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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Kebijakan Publik   

Irawan Soehartono dan Bambang Shergi Laksmono (2008 : 3) menyatakan 

bahwa kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja 

dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula 

governance yang menyentuh pengelolaa sumberdaya publik.  

William N. Dunn dalam Harbani Pasolong (2013 : 39) mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan 

yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang 

menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, 

pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

Chaizi Nasucha dalam Harbani Pasolong (2013: 39) mengatakaan bahwa 

kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu 

kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan 

tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan 

dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang 

harmonis. 

Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah kebijakan pulblik untuk 

dilaksanakan dalam bentuk ril, bukan untuk sekedar dinyatakan, kebijakan publik  

untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan 

publik itu sendiri. 
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Sejalan dengan amandemen UUD 1945 (tahun 2002), Indonesia kini 

mempunyai UU tentang kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang 

selain berfungsi sebagai payung bagi sistem jaminan sosial yang ada selama ini, 

juga secara bertahap diarahkan untu memperluas cakupan kepesertaan dan 

meningkatkan jenis jaminan sosial. SJSN mencakup 5 program, yang  terbagi 

dalam program jangka pendek (jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja) 

dan jangka panjang (jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian). 

Kebijakan tersebut diterapkan hingga ke daerah-daerah yang menggunakan 

kebijakan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)  seperti di Kota Pekanbaru yang 

dioperasinalkan dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang 

penyeleggaraan jaminan kesehatan daerah Provinsi Riau. 

2.2 Konsep Administrasi 

Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua 

kata yaitu “ad” dan “ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam Bahasa 

Indonesia berarti melayani dan atau memennuhi. 

Administrasi dalam arti sempit berarti segala kegiatan tulis-menulis, catat-

mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik serta penyimpanan dan pengurusan 

masalah-masalah yang hanya bersifat teknis ketata-usahaan belaka (Mashur dan 

Mahfud, 2006 : 6). 

Administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan 

yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang P.Siagian, 2001: 4). 
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Sondang P. Siagian dalam (Inu Kencana Syafiie 2003 : 5) meyatakan bahwa 

administrasi adalah keseluruhan proses dari keputusan-keputusan yang telah 

diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang  manusia 

atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut 

Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua 

orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk 

mencapau tujuan yang telah ditentukan.   

Prajudi Atmosudirjo dalam (Inu Kencana Syafiie 2003 : 4) menyatakan 

bahwa administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu 

di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi iini berkaitan dengan 

organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam 

masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di 

situ terdapat administrasi. 

Sondang P. Siagian dalam buku (Wirman Syafri, 2012: 9) mendefinisikan 

administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau 

lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya.  

Administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraaan kekuasaan 

pemerintah negara dengan memanfaaatkan dan mendayagunakan segala 

kemampuan aparatur negara serta segenap dna dan daya untuk terciptanya tujuan 

dan terlaksananya tugas negara (Sahya Anggara 2012: 12). 
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2.2.1 Verifikasi 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa verifikasi 

merupakan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan, dan 

lain sebagainya. Verifikasi adalah proses menentukan kebenaran dari suatu 

pernyataan dengan menggunakan sebuah metode yang empirik.      

Berdasarkan buku petunjuk teknis penyelenggaraan Jamkesda pada tahun 

2016 oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, bahwa verifikasi adalah kegiatan 

menguji kebenaran administrasi, kebenaran pelayanan yang telah dilakukan oleh 

PPK I. Verifikasi di Puskesmas dilakukan oleh Tim Pengelola program 

Jamkkesda Kota Pekanbaru, sedangkan verifikasi di PPK I dilakukan oleh 

verifikasi Independent.  

Verifikasi atas pelayanan kesehatan dalam program Jamkesda di PPK I 

meliputi: 

a. Administrasi kepesertaan meliputi karu peserta yang sah oleh instansi yang 

berwenang, No. SKP. Surat lanjutan; 

b. Administrasi pelayanan meliputi nama peserta pasien, No.SKP. nama dokter 

pemeriksa, tanda tangan komite medik (pada kasus tertentu); 

c. Administrasi keuangan meliputi bukti pembayaran tarif paket INA-CBGs 

dilampiri dengan form pengajuan klaim INA-CGBs; 

d. Tangan pelaksana verifikasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari di PPK I 

berada di bawah pembinaan dan koordinasi Tim Pengelola program Jamkesda 

Kota Pekanbaru. 
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Berdasarkan pertunjuk teknis Jamkesda Kota Pekanbaru tahun 2016, maka 

proses verifikasi dalam pelaksanaan Jamkesda meliputi: 

a. Memeriksa keabsahan dokumen identitas peserta Jamkesda; 

b. Memeriksa surat rujukan asli dari Puskesmas dan surat Jaminan pelayanan oleh 

fasilitas kesehatan lanjutan; 

c. Memeriksa kebenaran penulisan diagnosis, prosedur, No.Kode oleh petugas 

RS; 

d. Merekapitulasi pengajuan klaim oleh petugas RS sesuai format yang 

ditentukan; 

e. Merekapitulasi pertanggungjawaban dana fasilitas kesehatan lanjutan yang 

sudah bayar; 

f. Menandatangani rekapitulasi pertanggungjawaban dan fasilitas kesehatan 

lanjutan; 

g. Memeriksa rekapitulasi pertanggunjawaban dan yang sudah ditandatangani 

oleh Direktur RS.S. 

2.3 Manajemen 

Wirman Syafri (2012:12) menyatakan bahwa manajemen merupakan 

rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk 

mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. 

Suwatno dan Donni Juni Priansa (2014 :16) menyatakan bahwa manajemen 

merupakan ilmu dan eni mengatur proses pemanfaatan sumber daya mmanusia 

dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. 
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George R. Terry dalam Malayu S. Hasibuan (2011: 3) menyebutkan bahwa 

manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri  dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan 

untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 

Dr.T. Hani Handoko, M.B.A (2003: 10) mendefinisikan manajemen sebagai 

bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan 

mencapai dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-

fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan 

personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), 

dan pengawasan (controlling). 

James A.F. Stoner dan Charles Wankel dalam H. B. Siswanto (2012: 21) 

menyatakan bahwa: “Management is the process of planning, organizing, 

leading, and controlling the efforts of organization  members and of using all 

other organizing resources to achieve stated organization goal”. Manajemen 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian 

upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya 

demi tercapainya tujuan organisasi. 

2.4 Konsep Pelaksanaan  

Daniel Maxmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Leo 

Agustino (2008: 139) menyatakan, bahwa: 

“Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan 

dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk 
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perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan 

peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di 

atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan 

berbagi cara  untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. 

Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang ada 2 pilihan langkah dalam implementasi 

kebijakan publik yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program 

atau dalam bentuk peraturan perundang-undangan antara lain Kepres, Kepmen, 

Keputusan Kepala Daerah,, Keputusan Dinas dan lain-lain (Riant Nugroho, 2008: 

432-433). 

Lilik Ekawati (2005: 42), menyatakan bahwa definisi implementasi secara 

implisit mencakup tindakan oleh individu atau kelompok privat (swasta) dan 

publik yang langsunng pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam 

keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini meliputi usaha 

mentransformasikan keputusan dalam tindakan operasional, berusaha mencapai 

perubahan besar dan kecil sebagaimana dimandatkan oleh keputusan kebijakan. 

2.5 Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah)  

 Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat 

sangat miskin, miskin dan hampir miskin diluar kuota Jamkesmas (BPJS) atau 

yang belum mempunyai jaminan kesehatan di Kota Pekanbaru perlu 

diselenggarakan Jamkesda. Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 

7 Tahun 2011  dalam pasal 1 ayat 12 tentang pelaksanaan jaminan kesehatan 

daerah disebutkan bahwa jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) adalah suatu 
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penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang kepesertaan, pelayanan 

kesehatan, badan penyelenggara, dan pengorganisasianny ditetapkan oleh 

pemerintah daerah dan dibiayai oleh APBD. Jamkesda dilaksanakan dengan 

tujuan agar peserta dan/atau anggota keluarganya memperoleh pelayanan dan 

pembiayaan kesehatan yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah 

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 

Masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk ke dalam progra 

jamkesmas selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuh 

membiayai kesehatannya yang termasuk ke dalam program jamkesda. Pemerintah 

Kota Pekanbaru telah melaksanakan progra jamkesda sejak tahun 2011 hingga 

sampai saat ini. 

 Untuk mewujudkan pelayanan Jamkesda yang bermutu, transparansi dan 

akuntabel maka diterbitkanlah petunjuk teknis Jamkesda yang memuat kebijakan 

Jamkesda di Kota Pekanbaru, yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

Jamkesda di Kota Pekanbaru.Program Jamkesda diselenggarakan dengan prinsip 

yaitu: 

a. Peserta adalah masyarakt miskin, hampir miskin dan masyarakat yang 

menderita penyakit kronis yang memerlukan biaya mahal dalam peawatannya 

seperti jantung, ginjal dan kanker yang memiliki KK, dan KTP Kota 

Pekanbaru; 

b. Pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan 

kesehatan; 
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c. Pelayanan kesehatan yang diberikan atas dasar indikasi medis bukan indikasi 

sosial; 

d. Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutaan rujukan ke PPK 

lanjutan tingkat I dilakukan dengan dana yang dikelola oleh Dins Kesehatan 

Kota Pekanbaru; 

e. PPK lanjutan tingkat I atau rumah sakit rujukan program Jamkesda Kota 

Pekanbaru adalah rumah sakit yang bekerja sama dengan tim pengelola 

Jamkesda Kota Pekanbaru yaitu RS Petala Bumi, RS Ibu dan Anak Zainab RS 

Sansani dan RS Kasih; 

f. Pelayanan kesehatan rujukan ke PPK lanjutan tingkat II dilakukan dengan dana 

yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau; 

g. PPK lanjutan tingkat II adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan tim 

pengelola Jamkesda Provinsi Riau yaitu RSUD Arifin Achmad, PS PMC, RSJ 

Tampan; 

h. PPK lanjutan tingkat III adalah RSCM, RS Jantunng Harapan Kita dan RS 

Anak Harapan Kita serta RS Adam Malik; 

i. Pelayanan kesehatan rujukan ke PPK lanjutan diberikan di kelas III. 

j. Pelayanan kesehatan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang; 

k. Pelayanan kesehatan dilakukan secara transparansi dan akuntabel; 

l. Dalam kondisi gawat darurat, eserta dapat angsung ke rumah sakit rujukan; 

m. Pelayanan kesehatan rujukan di RS lain diluar rumah sakit yang bekerjasama 

dengan tim pengelola Jamkesda Kota Pekanbaru menjaadi tanggungan pasien 

sendiri.   
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2.6 Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian 

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap individu. 

Tanpa kesehatan, mustahil manusia dapat beraktivitas dengan optimal. Terlebih 

lagi kaum muslimin, ibadah seperti sholat, puasa, haji, bekerja, menuntut ilmu 

hingga dakwah mustahil terealisasi secara sempurna tanpa syarat sekaligus 

kebutuhan yang satu ini. 

Dalam ajaran islam, negara mempunyai peran sentral dan sekaligus 

bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk dalam urusan 

kesehatan. Masyarakat berhak mendapatkan hak memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau dan secara adil, hal ini sesuai dengan 

firman Allah SWT yang berbunyi: 

                                    

                 

 “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 

kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku 

adil “(QS. Al-Mumtahanah: 8). 

Di antara tanggung jawab Imam atau Khalifah adalah mengatur pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan dasar (primer) bagi rakyatnya secara keseluruhan. Yang 

termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar bagi rakyat adalah kebutuhan keamanan, 

kesehatan dan pendidikan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw: 
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بَحَ  َمن   بِو، فِي آِمنا   أَص  ِمِو، قُوتُ  ِعن َدهُ  بََدنِِو، فِي ُمَعافىِ  ِسر  ن يا لَوُ  ِحيَزت   فََكأَنََّما يَو   الدُّ

 بَِحَذافِي ِرىَا
“Siapa saja yang saat memasuki pagi merasakan aman pada kelompoknya, 

sehat badannya dan tersedia bahan makanan di hari itu, dia seolah-olah telah 

memiliki dunia semuanya”. (HR al-Bukhari, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah). 

2.7 Definisi Konsep   

 Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan 

pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam 

penulisan pada bagian berikutnya, yaitu dengan mendefenisikan  sebagai berikut:  

a. Proses adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi, yang 

mengubah input menjadi output. Kegiatan ini memerlukan alokasi sumber daya 

seperti orang da materi. 

b. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi , pelayanan, dan 

pembiayaan yang telah dilakukan Puskesmas dan PPK tingkat 1. Pelaksanaan 

adalah suatu proses kegiatan yang dilaksankan oleh suat badan atau wadah 

secara berencana, terraur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. 

c. Pelaksanaan adalah suatu penerapan dari pelaksanaan kebijakan 

penyelenggaraan jamkesda yang meliputi analisis kebijakan, advokasi, 

sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, pelatihan, fasilitas pelayanan, 

penyediaan pelayanan, pengelolaan laporan dengan dukungan sistem 

innformasi manajemen. 

d. Jamkesda adalah salah satu bentuk perlindungan sosial dibidang kesehatan 

bagian sebagian masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar 

kesehatan yang layak berupa pelayanan kesehatan yang menyeluruh, mencakup 
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upaya kuratif dan rehabilitatif melalui mekanisme asuransi sosial yang 

mennjamin kendali biaya (efisien) dan kendali mutu (efektif). 

e. Puskesmas adalah unsur pelaksana Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, adapun Puskesmas 

yang dimaksud disini adalah Puskesmas Pekanbaru Kota. 

f. Kebijakan adalah suatu keputusan pemerintah dalam membuat kebijakan 

penyelenggaraan jamkesda untuk masyarakat miskin dan kurang mampu yang 

tidak mendapatkan jaminan kesehatan.   
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2.8 Konsep Operasional 

No Variabel Indikator Sub Indikator 
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Prosedur verifikasi 

dalam Penerimaan 

jaminan kesehatan 

daerah (Jamkesda) di 

Puskesmas 

Pekanbaru Kota 

Provinsi Riau?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Memeriksa keabsahan

dokumen identitas 

peserta  

 

a. Sesuai KK 

b. KTP 

c. Kartu Peserta 

Jamkesda 
 

b. Memeriksa Surat      

Rujukan Asli 

 

a. Pemeriksaan Surat 

Rujukan Asli 

b. Pemeriksaan Surat 

Jaminan Pelayanan  

c. Memeriksa kebenaran 

penulisan no.kode  

 

a. Penulisan 

Diagnosa 

b. Prosedur No.Kode 

dan lain-lain  

d. Merekapitulasi 

pengajuan klaim 

 

a. Penginputan 

pengajuan klaim 

b. Pengelompokkan 

pengajuan klaim 

c. Memproses 

pengajuan klaim  

e. Merekapitulasi 

pertanggung 

jawaban dana 

fasilitas kesehatan 

lanjutan 

 

a. Penginputan LPJ 

b. Mengelompokkan 

LPJ 

c. Memproses LPJ 
 

f. Menandatangani 

rekapitulasi 

pertanggung jawaban 

dana fasilitas 

a. Proses 

Pemeriksaaan 

b. Penandatanganan 
 

g. Mememeriksa  

rekapitulasi 

pertanggungjawaban  

yang sudah ditanda 

tangani 

 

a. Pemeriksaaan 

kebenaran 

tandatangan 

b. Pemeriksaan nama 

penandatanganan 

c. Pemeriksaan waktu  
 Sumber: Perda Perda nomor 7 tahun 2011 tentang pelaksanaan Jamkesda 

Provinsi Riau dan Buku Petunjuk Teknis Jamkesda Kota Pekanbaru 2016 
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2.9 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standar Pelaksanaan Jamkesda (Peraturan Daerah Provinsi 

Riau Nomor 7 tahun 2011) meliputi: 

 Kepesertaan 

 Pelayanan Kesehatan 

 Badan Penyelenggara 

 Pengorganisasian 

 

 Verifikasi: 

Menguji kebenaran administrasi dan 

kebenaran pelayanan yang 

dilakukan oleh PPK I 

Standar Pelaksanaan: 

 

- Memeriksa keabsahan dokumen identitas peserta  

- Memeriksa Surat Rujukan Asli 

- Memeriksa kebenaran penulisan no.kode  

- Merekapitulasi pengajuan klaim 

- Merekapitulasi pertanggungjawaban dana fasilitas kesehatan 
lanjutan 

- Menandatangani rekapitulasi pertanggungjawaban dana 
fasilitas 

- Mememeriksa rekapitulasi pertanggungjawaban yang sudah 

ditandatangani 

Kesejahteraan dan 

Kemakmuran 

Masyarakat 
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2.10 Penelitian Terdahulu  

Ada penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu: 

1. Anindya Putri ( Implementasi Program Jaminan Kesehatan Daerah di 

Puskesmas Simpang Tiga Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan JAMKESDA Provinsi 

Riau: 2015). Kesimpulan: Impementasi program jamkesda di Puskesmas 

Simmpang Tiga Kota Pekanbaru belum maksaimall karena adanya pembatasan 

sebenarnya dikarenakan pada anggaran yang ada terkait dengan APBD Kota 

Pekanbaru. 

2. IBP Indonesia Core Team (Jamkesmas dan Program Jaminan Kesehatan 

Daerah/Jamkesda: 2012). Kesimpulan: Assessment program jaminan kesehatan 

daerah telah mengidentifikasi beberapa isi kunci yang penting untuk 

diperhatikan dalam merealisasi pelaksannaan jaminan kesehatan semesta di 

Indonesia, yakni Prospek cakupan universal jaminan kesehatan di Indonesia; 

Program jaminan kesehatan daerah sebagai pelengkap program nasional dalam 

mencapai cakupan jaminan kesehatan universal: dan Agenda penelitian dan 

avokasi organisasi masyarakat sipil di Indonesia. 

3. Gunawan,Adam Idris dan Muhammad Noor (Pelaksanaan Pelayana Pasien 

Peserta Program Jamkesda, Studi Kasus Pada RSUD Kabupaten Penajam Paser 

Utara: 2013). Kesimpulan: Program pelayanan Kesehatan Jamkesda meruakan 

salah satu sektor penting dalam kerangka Gerakan Pembangunan Masyarakat 

Desa Mandiri (Gerbang Madani), dimana masyarakat diharapkan menjadi lebih 
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mandiri dalam memenuhi kebutuhannya dalam rumah sakit dan puskesmas 

sebagai pemberi pelayanan kesehatan. 

4. Dedi Irawan (Studi Tentang Proses Pelaksanaan Jamkesda oleh UPTD 

Jamkesda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2013). Kesimpulan: Proses persiapan 

awal samai dengan pelaksanaan dan penyelesaian akhir jamkesda sudah 
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