengan demikian, harus dikembangkan suatu cara penyelenggaraan 
pemeliharaan kesehatan  yang merangkum ke tiga hal tersebut dan diarahkan 
pada: 
 

?? peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar dapat secara efektif dan 
efisien dan efisien meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat. 

 
??Pengendalian biaya ,agar pelayanan kesehatan dapat lebih terjangkau 

oleh setiap orang. 
??Pemeratan upaya kesehatan dengan peranserta masyarakat, agar 

setiap orang dapat menikmati hidup sehat. 
pula dilaksanakan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat. Pengendalian 
biaya umpamanya jangan menyebabkan mutu dan pemerataan  menurun.Usaha 
meningkatkan mutu tidak perlu berarti biaya menjadi tidak terjangkau. Begitu 
pula, peningkatan pemerataan jangan mengakibatkan mutu menurun. Cara 
pengendalian terpadu terhadap ke tiga hal inilah yang kemudian dirumuskan 
sebagai JPKM. Sebenarnya dalam setiap upaya pembangunan kesehatan, hal-hal 
iniperlu 
Untuk menjamin meningkatkanya derajat kesehatan masyarakat melalui 
pemerataan dan peningkatan mutu upaya kesehatan serta pengendalian 
pembiayaan kesehatan di masa yang penuh tantangan ini, UU no.23 tahun 1992   
tentang Kesehatan telah menggariskan JPKM sebagai suatu “cara 



penyelenggaraan” pemeliharaan kesehatan yang terpadu dengan 
pembiayaannya. 
 
JPKM juga merupakan cara pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan 
sebagai suatu usaha bersama guna mengefektifitaskan dan mengefisienkan 
pembiayaan yang sebagian besar kurang lebih 70% sudah berasal dari 
masyarakat. 
 
Jadi,pengembangan JPKM sejalan dengan kebijakan untuk menungkatkan 
peranserta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan 
dengan lebih memusatakan peran pemerintah untuk mengatur,membina dan 
menciptakan iklim yang semakin mendiorong peningkatan peran serta 
masyarakat itu. 
 
II.PENGERTIAN JPKM 
 
c. Azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan 
"Berdasarkan azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan" yang tcrcantum dalam 
pengertian JPKM menunjukkan bahwa JPKM mempakan usaha bersama, yang 
menghendaki peran aktif badan penyelenggara, peserta dan pemberi pelayanan 
kesehatan untuk bersama-same secara kekeluargaan mengendalikan mutu dan 
biaya pemeliharaan kesehatan. Dengan demikian, dapat dijaga keseimbangan 
dan keserasian dalam membela kepentingan masing-masing. 
 
c. Azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan 
"Berdasarkan azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan" yang tcrcantum dalam 
pengertian JPKM menunjukkan bahwa JPKM mempakan usaha bersama, yang 
menghendaki peran aktif badan penyelenggara, peserta dan pemberi pelayanan 
kesehatan untuk bersama-same secara kekeluargaan mengendalikan mutu dan 
biaya pemeliharaan kesehatan. Dengan demikian, dapat dijaga keseimbangan 
dan keserasian dalam membela kepentingan masing-masing. 
 
d. Pemeliharaan Kesehatan yang Paripurna 
Dengan pemelihraan kesehatan masyarakat yang paripuraa diartikan bahwa 
upaya pemeliharaan kesehatan dilaksanakan secara menycluruh meliputi 
kegiatan promotifpreventif-kuratif-rehabilitatif. terpadu dan berkesinambungan. 
Unaya kesehatan dalam 
JI'KM tidak dapat dilaksanakan sepotong-sepotong, umpamanya pengobatan 
rawat jalan saja atau hanya pengobatan di Rumah Sakit tanpa dukungan upaya 
preventif atau promotif, karena hal ini cenderung menurunkan efektifitas dan 
efisiensi dalam pelaksanaannya. 
 
e. Pembiayaan secara Pra-upaya 
Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK.) dibayar di muka/pra-upaya (pre-paid) 
oleh badan penyelenggara untuk memelihara kesehatan sejumlah peserta JPKM 
berdasarkan paket pemeliharaan kesehatan yang telah disepakati bersama. 



"Pra-upaya" juga berarti bahwa peserta JPKM membayar di muka sejumlah 
iuran secara teratur kepada badan penyelenggara agar kebutuhan pemeliharaan 
kesehatannya terjamin. 
 
d. Pemeliharaan Kesehatan yang Paripurna 
Dengan pemellharaan kesehatan masyarakat yang paripuraa diartikan bahwa 
upaya pemeliharaan kesehatan dilaksanakan secara menycluruh meliputi 
kegiatan promotifpreventif-kuratif-rehabilitatif. terpadu dan berkesinambungan. 
Unaya kesehatan dalam 
JI'KM tidak dapat dilaksanakan sepotong-sepotong, umpamanya pengobatan 
rawat jalan saja atau hanya pengobatan di Rumah Sakit tanpa dukungan upaya 
preventif atau promotif, karena hal ini cenderung menurunkan efektifitas dan 
efisiensi dalam pelaksanaannya. 
 
e. Pembiayaan secara Pra-upaya 
Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK.) dibayar di muka/pra-upaya (pre-paid) 
oleh badan penyelenggara untuk memelihara kesehatan sejumlah peserta JPKM 
berdasarkan paket pemeliharaan kesehatan yang telah disepakati bersama. 
"Pra-upaya" juga berarti bahwa peserta JPKM membayar di muka sejumlah 
iuran secara teratur kepada badan penyelenggara agar kebutuhan pemeliharaan 
kesehatannya terjamin. 
 
Mengingat hal-hal yang tercantum di atas, jelas bahwa JPKM fdak hanya 
merupakan suatu cara pembiayaan kesehatan. JPKM juga merupakan suatu cara 
penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan, yang terarah dan terencana dengan 
pengelolaan yang efektif dan efisien, dan didukung oleh pembiayaan pra-upaya, 
yang memungkinkan peningkatan derajat kesehatan dari segenap pesertanya. 
Harus senantiasa diingat bahwa fokus utama darn JPKM adalah 
peningkatan derajat kesehatan, utamanya melalui upaya promotif dan 
preventif agar seseorang tidak jatuh sakit, dan bukan semata-mata menghimpun 
atau mengumpulkan dana. 
 
Dalam pelaksanaannya tidak boleh terdapat hat-hal yang dapat menghambat 
ataupun mengurangi pencapaian peningkatan dcrajat keschatan tersebut, seperti: 
 
(1) adanya pembatasan kepesertaan karena umur, pekerjaan dengan risiko 
tinggi, tingkat sosial-ekonomi dan sebagainya, 
 
(2) adanya pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk menjadi peserta. 
 
,Pembatasan tersebut sering dipergunakan oleh upaya perlindungan kesehatan 
berdasarkan sistem asuransi ganti-rugi (indemnity plan), karena pemberian 
pelayanan kesehatan disesuaikan dengan keadaan "kesehatan" keuangannya. 
Pada JPKM pemberian pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan 
medis peserta. 
 



b. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sebagai suatu jaringan pelayanan 
kesehatan yang 
terorganisir, dan dapat memberikan pemeliharaan kesehatan seca-a efektif dan 
efisien berupa paket pemeliharaan kesehatan paripurna. 
 
c. Lembaga/Badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya 
pemeliharaan 
kesehatan berdasarkan JPKM (Badan Penyelenggara JPKM/Bapel JPKM). 
"Penyelenggaraan" mencakup kegiatan "merencanakan, menLatur. 
melaksanakan, memantau dan menilai". 
 
d. Badan Pembina yang bertanggung jawab untuk membina, 
mengembanykan. dan mendorong penyelenggaraan JPKM di wilayahnya agar 
jurus-jiirus JPKM ditei apkan dengan memberikan manfaat bagi semua pihak. 
 
 Hubungan antara ke tiga pelaku yang disebut terdahulu diatur dalam 
suatu ikatan ker jasama 
secara kontraktual dan diawasi serta dibina oleh Badan Pembina di 
masing-mining wilayah. 
 
5. LANDASAN HUKUM PENYELENGGARA JPKM 
Pasal 1 No. 15 dan pasal 66 dari UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan telah 
diatur lebih lanjut dalam serangkaian Keputusan Menteri Kesehatan, sebagai 
berikut a. Permenkes no. 571/1993 tentang penyelenggara program JPKM 
b. Permenkes no. 527/1993 tentang paket pemeliharaan kesehatan 
c. SK Menkes no. 595/1993 tentang standard pelayanan medis 
d. SK Menkes no. 378/1995 tentang penunjukan Ditjen Binkesmas sebagai 
penanggung jawab 
pengembangan JPKM. 
e. Permenkes no. 568/1996 tentang perubahan atas peraturan Menteri 
Kesehatan no. 571/1993 
f. SK Menkes no. 56/1996 tentang pengembangan dokter keluarga dalam 
penyelenggaraan 
 program JPKM. 
g. SK Menkes no. 172/1999 tentang Badan Pembina JPKM. 
Uraian selengkapnya tentang ketetapan hukum ini dapat dibaca dalam buku 
"Landasan Hukum Penyelenggaraan JPKM (kumpulan peraturan)" yang 
dikeluarkan oleh Ditjen Binkesmas tahun 1997. 
 
6. JURUS-JURUS DALAM PENYELENGGARAAN JPKM 
Sebagai suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan, JPKM 
mempunyai beberapa 
jurus yang dapat menjamin pemeliharaan kesehatan paripurna dengan mutu 
yang terjaga dais 
biaya. yang terkendali, sekaligus dapat menjamin terjadinya pemerataan 
pemeliharaan 



kesehatan. Jurus-jurus itu perlu diterapkan oleh semua Badan Penyelenggara 
JPKM secara 
menyeluruh dais terpadu, tidak secara terpisah-pisah. Sedikitnya ada 7 jurus 
dalam pelaksanaan 
 

Kontrak ini dengan rinci clan jelas mengatur hak clan kmajiban masing-masing 
fihak sehingga pelaksanaan upaya pemelihataan kesehatan dapat berjalan 
dengan mutu yang disepakati clan sesuai peraturan perundang-undangan, 
b. Adanya jurus pengendalian mute yang dilakukan oleh Badan 
Penyelenggara agar dapat menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan 
benar-benar diperlukan clan bermutu sesuai standar yang telah disepakati, 
c. Adanya pemantauan pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk 
menyesuaikannya dengan kebutuhan medis peserta clan mengendalikan 
penggunaan pelayanan yang berlebihan clan pemborosan yAg tidak perlu. 
d. Adanya penanganan keluhan peserta maupun PPK. Kefdakpuasan clan 
keluhan para. peserta ataupun PPK harus dapat disalurkan lewat suatu 
mekanisme "Penanganan Keluhan" yang tetap, hingga dapat menjamin stabiftas 
dalam menjalankan kegiatan JPKM. 
e. Pembayaran PPK oleh Bapel dilakukan dengan pembayaran pra-upaya 
(prepaid), dalam hal ini dengan kapitasi atau sistim anggaran. 
Cara pembayaran di muka ini akan memacu para PPK untuk merencanakan 
pelayanan kesehatan yang paling efektif clan efisien serta berorientasi lebih 
banyak kepada tindakan promotif clan preventif. Kapitasi dihitung berdasarkan 
jumlah peserta yang terdaftar pada masing-masing PPK (tidak atas dasar jumlah 
kunjungan) clan dibayar di muka, langsung kepada PPK. 
 
Kontrak ini dengan rinci clan jelas mengatur hak clan kmajiban masing-masing 
fihak sehingga pelaksanaan upaya pemelihataan kesehatan dapat berjalan 
dengan mutu yang disepakati clan sesuai peraturan perundang-undangan, 
 
b. Adanya jurus pengendalian mute yang dilakukan oleh Badan 
Penyelenggara agar dapat menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan 
benar-benar diperlukan clan bermutu sesuai standar yang telah disepakati, 
c. Adanya pemantauan pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk 
menyesuaikannya dengan kebutuhan medis peserta clan mengendalikan 
penggunaan pelayanan yang berlebihan clan pemborosan yAg tidak perlu. 
d. Adanya penanganan keluhan peserta maupun PPK. Kefdakpuasan clan 
keluhan para. peserta ataupun PPK harus dapat disalurkan lewat suatu 
mekanisme "Penanganan Keluhan" yang tetap, hingga dapat menjamin stabiftas 
dalam menjalankan kegiatan JPKM. 
e. Pembayaran PPK oleh Bapel dilakukan dengan pembayaran pra-upaya 
(prepaid), dalam hal ini dengan kapitasi atau sistim anggaran. 
Cara pembayaran di muka ini akan memacu para PPK untuk merencanakan 
pelayanan kesehatan yang paling efektif clan efisien serta berorientasi lebih 
banyak kepada tindakan promotif clan preventif. Kapitasi dihitung berdasarkan 
jumlah peserta yang terdaftar pada masing-masing PPK (tidak atas dasar jumlah 
kunjungan) clan dibayar di muka, langsung kepada PPK. 



f. Mekanisme Bagi Hasil(Risk Profit Sharing). Pembayaran kapitasi 
biasanya disertai dengan kesepakatan bagi hasil untuk menanggung risiko 
(kerugian) dan keuntungan secara bersama, dalam hal mana para peserta juga 
diikutkan. Sistem bagi hasil ini akan dapat memberikan dorongan kepada semua 
fihak yang berperan untuk berperilaku wajar (tidak berkelebihan dan tidak 
kurang) dalam menggunakan sarana pemeliharaan kesehatan, sehingga dapat 
mengendalikan biaya kesehatan. 
g. Adanya mekanisme Pemeliharaan Kesehalan Paripurna yang 
berbentuk. suatu "Paket Pemeliharaan Kesehatan Dasar" yang disusun sesuai 
dengan kebutuhan medis, tidak lebih-tidak, kurang dan wajib diselenggarakan 
oleh semua PPK. Mekanisme ini bersama mekanisme lainnya menjamin 
pemerataan pemeliharaan kesehatan peserta. 
Dengan adanya jurus paket pemeliharaan kesehatan dasar, dapat diwujudkan 
subsidi silang sebagai perwujudan azas "usaha bersama dan kekeluargaan". 
Subsidi-silang antar peserta dalam satu Bapel JPKM dapat terlaksana antara 
yang ekonomis lebih mampu membantu yang kurang mampu, yang sehat 
mensubsidi yang sakit, yang muda mensubsidi yang tua. 
Subsidi silang dan alih teknologi antar berbagai Bapel JPKM dapat, didorong 
dan dikembangkan melalui mekanisme Badan Pembina, baik di satu wilayah 
maupun antar wilayah atau secara nasional, sehingga menunjang pemerataan 
upaya kesehatan. 
 
 
 
7. POKOK=POKOK KEGIATAN DALAM PENYELENGGARAAN 
JPKM 
 
Pokok-pokok kegiatan dalam penyelenggaraan JPKM. mencakup: (1) 
Pengembangan Organisasi Badan Penyelenggara, (2) Pengembangan 
Kepesertaan, (3) Pengembangan Pemeliharaan Kesehatan, (4) Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan, (5) Pengembangan Sistim Informasi Manajemen. 
 
7.1 Pengemban.gan OrganisasiBadan Penyelenggara 
 
berdasarkan JPKM harus dilaksanakan UU No. 23 tahun 1992 menggariskan 
bahwa penyelenggaraan upaya pemeliharaan kesehatan oleh suatu badan hukum 
agar dengan demikian kepentingan dari semua pihak terlindungi, yaitu peserta, 
PPK dan Badan Penyelenggara. Badan Penyelenggara dapat merupakan badan 
swasta (asuransi atau non-asuransi), BUMNTBUMD atau Koperasi. 
 
Fungsi-fungsi utama dari Badan Penyelenggara adalah: a. Fungsi pengelolaan 
kepesertaan b. Fungsi penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan c. Fungsi 
pengelolaan keuangan d. Fungsi pengelolaan sistem informasi manajemen 
 
 
Keempat fungsi tersebut harus dilakukan secara terpadu (tidak secara terpisah) 
dan memerlukan satu tingkat profesionalisme yang memadai untuk 



mengelolanya. Oleh karena itu setiap badan penyelenggara harus memenuhi 
persyaratan tertentu sebelum memperoleh izin operasional, agar benar-benar 
memiliki kemampuan melaksanakan sebagian tugas (pemeliharaan 
kesehatan) Pemerintah yang dilimpahkan kepadanya. 
 
Persyaratan yang harus dipenuhi badan penyelenggara itu adalah: a. Badan 
Penyelenggara harus berbentuk badan hukum. b. Telah menyelenggarakan studi 
kelayakari dengan hasil layak, 
c. Memiliki rencana usaha JPKM yang meliputi: -rencana pemasaran, 
- rencana pemeliharaan kesehatan, -rencana keuangan, 
- rencana operasional, yang terdiri atas: organisasi, tatalaksana, tenaga dan. 
perlengkapan serta anggaran 
d. Memiliki modal dalam bentuk setoran, yang jumlahnya paling sedikit 
sama dengan anggaran operasional 3 bulan penyelenggaraan JPKM (term' asuk 
iuran bulan pertama), atau mendapat jaminan dari Pemerintah atau organisasi 
yang dinilai mampu. 
e. Memiliki dana cadangan sebanyak 25% dari anggaran pelayanan 
kesehatan setahun, 
 yang berbentuk deposito dalam Bank Pemerintah atas nama Menteri 
Kesehatan. 
 

7.2 Pengembangan Kepesertaan JPKM 
Pengembangan kepesertaan dimaksudkan sebagai kegiatan untuk terus 
meningkatkan jumlah dan mempertahankan keikut-sertaan para peserta 
dalam penyelenggaraan JPKM tersebut. Peserta JPKM adalah mereka 
yang telah menyatakan kesediaannya untuk memakai jasa pemeliharaan 
kesehatan yang dikelola Bapel JPKM dengan mendaftarkan diri dan 
membayar iuran, dan karena itu mempunyai hak untuk memperoleh 
pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam 
ikatan kontrak. 
Kepesertaan JPKM bersifat aktif, dalam and bahwa masyarakat 
melaksanakan kewajibannya untuk ikut serta memelihara kesehatan diri, 
keluarga dan lingkungannya seperti dinyatakan dalam pasal 5 UU No. 23 
tahun 1992 tentang Kesehatan, dan memilih secara aktif salah satu badan 
penyelenggara yang paling sesuai dengan kebutuhannya. 
 
Pada prinsipnya tidak boleh ada diskriminasi dalam kepesertaan JPKM, 
namun masyarakat sebaiknya menjadi peserta secara berkelompok. Hal ini 
mencerminkan jiwa kegotongroyongan dalam upaya menjaga dan 
memelihara kesehatan. Dengan, demikian juga dapat dihindari terjadinya 
"adverse selection" dalam kepesertaan, sehingga bukan yang sakit-sakitan 
atau yang mempunyai risiko tinggi terhadap kesehatan saja yang akan 
menjadi peserta. Kepesertaan secara berkelompok juga akan mengurangi 
kecenderungan dari penyelenggara untuk hanya memilih peserta dengan 
risiko rendah. 
 



 
7.3 Pengembangan Pemeliharaan kesehatan 
Pemeliharaan kesehatan diselenggarakan melalui suatu paket pemeliharaan 
kesehatan-yang merupakan rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan untuk 
menlngkatkan kesehatan, menvegah dan menyembuhkan penyakit serta 
memulrlikan kesehatan secara berkesinambungan. 
 
Paket tersebut terdiri dari: 
 
a. Paket pemeliharaan kesehatan dasar, yang wajib diselenggarakan oleh 
.Bapel dan terdid atas beberapa jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan 
perkiraan tentang jenis, frekuensi, dan intensitas pelayanan kesehatan yang 
diperlukan setiap peserta dalam kurun waktu tertentu. ' 
b. Paket pemeliharaan kesehatan tambahan, yang hanya dapat 
diselenggarakan bagi peserta yang telah mengikuti paket pemeliharaan 
kesehatan dasar dan disusun berdasarkan suatu kesepakatan antara peserta 
dan`Badan Penyelenggara. 
I)atam peraturan Menteri Kesehatan ditetapkan pedoman penyusunan paket 
pemeliharaan kesehatan dasar yang antara lain terdiri dari pelayanan rawat 
jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan penunjang dan pelayanan gawat darurat. 
 
Paket permeliharaan kesehatan dasar ini-dapat diuraikan sebagai berikut: 
a) Pelayanan rawat jalan 
- Pencegahan, termasuk imunisasi (DPT, TT, Polio, Campak, dll), 
penanggulangan hipertensi, diabetes, defisiensi vitamin, dsbnya serta deteksi 
dini. 
- Pelayanan KB, tennasuk pil oral, susuk, IUD vasectomy dan tubal 
ligation. 
- Pelayanan kesehatan ibu dan anak: pemeriksaan prenatal, balita dan 
postnatal. 
- Penyuluhan kesehatan. 
- Pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, termasuk gigi. 
- Pelayanan pemulihan 
 
b) Pelayanan rawat inap 
- Perawatan di rumah~ sakit sesuai kebutuhan medis dan paket 
pemeliharaan 
 kesehatan yang disepakati. 
 Pertolongan persalinan normal dan patologis 
- Tindakan pembedahan sesuai kebutuhan medis dan paket pemeliharaan 
kesehatan yang telah disepakati. 
 
c) Pelayanan penunjang 
- Radiodiagnostik dan%atau USG 
- Pemeriksaan laboratorium klinik 
 



d) Pelayanan Gawat Darurat 
Mencakup segala tindakan penanggulangan kegawat-daruratan medik. 
7.5 Pengembangan Sistem Informasi Manajemeri 
Bapel JPKM merupakan suatu organisasi yang bertanggungjawab atas 
pemeliharaan kesehatan sejumlah orang yang menjadi pesertanya. Agar usaha 
itu berjalan lancar, make Bapel harus memperhatikan kepentingan para pelaku 
yang terkait, dan memadukan sistem pemeliharaan kesehatan dengan sistem 
pembiayaan kesehatan. 
Agar dapat mengendalikan hal-hal termaksud, Bapel memerlukan informasi 
yang tepat, benar, cepat dan tepat waktu. Mengingat informasi itu banyak 
macamnya, maka perlu disusun suatu Sistem Informasi Manajemen. 
 
Sistem Informasi Manajemen JPKM adalah suatu tatanan yang berfnngsi 
mengumpulkan dan mengolah data, mengkaji dan menyajikan informasi guna 
pengelolaan JPKM. Data dan informasi yang terkumpul harus dapat menunjang 
penyelenggaraan fungsifungsi utama JPKM, yaitu fungsi pengelolaan 
kepesertaan, pengelolaan pemeliharaan kesehatan, pengelolaan dana dan 
pengelolaan penyelenggaraan JPKM pada umumnya. 
 
8. DAMPAK JPKM BAGI PEMBANGUNAN KESEHATAN 
 
Melalui berbagai mekanisme operasional yang sekaligus merupakan jurus jurus 
JPKM sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan terjadi peningkatan derajat 
kesehatan yang menjadi tujuan setiap bentuk *pemeliharaan kesehatan 
berdasarkan JPKM, bukannya untuk menghimpun dana masyarakat 
semata-mata. 
 
 
JPKM, Pengertian dan Pelaksanaannya 
 
 
Beberapa dampak JPKM terhadap Pembangunan Kesehatan yang dapat 
diharapkan antara lain adalah: a. Dapat diperolehnya pemeliharaan kesehatan 
paripuma melalui satu upaya perlindungan kesehatan dalam bentuk Paket 
Pemeliharaan Kesehatan Dasar paripuma,  berkesinambungan dan bermutu 
yang disusun sesuai dengan kebutuhan peserta. 
b. Dapat ditingkatkannya efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan 
antara lain 
 melalui peningkatan efisiensi dalam: 
 - Produksi pelayanan kesehatan 
 - Konsumsi pelayanan kesehatan 

- Alokasi sumberdaya kesehatan 
c. Dapat ditekannya biaya pemeliharaan kesehatan dan karenanya mampu 
meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 
d. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berarti 
meningkatnya jumlah orang sehat. 



 
e. Meningkatnya peranserta swasta dalam penyelenggaraan pemeliharaan 
kesehatan. 
f. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam membiayai pemeliharaan 
kesehatan sendiri, sejalan dengan meningkatnya kemampuan ekonomi/daya 
beli sebagai darnpak keberhasilan pembangunan nasional. 
 
a) Pelayanan rawat jalan 
- Pencegahan, termasuk imunisasi (DPT, TT, Polio, Campak, dll), 
penanggulangan hipertensi, diabetes, defisiensi vitamin, dsbnya serta deteksi 
dini. 
- Pelayanan KB, tennasuk pil oral, susuk, IUD vasectomy dan tubal ligation. 
- Pelayanan kesehatan ibu dan anak: pemeriksaan prenatal, balita dan 
postnatal. 
- Penyuluhan kesehatan. 
- Pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, termasuk gigi. 
- Pelayanan pemulihan 
 
b) Pelayanan rawat inap 
- Perawatan di rumah~ sakit sesuai kebutuhan medis dan paket 
pemeliharaan 
 kesehatan yang disepakati. 
 Pertolongan persalinan normal dan patologis 
- Tindakan pembedahan sesuai kebutuhan medis dan paket pemeliharaan 
kesehatan yang telah disepakati. 
 
c) Pelayanan penunjang 
- Radiodiagnostik dan%atau USG 
- Pemeriksaan laboratorium klinik 
 
d) Pelayanan Gawat Darurat 
Mencakup segala tindakan penanggulangan kegawat-daruratan medik. 
 
Kepesertaan program bersifat wajib bagi pegawai negeri, penerima pensiun (baik 
sipil maupun ABRI) dengan iuran yang dipotong dari gaji sebesar 2%. 
,. Menurut UU No.2/1992, PT ASKES adalah badan penyelenggara program 
asuransi sosial di bidang kesehatan, yang seperti diatur dalam pasal 14 hanya 
dapat dilaksanakan oleh BUMN. Penutupan asuransi atas objek asuransinya 
bukan didasarkan kepada kebebasan memilih penanggung melainkan secara 
wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan 
perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat (pasal 1 ayat 3 dan pasal 6 
ayat 1). 
Pemeliharaan kesehatan paripwna diberikan sama kepada semua peserta, tanpa 
mempertimbangkan tingkatan pangkat atau kedudukar). 



Dalam perkembangannya, PT ASKES dewasa ini juga menerima masyarakat 
umum sebagai peserta secara sukarela (PP 69/1992). Diperkirakan jumlah 
peserta PT ASKES Sekarang sekitar 16.000.000 jiwa. 
 
Pelayanan kisehatan peserta disediakan di semua Puskesmas dan Rumah Sakit 
Pemerintah. Untuk peserta sukarela disediakan pelayanan oleh dokter keluarga 
atau fasilitas kesehatan swasta. Cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan 
dan care pembayaran kepada PPK sudah mengikuti prinsip-prinsip JPKM (untuk 
Puskesmas dilakukan berdasarkan kapitasi dan untuk Rumah Sakit berdasarkan 
sistem paket). 
 
 

Kepesertaan program bersifat wajib bagi pegawai negeri, penerima pensiun (baik 
sipil maupun ABRI) dengan iuran yang dipotong dari gaji sebesar 2%. 
,. Menurut UU No.2/1992, PT ASKES adalah badan penyelenggara program 
asuransi sosial di bidang kesehatan, yang seperti diatur dalam pasal 14 hanya 
dapat dilaksanakan oleh BUMN. Penutupan asuransi atas objek asuransinya 
bukan didasarkan kepada kebebasan memilih penanggung melainkan secara 
wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan 
perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat (pasal 1 ayat 3 dan pasal 6 
ayat 1). 
Pemeliharaan kesehatan paripwna diberikan sama kepada semua peserta, tanpa 
mempertimbangkan tingkatan pangkat atau kedudukar). 
Dalam perkembangannya, PT ASKES dewasa ini juga menerima masyarakat 
umum sebagai peserta secara sukarela (PP 69/1992). Diperkirakan jumlah 
peserta PT ASKES Sekarang sekitar 16.000.000 jiwa. 
 
Pelayanan kisehatan peserta disediakan di semua Puskesmas dan Rumah 
Sakit Pemerintah. Untuk peserta sukarela disediakan pelayanan oleh 
dokter keluarga atau fasilitas kesehatan swasta. Cara penyelenggaraan 
pemeliharaan kesehatan dan care pembayaran kepada PPK sudah 
mengikuti prinsip-prinsip JPKM (untuk Puskesmas  
b. Pemeliharaan Kesehatan bags Tenaga Kerja don Keluarganya 
Sejak terbitnya UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek, jaminan pemeliharaan 
kesehatan untuk tenaga kerja dan keluarganya wajib dilaksanakan oleh setiap 
perusahaan yang mempekerjakan minimal 50 orang karyawan atau yang 
mengeluarkan Rp. 1.000.000.- minimal sebulan untuk gaji para tenaga kerjariya. 
 
Kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek pada tahun 
1995 berjumlah 550.000 jiwa lebih, kebanyakan tersebar di daerah perkotaan 
dan industri. Bila kewajiban perusahaan dipenuhi seperti pada ke tiga program 
Jamsostek lainnya (jaminan kecelakaan, jaminan hari tua dan jaminan, 
kematian), potensi kepesertaan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan adalah 
30 juta pekerja (yang bergaji tetap) sampai 70 juta (bila ditambah dengan yang 
bergaji tidak tetap). 



luran ditetapkan sebesar 3% dari gaji sebulan untuk pekerja bujangan dan 6% 
dari gaji bagi yang sudah berkeluarga. Selunih iuran ditanggung oleh 
perusahaan. Pemeliharaan kesehatan serta cara pembayaran kepada PPK 
mengikuti pedoman penyelenggaraan JPKM. 
 
c. Pemeliharaan Kesehatan Swasta 
Beberapa pengusaha swasta telah mulai menyelenggarakan upaya pemeliharaan 
kesehatan berdasarkan JPKM untuk golongan tertentu dari masyarakat, terutama 
segmen yang berpenghasilan menengah ke atas. Pemeliharaan kesehatan 
menggunakan fasilitas swasta dan kepesertaannya relatif masih sedikit. 
Pengelolaannya mengikuti pedoman JPKM, meskipun belum sepenuhnya. 
Contoh JPK ST.Carolus dan Tugu Mandiri. 
dilakukan berdasarkan kapitasi dan untuk Rumah Sakit berdasarkan 
sistem paket). 
 
d. Pemeliharaan Kesehatan Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat atau Dana Sehat 
Dana Sehat adalah suatu upaya pemeliharaan kesehatan dari, oleh dan untuk 
masyat^akat umum. Pengelolaan Dana Sehat pada umumnya dilakukan secara 
sukarela oleh pengurus yang ditunjuk oleh masyarakat setempat. 
Pesertanya umumnya adalah penduduk berpenghasilan rerldah di perdesaan dan 
perkotaan dengan iuran yang relatif kecil dan paket pelayanan kesehatan yang 
masih terbatas. Peserta pada tahun 1995 dilaporkan sekitar 14 juta jiwa di 
seluruh PTopinsi. Dewasa ini sedang digiatkan pengembangan Dana Sehat ke 
arah JPKM. 
Cakupan peserta semesta diwujudkan di beberapa Dati 11 dengan kepesertaan 
kelompok dan pengelolaan profesional kearah JPKM, sehingp benar-benar 
dapat mandiri dalam menjaga kesehatan pesertanya. 
 
Arah Pengembangan Berbagai Bentuk JPKM di Masa Depan 
Dari keberadaan pelbagai bentuk JPKM tersebut, diperkirakan saat ini sudah 
terhimpun sekitar 18% penduduk sebagai peserta. Pengembarigan JPKM 
diarahkan agar setiap insan Indonesia teipeliliara kesehatannya dengan memilih 
salah sate bentuk JPKM. 
Pengembangan JPKM dijalankan saling mendukung dengan polbagai kebijakan 
pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat, seperti 
otonomi Dati 11. 
Walaupun menerapkan sebagian prinsip asuransi berupa pengumpulan dana 
pre-upaya untuk menanggulangi risiko gangguan kesehatan, 1PKM 
yang.merupakan cara pengendalian terpadu dari sistem pelayanan 
kesehatan-sistem pembiayaan kesehatan penlngkatan peranserta masyarakat 
untuk tujuan meningkatkan derajat kesehatan ini, tidak sama dengan 
perlindungan kesehatan berdasarkan sistem asuransi, yang fokus utamanya 
adalah mengganf kerugian fmansial yang timbul karena sakit. Lagi pula sistem 
asuransi ganti-rugi bersifat aktif  ,sedangkan JPKM bersifat pro-aktif dalam 
menanggulangi resiko. 
Dalam hubungan ini, dapat diuraikan perbedaan antara JPKM dengan upaya 
perlindungan kesehatah berdasarkan sistem asuransi ganti-rugi,sebagai berikut : 



 JPKM 
a. Dasar hukum: UU No.23/1992 
b. JPKM adalah cara penyelenggaraan   pemeliharaan kesehatan 

yang paripuma, berdasarkan azas usaha bersama 
denkekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu 
yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara 

pre upaya. 
ASURANSI (KESEHATAN) GANTI-RUGI 

a. Dasar hokum: UU No. 2/1992 
b.  Usaha asuransi adalah ushajasa keuangan yang dengan menghimpun dana 

masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan 
kepada pare pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kenagian 
karma suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya 
seseorang. 
 
JPKM 
c. JPKM bertujuan meningkatkan derajatkesehatan masyarakat. 
d. Interaksi antara para pelaku dalam JPKM bertumpu pada upaya bersama 
menuju peningkatan derajat kesehatan. 
f          PPK dibayar di muka(kapitasi) 
g. Ada risk-profit sharing. 
h. Ada upaya pengendalian mutu yang terarah 

i. Paket pemeliharaan kesehatan paripuma, pmventif-promotif 
yang seunbang dengan kuraff-rehabditatif. Tersusun sesuai 
dengan kebutuhan medis. 

ASURANSI (KESEHATAN)GANTI RUGI 
c. Asuransi bertujuan melindungi pemakai 
 jasa dari kerugian finansial. , 
d. Hubungan antara para pelaku dalam 
 asuransi berorientasi pads ganti-nigi, 
 yang dapat,menimbulkan konflik. 
f. Reaktif. 
e.          Sesudah pelayanan (fee for service) 
g. Tidak ada. 
f. Tidak ada. 
i. Paket pemeliharaan kesehatan: sepotong-sepotong, utamanya kuratif. 
Tidak dirancang secara paripurna. 
 
Catalan: PT (Persero) ASKE.S dan program JPK dari PT Jamsostek merupakan 
suatu bentuk asuransi sosial yang melaksanakan pemeliharaan kesehatan dengan 
prinsip prinsip JPKM, bukan asuransi ganti-rugi. 
 

Agar tujuan JPKM untuk meningkatkan derajat kesehatan ini dapat 
tercapai seefisien dan seefektif mungkin, maka pengelolaan pemeliharaan 
kesehatan dan pengelolaan pembiayaannya harus dilaksanakan secara 
terpadu, tidak terpisah-pisah satu sama lain. Adanya keterpaduan antara 
pemberian pelayanan kesehatan dan pembiayaannya dalam JPKM, 



menunjukkan bahwa JPKM bukanlah suatu cara pembiayaan saja; melainkan 
merupakan suatu cara pemeliharaan kesehatan, yang didukung oleh 
pembiayaan secara pra-upaya dan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat. 

 
JPKM yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan, diatur dalarn 

UU No. 23/1992 tentang Kesehatan. Asuransi kesehatan yang menjanjikan 
ganti-rugi finansial atas kerugian karena sakit, sudah diatur pula dalam UU 
No. 2/1992 tentang Usaha Perasuransian. UU No. 3/1992 tentang Jamsostek 
mengatur perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan dalam upaya  menjamin 
pemeliharaan kesehatannya menerapkan JPKM. Dengan demikian, ke tiga 
UU itu saling menunjang, masing-masing mempunyai tempatnya dalam 
pembangunan menuju Manusia dan Masyarakat Indonesia yang Sehat 
Sejahtera. 











 
 



 







 
 
 
 



 


