
Judul : Tinjauan tentang implementasi keputusan menteri                     

kesehatan republik indonesia nomor 1241/menkes/sk/xi/2004 tentang 

penugasan pt askes (persero) dalam pengelolaan program 

pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin  

(studi di  pt askes (persero) kantor cabang  surakarta) 

Nama : Hesti  Wulandari 
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap aktivitas kehidupan dapat dijalankan dengan nyaman  apabila 

badan dalam kondisi sehat, baik lahir maupun batin atau sehat jasmani dan 

rohani. Ketika badan sakit seseorang akan terganggu dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu tidak salah apabila dikatakan bahwa  

kesehatan merupakan suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa yang tak ternilai 

harganya. Seseorang yang sakit akan rela mengeluarkan biaya sebesar apapun 

untuk mendapatkan kesembuhan. 

Masalah kesehatan sebagai salah satu faktor kesejahteraan masyarakat 

juga diperhatikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia terus 

melaksanakan pembangunan nasional, terus-menerus berupaya agar 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 

Indonesia seluruhnya dapat diarahkan untuk tercapainya kesejahteraan lahir 

dan batin yang serasi, selaras dan seimbang. Pembangunan yang dilaksanakan 
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harus merata di berbagai bidang kehidupan. Tujuan nasional negara Indonesia 

dalam pembukaan Undang Undang Republik Indonesia alenia keempat yaitu : 

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia  

2. Memajukan kesejahteraan umum 

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial  

Point kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum, diwujudkan 

dengan ditandainya peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan 

bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan 

dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan 

kerja. 

Arah kebijakan pembangunan sosial dan budaya dalam bidang 

kesehatan dan kesejahteraan yang tertuang dalam lampiran Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional 

tahun 2000-2004 adalah sebagai berikut. 

1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling 

mendukung dengan pendekatan paradigma sehat yang memberikan 

prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, 

pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai 

dengan usia lanjut. 

2. Meningkatkan mutu dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan 

kesehatan melalui upaya pemberdayaan sumber daya manusia secara 

berkelanjutan dan sarana dan prasarana dalam bidang medis, termasuk 

ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. 

3. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga 

kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja 

yang memadai yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan, 

dan pekerja. 

4. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan 

penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah 
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kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi 

buruk dan turunnya kualitas generasi muda. 

5. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk 

menjaga harkat dan martabat serta memanfaatkan pengalamannya. 

6. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan 

anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan 

lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

7. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, 

memperkecil angka kematian, dan meningkatkan kualitas program 

keluarga berencana. 

8. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan 

narkotik dan obat-obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-

beratnya kepada produsen, pengedar, dan pemakai. 

9. Memberi aksesbilitas fisik dan nonfisik guna menciptakan prespektif 

penyandang cacat dalam pengambilan segala keputusan. 

Pemerintah Indonesia juga telah menyusun Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 yaitu dalam Peraturan 

Presiden Nomor 7 Tahun 2005 untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut. 

Untuk pelaksanaan bidang kesehatan mencakup program-program prioritas 

yaitu: program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; program 

Lingkungan Sehat; program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; dan 

program Perbaikan Gizi Masyarakat. 

Pemerintah berdasarkan arah program kebijakan di atas terus 

melakukan upaya dalam meningkatkan akses layanan kesehatan yang 

berkualitas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Status 

kesehatan masyarakat Indonesia menurut penelitian berada diurutan ke-111 

dari 172 negara, hanya satu tingkat di atas Vietnam dan sangat jauh di bawah 

Malaysia, Singapura dan Thailand. Karena itu dalam Pembangunan Nasional 

2004-2009 pemerintah bertekad meningkatkannya. Tekad pemerintah tersebut 
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diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan tentang kesehatan. 

Misalnya peningkatan jumlah jaringan dan kualitas Puskesmas, peningkatan 

kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan untuk 

penduduk miskin, dan peningkatan fasilitas kesehatan dasar penduduk. 

Program-program tersebut ditujukan untuk dapat meningkatkan angka harapan 

hidup penduduk dan menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi yang hingga 

saat ini masih relatif tinggi. 

Sebagian dari program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu bidang 

kesehatan, antara lain : 

1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar lewat satu tindakan, yaitu 

penanganan secara cepat terhadap wabah penyakit, gizi buruk dan 

berbagai masalah kesehatan lainnya; 

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya tenaga medis melalui 

perekrutan tenaga medis untuk Puskesmas dan rumah sakit di daerah 

tertinggal serta persiapan aplikasi Undang-Undang Praktek Kedokteran; 

3. Pengembangkan sistem jaminan kesehatan kesehatan bagi penduduk.  

Dalam memelihara dan melindungi kesehatan masyarakat harus ada 

pemerataannya sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Baik masyarakat mampu maupun tidak mampu, masyarakat golongan 

ekonomi atas maupun masyarakat golongan ekonomi rendah. Semua berhak 

mendapatkan kesehatan sebagai salah satu hak azasi manusia. Pemerintah 

tidak boleh membeda-bedakan pelayanan kesehatan bagi warga 

masyarakatnya, karena kesehatan adalah syarat untuk hidup yang layak. 

Seperti tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 amandemen pasal 27 

tentang hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 

dan pasal 28 A tentang hak azasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk 

hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu 

dalam pasal 34 yang terdiri dari tiga point menyebutkan  bahwa fakir miskin 

dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, negara mengembangkan 

sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat 

yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, negara 
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juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang 

layak. 

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin 

pada tahun 2003 mencapai 37,4 juta atau sekitar 17,4% sedangkan pada tahun 

2004 diperkirakan menjadi 36,1 juta atau masih sebesar 16,6% dari seluruh 

penduduk Indonesia. Laporan Pembangunan Manusia 2004 juga 

mengungkapkan kondisi kualitas (fisik) manusia Indonesia yang masih sangat 

memprihatinkan. Indeks Pembangunan Manusia yang mencerminkan tingkat 

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rata rata penduduk menempatkan 

Indonesia pada peringkat 111 dari 175 negara, jauh dibawah peringkat negara-

negara tetangga seperti Malaysia (59) dan Filipina (83). 

  
Upaya besar dan mendasar sedang dilakukan untuk mengatasi masalah 

kemiskinan dan rendahnya kualitas dasar manusia Indonesia. Dalam Rencana 

Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 sudah 

diamanatkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama 

dalam pembangunan nasional. Namun, RPJM tersebut tidak besar manfaatnya 

bagi masyarakat apabila tidak dapat dilaksanakan di kantong-kantong 

kemiskinan dengan keragaman karakteristik daerah sesuai potensi dan 

sumberdaya yang dimilikinya. Untuk Melaksanakan RPJM agar bermanfaat 

bagi masyarakan miskin, perlu melibatkan seluruh komponen bangsa dalam 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat miskin. 

Untuk melindungi dan memelihara fakir miskin dan anak-anak 

terlantar di bidang kesehatan, pemerintah melalui Departemen Kesehatan 

mengembangkan berbagai upaya, antara lain mendorong kearifan petugas 

kesehatan untuk meringankan dan membebaskan biaya pelayanan kesehatan, 

menetapkan 25% tempat tidur rumah sakit bagi penduduk miskin, 

menyelenggarakan jaring pengaman sosial bidang kesehatan (JPSBK), 

mengembangkan pelayanan bebas biaya dari program kompensasi 

pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), dan menguji 

cobakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin (JPK-Gakin). 
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Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga 

miskin telah berkembang luas secara nasional sejak terjadinya krisis moneter 

dengan pembiayaan Pemerintah, baik yang bersumber dari pinjaman Bank 

Pembangunan Asia (1998-2002) maupun yang bersumber dari dana 

pengurangan subsidi BBM yakni Penanggulangan Dampak Subsidi Bahan 

Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM-BK,2003-2004). 

Dalam pelaksanaannya ternyata program-progran di atas kurang 

optimal. Oleh karena itu, Departemen Kesehatan mengambil kebijakan baru 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1241/Menkes/SK/XI/2004 telah menugaskan PT Askes (Persero) dalam 

mengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 

(PJKMM), yang sudah berjalan sejak tanggal 1 Januari 2005. 

Penduduk miskin yang mendapat kartu dari PT Askes bisa mengakses 

pelayanan kesehatan gratis untuk semua tindakan, baik di pusat, baik di 

puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah. 

PT Askes dipilih selain berpengalaman dalam mengelola pembiayaan 

kesehatan, ditetapkan sebagai salah satu badan penyelenggara jaminan sosial 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional, juga karena Askes adalah milik negara sehingga keuntungan akan 

masuk ke kas negara. Selain itu, jaringan provider (pemberi pelayan 

kesehatan) yang dimiliki PT Askes sangat luas dan beragam. Mulai dari 

Puskesmas, dokter keluarga, hingga rumah-rumah sakit pemerintah dan 

swasta dalam berbagai strata di seluruh Indonesia. 

Penunjukan PT Askes dalam pengelolalan dana PKPS BBM karena 

pemerintah ingin mengubah orientasi  pembiayaan kesehatan penduduk 

miskin. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian berformat skripsi dengan judul : “TINJAUAN TENTANG 

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 1241/MENKES/SK/XI/2004 TENTANG 
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PENUGASAN PT ASKES (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN 

PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT 

MISKIN (STUDI DI PT ASKES (PERSERO) KANTOR CABANG  

SURAKARTA)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Penelitian mempunyai bagian yang penting yaitu perumusan masalah, 

yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan penelitian sehingga 

penelitian dapat terarah dan dapat memberi gambaran secara umum mengenai 

masalah yang akan diteliti serta dapat mencapai sasaran penelitian yang 

diinginkan. 

Perumusan masalah berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi Keputusan Menteri Nomor 

1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) dalam 

Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin? 

2. Hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan Program Pmeliharaan 

Kesehatan bagi Masyarakat Miskin oleh PT Askes (persero) Kantor 

cabang Surakarta dan apakah solusinya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia mempunyai tujuan yang 

ingin dicapai, demikian pula dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan obyektif 

a. Untuk mengetahui implementasi Keputusan Menteri Nomor 

1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) 

dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat 

Miskin di PT Askes (Persero).  

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan 

Program Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin oleh PT 

Askes (persero) Kantor cabang Surakarta dan untuk mengetahui solusi 
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apa yang dilakukan oleh PT Askes (Persero) Kantor cabang Surakarta 

dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut. 

2. Tujuan subyektif 

a. Untuk melengkapi syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam 

bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta 

b. Untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh di dalam teori 

dengan kenyataan yang ada 

c. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan penulis di dalam 

Hukum Administrasi Negara  

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya dan hukum administrasi pada khususnya. 

b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan oleh civitas 

akademika dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang 

telah ada. 

2. Manfaat praktis 

a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti 

oleh penulis. 

b. Untuk lebih mengembangkan daya pikir analisis yang akan 

membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengukur sejauh mana 

kemampuan penulis dalam memperoleh ilmu. 

c. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak 

terkait dengan masalah yang diteliti. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian yang ilmiah, metode penelitian sangatlah 

penting. Suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila menggunakan 
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metode yang tepat sehingga akan mudah untuk memperoleh data yang sesuai 

dengan tujuan penelitian serta mempermudah pengembangan data untuk 

memperlancar penulisan laporan penelitian ini. Selain itu penggunaan metode 

yang tepat akan menghasilkan data dan informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan, valid, relevan, reliable dan lengkap untuk 

menganalisis permasalahan secara sistematis, konsisten dan konstruktif.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan  metode sebagai berikut. 

1. Jenis penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk 

jenis penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian empiris sosiologis 

adalah penelitian yang sasarannya berupa beragam permasalahan yang 

terjadi pada masa kini (HB Sutopo, 2002 : 34) 

Dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 

Sedangkan ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 

dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-

gambar serta informasi verbal atau normative verbal atau normative dan 

bukan dalam bentuk angka-angka. (Soerjono Soekanto, 1986:10) 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di PT Askes (Persero) Kantor Cabang 

Surakarta. 

3. Jenis data 

Jenis data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang berupa keterangan atau fakta-fakta yang 

diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian di lapangan 

b. Data sekunder 
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 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

obyeknya tetapi melalui sumber lain. Data ini diambil dari kajian 

pustaka berbagai buku dan bahan acuan lainnya seperti peraturan 

perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian 

sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

4. Sumber data 

Sumber data merupakan sumber di mana data itu dapat ditemukan dan 

dimanfaatkan untuk penelitian. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini ada dua macam yaitu: 

a. Sumber data primer 

 Sumber data primer adalah di mana data itu diperoleh langsung dari 

pihak yang terkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, meliputi 

keterangan atau data yang diberikan oleh pihak yang berwenang di PT 

ASKES (Persero) Kantor Cabang Surakarta, yang terdiri dari Kepala 

Administrasi dan Keuangan, Kepala Seksi Bagian Hubungan 

Pelanggan, Kepala Seksi PJKMM dan pelaksananya. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang 

secara tidak langsung diperoleh. Sumber data ini bersifat melengkapi 

sumber data primer meliputi buku-buku ilmiah, peraturan perundang-

undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

a. Studi lapangan (Field Research) 

Studi lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan terjun 

langsung ke objek penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan 

penulis adalah sebagai berikut. 

1. Pengamatan (observation) 
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 Pengamatan atau observation  adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang diteliti atau membuat 

deskripsi lengkap terhadap obyek penelitian sehingga peneliti dapat 

memahami dengan cermat. 

2. Wawancara (Interview) 

 Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

menggunakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui 

percakapan dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait 

langsung dengan obyek yang diteliti. 

b. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi kepustakaan atau Library Research berguna untuk mendapatkan 

landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku ilmiah, 

peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip 

dan hasil penelitian lainya yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

6. Teknik analisis data 

Setelah data terkumpul dalam suatu penelitian hal yang penting 

harus dilakukan adalah melakukan teknik analisis data. Tujuannya adalah 

menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterprestasikan. Hal ini berguna untuk mencari jawaban permasalahan 

yang diteliti. Analisis data menurut Lexy J. Moelong, adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja. Penulis dalam menganalisis data menggunakan model 

analisis interaktif yaitu: 

 

“Data yang terkumpul di analisa melaui tiga tahap: mereduksi data, 
menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan, selama itu, 
dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, 
sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lain 
secara otomatis” (HB Sutopo, 1993:15). 
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Model analisis interaktif apabila digambarkan dalam skema adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Bagan Analisis Data Kualitatif Model Interaktif 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut. 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan tentang: latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

 BAB II  :   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang: 

A. Landasan Teori 

B. Kerangka Pemikiran 

BAB III  :    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

B. Implementasi Keputusan Menteri nomor 

1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT 

Askes (Persero) dalam Mengelola Program 

Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pemeliharaan 

Kesehatan bagi Masyarakat Miskin oleh PT Askes 

(Persero) Kantor cabang Surakarta dan Solusinya 

BAB IV  :    PENUTUP 

Pengumpulan 
Data 

Sajian 
Data 

Reduksi 
Data 

Penarikan 
Kesimpulan/verifikasi 
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 Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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