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JKN B erim bas N e g a tif ke W arg a
M a s y a ra k a t  C e n d e ru n g  Tak Lagi P e rh a t ik a n  K e s e h a ta n

YOGYAKARTA -  Pemahaman yang ku
rang tepatterhadap Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) telah menimbulkan dampak 
negatif. Masyarakat Indonesia kini memili
ki kecenderungan tidak lagi memper
hatikan kesehatannya.

“Ini yang kami sebut dengan 
seatbeltsyndrome atau rasa ter
lalu aman. Dari penelitian kami 
di tengah masyarakat, adanya 
JKN membuat mereka tidak ta- 
kutsakit. Akibatnya,upayapen- 
cegahan diri untuk tidak sakit 
menjadilonggar bahkan hilang.

Masyarakat kita berpikir tidak 
masalah sakit, toh ada JKN 
yang akan menanggung biaya 
pengobatan,” ungkap Direktur 
Magister Ilmu Pemerintahan 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) Dr Dyah 
Mutyarin MSi kemarin.

Kepada wartawanpada sem
inar bertajuk “Joint Internatio
nal Seminar on Health Policy, 
Administrative Reform and 
ParliamentInThailand”dikam- 
pus UMY, Yogyakarta, Dyah 
menuturkan, sindrom yang te
ngah dialami masyarakat Indo
nesia tersebut jelas salah. Se
bab, pada dasarnya program 
JKN merupakan program pre
ventif kesehatan, masyarakat, 
bukan kuratif.

Hal itulah yang tampaknya 
tidak dipahami benar oleh seba
gian masyarakat Indonesia. “Ka
mi merasa terjadi kontraproduk

tif pemahaman masyarakat. Di 
satusisi,JKNmembuatmasyara- 
kat le'bih sadar akan kesehatan 
mereka sehingga tidak takut lagi 
untukmemeriksakandirikedok- 
ter atau rumah sakit. Namun, 
JKN juga membuat masyarakat 
terlena dalam upaya kewajiban 
menjaga kesehatan,"keluhnya.

Menurut Dyah, untuk me
nangani persoalan tersebut, 
edukasi terkait JKN perlu dila
kukan. Selama ini hanya sosia
lisasi JKN yang dilakukan, tapi 
edukasinya belum pernah di
jalankan. Pada akhirnya masya
rakat hanya tahu keberadaan

JKN tanpa memahami benar 
program tersebut.

“Selain pentingnya edukasi, 
sebenarnya masih banyak per
soalan dalam pelaksanaan JKN 
di Indonesia. Namun, hal itu 
lumrah saja karena pelaksana
an JKN pun baru akan masuk 
tahun ketiga. Evaluasi dan per
baikan yang terpenting agar 
anggaran JKN juga tidak selalu 
defisit,” papar Dyah.

Sementara itu, guru besar 
Thammasat University, Thai
land, Prof Amporn Tamronglak 
PhD menyatakan, keberhasilan 
program jaminan kesehatan di

Thailand tidak lepas dari kerja 
sama pemerintah dengan ma
syarakat. Kebijakan tentang 
National System Health Cove- 
rage tersebut telah berjalan 12 
tahun di Thailand.

Selamamasaitulah, kata dia, 
Pemerintah Thailand juga telah 
mengalami proses pembelajar
an yang sangat banyak. “Keber
hasilan program nasional ini 
merupakan hasil kerja sama an- 
tarapolitisi, teknokrat, birokrat, 
dan masyarakat Thailand sendi
ri. UU Health Coverage dimulai 
pada 2002 dan diawali oleh 13 
provinsi yang menjadi pilot pro

ject. Baru dua tahun kemudian 
seluruh penduduk Thailand ter- 
cover. Sejauh ini ada tiga skema 
dalam health cover, yaitu untuk 
PNS, swasta, dan masyarakat 
umum,” beber Amporn.

Amporn menambahkan, da
lam konklusinya saat ini pro
gram health coverage di Thailand 
akan disinergiskan dengan eko
nomi. “Saat ini kami mempunyai 
rajabaru, akanadabentukkons- 
titusi baru dan amandemen na
sional yang berfokus pada siner
gi antara health coverage program 
dan ekonomi rakyat,” imbuhnya.
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