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Latar belakang : Program pengobatan gratis adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sumbawa Besar (KSB) yang didasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Barat nomor 09 tahun 
2006.  Sasaran adalah semua penduduk KSB yang belum tercakup dalam jaminan kesehatan 
apapun untuk menuju universal coverage. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akses dan mutu 
pelayanan kesehatan dasar yang lebih bersifat kuratif yaitu rawat jalan  tingkat pertama yaitu di 
Puskesmas dan jaringannya serta rawat inap di Puskesmas. Tahun 2007 kunjungan rawat jalan 
enam puskesmas yang ada mengalami kenaikan rata-rata 61,86% dan rawat inap Puskesmas naik 
rata-rata 62,56%. Alokasi dana APBD kabupaten untuk membiayai kebijakan ini pada tahun 2006 
sekitar Rp.3,19 milyar dan tahun 2007 sebesar Rp.2 milyar. Pengelola program pengobatan gratis 
adalah Dinas Kesehatan Kabupaten KSB. Keberlangsungan program ini sangat tergantung pada 
komitmen pemerintah daerah selaku policy maker dalam membiayai program ini serta keterlibatan 
policy stakeholders  dan pelaksana kebijakan. 

Tujuan : Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pengambilan keputusan, implementasi dan 
implikasi kebijakan pengobatan gratis di Kabupaten Sumbawa Barat dari berbagai pihak yang 
berkepentingan dengan kebijakan tersebut.  

Metode : Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, datanya dikumpulkan melalui wawancara 
mendalam dan telaah dokumen sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah Bupati KSB, DPRD 
Komisi Sosial, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Penglola Pustu dan 
Polindes.  

Hasil dan kesimpulan : Alasan yang melatarbelakangi kebijakan pengobatan gratis adalah 
pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses, kesetaraan pelayanan dan faktor politis agar 
kepemimpinan bupati dan jajarannya mendapat apresiasi dari masyarakat dan bukan berdasarkan 
faktor permintaan masyarakat. Kebijakan berasal dari bupati dan tidak melibatkan legislatif serta 
puskesmas yang melaksanakan kebijakan sehingga bernuansa top down serta tidak didasarkan 
dengan suatu kajian. Responden eksekutif (bupati, kepala Dinas Kesehatan dan Bappeda) 
menyatakan bahwa pembiayaan, sarana prasarana, penyelenggara dan pelaksana kebijakan telah 
siap, tetapi pihak legislatif menyatakan sebaliknya. Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas 
dianggap paling tahu pengelolaan keuangannya. Pada implementasi kebijakan ditemui keluhan 
bertambahnya beban kerja di puskesmas induk tetapi tidak disertai insentif yang memadai, sarana 
puskesmas yang dirasakan masih kurang lengkap dan kurang berkualitas. Selama dua tahun 
pelaksanaan kebijakan terjadi over utilization  dan belum diterapkan kendali biaya. Pemda KSB 
diharapkan dapat melakukan evaluasi yang komprehensif  dengan melibatkan berbagai stakeholder 
termasuk masyarakat, menguatkan dasar kebijakan menjadi peraturan daerah (Perda), membentuk 
pengelola suatu badan milik pemerintah daerah yang bersifat not for profit untuk mengelola 
keuangan, meningkatkan fasilitas puskesmas serta memberikan insentif kepada tenaga yang 
bertugas.  


