
Latar Belakang 
Akses ke Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (MNH) dan Skema Pembiayaan Kesehatan

Dari Jampersal ke JKN. Sejak beberapa dekade, Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan dan 

program kunci sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat ke layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir (MNH). 

Dimulai dengan Inisiatif Safe Motherhood di akhir tahun 1980an, Pemerintah Indonesia berfokus untuk meningkatkan 

akses ke layanan MNH di daerah pedesaan melalui program bidan di desa (BDD). Dari Januari 2011 hingga Januari 2014, 

Pemerintah Indonesia juga menerapkan iterasi pertama dari Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang memberi 

layanan antenatal, persalinan dan pasca salin (postnatal) bagi wanita yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Layanan 

Jampersal juga mencakup rujukan bila terjadi komplikasi dan perawatan bayi baru lahir hingga usia 28 hari (Tabel 1) 

(Achadi et al., 2014; Koblinsky dan Qomariyah, 2014). Program ini dihentikan bertepatan dengan dimulainya Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2014. Program Jampersal dikenal berhasil meningkatkan cakupan persalinan oleh 

tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terutama di daerah yang sebelumnya memiliki cakupan rendah; sementara 

di daerah perkotaan di mana akses ke fasilitas kesehatan relatif mudah, dampak dari program Jampersal tidak terlalu 

besar. Sebuah studi yang dilakukan oleh Achadi et al. di tahun 2014 menemukan bahwa cakupan persalinan di faskes 

di Kabupaten Garut yang tadinya rendah meningkat hingga 2,4 kali lipat dengan adanya Jampersal, sementara di 

Julai 2018

Apakah Skema Jaminan Kesehatan 
Nasional Indonesia Meningkatkan 
Akses ke Layanan Kesehatan Ibu 
dan Bayi Baru Lahir?
Penulis: Lyubov Teplitskaya dan Arin Dutta

Tabel 1: Layanan MNH yang Tercakup dalam Jampersal dan JKN (2011–sekarang)

Jampersal I
(2011–2013)

JKN 
(2014–sekarang) 

Jampersal II
(2017–sekarang)

Populasi: wanita tanpa jaminan 
kesehatan

Populasi: wanita peserta JKN Populasi: wanita miskin tanpa 
jaminan kesehatan

• Layanan di faskes primer:
• Asuhan antenatal (K1-4)
• Persalinan pervaginam
• Layanan postnatal (4 x)
• Pemeriksaan neonatal

• Transportasi ke faskes rujukan
• Rujukan ke RS sekunder dan

tersier untuk komplikasi maternal
dan neonatal:
• Asuhan antenatal (kehamilan

berisiko tinggi)
• Persalinan normal
• Persalinan dengan penyulit /

operasi caesar
• Layanan postnatal (kehamilan

berisiko tinggi)
• Layanan rawat inap untuk bayi

baru lahir yang sakit

• Layanan di faskes primer:
• Asuhan antenatal
• Persalinan pervaginam
• Layanan postnatal
• Pemeriksaan neonatal

• Transportasi ke faskes rujukan
• Rujukan ke RS sekunder dan

tersier untuk komplikasi maternal
dan neonatal:
• Persalinan pervaginam
• Operasi caesar
• Infeksi saluran reproduksi
• Layanan antepartum
• Layanan postpartum
• Pemeriksaan neonatal

• Layanan di faskes primer:
• Bantuan persalinan
• Pemeriksaan neonatal

• Transportasi ke faskes rujukan
• Rujukan ke RS sekunder dan

tersier untuk komplikasi maternal
dan neonatal:
• Bantuan persalinan
• Asuhan antenatal
• Layanan postpartum

• Biaya berkaitan dengan rumah
tunggu kelahiran (RTK), termasuk
biaya sewa, konsumsi dan
dukungan personil

Sumber: Penulis; Permenkes 61/2017 (2017); Koblinsky & Qomariyah (2014); dan Achadi et al. (2014).



kota Depok tidak ditemui efek yang signifikan. Di Garut, peningkatan jumlah persalinan di faskes karena Jampersal 

terutama terlihat pada wanita dengan tingkat pendidikan rendah, mereka yang berasal dari kuintil kekayaan terendah, 

dan wanita di daerah pedesaan (ibid). Pengalaman yang diperoleh dari program Jampersal I ini mengindikasikan bahwa 

inisiatif yang berfokus pada sisi suplai dengan tujuan mengurangi hambatan finansial dalam mengakses layanan dapat 

mempengaruhi pemanfaatan layanan. Pertanyaannya saat ini adalah apakah program yang berfokus pada sisi penerima 

manfaat seperti asuransi kesehatan dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan kemajuan yang telah dicapai di 

bidang MNH, dan apakah masih ada kesenjangan dalam kebijakan yang masih perlu dipertimbangkan.

Jampersal dimulai kembali. Program JKN yang dimulai di bulan Januari 2014 mengambil alih tanggung jawab untuk 

layanan MNH bagi semua wanita peserta JKN (Tabel 1). Wanita yang belum memiliki jaminan — mereka yang belum 

tercakup dalam skema JKN ataupun Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah)—tidak lagi memperoleh manfaat dari 

skema pembiayaan yang spesifik untuk MNH. Dalam konteks ini, program Jampersal dimulai kembali di tahun 2017 

melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 61 tahun 2017 (MOH, 2017). Sejak tahun 2017, Jampersal 

didanai dari Dana Dekosentrasi yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 

(Dana Alokasi Khusus atau DAK). Walaupun petunjuk teknis pelaksanaan Jampersal bervariasi antar kabupaten/kota, 

program Jampersal II secara umum mencakup pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin yang belum memiliki 

jaminan dan berhak menerima fasilitas perawatan Kelas III, sama seperti manfaat yang diterima peserta PBI (penerima 

bantuan iuran) dari JKN. Jampersal juga menanggung sebagian dari biaya tambahan seperti biaya ibu hamil tinggal di 

rumah tunggu kelahiran (RTK). RTK digunakan oleh ibu hamil yang tinggal di daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan 

atau bidan, yang ingin berada dekat dengan fasilitas kesehatan sebagai persiapan persalinan. Sesuai petunjuk teknis di 

bawah Permenkes 61/2017, Jampersal mencakup layanan antenatal dan postnatal bagi ibu hamil dengan kehamilan 

berisiko tinggi, ibu yang mengalami komplikasi atau keadaan darurat, walaupun petunjuk teknis juga bervariasi antar 

kabupaten/kota.

Persalinan berbasis fasilitas kesehatan. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) melaporkan bahwa 

pemanfaatan layanan MNH terus meningkat dari tahun ke tahun. Persentase persalinan yang terjadi di fasilitas 

kesehatan juga meningkat cukup signifikan, dari 46% di tahun 2007 menjadi 63% di tahun 2012. SDKI termutakhir 

mencatat bahwa persentase persalinan berbasis faskes adalah jauh lebih tinggi di faskes daerah perkotaan (91%) 

dibandingkan dengan faskes di daerah pedesaan (68%). Tren yang sama terlihat pada proporsi persalinan yang ditolong 

oleh tenaga kesehatan terlatih, dari 73% di tahun 2007 menjadi 83% di tahun 2012. Tren ini terus berlanjut, menjadi 86% 

di daerah pedesaan dan 96% di daerah perkotaan sebagaimana dicatat di SDKI 2017. 

Pembiayaan dari sisi suplai. Skema pembiayaan kesehatan sangat berpengaruh dalam kesehatan ibu dan bayi baru lahir 

(MNH), tapi untuk itu pemerintah perlu mengeluarkan dana tambahan demi menyediakan beberapa layanan penting. 

Melalui inisiatif program Memperluas Kelangsungan Hidup Ibu dan Bayi Baru Lahir atau disingkat EMAS (Expanding 

Maternal and Neonatal Survival) yang dimulai pada September 2011 dengan dana dari U.S. Agency for International 

Development (USAID), Indonesia memusatkan upayanya pada peningkatan akses terhadap Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), juga perbaikan sistem 

rujukan. Program EMAS bekerja bersama 150 rumah sakit dan lebih dari 300 Puskesmas di enam provinsi yang memiliki 

populasi dan beban MNH tinggi. Selama tahun 2014 diperkirakan sebanyak 476 dari 771 rumah sakit pemerintah di 

Indonesia telah menerapkan PONEK, 2.855 fasilitas kesehatan PONED telah berfungsi, dan 67,8% Kabupaten/Kota 

telah memiliki minimal empat Puskesmas dengan PONED di tiap kabupaten sesuai target Badan Kesehatan Dunia 

(WHO) (KemKes, 2015). Akan tetapi masih ada isu yang belum terpecahkan seperti misalnya tingkat ketersediaan obat 

untuk perawatan kebidanan dan bayi baru lahir di fasilitas PONED yang tidak memadai. Lebih dari 80% fasilitas PONED 

menyediakan kurang dari 40% obat-obat esensial (ibid).

Tabel 2: Estimasi Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia

Survei atau Sumber Estimasi Tahun Metode Estimasi
Estimasi AKI

[Rentang 
Ketidakpastian]

Sensus Penduduk Indonesia 2009-2010
Estimasi langsung 
menggunakan data kematian 
terkait dengan kehamilan

263 [222-430]

Institute for Health Metrics (IHME) 2011 Model regresi 245 [189-311]

Maternal Mortality Estimation Interagency Group 2011 Model regresi 220 [130-250]

SDKI 2012 Direct sisterhood 359 [239-478]

Sumber: Dewan Riset Nasional (2013)



Isu Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir yang Masih Menjadi Tantangan

Angka kematian yang tetap tinggi. Angka kematian ibu di Indonesia masih merupakan salah satu yang tertinggi di Asia. 

SDKI melaporkan bahwa antara tahun 2008 dan 2012 angka kematian ibu (AKI) diperkirakan mencapai 359 per 100.000 

kelahiran hidup (rentang ketidakpastian: 239–478), yang lebih tinggi dari estimasi lain yang dilaporkan untuk tahun 

yang berdekatan (Tabel 2). Sekilas estimasi ini memberi kesan terjadinya kenaikan dalam kematian ibu sejak SDKI 2007 

yang mencatat AKI sebagai 228 (rentang ketidakpastian: 132–323), akan tetapi berdasarkan rentang ketidakpastian yang 

bertumpang tindih antara kedua estimasi ini, situasi ini diartikan sebagai kemajuan yang terhambat dalam menurunkan 

AKI. Selain itu, hasil SDKI juga dikenal memiliki beberapa keterbatasan, dan oleh karena itu perlu diinterpretasikan secara 

hati-hati.1 Terdapat juga bukti bahwa sistem catatan sipil dan sistem statistik vital di Indonesia masih lemah sehingga 

sebagai kompensasi sumber-sumber data lain seperti sensus penduduk, survei rumah tangga dan survei demografi di 

daerah sentinel digunakan sebagai alternatif untuk memperoleh estimasi statistik vital (Dewan Riset Nasional, 2013). 

Tabel 2 menunjukkan bahwa Indonesia tidak mencapai 

target Tujuan Pembangunan Milenium (MDG)nya yaitu 102 

kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Di era Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDG), bila Indonesia ingin 

mencapai target internasional sebesar 70 kematian ibu 

per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2030, berarti antara 

tahun 2015 dan 2030 Indonesia perlu menurunkan angka 

kematian ibu rata-rata 7,5% per tahun. Ketika ini ditetapkan, 

Indonesia akan perlu menurunkan angka kematian ibu 

dengan lebih cepat lagi demi memenuhi target AKI di SDG3 

(kesehatan). Angka kematian anak di Indonesia telah terus 

menurun, tapi angka kematian neonatal berhenti pada 19 

kematian per 1.000 kelahiran hidup. Proporsi kematian 

neonatal dari seluruh kematian anak telah semakin 

bertambah dan kini diperkirakan 50% dari seluruh kematian 

anak terjadi di bawah usia 5 tahun (UNICEF, n.d.).

Peran bidan. Berkat perluasan program bidan di desa, Ibu hamil di Indonesia kini sangat bergantung pada bidan 

untuk layanan persalinan. Bidan kini menjadi penolong persalinan yang paling umum, dan data Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa 64% persalinan di tahun 2011 dan 2016 dibantu oleh bidan. Akan tetapi 

beberapa sumber juga melaporkan bahwa tenaga kesehatan, terutama bidan, memiliki kompetensi yang rendah dan ini 

mungkin ada hubungannya dengan stagnasi kesehatan ibu dan neonatal di Indonesia (Kotak 1). Ikatan Bidan Indonesia 

(IBI) telah menetapkan standar kompetensi bagi bidan, tapi sistem untuk menjamin kualitas pendidikan bidan pra-

sertifikasi belum ada (AIPI, 2018). Para ibu peserta JKN juga mengalami kesulitan memperoleh layanan MNH melalui 

bidan. Saat ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan (BPJS-K) tidak bekerja sama langsung dengan bidan 

praktek swasta karena mereka umumnya tidak memberi seluruh rangkaian layanan kesehatan dasar. Untuk menerima 

pembayaran layanan yang tercakup dalam JKN, bidan harus berjejaring dengan Puskesmas atau rumah sakit; data 

mengindikasikan bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan ini kerap terhambat karena terbatasnya jumlah bidan (Anderson et 

al., 2014; Women Research Institute, 2015). Akan tetapi, data dari Kementerian Kesehatan juga mengindikasikan bahwa 

Indonesia saat ini memiliki sekitar 163.541 bidan, dan banyak di antaranya mengoperasikan kliniknya sendiri. Para bidan 

praktek mandiri ini umumnya tidak memiliki pencatatan elektronik, sehingga menyulitkan BPJS-K untuk bekerja sama 

langsung dengan bidan dan memantau standar layanan yang mereka berikan.

Rujukan untuk MNH. Berbagai tantangan dalam sistem rujukan layanan kesehatan, terutama antara fasilitas kesehatan 

tingkat pertama dan rumah sakit, turut berkontribusi kepada kondisi MNH yang tidak banyak berubah (AIPI, 2018). 

Sistem yang telah ada untuk rujukan yang efisien terbatas dan perpindahan pasien hingga beberapa kali cukup umum 

terjadi. Prosedur rujukan tidak jelas, dan banyak terhambat oleh petugas kesehatan yang tidak cukup terlatih untuk 

mengerti kapan pasien perlu dirujuk ke fasilitas PONEK (ibid). Ini terutama mempersulit ibu peserta JKN yang tidak dapat 

mengakses layanan rumah sakit secara langsung tanpa dirujuk oleh puskesmas melalui surat rujukan (Mahendradhata 

et al., 2017). Sistem informasi yang tidak terintegrasi antara layanan kesehatan primer di bawah Direktorat Pelayanan 

1  Beberapa keterbatasan mempengaruhi pengukuran AKI oleh SDKI: 1) SDKI hanya mendokumentasikan informasi dari ibu usia 15-29 tahun yang bertahan hidup dan tidak 
memiliki informasi mengenai hasil maternal atau anak dari ibu yang meninggal. 2) SDKI menggunakan metode “direct sisterhood” untuk menghitung AKI, yang kurang mam-
pu memberi estimasi di tingkat sub-nasional karena kecilnya jumlah sampel kematian ibu, sehingga kesalahan dalam sampling menjadi besar. 3) terdapat perbedaan antar 
survei SDKI; misalnya, SDKI 2007 mewawancarai wanita menikah usia 15-49 tahun, sementara SDKI 2012 mewawancarai semua wanita berusia 15-49 tahun.

Kotak 1. Tantangan Utama Seputar Layanan MNH 
yang Diberikan Bidan

1.  Bidan sering memberi pertolongan persalinan di 
rumah (bukan di fasilitas kesehatan).

2. Indonesia tidak memiliki pelatihan standar pre-service 
untuk bidan; alhasil, keterampilan bidan sangat 
bervariasi. Bidan sering tidak dapat menstabilkan pasien 
dalam keadaan darurat dan tidak tahu kapan harus 
merujuk ibu hamil ke fasilitas PONEK.

3. Kurangnya kelayakan bagi BPJS-K untuk bekerja sama 
langsung dengan bidan menyebabkan terbatasnya 
jumlah bidan di puskesmas dan rumah sakit.

Sumber: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), 2018; Telaah Sektor Kesehatan 

Indonesia, 2017; Anderson et al., 2014.



Kesehatan Primer dan rumah sakit di bawah Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan juga menghambat upaya rujukan 

yang efektif (AIPI, 2018; Mahendradhata et al., 2017; Yuniar dan Widyawati, 2014).

Pengaturan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi. Sebelum implementasi JKN, rencana strategis Kementerian 

Kesehatan menyebutkan bahwa pada tahun 2014, tiap kabupaten/kota perlu memiliki minimal empat fasilitas PONED 

dan satu fasilitas PONEK (KemKes, 2015). Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, KemKes telah melaksanakan 

standardisasi PONEK untuk rumah sakit bekerja sama dengan beberapa organisasi profesi termasuk IBI, POGI 

(Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia) dan IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) (ibid). Ketika JKN mulai 

diimplementasikan, kebijakan dan standar untuk fasilitas tersebut di atas menjadi kurang jelas, karena pemantauan 

dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota didasarkan pada pedoman setempat. Alhasil, kualitas layanan kesehatan di 

fasilitas PONED dan PONEK di berbagai daerah di Indonesia kemungkinan sangat bervariasi.

Tujuan Studi dan Pertanyaan Penelitian
Analisis ini merupakan bagian dari Penilaian Menyeluruh JKN yang dipimpin oleh proyek Health Policy Plus (HP+) dengan dana 

dari U.S. Agency for International Development bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K). Penilaian ini meneliti berbagai pertanyaan berkaitan dengan keberlangsungan JKN secara finansial, pengaruhnya 

terhadap akses dan kesetaraan dalam pemanfaatan layanan kesehatan, juga dampak JKN pada sektor kesehatan swasta. 

Mengingat kondisi MNH yang saat ini stagnan dan berbagai tantangan yang berdampak pada kualitas layanan MNH di 

Indonesia, analisis ini berfokus pada bagaimana akses terhadap layanan MNH berubah sejak implementasi JKN. Analisis 

dilakukan melalui beberapa sudut pandang: (1) memahami perspektif pasien dan apakah akses terhadap penolong persalinan 

terlatih dan persalinan di fasilitas kesehatan telah membaik sejak JKN; (2) melihat pengaruh JKN dalam meningkatkan 

kapasitas rumah sakit swasta memberikan layanan MNH; dan (3) menganalisis apakah pengeluaran rumah sakit JKN untuk 

layanan MNH merata di berbagai daerah geografis. Secara khusus, analisis menjawab pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana akses ke layanan MNH di Indonesia berubah sejak implementasi JKN?

2. Apa saja faktor yang berkaitan dengan keputusan ibu hamil untuk memilih layanan persalinan dengan tenaga 
kesehatan terlatih? 

Tabel 3: Rangkuman Dataset dan Pengukuran Utama Layanan MNH

Data Tahun Indikator Utama MNH

Susenas 2011–2016 • Persalinan oleh tenaga kesehatan (spesialis kandungan/dokter, bidan, perawat, 
atau petugas kesehatan lain)

2015–2016 • Tempat persalinan 

Survei RS Swasta 
oleh HP+/TNP2K

2013, 2016 • Investasi kapasitas dan personil, termasuk: 
• Jumlah poliklinik kebidanan dan ruang bersalin
• Jumlah inkubator
• Penyesuaian personil OB/GYN

• Jumlah pasien di ruang bersalin dan NICU

• Volume layanan kegawatdaruratan maternal and neonatal yang diberikan:
• Asuhan antenatal
• Layanan obstetri
• Operasi caesar
• Layanan postnatal

Pengeluaran 
BPJS-K untuk 
Rumah Sakit: 
Indonesia Case-
Based Groups (INA-
CBGs) 

2014–2016 • Pengeluaran JKN untuk layanan MNH di rumah sakit, yang mencakup:

• Persalinan: 
• Persalinan normal pervaginam
• Operasi caesar 

• Diagnosis kesehatan neonatal: 
• Infeksi bawaan pada neonatus
• Infeksi perinatal

• Kondisi kesehatan maternal lainnya: 
• Pengobatan persalinan palsu
• Prosedur tuba falopi
• Gangguan antepartum
• Kondisi postpartum



3. Antara tahun 2013 dan 2016, apakah investasi kapasitas untuk peralatan dan personil yang dibutuhkan dalam 
layanan MNH meningkat di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS-K dibandingkan dengan rumah sakit swasta 
yang tidak bekerja sama dengan BPJS-K?

4. Antara tahun 2013 dan 2016, apakah volume layanan MNH di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS-K 
meningkat dibandingkan volume di rumah sakit swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS-K?

5. Antara tahun 2013 dan 2016, apakah volume pasien di unit perawatan intensif untuk bayi baru lahir (NICU) dan di 
kamar bersalin di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS-K meningkat dibandingkan volume di rumah sakit 
swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS-K?

6. Apakah pengeluaran JKN untuk layanan MNH di rumah sakit merata antar kelompok pulau? 

Metodologi dan Sumber Data
Sumber Data. Kami menggunakan data Susenas untuk melihat jumlah persalinan yang dibantu petugas kesehatan 

terlatih antara tahun 2011–2016, juga tempat persalinan untuk tahun yang memiliki data (2015 dan 2016). Kami meneliti 

data persalinan oleh petugas kesehatan terlatih yang dikelompokkan berdasarkan kelompok pulau,2 status jaminan 

kesehatan (dengan atau tanpa jaminan), dan status sosio-ekonomi (miskin, hampir/rentan miskin, menengah dan 

kaya). Pengeluaran konsumsi per kapita dipakai sebagai proksi atas status sosio-ekonomi seseorang. Untuk tiap tahun 

survei, kelompok miskin mencakup individu dengan pengeluaran per kapita berada di bawah garis kemiskinan provinsi 

untuk tahun itu. Kelompok rentan-miskin mencakup individu dengan pengeluaran per kapita di atas garis kemiskinan 

provinsi tapi di bawah persentil ke-40 dari pengeluaran konsumsi. Kelompok menengah mencakup individu dengan 

pengeluaran per kapita di atas persentil ke-40 tapi di bawah persentil ke-80 dari pengeluaran konsumsi. Terakhir, 

kelompok kaya mencakup individu dengan pengeluaran per kapita digolongkan sebagai persentil ke-20 teratas. 

Analisis statistik mengenai hubungan faktor-faktor di atas dengan MNH. Kami melakukan analisis regresi logistik 

pada data Susenas untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan petugas kesehatan terlatih dalam 

semua persalinan – terutama di kalangan ibu hamil miskin – di tahun 2016. Kami menggunakan data dari survei rumah 

sakit swasta yang dilakukan sebagai bagian dari Penilaian Menyeluruh atas JKN yang melihat perubahan dalam investasi 

kapasitas dan pasien MNH serta volume layanan MNH antara rumah sakit yang bekerja sama dan tidak bekerja sama 

dengan BPJS-K. Survei mengevaluasi dampak JKN pada rumah sakit swasta dengan sampling sekitar 5% dari rumah 

sakit swasta yang terdaftar di Indonesia, termasuk 61 faskes yang bekerja sama dengan BPJS-K dan 12 rumah sakit 

yang tidak bekerja sama dengan BPJS-K di 11 provinsi. Informasi lebih lanjut mengenai pengumpulan data, sampling 

dan metodologi dapat dibaca di laporan terkait (Ross et al., 2018). Terakhir, kami menggunakan data pengeluaran oleh 

Indonesia Case-Based Group (INA-CBGs)3 dari BPJS-K untuk melihat pengeluaran JKN khusus untuk layanan MNH 

di tingkat rumah sakit. Layanan MNH dengan INA-CBG dibagi menjadi tiga kategori: persalinan, diagnosis kesehatan 

neonatal, dan kondisi kesehatan ibu lainnya (Tabel 3). Berhubung akses ke data pemanfaatan layanan yang berkaitan 

dengan JKN di fasilitas layanan primer yang menerima pembayaran kapitasi sangat terbatas, analisis pengeluaran yang 

kami lakukan berfokus pada layanan MNH di rumah sakit.

Hasil  
Bagaimana akses ke layanan MNH di Indonesia berubah sejak JKN? 

Penolong persalinan yang paling umum tetap bidan, walaupun ditemui juga pergeseran ke arah spesialis kandungan 

dan dokter, tidak lagi dukun bersalin. Antara tahun 2011 dan 2016, proporsi ibu hamil yang bersalin dengan bantuan 

bidan tetap sama (64%). Proporsi ibu hamil yang menggunakan jasa dukun bersalin menurun dari 17% di tahun 2011 

menjadi 7% di tahun 2016, sementara jumlah persalinan dengan bantuan dokter meningkat dari 17% di tahun 2011 

menjadi 29% di tahun 2016. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa JKN turut meningkatkan akses ke tenaga kesehatan 

profesional yang terlatih.

2  Kelompok pulau Jawa: Provinsi DKI Jakarta, Banten, Bali, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat; Kelompok pulau Sumatera: Provinsi Aceh, Bangka 
Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat; Kelompok pulau Kalimantan: Provinsi Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat; Kelompok pulau Sulawesi: Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Sela-
tan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat; dan bagian Timur Indonesia: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat.
3  Pembayaran layanan rumah sakit didasarkan pada kelompok diagnosis atau INA-CBG. Klasifikasi INA-CBG saat ini menetapkan tarif untuk 262 diagnosis atau layanan rawat 
inap dan 289 rawat jalan. Tarif bervariasi untuk jenis layanan berdasarkan kelas rumah sakit dan berdasarkan lima area JKN. Untuk layanan rawat inap, tarif juga bervariasi 
sesuai dengan tiga kelas perawatan (bangsal) dan tiga tingkat keparahan diagnosis. Oleh karena itu, antara tahun 2014 dan 2016, secara keseluruhan, terdapat 47.160 tarif 
rawat inap dan 5.780 tarif rawat jalan.



Sejak JKN, prevalensi persalinan dengan tenaga 

kesehatan terlatih (SBA) meningkat untuk kelompok 

rentan, walaupun ketidaksetaraan tetap ada. Di tahun 

2013, SBA lebih tinggi pada mereka yang tidak memiliki 

jaminan kesehatan daripada mereka yang memiliki, tapi 

setelah implementasi JKN tren berbalik (Gambar 4). 

Prevalensi SBA tertinggi ditemui pada kelompok kaya 

yang memiliki asuransi, 99% dari mereka menggunakan 

petugas kesehatan terlatih di tahun 2016, sedangkan pada 

kelompok miskin dengan asuransi, 85% menggunakan 

petugas kesehatan terlatih. Prevalensi SBA antara 

kelompok rentan miskin, menengah dan kaya yang 

memiliki asuransi memang semakin menyatu (konvergen), 

tapi hingga tahun 2016, kesenjangan sebesar 14% antara 

kelompok kaya dan miskin masih tetap ada. (Gambar 5).

Ketidaksetaraan dalam SBA berdasarkan geografis juga 

tetap ada. Prevalensi SBA antar semua kelompok pulau 

semakin mendekat (konvergen), kecuali di Indonesia bagian 

Gambar 2. Proporsi Persalinan berdasarkan Lokasi
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Gambar 3. Proporsi persalinan di fasilitas 
kesehatan berdasarkan status asuransi
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Gambar 1. Penolong Persalinan di tahun 2011 dan 2016
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Peningkatan dalam persalinan di fasilitas kesehatan lebih tinggi pada ibu hamil peserta JKN dibandingkan dengan 

bukan peserta JKN. Dalam hanya satu tahun implementasi JKN, pemanfaatan layanan persalinan di rumah sakit 

meningkat (dari 28% di tahun 2015 menjadi 31% di tahun 2016) sementara persalinan di rumah/tempat lain menurun 

sebesar 10% (Gambar 2). Proporsi persalinan di fasilitas medis juga jauh lebih tinggi pada ibu hamil peserta JKN 

dibandingkan dengan bukan peserta JKN, dengan tingkat kenaikan yang jauh lebih cepat (Gambar 3).
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Timur. Sebenarnya kenaikan prevalensi SBA di Indonesia 

Timur antara tahun 2011 dan 2016 adalah yang tertinggi 

(28%), tetapi dibandingkan dengan kelompok pulau lainnya 

indikator ini masih yang terendah di kelompok pulau 

yang mayoritas adalah pedesaan (Gambar 6). Berbagai 

studi telah melaporkan bahwa kualitas layanan kesehatan 

oleh bidan di desa dan petugas kesehatan lain di daerah 

pedesaan Indonesia masih rendah, termasuk di Indonesia 

Timur (AIPI, 2018; Ngana et al., 2012; Titaley et al., 2011). 

Waktu tempuh ke puskesmas dan rumah sakit di Indonesia 

Timur adalah yang terlama dibandingkan dengan di 

kelompok pulau lainnya (Mahendradhata et al, 2017). 

Menurut data KemKes tahun 2016 jumlah dokter umum 

dan spesialis di Indonesia Timur juga adalah yang terendah 

relatif terhadap jumlah penduduk yang ada, sehingga 

hambatan dari sisi suplai yang dihadapi para ibu hamil 

semakin bertambah. Hal ini, bersama kendala lain yang 

dirinci lewat analisis regresi logistik di bawah ini, mungkin 

dapat menjelaskan mengapa persalinan dengan petugas 

kesehatan terlatih di Indonesia Timur paling rendah.

Apa faktor yang berkaitan dengan keputusan bersalin 
dengan petugas kesehatan terlatih?  

JKN berkaitan dengan peningkatan akses ke SBA yang 

signifikan bagi ibu hamil miskin. Tabel 4 menunjukkan 

hasil regresi logistik dari faktor yang mempengaruhi 

apakah ibu hamil akan menggunakan SBA. Dalam sampel 

semua ibu hamil di Susenas, ibu hamil peserta JKN 

memiliki peluang 30% lebih besar untuk menggunakan 

SBA dibandingkan non-peserta JKN, walaupun efek ini 

tidak signifikan secara statistik. Akan tetapi, pada ibu 

hamil miskin, JKN secara signifikan menaikkan peluang 

menggunakan SBA sebanyak 60%, dibandingkan ibu 

non-peserta JKN (Tabel 4). 

Pendidikan dan faktor dari sisi suplai juga berpengaruh 

dalam penggunaan SBA. Faktor yang paling signifikan 

mempengaruhi penggunaan SBA adalah tingkat 

pendidikan ibu: mereka dengan pendidikan universitas 

atau lebih tinggi >20 kali lipat lebih mungkin menggunakan 

SBA dibandingkan mereka yang tidak berpendidikan. 

Pendidikan tingkat SDpun signifikan untuk meningkatkan 

kemungkinan menggunakan SBA—ibu hamil 

berpendidikan SD 2,7 kali lebih mungkin menggunakan 

SBA daripada mereka yang tanpa pendidikan. Faktor dari 

sisi suplai, terutama rasio puskesmas per 1.000 penduduk, 

juga berkaitan secara signifikan dengan penggunaan SBA. 

Gambar 4. Persalinan dengan Tenaga Kesehatan 
Terlatih berdasarkan Status Asuransi
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Gambar 5. Persalinan dengan Tenaga Kesehatan 
Terlatih berdasarkan Status Sosio-ekonomi pada 
Wanita dengan Asuransi
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Gambar 6. Persalinan dengan Tenaga Kesehatan 
Terlatih berdasarkan Kelompok Pulau pada 
Wanita dengan Asuransi

Data KemKes menunjukkan bahwa walaupun P. Jawa 

memiliki jumlah puskesmas terbanyak di antara semua kelompok pulau, tapi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio 

puskesmas per 1.000 penduduk di Jawa adalah yang terendah (0,03 puskesmas per 1.000 penduduk) sedangkan yang rasio 

tertinggi adalah di Indonesia Timur (0.10 puskesmas per 1.000 penduduk).

Ibu hamil di provinsi dengan rasio puskesmas per jumlah penduduk rendah atau medium lebih mungkin menggunakan 

SBA (3,8 kali dan 2,4 kali untuk masing-masing rasio), daripada ibu hamil di provinsi dengan rasio puskesmas per jumlah 

penduduk tinggi. Temuan ini konsisten dengan temuan secara geografis di mana ibu hamil di Indonesian Timur jauh lebih 

rendah kemungkinannya menggunakan SBA dibandingkan dengan ibu hamil di P. Jawa (Tabel 4).



Antara tahun 2013 dan 2016, apakah investasi kapasitas 
untuk peralatan dan personil yang dibutuhkan dalam 
layanan MNH meningkat di rumah sakit yang bekerja 
sama dengan BPJS-K dibandingkan dengan rumah sakit 
swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS-K?

Investasi untuk kapasitas dan personil MNH meningkat 

signifikan di di rumah sakit swasta yang bekerja sama 

dengan BPJS-K antara tahun 2013 hingga 2016, tapi di 

rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS-K tidak 

terlihat kenaikan yang signifikan. Antara tahun 2013 dan 

2016, rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS-K 

meningkatkan investasi mereka untuk inkubator, dengan 

rata-rata penambahan 2,6 hingga 3,3 inkubator per rumah 

sakit (Tabel 5). Di rumah sakit swasta yang bekerja sama 

dengan BPJS-K juga terjadi penambahan sumber daya 

manusia untuk layanan MNH yang signifikan — rata-rata 

jumlah dokter spesialis kandungan (OB/GYN) naik dari 3,7 di 

tahun 2013 menjadi 4,7 di tahun 2016, walaupun mayoritas 

adalah staf kontrak dan bukan permanen. Jumlah poliklinik 

kebidanan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS-K 

rata-rata tetap sama antara tahun 2013 dan 2016, sedangkan 

di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS-K, 

poliklinik kebidanan berkurang dari 2,1 menjadi 1,1, walaupun 

perubahan ini tidak signifikan secara statistik.

Mayoritas rumah sakit swasta mengatakan memiliki 

prosedur klinis manajemen persalinan dan penatalaksanaan 

komplikasi kelahiran. Sebagian besar rumah sakit swasta 

yang diwawancarai dalam Survei RS Swasta HP+/TNP2K 

mengatakan memiliki prosedur klinis manajemen persalinan 

dan komplikasi kelahiran (Kotak 2). Sebagian besar rumah 

Tabel 5: Investasi Kapasitas & Personil MNH Rumah Sakit

Kategori Investasi 

Kapasitas & Personil

Kerja sama dgn 
BPJS-K

Tdk Kerja sama 
dgn BPJS-K

2013 2016 2013 2016

Jml rata2 poliklinik 
kebidanan

1.5 1.6 2.1 1.1

Jml rata2 ruang 
bersalin

1.5 2.0 3.5 4.5

Jml rata2 inkubator 2.6** 3.3** 2.5 3.2

OB/GYN permanen 
dan kontrak

3.7* 4.7* 1.5 2.3

Sumber: Survei RS Swasta HP+/TNP2K, 2018

*p<0.05; **p<0.01; *, ** berarti t-test antara tahun 2013 dan 2016.

Kotak 2. Persepsi Penyedia Layanan Swasta: Prosedur Klinis Manajemen Persalinan dan Kelahiran

• 97% dari RS yang bekerja sama dengan BPJS-K memiliki prosedur klinis manajemen persalinan dan 
komplikasi kelahiran (dibandingkan 92% dari RS yang tidak bekerja sama dengan BPJS-K).

• 48% dari RS yang bekerja sama dengan BPJS-K mengatakan sejak JKN mereka mengubah prosedur 
kepegawaian untuk penatalaksanaan persalinan dan komplikasi persalinan  (dibandingkan 36% dari RS yang 
tidak bekerja sama dengan BPJS-K).

Tabel 4: Faktor yang mempengaruhi SBA di tahun 2016

Faktor

Semua Ibu Hamil
Odds Ratios 
[uncertainty 

interval]

Ibu Hamil Miskin 
Odds Ratios 
[uncertainty 

interval]

Pulau (Ref: Jawa)

Sumatera 1.1      [0.9-1.3] 0.8      [0.6-1.1]

Kalimantan 0.9      [0.7-1.1] 0.6      [0.4-1.0]

Sulawesi 0.7**   [0.6-0.9] 0.6**    [0.4-0.9]

Indonesia Timur 0.6**   [0.5-0.7] 0.5**    [0.3-0.7]

Umur (Ref: 26-35 tahun)

15-25 tahun 0.7**   [0.6-0.8] 0.8      [0.6-1.0]

36-42 tahun 1.0      [0.9-1.3] 0.9      [0.7-1.3]

42-49 tahun 0.5**   [0.4-0.6] 0.4**   [0.3-0.6]

Tempat tinggal (Ref: pedesaan)

Perkotaan 0.5**   [0.4-0.6] 0.4**    [0.3-0.6]

Status sosio-ekonomi (Ref: kaya)

Menengah 0.5*    [0.3-0.9] ---

Rentan-miskin 0.4**  [0.2-0.6] ---

Miskin 0.2**  [0.1-0.4] ---

Pendidikan (Ref: tidak memperoleh pendidikan)

SD 2.7**   [2.0-3.5] 3.4**    [2.2-5.5]

SMP 6.1**   [4.4-8.3] 7.1**     [4.1-12.2]

SMA 11.0**   [8.0-15.0] 10.9**    [6.3-18.9]

Univ atau lebih 20.1**  [13.7-29.5] 13.7**    [5.7-32.6]

Pekerjaan (Ref: tidak bekerja)

Bekerja 0.9*    [0.8-1.0] 0.8*      [0.6-1.0]

Asuransi kesehatan (Ref: tanpa asuransi)

JKN 1.3      [0.6-2.8] 1.6**     [1.3-2.0]

Rasio rumah sakit per 1.000 (Ref: tinggi)

Medium 1.3**   [1.1-1.6] 1.8**     [1.3-2.4]

Rendah 0.8*    [0.7-1.0] 1.0        [0.8-1.3]

Rasio puskesmas per 1.000 (Ref: tinggi)

Medium 2.4**   [2.1-2.8] 2.2**     [1.7-2.9]

Rendah 3.8**   [3.1-4.8] 2.9**     [1.9-4.5]

* signifikan secara statistik; p<0.05

** signifikan secara statistik; p<0.01



sakit yang bekerja sama dengan BPJS-K mengatakan bahwa sejak JKN, mereka melakukan perubahan dalam prosedur 

kepegawaian untuk penatalaksanaan persalinan dan komplikasi mereka. Apakah perubahan ini mengarah pada peningkatan 

kualitas layanan, terutama di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS-K, masih diperlukan penelitian lebih lanjut.

Antara tahun 2013 dan 2016, apakah volume layanan MNH di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS-K 
meningkat dibandingkan volume di rumah sakit swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS-K?

Volume semua layanan MNH meningkat di rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS-K, sedangkan volume 

layanan antenatal dan operasi caesar di rumah sakit swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS-K menurun. Di RS 

swasta yang bekerja sama dengan BPJS-K, kenaikan tertinggi terjadi pada layanan operasi caesar; volume tahunan operasi 

caesar antara tahun 2013 dan 2016 naik hingga 49% dibandingkan layanan MNH lainnya (Gambar 7). Sebaliknya, di periode 

tahun yang sama, layanan operasi caesar di RS swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS-K menurun (Gambar 8). Ini 

memberi indikasi bahwa JKN meningkatkan akses terhadap prosedur ini dengan cara menurunkan hambatan keuangan. 

Akan tetapi, ada kemungkinan juga JKN menyebabkan fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS-K lebih memiliki insentif 

untuk melakukan lebih banyak operasi caesar karena pembayaran untuk layanan ini lebih tinggi. Data yang ada tidak 

memberi indikasi tren mana yang dominan. Tren lainnya berkaitan dengan pengeluaran JKN untuk operasi caesar dan 

layanan MNH lain di rumah sakit ada di Gambar 11 hingga 15 di bawah ini.

Gambar 7. Rata-rata Volume Tahunan Layanan MNH 
di RS Swasta yang Bekerja Sama dengan BPJS-K

Gambar 8. Rata-rata Volume Tahunan Layanan MNH 
di RS Swasta yang Tidak Bekerja Sama dengan BPJS-K

Sumber: Survei RS Swasta HP+/TNP2K, 2018
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Antara tahun 2013 dan 2016, apakah volume pasien di 
unit perawatan intensif untuk bayi baru lahir (NICU) dan di 
kamar bersalin di rumah sakit yang bekerja sama dengan 
BPJS-K meningkat dibandingkan volume di rumah sakit 
swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS-K? 

Volume pasien di NICU menurun baik di rumah sakit 

yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama 

dengan BPJS-K. Volume pasien di kamar bersalin 

meningkat hanya di rumah sakit yang bekerja sama 

dengan BPJS-K. Sejak implementasi JKN, jumlah bayi 

baru lahir yang masuk ke NICU di rumah sakit swasta 

yang tidak bekerja sama dengan BPJS-K rata-rata 

menurun dengan tingkat yang sama seperti yang terjadi 

di RS yang bekerja sama dengan BPJS-K (Gambar 9). Ini 

terjadi di rumah sakit tipe C, tapi di RS swasta tipe B yang 

bekerja sama dengan BPJS-K pemanfaatan layanan NICU 

meningkat. Di RS yang bekerja sama dengan BPJS-K, 

volume pasien untuk layanan kehamilan antara tahun 

2013 dan 2016 rata-rata meningkat di RS tipe B dan C, 

dan menurun di RS tipe D (Gambar 10).

Gambar 9. Rata-rata Jumlah Pasien: Unit 
Perawatan Intensif Bayi Baru Lahir (NICU)

Sumber: Survei RS Swasta HP+/TNP2K, 2018
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Gambar 11. Pengeluaran JKN 
untuk Layanan MNH di Rumah 
Sakit, 2014-2016

Sumber: BPJS-K, perhitungan penulis
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Gambar 12. Biaya operasi caesar sebagai proporsi dari total 
biaya persalinan di RS yang ditanggung JKN

Neonatal

Layanan maternal lain

Apakah pengeluaran JKN untuk layanan MNH di rumah 
sakit merata antar kelompok pulau? 

Pengeluaran JKN untuk rumah sakit meningkat untuk 

semua layanan MNH dari tahun 2014 hingga 2015, 

dengan kenaikan terbesar pada pengeluaran untuk 

persalinan. Pengeluaran JKN tertinggi untuk layanan 

MNH di rumah sakit adalah untuk persalinan, rata-rata 

74% dari semua pengeluaran layanan MNH di rumah 

sakit mulai dari tahun 2014 hingga 2016. Pengeluaran 

JKN untuk persalinan di rumah sakit naik sebesar 31,5% 

dari Rp. 2,48 triliun (US$175,8 juta) di tahun 2014 menjadi 

Rp. 3,26 triliun (US$231,1 juta) di tahun 2015, dan turun 

sedikit di tahun 2016 (Gambar 11). Walaupun sedikit 

lambat, pengeluaran JKN untuk layanan kesehatan bayi 

baru lahir di rumah sakit juga naik setelah tahun 2015.

Gambar 10. Rata-rata Jumlah Pasien: 
Layanan Kehamilan
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Biaya operasi caesar sebagai persentase dari biaya persalinan di rumah sakit meningkat di semua kelompok pulau. 

Operasi caesar memakan 81% dari biaya persalinan di rumah sakit yang ditanggung JKN di Sumatera sementara di Jawa 

73%. Biaya operasi caesar yang terendah ditemui di Indonesia Timur di tahun 2014 dan 2015, tapi antara tahun 2015 dan 

2016 peningkatan terbesar dalam biaya operasi caesar juga ditemui di Indonesia Timur (sebanyak 15%) (lihat Gambar 

12). Temuan ini dapat mengindikasikan peningkatan akses terhadap operasi caesar bagi ibu hamil di Indonesia Timur, 

tapi juga dapat mencerminkan respon rumah sakit terhadap pembayaran BPJS-K untuk operasi caesar.

Pengeluaran JKN untuk layanan MNH di rumah sakit tidak merata antar kelompok pulau. Semua pengeluaran 

JKN untuk biaya persalinan di rumah sakit digolongkan dalam layanan rawat inap. Analisis kami mengenai proporsi 

pengeluaran JKN untuk persalinan di rumah sakit di tiap kelompok pulau, dibandingkan dengan proporsi kelahiran di 

tiap kelompok pulau mengungkapkan bahwa biaya tidak terdistribusi merata (Gambar 13). Jumlah kelahiran di Sulawesi 

adalah 7,4% dari semua kelahiran di Indonesia, tapi porsi biaya persalinan di rumah sakit di Sulawesi 28% lebih besar 

dari porsi kelahirannya di tahun 2016. Sebaliknya, rasio antara porsi pengeluaran JKN untuk persalinan di rumah sakit 

dengan porsi kelahiran di Indonesia Timur dari tahun 2014 ke 2016 menurun; di tahun 2016, porsi pengeluaran 8% 
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lebih rendah dari porsi kelahiran untuk kelompok 

pulau tersebut. Pengeluaran JKN untuk persalinan di 

P. Jawa di tahun 2014 rendah dan tidak proporsional 

dengan jumlah kelahiran, tapi dari 2014 hingga 2016 

rasio menunjukkan tren yang membaik; di tahun 

2016, porsi pengeluaran di P. Jawa hanya 3% di bawah 

porsi kelahirannya.

Pengeluaran JKN untuk layanan kesehatan bayi baru 

lahir di Indonesia Timur juga semakin tidak proporsional 

dengan porsi kelahiran di kelompok pulau tersebut: 

di tahun 2016, pengeluaran untuk layanan neonatal di 

rumah sakit 36% lebih rendah dari porsi kelahirannya 

(Gambar 14). Rasio yang rendah antara pengeluaran JKN 

untuk rumah sakit dan jumlah kelahiran juga ditemui di 

Kalimantan dan Sulawesi, walaupun antara tahun 2014 

dan 2016 terlihat adanya tren perbaikan di kelompok 

pulau ini.

Akhirnya, pengeluaran JKN untuk layanan kesehatan ibu 

lainnya di rumah sakit juga lebih tinggi daripada porsi 

wanita usia subur yang ada di Kalimantan, Sulawesi, 

dan Indonesia Timur (Gambar 15). Perawatan kondisi 

kesehatan ibu lainnya yang ada dalam INA-CBG 

mencakup misalnya pengobatan untuk persalinan 

palsu, prosedur tuba falopi, dan layanan untuk kondisi 

antepartum dan postpartum.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Sepengetahuan kami, belum ada studi yang 

menganalisis pengaruh JKN terhadap akses layanan 

MNH di Indonesia, jadi analisis kami memberi tambahan 

kepada publikasi literatur yang saat ini masih terbatas. 

Analisis kami terutama mengungkapkan bahwa JKN 

memberi pengaruh signifikan dalam keputusan ibu hamil 

miskin untuk memanfaatkan bantuan tenaga kesehatan 

terlatih saat persalinan (SBA). JKN meningkatkan akses 

terhadap layanan MNH dan menaikkan pengeluaran 

di rumah sakit untuk MNH, tapi ketidaksetaraan tetap 

ada, khususnya antara yang miskin dan kaya, dan di 

Indonesia Timur dibandingkan dengan kelompok pulau 

lainnya. JKN memang mengurangi beban keuangan 

yang dihadapi ibu hamil di kelompok sosio-ekonomi 

tertentu saat menggunakan layanan MNH, tapi isu 

di sisi suplai tetap merupakan tantangan yang tidak 

dapat diselesaikan secara menyeluruh hanya melalui 

perluasan jaminan kesehatan nasional. Ini terutama 

relevan bagi ibu hamil di kelompok pulau yang lebih 

bersifat pedesaan. Isu dari sisi suplai seperti kualitas 

layanan kesehatan yang rendah, lamanya waktu tempuh 

untuk mencapai fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan 

yang tidak efektif turut berperan dalam ketidaksetaraan 

yang ada.

Gambar 13. Porsi pengeluaran untuk persalinan 
di RS dengan JKN, dibandingkan porsi kelahiran, 
berdasarkan kelompok pulau
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Gambar 14. Porsi pengeluaran untuk layanan neonatal 
di RS dengan JKN, dibandingkan porsi kelahiran, 
berdasarkan kelompok pulau
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Gambar 15. Porsi pengeluaran untuk layanan kesehatan 
maternal lain di RS dengan JKN, dibandingkan porsi WUS, 
berdasarkan kelompok pulau
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Untuk meningkatkan akses layanan MNH di Indonesia, pembuat kebijakan dan pengambil keputusan sistem 

kesehatan perlu mempertimbangkan rekomendasi berikut:

• Memperbaiki koordinasi antara Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer dan Direktorat Pelayanan Kesehatan 

Rujukan, juga memperjelas kriteria kelayakan untuk fasilitas PONED/PONEK serta pedoman terkait di bawah JKN.

• Memastikan adanya sistem pemantauan yang diperlukan untuk menilai apakah fasilitas kesehatan yang bekerja 

sama dengan JKN cukup terlatih untuk memberi layanan yang berkualitas dan menangani komplikasi maternal dan 

neonatal, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perawatan mendesak.

• Terus menargetkan ibu hamil rentan dengan memperluas segmen PBI dari JKN dan memastikan adanya 

koordinasi yang memadai antara JKN dan Jampersal untuk memberi jaminan pada ibu dari status ekonomi lemah.
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