
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kebijakan Publik 

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk 

mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kebijakan Publik menurut Heinz 

Eulau dan Kenneth prewitt (Leo Agustino, 20I2:6) adalah “sebagai” Keputusan 

Tetap” yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repitisi) tingkah laku 

dari mereka yang membuat dan dari mereka  yang mematuhi keputusan tersebut”. 

Menurut Thomas R.Dye Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan atau dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila 

pemerintah memilih untuk melakukan suatu maka harus ada tujuannya (objeknya) 

dan kebijakan publik itu meliputi semua pemerintah, jadi bukan semata-mata 

merupakan pernytaan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. 

Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk 

kebijaksanaan Negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” 

oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan 

“sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.(Edi Suharto, 2005:44) 

Definisi lain mengenai Kebijakan Publik Menurut Carl Friedrich yang 

mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang 

diusulkan oleh seseorang oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (Kesulitan-kesulitan) 

dan kemungkinan-kemungkinan (Kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan 
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tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud”.(Leo Agustino,2012:7) 

James Anderson (Leo Agustino, 2012:7) mendefenisikan bahwa kebijakan 

adalah “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang 

diikuti dan dilaksanakan oleh sorang aktor yang berhubungan dengan suatu 

permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”. 

David Eston(Mifta Thoha, 2003:62) mendefenisikan bahwa kebijakan 

publik adalah alokasi nilai otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya 

pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat dan 

semuanya dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan 

adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut. 

William N.Dunn (Kristian Widya W, 2006) mengatakan bahwa kebijakan 

publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif 

yang saling trgantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang 

dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. 

Sedangkan menurut Robert Eyestone (Leo Agustino 2008:6 

)mendefenisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah 

denagan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa defenisi tersebut 

masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan 

publik dapat mencakup banyak hal. 

Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan 

tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan 

diarahkan pada apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. 
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2.2 Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Usman mengemukakan “implementasi adalah bermuara pada 

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi 

bukan sekedar aktivitas, tetapi kegiatanyang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan” (Usman.2002:70). 

Pengertian Implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa 

implementasi adalah sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

dilakukan secra bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri 

tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. 

Menurut Guntur Setiawan Implementasi adalah perluasan aktivitas yang 

saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana,birokrasi yang efektif 

(Setiawan. 2004:4). 

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa 

implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau 

seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan 

melakukan penyesuaian dalam tubuh birikrasi demi terciptanya suatu tujuan yang 

biasa tercapai denagn jaringan pelaksanaan yang bisa dipercaya. 

Defenisi lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Leo Agustino,2012:8) 

mendefenisikan Implementasi Kebijakan sebagai “pelakasana keputusan 

kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula 

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 
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keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan 

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang 

ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 

implementasi nya”. 

Menurut (Harbani Pasalong, 2008) implementasi kebijakan menurut 

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo adalah proses mentransformasikan suatu 

rencana kedalam praktik. 

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (Solichin Abdul Wahab,2004:65), 

mendefenisikan implementasi Kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. 

Dan menurut Grindle (dalam harbani Pasalong, 2008 :57-58), 

impelementasi kebijakan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh denagn 

muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin 

mempengaruhinya. Melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sarat denagan 

kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah eksekutif dan 

legislatif kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut 

tidak terlepas dengan kepentingan politik atau kekeuasaan. Dari definisi tersebut 

dapat diketahui bahwa imp;ementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:  

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.  

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan  

3. Adanya hasil kegiatan. 
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Berdasarkan uaraian tersebut dapat diketahui bahwa implementasi 

kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan 

melakukan kegiatan atau suatu aktivitas, sehingga pada akhirnya akan 

mendapatkannya suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu 

sendiri. 

 

2.3  Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Publik 

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi Kebijakan Publik maka 

perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu 

model kebijakan. Terdapat bnyak model yang dipakai untuk menganalisi sebuah 

implementasi kebijakan, namun kali ini saya menggunakan model implementasi 

yang dikemukakan oleh George C.Edward III (Leo Agustino, 2012:149). 

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang 

dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang sling berinteraksi dan 

mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditmpilkan 

guna mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan 

yaitu faktor  

1. Komunikasi  

2. Sumber daya 

3. Disposisi dan  

4. Struktur birokrasi. (Edward dalam Agustino 2012:149). 

Variabel tau faktor pertama adalah komunikasi. Menurutnya lebih lanjut, 

sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan 
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publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah 

mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan 

mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan denagan baik, sehingga 

setiap kepetusan kebijakan dan peraturan implementasi harus diransmisikan (atau 

dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi (atau 

pentransmisiankan informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para 

implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang 

ditetapkan didalam masyarakat. 

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur 

keberhasilan variabel komunikasi tersbut yaitu : 

a. Tansmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam 

penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), 

hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa 

tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah 

jalan. 

b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan 

haruslah jelas dan tidak boleh membingungkan. 

c.  Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi 

haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering 

berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana 

dilpangan. 
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Variabel atau faktor kedua adalah Sumber daya. Edward III dalam 

Agustino (2012:151) mengemukakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa 

elemen, yaitu: 

a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah 

staf.kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya 

disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memedai ataupun 

tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor 

saja tidak mencukupi tetapi diprlukan pulak kecukupan staf dengan 

keahlian dan kemampuan yang diperlukam dalam pengimplementasikan 

kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu 

sendiri. 

b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua 

bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan. Dan kedua menegenai data kepatuhan dari para 

pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah 

ditetapkan. 

c. Wewenang, bersifat formal agar pemerintah dapat dilaksanakan. 

Kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana 

dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. 

d. Fasilitas, fasilitas fisik jugamerupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin memeilki staf yang mencukupi dan 

memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya 
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fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan 

bberhasil. 

Variabel ketiga faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 

implementasi kebijakan publik (Edward III Agustino 2012:152) adalah Disposisi 

atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam 

pendekatan suatu kebijakan publik. 

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel/faktor disposisi, 

menurut Edward III adalah: 

a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan 

menimbulkan hambtan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan bila personil ada yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan 

yang diinginkan oleh pejabat tinggi. 

b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang digunakan 

untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksanan dengan 

memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak 

menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh 

para pembuat kebijakan mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi. 

Variabe keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi 

kebijakan .publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk 

melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksanan kebijakan 

mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, kemungkinan kebijakan tersebut 

tidak dapat terlaksanan atau terealisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam 

struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama 
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banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang 

tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumber menjadi tidak efektif dan 

menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksanan sebuah kebijakan 

harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan 

jalan melakukan koordinasi dengan baik. (Edward III dalam Agustino (2012:153). 

 

2.4 Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah program bantuan 

sosial untuk pelayanankesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini 

diselenggarakan secar nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka 

mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. 

Pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi 

tanggungjawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan 

kontribusi sehingga mengahsilkan peayanan yang optimal. (Sumber: Pedoman 

pelaksanaan JAMKESMAS Tahun 2008 Oleh Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, 2008:5). 
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2.4.1 Struktur Tim Koordinasi Program JAMKESMAS Tingkat Kecamatan 

Kampar 

Sumber : Kantor Kecamatan Air Tiris 2016 

2.4.2  Prosedur Administrasi Pemberian Kepesertaan JAMKESMAS 

Administrasi kepesertaan meliputi: Registrasi, penerbitan dan 

pendristribusian kartu sampai ke peserta sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

PT Akses (Persero) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Data peserta yang sudah ditetapkan pemda,kemudian dilakukan entri oleh 

PT Akses (Persero) untuk menjadi database kepesertaan dikabupaten/kota 

2. Entri data setiap peserta meliputi antara lain: 

a. Nomor Kartu 

b. Nomor Peserta 

c. Jenis Kelamin 

d. Tempat dan Tanggal Lahir 

e. Alamat 

3. Berdasarkan database tersebut kemudian kartu diterbitkan dan 

didistribusikan sampai ke peserta 

CAMAT AIR TIRIS
KETUA PELAKSANAAN 

PROGRAM

KEPALA PUSKESMAS

SEKRETARIS KECAMATAN

BAGIAN KESRA
WAKIL PELAKSANAAN 

PROGRAM

ANGGOTA PELAKSAN 
PROGRAM JAMKESMAS

SAKSI PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT
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4. Pt Akses (Persero) menyerahkan kartu peserta kepada yang 

berhak,mengacu kepada penetapan bupati/walikota dengan tanda terima 

ang ditandatangani/cap jempol peserta atau anggota keluarga peserta 

5. PT Akses (Persero) melaporkan hasil pendristribusian kartu peserta kepada 

Bupati/Walikota Gubernur,Departemen Kesehatan R.I,Dinas Kesehatan 

Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit setempat. (Dalam 

pedoman pelaksanaan JAMKESMAS 2008). 

2.4.3 Alur Registrasi dan Distribusi Kartu Peserta JAMKESMAS 

Gambar 2.1 : Alur Registrasi dan Distribusi Jaminan Kesehatan 

Masyarakat  

Sumber : Pedoman pelaksanaan JAMKESMAS 2008 

Berdasarkan gambar alur registrasi dan distribusi kartu JAMKESMAS 

yang digambarkan diatas, dapat dijelaskan bahwa sasaran nasional ditetapkan 

sebanyak 76,4 Juta jiwa, kemudian sasaran atau jumlah kuota dari penetapan 

dari Pemda Kabupaten/Kota, selanjutnya data tersebut disinkronisasikan BPS 

KAB/Kota, selanjutnya dibuat penetapan berdasarkan SK Bupati/Wali Kota 

sesuai dengan jumlah sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya 

SASARAN NASIONAL 
76,4 JUTA JIWA

SASARAN KUOTA 
KABUPATEN/KOTA

PENETAPAN SK BUPATI/
WALIKOTA 

BERDASARKAN KUOTA

ENTRY DATA BASE 
KEPERSETAAN

SINKRONISASI DATA BPS 
KAB/KOTA

PESERTA
DISTRIBUSI 

KARTU

TERBIT
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entry data Base kepesertaan seperti Nomor Kartu, Nama Peserta, jenis kelamin 

dan sebagainya, lalu kartu JAMKESMAS siap diterbitkan dan didistribusikan 

kepada penerima Kartu JAMKESMAS sesuai dengan data penerima. 

2.4.4 Tahap-tahap Mendapatkan Kartu Anggota JAMKESMAS diDesa 

Limau Manis 

Gambar 2.2 : Tahap-tahap Mendapatkan Kartu Anggota JAMKESMAS 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Desa Limau Manis 2016 

Berdasarkan gambar tahap-tahap dalam mendapatkan Kartu anggota 

JAMKESMAS yang digambarkan diatas, dapat dijelaskan bahwa, pertama 

peserta mendatangi Kantor Desa untuk mengambil kartu anggota 

JAMKESMAS, terleih dahulu data penerima JAMKESMAS di sinkronisasi 

terlebih dahulu dibagian administrasi Desa dengan membawa KTP/KK, 

sesudah sinkronisasi data masyarakat maka kartu anggota JAMKESMAS 

dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan yang diserahkan oleh pihak 

Desa Limau Manis. 

2.4.5 Pelayanan JAMKESMAS di Kantor Desa Limau Manis  

Program JAMKESMAS ialah program yang memberikan hak kepada 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan 

kesehatan rawat jalan (RJ) dan rawat inap (RI), serta pelayanan kesehatan 

rujukan rawat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL) dan 

Peserta 

JAMKESMAS 

Sinkronisasi Data 

Peserta 

JAMKESMAS di 

Kantor Desa 

Pulang PemberianKartu 

JAMKESMAS 
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pelayanan gawat darurat. Sedangkan untuk pelayanan di PUSKESMAS di 

Desa Limau Manis dibatasi sesuai dengan tingkat kesanggupan dalam 

melakukan tindakan kesehatan. DiDesa Limau Manis hanya memberi 

pelayanan rawat jalan tingkat pertama 

1. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan iberikan di PUSKESMAS dan 

jaringannya. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) di PUSKESMAS 

diDesa Limau Manis meliputi: 

a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh 

dokter spesialis/umum 

b. Rehabilitasi medik 

c. Tindakan medis 

d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi 

e. Pelayanan Keluarga Berencana (alat/obat KB kontrasepsi) 

f. Pelayanan darah 

g. Pemeriksaan kehamilan 

Sumber : pedoman pelaksanaan JAMKESMAS 2008 

2.4.6 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesehatan diPUSKESMAS 

Kecamatan Kampar 

Gambar 2.3 :  SOP Pelayanan Kesehatan diPUSKESMAS kecamatan 

Kampar 

 

Peserta 
JAMKESMAS

Pelayanan 
kesehatan

pulangLoket PUSKESMAS

 Sumber : PUSKESMAS Kecamatan Kampar 2016 
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Berdasarkan gambar SOP pelayanan kesehtan diPUSKESMAS 

Kecamatan Air Tiris yang digambarkan diatas, dapat dijelaskan bahwa, 

pertama peserta mendatangi PUSKESMAS, selanjutnya peserta 

JAMKESMAS menuju loket PUSKESMAS untuk sinkronisasi data 

JAMKESMAS, setelah selesai baru peserta mendapatkan Pelayanan kesehatan 

diPUSKESMAS Kecamatan Kampar. 

2.4.7 Bentuk Pelayanan JAMKESMAS di Kecamatan Kampar 

Adapun bebtuk pelayanan yang terdapat diKecamatan Kampar di 

JAMKESMAS  ialah hanya Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) meliputi : 

a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter 

spesialis/umum 

b. Rehabilitasi medik 

c. Tindakan medis 

d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi 

e. Pelayanan Keluarga Berencana (alat/obat KB kontrasepsi) 

f. Pelayanan Darah 

g. Pemeriksaan Kehamilan. (sumber: PUSKESMAS Kecamatan 

Kampartahun 2016). 

 

2.5 kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ialah penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek 

permasalahan penelitian. Agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat 

dipahami dengan jelas maka penulis membuat kerangka berpikir sebagai tertera 

pada gambar diawah ini: 
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Gambar2.4 :Kerangka Pemikiran 

 

 

     

    

  

  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian No.40 tahun 2012 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan diatas,dapat 

dijelaskan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah berupa pemberian Kartu 

Indonesia Sehat dalam pemerintah dipengaruhi oleh Dana amanat dan nirlaba, 

Menyeluruh (komprehensif) ,pelayanan terstruktur dan efisien,transparan dan 

akuntabel yang bertujuan agar tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan. 

 

2.6 Konsep Operasional 

2.6.1 Defenisi Konsep 

Berdasarkan  uaraian konsep diatas dapat dirumuskan sefenisi konsep 

pada karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Berupa 
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2012 



 27 

Pemberian JAMKESMAS dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan diDesa 

Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar” adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi 

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa 

indonesia berarti pelaksanaan atau penetapan. Istilah suatu implementasi 

biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

2. Kebijakan 

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang 

diusulkan seseorang,kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan ( kesulitan-kesulitan ) dan 

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu 

3. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk 

melaksanakan salah satu tugas pokoknya,yakni memberikan pelayanan 

publik kepada masyarakat. 

4. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah program 

bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. 

Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang 

dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi 

masyarakat miskin. 
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2.6.2 Indikator penelitian 

  Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang 

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam pemberian JAMKESMAS 

terhadap masyarakat Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar, maka pendekatan konsep dan indikator yang digunakan adalah 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  

Referensi Indikator Sub Indikator 

Undang-undang 

No.40 Tahun 2012 

tentang pelaksanaan 

program jaminan 

kesehatan daerah 

Dana amanat dan 

nirlaba  

Dana ini diambil dari APBN 

dan dari dana masyarakat 

setempat, dan bersifat nirlaba 

atau tidak mengambil 

keuntungan 

Menyeluruh 

(komprehensif) sesuai 

dengan standar 

pelayanan medik yang 

cost effective dan 

rasional. 

Ini besifat bersifat yang 

menyeluruh agar semua 

masyarakat mendapatkan 

pelayanan yang sesuai medik 

yang effective 

Pelayanan terstruktur, 

berjenjang dengan 

portabilitas dan 

ekuitas. 

 

Fasilitas kesehatan lanjutan 

penerima rujukan wajib 

merujuk kembali peserta 

Jamkesmas disertai jawaban 

dan tindak lanjut yang harus 

dilakukan 

jika secara medis peserta sudah 

dapat dilayani di fasilitas 

kesehatan yang 

merujuk. 

Efisien, transparan 

dan akuntabel. 

Pemberian pelayanan kepada 

peserta oleh fasilitas kesehatan 

lanjutan 

harus dilakukan secara efisien 

dan efektif 

 


