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Rantai JKN Perlu 
Disederhanakan
*  Keluhan Layanan BPJS
Y O G Y A K A R T A -Jaminan Kesehatan Nasional 

melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan (BPJS Kesehatan) sangat membantu 

masyarakat. Namun ada beberapa hal yang 

perlu dibenahi dari sisi internal BPJS maupun 

eksternal, yakni masyarakat.

"Salah satu keluhan masyara
kat, mata rantai yang terlalu pan
jang ketika seseorang sakit Perlu 
penyederhanaan agar pasien dan 
keluarga makin mudah dan nya
man,” ungkap Direkur Magister 
Ilmu Pemerintahan Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY), Dr Dyah Mutyarin MSi, 
di sela-sela dialog tentang jami
nan kesehatan nasional bersama 
Faculty of Political Science 
Thammasat University, Thailand 
di kampusnya, kemarin.

Ia menyontohkan seseorang 
yang mengurus anggota keluarga 
atau malah pasien sendiri yang 
terlalu lama melakukan proses 
administrasi. Bahkan tak jarang 
ditemui pasien baru bisa melaku
kan pengobatan dua-tiga bulan 
kemudian dan ada pula yang 
nyaris antreannya satu tahun. 
Kondisi tersebut harus diperbaiki, 
penderita tidak bisa dibiarkan 
sakit berbulan-bulan hanya untuk 
menunggu daftar tunggunya tiba.

Evaluasi lain pelaksanaan

BPJS selama setahun ini, ia me
nyarankan supaya kerja adminis
trasi dan keuangan dipisahkan. 
Selama ini semua campur jadi 
satu, sehingga dampaknya ma
najemen pelaksanaan di tingkat 
bawah terkesan lama Pemijahan 
administrasi dan keuangan seper
ti di Thailand, mempermudah 
proses manajemen internal mau
pun eksternal yang terkait pasien. 
Edukasi Masyarakat

Di samping kritik ke dalam 
untuk BPJS, Dyah juga mene
gaskan perlunya edukasi ke ma
syarakat terkait kesehatan ma
sing-masing. Sekarang ini ia me
lihat ada kecenderungan ma
syarakat malas memperhatikan 
kondisi kesehatannya.karena 
merasa sudah ada jaminan BPJS.

"Ada kecenderungan karena 
merasa sudah membayar dan ter
jamin asuransi, sehingga melu
pakan kesehatannya Sakit sedikit 
saja sudah langsung ke rumah 
sakit. Ini yang menjadikan daftar 
tunggu menumpuk. Sebaiknya

ada penyadaran pentingnya men
jaga kesehatan meskipun sudah 
adaBPJS,” tandasnya

Ia menawarkan solusi pula 
supaya asuransi kesehatan dibagi 
dengan pihak swasta atau bagi 
kalangan ekonomi menengah ke 
atas dialihkan ke swasta. Cara 
lain, iuran BPJS untuk kelompok 
ekonomi menengah ke atas 
disesuaikan dengan penghasilan
nya

Thailand,mietftinrtnya lebih 
sukses dalam menyelenggarakan 
program jaminan kesehatan 
nasional Awalnya memang men
galami hal yang sama dengan 
Indonesia namun berbagai per
ubahan dilakukan, termasuk me
mutus mata rantai yang terlalu 
panjang, memisah kerja adminis
trasi dan keuangan serta berbagi 
dengan swasta, membuat jami
nan kesehatan di sana semakin 
baik

Profesor Ampom Tamrong- 
lak PhD dari Thammasat Uni
versity, Thailand menyatakan 
keberhasilan proram JKN di 
Thailand tidak lepas dari kerja 
sama pemerintah dan masyara
kat Kebijakan tentang JKN atau 
yang sering disebut sebagai Na
tional System Health Coverage 
telah berjalan 12 tahun.

Pemerintah mengalami pro
ses pembelajaran yang sangat 
banyak Hal ini merupakan hasil 
kerja sama antara politisi, tekno
krat, birokrat dan masyarakat. 
(D19-49)


