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Pelaksanaan JKN Perlu Dievaluasi

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny R Rosalin (tengah), Head 
of Environment & Social Resposibility Division PT Astra Internasional Tbk 
Riza Deliansyah (kanan) dan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak

Seto Mulyadi (kiri) berfoto bersama sejumlah anak penerima donasi sepatu 
di Biak Numfor, Papua, Jumat (23/12). Kementerian PPPA bekerja sama 
dengan PT Astra Internasional Tbk memberikan donasi 1.500 sepatu untuk 
anak sekolah dalam rangka mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 .

► PERSOALAN KARAKTER

90% Pejabat Korupsi Produk Perguruan Tinggi
SOLO—Para pejabat pemerintahan yang 

menjadi pelaku tindak pidana korupsi di 
Indonesia 90%-nya merupakan produk 
perguruan tinggi karena mereka pernah 
duduk di bangku kuliah.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar 
Fakultas Hukum Universitas Jenderal 
Sudirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. 
Hibnu Nugroho, dalam Seminar Nasional: 
Indonesia Bergema Antikorupsi di Kampus 
Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, 
Kamis (22/12). Seminar yang digelar 
Forum Dosen Pendidikan Antikorupsi 
wilayah Soloraya itu dalam rangka 
memperingati Hari Antikorupsi.

Acara tersebut diikuti ratusan peserta 
dari kalangan mahasiswa dan dosen.

Hihnu mengatakan berdasarkan pidato 
Presiden Joko Widodo dalam rangka 
peringatan Hari Antikorupsi 2016 
beberapa waktu lalu, pejabat tinggi 
yang ditengarai melakukan tindak 
pidana korupsi sebanyak 270 orang. 
Mereka terdiri atas 130 pejabat eselon 
I sampai eselon III, anggota DPR/DPD 
sebanyak 122 orang, bupati/walikota 
sebanyak 51 orang, menteri/kepala 
lembaga sebanyak 25 orang, gubernur 
sebanyak 17 orang, hakim sebanyak 
14 orang, komisioner sebanyak tujuh 
orang, dan duta besar sebanyak dua 
orang.

“Para pejabat yang korupsi ini pernah 
kuliah di perguruan tinggi,” kata dia.

Kondisi itu, lanjut dia, menunjukkan ada 
yang salah dalam konsep pendidikan di 
perguruan tinggi, baik di negeri maupun 
swasta. Perguruan tinggi belum dapat 
mencetak mahasiswa yang memiliki 
kejujuran tinggi, integritas, kepedulian, 
kemandirian, dan kedisplinan.

Dia mencontohkan budaya titip 
presensi yang dilakukan mahasiswa 
saat kuliah, memanipulasi laporan 
pertanggungjawaban keuangan suatu 
kegiatan, dan lainnya. ‘Titip absen 
[presensi] dan penyimpangan lain yang 
dilakukan mahasiswa meski terkesan 
kecil, tapi merupakan bibit korupsi. 
Praktik-praktik itu menghilangkan budi 
pekerti warisan nenek moyang yang

menjunjung kejujuran,” beber dia.
Menurut Hibnu, mahasiswa sebagai 

generasi muda diharapkan dapat menjadi 
ujung tombak reformasi mental gerakan 
yang menolak keras korupsi dalam 
bentuk apa pun.

Dosen Fakultas Hukum Unisri Solo, 
Dora Kusumastuti, dalam kesempatan 
sama menyatakan perempuan juga 
punya peran yang sangat efektif untuk 
mencegah kejahatan korupsi. Meski 
menurut dia, perempuan juga rawan 
melakukan tindak pidana korupsi karena 
sejumlah perempuan seperti mantan 
Gubernur Bank Indonesia, Miranda 
Gultom, dan anggota DPR Angelina 
Sondah juga terlibat korupsi, insetyonoto)

SLEMAN-Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) 

yang sudah menginjak 
usia dua tahun masih 
menyisakan beberapa 
catatan minor seperti 

pemanfaatan dana kapitasi 
yang belum optimal di 

daerah-daerah pinggiran, 
kurangnya kesiapan 

rumah sakit daerah, dan 
minimnya akses masyarakat 

dalam memperoleh 
layanan kesehatan.
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Pengamat Pusat Kebijakan dan 
Manajemen Kesehatan UGM Shita 
Dewi, Jumat (23/12) mengatakan, 
penggunaan dana kapitasi sudah di 
atur dalam Perautan Menteri Kesehatan 
(Permenkes). Di dalamnya juga meliputi 
besaran untuk biaya operasional, pembelian 
obat, dan dana medis.

‘Tapi di beberapa daerah, aturan 
Permenkes itu belum diterjemahkan 
dalam peraturan lokal, sehingga ada 
ketakutan dari mereka untuk menggunakan 
dana tersebut,” kata dia saat jeda diskusi 
Refleksi 2016 dan O utlook Kebijakan 
dan m anajem en Kesehatan 2017, di 
Ballroom Hotel Phoenix, Jogja, Jumat.

Menurut Shita, kurang optimalnya 
pemanfaatan dana kapitasi ini juga 
dipengaruhi karena banyak Puskesmas di 
beberapa daerah tertinggal di Indonesia 
belum menjadi Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD). Akibatnya Puskesmas 
tersebut belum mampu mengelola 
keuangannya sendiri. Dana kapitasi 
yang masuk ke dalam kas Puskesmas 
pun tidak bisa dipergunakan tanpa 
seizin dinas kesehatan terlebih dahulu.

“Kalau Puskesmas belum BLUD, 
belum ada pejabat pengelola anggaran, 
Puskesmas enggan menggunakan 
[dana kapitasi] karena takut salah. 
Daripada bermasalah, jadi enggak 
dipake,” tutur dia.

Ia menambahkan, solusi yang harus 
segera diambil oleh Puskesmas adalah 
meningkatkan kapasitas sumber daya 
manusia sebagai salah satu syarat agar 
bisa menjadi BLUD. Dengan begitu 
berbagai pelaporan yang mesti disusun 
bisa dikelola dengan baik.

Terpisah, akademisi dari Universitas 
Muhammadiyah Yogykarta (UMY) Dyah 
Mutyarin mengkritisi perkembangan

► Program Jaminan 
Kesehatan Nasional 
meninggalkan sejumlah 
pekerjaan rumah yang 
mesti dibenahi.

► Program ini dinilai 
perlu diedukasikan 
kepada masyarakat agar 
partisipasinya semakin 
tinggi.

kesadaran partisipasi masyarakat dalam 
program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN). Dyah menyoroti, JKN yang 
realisasinya dilakukan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
itu ternyata belum menunjukkan angka 
partisipasi tinggi dari masyarakat meski 
sudah berlangsung sejak awal 2014.

"Dalam praktiknya hingga sekarang 
kesadaran masyarakat mengenai program 
JKN maupun BPJS masih rendah. 
BPJS harus diedukasikan, bukan lagi 
hanya disosialisasikan," ujarnya dalam 
seminar bertajuk Jo in t In ternational 
Seminar on Health Policy, Adm inistrative 
Reform  and P arliam ent In  T hailand  
di Ruang Sidang Amphiteater Gedung 
Pascasarjana UMY, Jumat (23/12).

Seminar ini merupakan hasil keija 
sama antara program Magister Ilmu 
Pemerintahan UMY dengan Faculty pf 
Political Science Thammasat Univeisity, 
Thailand. Dyah mengungkapkan, kebijakan 
terkait peraturan penyelenggaraan 
jaminan kesehatan penting untuk dibahas 
karena saat ini implementasi dari BPJS 
Kesehatan di Indonesia masih banyak 
kekurangan dan kendala.

Untuk menunjang sistem JKN, lanjut 
dia, Indonesia bisa meniru konsep 
JKN yang dilakukan Thailand. Dyah 
menilai Negeri Gajah Putih itu lebih 
sukses dalam menyelenggarakan 
program jaminan kesehatan.

“Tidak salahnya kita mencontph 
Thailand. Bagaimana Pemerintah 
seiring berkembangnya waktu harus 
mengevaluasi diri, dan mengelola 
kebijakan sosial yang baik bagi 
penyelenggaraan JKN,” tuturnya.

Prof. Ampom Tamronglak dari 
Thammasat University, Thailand 
menyatakan, keberhasilan proram 
JKN di negerinya tidak lepas dari keija 
sama pemerintah dengan masyarakat. 
“Kebijakan tentang JKN atau yang sering 
kami sebut sebagai N ational System  
Health Coverage telah berjalan 12 tahun. 
Pemerintah telah mengalami proses 
pembelajaran yang sangat banyak- 
Hal ini merupakan hasil kerja sama 
antara politisi, teknokrat, birokrat dan 
masyarakat Thailand sendiri,” paparnya.
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