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Amanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 28-H, Undang-Undang Nomor 23/ 

1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 40/2004, tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN) menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan 
kesehatan,oleh karena itu dengan diluncurkannya program Jamkesmas adalah untuk 
menjawab amanat UUD 1945. Berdasarkan studi pendahuluan masih ditemukan sebagian 
pengguna Jamkesmas masih dikenakan tambahan biaya dalam berobat baik di Puskesmas 
maupun di Rumah Sakit. 

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan Pengembangan Kebijakan 
Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam Pelayanan 
Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kabupaten Jombang. 

Dasar teori yang mendukung adalah tentang Pengertian pengawasan , prinsip-
prinsip pengawasan, indikator pengawasan, karakteristik pengawasan efektif, 
kelembagaan pengawasan,alur pengaduan masyarakat,jenis-jenis layanan yang dijamin 
Jamkesmas dan kerangka pemikiran bagaimana alur  pelayanan Jamkesmas seharusnya 
dilaksanakan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisa kualitatif dengan 
harapan agar penelitian ini mendapatkan informasi yang mendalam. 

Di dalam pembahasan didapatkan hasil penelitian,yaitu di dalam pengawasan 
langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan fungsional, dan pengawasan 
masyarakat tidak berjalan efektif, utamanya pengawasan langsung, karena hal ini 
disebabkan di dalam pengawasan langsung tidak unsur yang bertanggungjawab secara 
endependen, responsip, akuntabel, dan transparan. 
 Dari kesimpulan penelitian ini adalah Kebijakan Pengawasan langsung belum 
optimal dimana  unsur pengawas yang endependen, responsip, akuntabel, dan transparan 
belum ada di dalam pengawasan langsung.  
 Saran  dan rekomendasi yang dapat diberikan segera dilakukan revitasisasi Tim 
Safeguarding dan Tim Koordinasi Kabupaten untuk dapat menempatkan unsur di 
pangawasan langsung yang endependen, responsip, akuntabel, dan transparan selain dari 
itu tak kalah pentingnya perlu dilakukan sosialisasi secara kontinyu dan pengelolaan unit 
pengaduan masyarakat yang maksimal. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 

 
 

The preliminary study community users of drugs JAMKESMAS Medical Center 
and hospital continues to bear the costs, so the need to develop effective policies for 
direct control. The study is a descriptive analysis of the qualitative research study. An 
analysis of the data, the results showed that implementation of the programme is not 
working properly JAMKESMAS goals, because there is still a komplin about 
membership, health and health management. To be done immediately JAMKESMAS 
revitalization programme in the system by adding the direct supervision of regulatory 
elements that endependen, responsip, accountability and transparency. 
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