
1 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat Daerah 
Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat Daerah 
Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II 
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 
3825); 

Mengingat 

b. bahwa untuk memberikan arahan dan panduan yang 
jelas terhadap pengelolaan dan penggunaan dana 
jaminan persalinan di Kabupaten Lampung Timur, maka 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk 
Teknis Penggunaan Dana Jampersal di Kabupaten 
Lampung Timur Tahun Anggaran 2018. 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat Kabupaten Lampung Timur, salah satu 
upaya adalah meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak 
melalui program jaminan persalinan yang meliputi 
perawatan ibu hamil resiko, pertolongan persalinan, 
perawatan ibu nifas beresiko dan perawatan neonatus 
beresiko bagi keluarga miskin yang tidak mempunyai 
jaminan pembiayaan apapun; 

Menimbang 

BUPATILAMPUNGTIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN 
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2018 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 11 TAHUN 2018 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 
PROVINSI LAMPUNG 
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12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 tahun 2014 
tentang Pelayanan Kesehatan Terhadap Ibu Hamil, lbu 
Bersalin dan Nifas Serta Perawatan Bayi Baru Lahir dan 
Keluarga Berencana; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
61 Tahun 201 7 ten tang Petunjuk Teknis Penggunaan 
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 
Anggaran 2018; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011; 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 
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Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sa.kit Umum 
Daerah Sukadana selaku pelaksana pengelolaan dana 
jampersal wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan 
Provinsi Lampung serta melakukan pelaporan secara 
berjenjang dan berkala setiap 3 (tiga) bulan. 

Pasal 4 

Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
meliputi: 
a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan 

kesehatan yang kompeten; 
b. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK); dan 
c. Pertolongan persalinan, KB pascapersalinan dan 

perawatan bayi baru lahir. 

Pasal 3 

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan Program 
Jaminan Persalinan yang bersumber dari Dana Alokasi 
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018. 

Pasal 2 

Menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan 
Persalinan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

Pasal 1 

PETUNJUK TEKNIS 
PERSALUIAll TAHUN 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
PENGGUNAAN DANA JAMINAN 
ANGGARAN 2018 

MEMUTUSKAN: 

14. Peraturan Daerah Kabupaten La.mpung Timur Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 
2016 Nomor 18 Nomor 18). 

Surat Gubemur Lampung Nomor 130/0186/01/2018 tanggal 3? Januari 2018 Perihal Penugasan Wakil Bupati Lampung 
Timur Selaku Pelaksana Tugas Bupati Lampung Timur. 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Pelayanan Kesehatan Neonattus Esensial; 

Menetapkan 

Memperhatikan 
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4. ASS.11 

t 

2. SEKDAKAB. 
1. WAKIL BUPATI 

3. ASS. I 

RAF KOORDI 

SERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUKG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 1"'-i 

SEK 

Diundang an di Sukadana 
pada Tan al l9 l<t&rvari 2018 

ZAIFUL BOKHARI 

Ditetapkan di Sukadana 
pada Tanggal 19 'febrvari 2018 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

Pasal 6 

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara 
berjenjang terhadap penggunaan dana jampersal ini sesuai 
dengan tugas dan kewenangan masing-masing. 

Pasal 5 
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Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur. 
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur. 
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur. 
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. 
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial 
dan ekonomis. 

8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang 
dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk 
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk 
pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan 
pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat. 

9. Kesehatan Ibu dan Anak adalah upaya terpadu, terintegrasi dan 
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan 
Ibu dan Anak dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, 
pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan. 

10. Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk 
hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui. 

11. Program Jaminan Persalinan yang diosingkat JAMPERSAL adalah Jaminan 
pembiayaan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) , penyediaan 
transportasi rujukan ke fasilitas kesehatan, jasa pertolongan persalinan pada 
ibu bersalin miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dan jaminan 
pembiaayaan lainnya. 

12. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah rumah yang disediakan bagi ibu hamil 
beresiko, dan ibu bersalin untuk mendekatkan diri dengan fasilitas kesehatan. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR \ 1- TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN 
DANA JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN 
LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018 
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a. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang 
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan 
pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan 
Anak. 

b. Dana Jampersal diarahkan untuk menggerakkan persalinan ke fasilitas 
kesehatan untuk mencegah secara dini komplikasi baik dalam kehamilan, 

persalinan dan nifas 
c. Peserta Program Jampersal dalam pembiayaan kesehatan adalah seluruh 

Ibu hamil beresiko, ibu bersalin, ibu nifas beresiko, dan bayi baru lahir dari 
keluarga miskin (sesuai dengan kriteria miskin dari BPS) yang belum 

memiliki Kartu Indonesia Sehat dan jaminan pembiayaan kesehatan 
lainnya, yang dijelaskan melalui surat keterangan miskin dari Kepala Desa, 
Camat dan Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (dari dinas sosial) serta Surat 

2. Kebljakan Operaslonal 

a. Terselenggaranya manajemen pengelolaan program jampersal di Kabupaten 
Lampung Timur 

b. Terselenggaranya Persalinan, rujukan dan perawatan nifas serta bayi baru 
lahir di fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga meningkatkan cakupan 

ibu hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir di fasilitas kesehatan yang 
kompeten serta menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, 
nifas dan bayi baru lahir khususnya untuk warga miskin. 

c. Terselenggaraannya pengelolaan keuangan Jampersal Kabupaten La.mpung 
Timur yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. 

2. Tujuan Khuaua 

Sebagai petunjuk operasional bagi para pelaksana program Jampersal di 
puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Lampung Timur dalam rangka 
meningkatkan akses pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas 
serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten. 

A. Tujuan 
1. Tujuan Umum 

BAB II 
TUJUAN, KEBIJAKAN OPERASIONAL, 

SASARAN PELAYANAN, DAN RUANG LINGKUP 
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Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa jika ada temuan/perihal 
yang membuat peserta mengembalikan pembiayaan tersebut maka peserta 
sanggup mengembalikan dana jaminan persalinan yang telah dikeluarkan 
terse but. 

d. Dana Jampersal tidak untuk digunakan membiayai kegiatan yang telah 
dibiayai dari APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya. 

e. Dana Jampersal pada hakekatnya digunakan untuk mewujudkan akses dan 

layanan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas terhadap fasilitas 
kesehatan. 

f. Penggunaan danajampersal meliputi pembiayaan: 
1. perawatan kehamilan beresiko tinggi, persalinan normal maupun tindakan 

dari sasaran jampersal termasuk ibu nifas, bayi baru lahir (neonatus) di 
fasilitas kesehatan yang kompeten dan hanya berlaku 
perawatan/pelayanan kelas 3 dan tidak diperbolehkan naik kelas; 

2. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) serta transportasi 
Rujukan dari rumah ibu ke RTK, dari RTK ke fasilitas Kesehatan, dari 
rumah ibu ke fasilitas kesehatan dan dari fasilitas kesehatan ke RTK atau 
ke rumah ibu/neonatus tersebut (ibu miskin), termasuk transport pulang 
dari tempat pelayanan kesehatan. 

g. Rumah Tunggu kelahiran disediakan dengan tujuan mendekatkan ibu ke 
fasilitas kesehatan yang kompeten khususnya Puskesmas 
PO NED /Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit Rujukan. 

h. Fasilitas pelayanan kesehatan pada Program Jampersal ini memberikan 
pelayanan Kesehatan baik dari tingkat pertama milik pemerintah maupun 
swasta termasuk didalamnya Bidan Praktek Mandiri, Klinik Bersalin, Dokter 
Praktek yang ikut serta dalam program ini dan sudah melakukan Perjanjian 
Kerjasama dengan Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Jampersal, 
sedangkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan baik pemerintah maupun 
swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan juga harus memiliki 
Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola 

Jampersal Kabupaten yang diketahui oleh Tim Pengelola Jampersal Provinsi 
Lampung. 

1. Dana Jampersal juga digunakan untuk Pelayanan Kesehatan bagi bayi baru 
lahir meliputi pelayanan kesehatan neonatus beresiko dan pelayanan 
Screnning Hypotyroid Kongenital bagi bayi baru lahir. 

J. Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas 
pelayanan kesehatan kepada bendahara jampersal yang ditetapkan oleh 
kepala dinas setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi di Dinas 

Kesehatan. 
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b. Sewa dan Operaslonal Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) 
1. Lokasi RTK 

a) RTK di kembangkan dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang 
mampu memberikan pertolongan kegawatdaruratan maternal dan 

neonatal diantaranya Puskesmas Rawat Inap/PONED maupun 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan/Rumah Sakit; 

b) Lokasi RTK tersebar di 6 (enam) kecamatan dan 2 Kabupaten/Kota 
yaitu kecamatan Sukadana, kecamatan Labuhan Maringgai, 
kecamatan Bandar Sribhawono, kecamatan Way Jepara, kecamatan 

Sekampung dan kecamatan Sekampung Udik. 

c) Lokasi RTK di luar Kabupaten Lampung Timur akan ditempatkan di 
Kota Metro dan Kota Bandar La.mpung. 

2. Fasilitas di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) : 
- Furniture yang terdiri dari _tempat tidur minimal 2 (dua) buah, lemari 

pasien, meja tamu, dan alat dapur yang sehat; 

- Akses air bersih dan listrik; 
- Alat elektronik rumah mesin cuci, setrika, dll. 
- Alat kebersihan sapu lantai, alat pel, tempat sampah. 

3. Pelayanan di RTK 
Ibu dan bayi (neonatus) yang menempati RTK adalah lbu dan Bayi 
masyarakat Lampung Timur yang mendekatkan diri dengan tempat 

pelayanan kesehatan dan memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan 
sesuai kebutuhan dan masalah medisnya. lbu dan pendamping JUga 
akan mendapatkan konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali sehari serta 

mendapatkan pemeriksaan kesehatan satu kali sehari oleh petugas 
kesehatan. 

Ruang Lingkup Program Jampersal di kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 
meliputi: 

a. Rujukan 
Program Jampersal Kabupaten Lampung Timur melayani rujukan bagi Ibu 
dan Neonatus (bayi usia 0-28 hari) sasaran jampersal baik dari rumah ibu ke 
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) maupun ke fasilitas kesehatan yang 

kompeten baik itu Bidan Praktek Mandiri (BPM)/Puskesmas/Rumah Sakit 
dan termasuk pemulangan pasien jampersal dari RTK dan dari fasilitas 
kesehatan. 

3. Ruang Lingkup Jamperaal 
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4. Penanggungjawab kebersihan RTK 

Dalam penyelenggaraan RTK ada seorang kader yang bertugas menjaga 

kebersihan RTK dan membantu memenuhi kebutuhan ibu yang tinggal di 

RTK yang akan diberikan honor setiap bulannya. 

5. Transportasi rujukan di RTK 

Transport rujukan ibu dan pendamping termasuk petugas baik dari 

rumah ibu ke RTK, dari RTK ke fasilitas kesehatan akan ditanggung 
dengan dana jampersal berdasarkan usulan klaim sesuai dengan 
keabsahan verifikasi. Bagi ibu yang berasal dari keluarga miskin transport 
pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan atau RTK juga ditanggung dari 

dana kegiatan jampersal, kecuali bagi ibu yang bukan dari keluarga 
miskin. Besaran Transport rujukan adalah: 
a. dari Rumah Ibu ke RTK termasuk dari RTK ke Rumah Ibu dengan 

jarak di atas 3 km sebesar Rp. 100.000; 
b. sampai dengan 3 km sebesar Rp. 50.000,- (dalam wilayah), sedangkan 

untuk luar wilayah kecamatan penghitungan bantuan transport Rp. 
7000 per kilometer; 

6. Pelayanan di RTK mencakup seluruh ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus 
yang beresiko baik dari keluarga miskin maupun dari keluarga tidak 
miskin untuk mendekatkan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai 
dengan masalah dan kebutuhan. 

7. Pertangungjawaban penyelengaraan di RTK: 

a. Sewa RTK meliputi surat keterangan sewa dari Kepala Desa 
setempat, nota/kwitansi sewa, serta perjanjian penyewaan rumah oleh 
Tim Pengelola Jampersal dan Pemilik Rumah, sertifikat rumah atau 

bukti kepemilikan atas nama yang bersangkutan (pemilik rumah); 
b. Transport Rujukan meliputi: foto copy SKTM ibu dari kepala desa 

yang di ketahui TKSK dan Camat, surat rujukan dari bidan desa 
(areal rumah ibu ke RTK), dari puskesmas dan rumah sakit yang 
telah di feetback oleh penerima rujukan, daftar penerimaan transport 
rujukan yang diketahui oleh kepala puskesmas, Surat Tugas yang 
merujuk; 

c. Pembayaran Listrik dan air meliputi: BKP, nota/kwitansi/bukti 

pembayaran per bulan; 
d. Konsumsi di RTK meliputi: BKP, daftar penerima makan pasien (tanda 

tangan penerima makan), dan direkap setiap bulannya oleh pengelola 

di puskesmas, atau pengelola yang ditunjuk, nota/ kwitansi belanja; 
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2. Tarif Pelayanan : 
Besarnya tarif pelayanan mengikuti ketentuan dari BPJS ( sesuai dengan 
INACBG yang tertuang dalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 04 
Tahun 2017) dan biaya perawatan hanya ditanggung untuk pasien yang 

dirawat di fasilitas kelas tiga dan dilarang meminta untuk naik kelas 

perawatan. 

c. Pemanfaatan dana Jaminan Persalinan untuk Pembiayaan Pelayanan 
Keaehatan 
1. Kriteria Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan: 

lbu hamil beresiko, ibu bersalin, ibu nifas beresiko dan neonatus beresiko 
yang berasal dari keluarga miskin/keluarga tidak mampu yang tidak 
memiliki jaminan pembiayaan kesehatan dari BPJS dan asuransi 
manapun termasuk ibu/neonatus keluarga miskin yang pernah memiliki 
BPJS / jaminan kesehatan lain secara mandiri tapi berhenti dikarenakan 
alasan ekonomi yang diterangkan oleh kepala desa dan kepesertaan 

sebagai peserta BPJS/jaminan kesehatan lain tidak aktif melalui verifikasi 
p' care puskesmas atau keterangan dari BPJS dengan persyaratan: 
a) Ibu memiliki KTP /KK atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa 

diketahui Camat; 
b) Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM) dari kepala desa diketahui 

TKSK dan Ca.mat serta rekomendasi dari Puskesmas untuk 

ibu / neonatus yang mendapatkan pelayanan di wilayah Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama dan jaringannya. Dan untuk ibu/neonatus 
yang memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat rujukan 

(RSU /RSIA atau RS luar daerah) harus menyertakan Rekomendasi dari 
Dinas Kesehatan dan dari Dinas Sosial Kabupaten La.rnpung Timur; 

c) Tidak memilki Jaminan Pembiayaan dari asuransi manapun; 
d) Menandatangani surat pernyataan tentang pemulangan biaya jika di 

kemudian hari ditemukan bahwa ibu tersebut bukan hak pengguna 

dana jampersal atau bukan dari keluarga miskin; 
e) Memilki buku KIA, atau rekam medis dari petugas pemberi pelayanan 

kesehatan (bagi ibu yang bukan dari daerah Kabupaten Lampung 

Timur) dengan persyaratan tertentu. 

e. Honor/transport petugas dan kader di RTK meliputi: BKP, Surat 
Perintah Tugas, daftar hadir petugas pengelola RTK dan Kader 

perbulan, daftar penerima honor/transport. 
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e. Dukungan Manajemen 
Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal (Dinas Kesehatan) 
menjadi satu kesatuan dengan dukungan manajemen BOK dengan besaran 
maksimal 5 °/o untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi 
klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, 

dan dukungan administrasi. 

pembayaran , surat pernyataan dari ibu/keluarga, dan bagi ibu yang 
mendapatkan pelayanan di RS tingkat lanjutan persyaratan tersebut di 
tambah dengan rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan 
serta sampel serta keterangan pengiriman SHK serta bukti pelayanan 

KB; 
d) Perawatan neonatus beresiko: SKTM, surat kelahiran bayi, surat 

pernyataan, daftar rincian biaya pengobatan dan perawatan dari 
FKTP /RS Rujukan, rekomendasi dari puskesmas, kwitansi 
pembayaran, dan bagi neonatus yang mendapatkan pelayanan di RS 
tingkat lanjutan persyaratan tersebut ditambah dengan rekomendasi 
dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan; 

e) Obat - obatan selama proses rujukan ibu dan neonatus ditanggung 

oleh pihak puskesmas setempat. 

kwitansi dari FKTP /RS Rujukan, rekomendasi dari puskesmas, 

3. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan: 

a) Perawatan Ibu hamil beresiko: surat keterangan medis dari dokter 

puskesmas/rujukan medis, foto copy SKTM ibu, foto copy rekam medis 

buku KIA, daftar rincian biaya pengobatan dan perawatan dari FKTP, 
rekomendasi dari puskesmas, kwitansi, surat pernyataan bagi ibu yang 
mendapatkan pelayanan di FKTP dan jaringannya, dan bagi ibu yang 
mendapatkan pelayanan di RS tingkat lanjutan persyaratan tersebut 
ditambah dengan rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan; 

b) Pertolongan Persalinan Normal : surat keterangan medis dari dokter 
puskesmas/rujukan medis, foto copy SKTM ibu, foto copy rekam medis 
buku KIA, daftar rincian biaya pengobatan dan perawatan dari FKTP, 
rekomendasi dari puskesmas, kwitansi, surat pernyataan bagi ibu yang 
mendapatkan pelayanan di FKTP dan jaringannya, dan sampel serta 
keterangan pengiriman SHK, serta bukti pelayanan KB; 

c) Pertolongan persalinan dengan penyulit/tindakan: surat keterangan 
medis dari dokter puskesmas/rujukan medis, SKTM asli ibu, foto copy 
rekam medis buku KIA, daftar rincian biaya pengobatan dan perawatan 
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Salah satu tugas Tim Pengelola adalah melaksanakan pengelolaan dana 
jampersal meliputi, penerimaan dana dari pusat, verifikasi atas klaim, 
pembayaran, dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan, 
termasuk operasional Rumah Tunggu Kelahiran dan lain lainnya. 

Kepala Dinas menunjuk seorang staf sebagai pengelola keuangan 
jampersal, pengelola keuangan tersebut harus memiliki buku catatan, buku 

kas umum, dan buku kas pembantu untuk mencatat uang masuk dan uang 
keluar. 

Tim Pengelola jampersal dinas kesehatan melakukan pembayaran atas 
klaim dengan langkah sebagai berikut ; 
1. Puskesmas dan jejaring FKTP melakukan pengajuan klaim atas pelayanan 

perawatan ibu hamil beresiko, persalinan, perawatan neonatus beresiko 
sesuai tarif BPJS kelas tiga, transport rujukan, biaya makan minum ibu 
dan pendamping di RTK, dan biaya operasional RTK termasuk 
transport/honor petugas dan kader RTK ke Tim Pengelola jampersal 
kabupaten, Tim pengelola melakukan verifikasi atas klaim mencakup 
kesesuaian realisasi pelayanan dari besaran tarif disertai bukti 
pendukung, melakukan kunjungan kelapangan untuk mengecek 

kesesuaian dengan kondisi yang sebenarnya, memberikan rekomendasi 
dan laporan pertangungjawaban atas klaim - klaim tsb kepada Kepala 
Dinas Kesehatan setiap bulannya dan akan dijadikan laporan 
pertanggungjawaban keuangan ke pusat. 

2. Untuk RTK diluar Kabupaten maka Tim Pengelola Jampersal Dinas 

Kesehatan yang menunjuk tenaga para medis honorer yang mengelola 
jampersal dan yang telah ditunjuk melalui Keputusan Kepala Dinas 
Kesehatan untuk melaksanakan klaim operasional RTK yang terlebih 
dahulu telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten. 

3. Masing-masing puskesmas membuka nomor rekening penyaluran dana 
Jampersal dari Bendahara pengelola Jampersal di kabupaten, dana 
tersebut akan ditransfer setiap ada pencairan jika persyaratan klaim telah 
memenuhi syarat dan telah di sahkan oleh tim verifikasi kabupaten. 

d. Pengelolaan Dana Jampenal 

Agar pengelolaan jampersal terselenggara dengan baik, lancar, transparan, 

dan akuntabel, maka pengelolaan dana tetap memperhatikan dan menunjuk 
pada pengelolaan uang negara yang berlaku, maka dibentuk Tim Pengelola 
Jampersal Kabupaten Lampung Timur melalui Keputusan Kepala Dinas yang 
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Jampersal Kabupaten Lampung 
Timur. 
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1) Transport Lokal dan Transport rujukan 
a) transport rujukan untuk ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi dengan 

resiko dari rumah ibu ke RTK (pulang/pergi) dengan jarak kurang dari 3 
kilometer Rp. 50.000 ( lima puluh ribu ) per paket, dan jarak sampai 
dengan 3 kilometer atau lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per paket 

(dalam wilayah). 
b) transport rujukan untuk ibu/bayi dari RTK ke Puskesmas Rawat 

Inap/PONED termasuk pulang (luar wilayah) Rp. 7000,- ( tujuh ribu 

rupiah) per kilometer per paket. 
c) transport rujukan ibu dan bayi dari rumah ibu ke Rumah Sakit/RSIA 

termasuk pulang untuk dalam wilayah kecamatan Rp. 150.000,- (seratus 

lima puluhg ribu rupiah ), untuk di luar wilayah kecamatan Rp. 7000,- 
per kilometer. Untuk Rujukan ke Bandar Lampung sampai dengan jarak 

e. Standar Biaya Jampersal 

4. Dana Jampersal dimanfaatkan untuk transport petugas, kader, 

pendamping, ibu dalam wilayah maupun luar wilayah, sewa mobil ( sarana 

transport rujukan], sewa rumah RTK dan operasionalnya, pembayaran 

honor/jasa bagi PNS dan non PNS termasuk biaya ATK, cetak dan 

penggandaan, serta pengiriman sampel SHK, dan biaya pemeriksaan SHK, 

danajampersal bukan untuk belanja modal dan iuran/premi. 

5. Rumah Sakit pemerintah dan swasta, Klinik/RSIA swasta yang telah 

melakukan perjanjian kerjasama melakukan pengajuan klaim setiap 

bulannya atas pelayanan perawatan dan pengobatan ibu hamil beresiko, 

biaya persalinan dan perawatan, perawatan ibu nifas dan neonatus 
beresiko sesuai dengan tarif pembiayaan pelayanan kesehatan dengan 
tarif maksimal sesuai tarif BPJS (INA CBG) kelas tiga, kemudian 
diverifikasi oleh Tim Pengelola Kabupaten dan setelah lulus verifikasi 
disahkan untuk dilakukan pembayaran oleh pengelola kabupaten melalui 
nomor rekening Rumah Sakit/Klinik/RSIA yang telah ditunjuk sesuai 
dengan perjanjian kerjasama. 

6. Tim pengelola jampersal melakukan verifikasi atas klaim mencakup 
kesesuaian realisasi pelayanan dari besaran tarif disertai bukti 

pendukung, melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengecek 
kesesuaian dengan kondisi yang sebenarnya, dan memberikan 
rekomendasi serta laporan pertangungjawaban atas klaim tersebut kepada 

Kepala Dinas setiap bulannya dan tarif pelayanan. 
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Pembinaan dan pengawasan bertujuan agar pelaksananaan program 
jampersal lebih berdaya guna dan berhasil guna, pembinaan dilakukan secara 
berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan pembinaan antara lain: 
1) pembinaan dalam penyusunan POA, pelaksanaan program, 

pertanggungjawaban dana; 
2) pembinaan dalam tatalaksana, tata kelola keuangan dan pemanfaatan dana; 
3) pembinaan dalam proses sistem informasi, pelaporan dan manajemen. 

g. Pemblnaan dan Pengawasan 

1) Indikator Kinerja Program 

a) Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten di 
fasilitas kesehatan; 

b) Cakupan penanganan Komplikasi kebidanan; 
c) Cakupan penanganan komplikasi neonatal; 
d) Cakupan pelayanan nifas lengkap; 

e) Cakupan pelayan KB pasca persalinan; 

f) Cakupan kunjungan neonatal lengkap; 
g) Cakupan Pelaksanaan Screening Hypotyroid Kongenital (SHK); 

2) Indikator kinerja pendanaan dan tata kelola keuangan: 
a) Tersedianya dana jampersal sesuai dengan kebutuhan; 
b) Termanfaatkannya dana bagi seluruh ibu hamil, ibu bersalin, neonatus, 

dan ibu nifas miskin yang selama ini tidak dapat pelayanan di fasilitas 

kesehatan karena alasan ekonomi; 
c) Terselenggaranya proses klaim dan pertanggung jawaban dana jampersal 

dengan baik termasuk di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan; 

pencapaian Jaminan Persalinan sebagai dasar 

f. Indikator Keberhasilan 
lndikator keberhasilan 
pelaksanaan program: 

2) Operaalonal Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) 
a) Sewa Rumah dan semua peralatan dan meubeleur Rp. 12.000.000,- 
b) Makan minum pasien dan pendamping 3 kali sehari@ Rp. 15.000,- 
c) Honor para medis penjaga RTK Rp. 250.000,- per bulan 

d) Honor Kader Penjaga RTK Rp. 250.000,- per bulan 

20 km Rp. 150.000,-, jarak antara 20 - 50 km Rp. 300.000,-, dan jarak 

antara 50 - 100 km Rp. 550.000,-, sedangkan jarak 100 km atau lebih 
Rp. 650.000,- 



15 

penyelesaian masalahnya dilakukan secara berjenjang; 
c) penanganan keluhan dapat diberikan di fasilitas kesehatan maupun di 

dinas kesehatan. 
4) Pencatatan, pelaporan, dan umpan balik 

Pencatatan dan pelaporan diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi yang 

dengan 

maupun tahunan oleh dinas kesehatan melalui kegiatan supervisi, 

pertemuan, koordinasi, pengolahan dan analisa data. 
3) Penanganan Keluhan 

Keluhan dapat disampaikan oleh peserta, pemerhati dan petugas fasilitas 
kesehatan kepada pengelola program di kabupaten maupun provinsi yang 
berguna sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan program 

dengan memperhatikan prinsip: 
a) keluhan harus direspon secara cepat dan tepat; 
b) penanganan keluhan dilakukan pada tingkat terdekat 

penggunaan dana dan e) pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban 
penyaluran dana jampersal; 

f) Pengelolaan Jampersal Lampung Timur; 

2) Mekanisme 
Evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulanan, semester 

h. Evaluasi dan Pelaporan 
Evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk melihat pencapaian indikator 
keberhasilan. 
1) Ruang Lingkup evaluasi dan pelaporan 

a) data sasaran, pencatatan, pelaporan dan penanganan keluhan; 

b) pelaksanaan pelayanan jampersal meliputi jumlah kunjungan ke fasilitas 
kesehatan tingkat primer maupun jumlah rujukan ke fasilitas tingkat 

rujukan; 
c) pelaksanaan Pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran bagi masyarakat 

Lampung Timur; 
d) kualitas pelaksanaan pelayanan jampersal; 

Sedangkan pengawasan dilakukan secara melekat dan fungsional, pelaksanaan 
Program Jampersal di Kabupaten Lampung Timur berjalan dan berkoordinasi 
baik ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung maupun ke Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia guna pelaksanaan jampersal yang dianggarkan melalui 
dana DAK non Fisik dapat berjalan selaras dengan regulasi dan aturan yang 
berlaku khususnya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan Rumah 
Sakit Rujukan, Dinas Kesehatan wajib berkoordinasi dengan dinas Kesehatan 
Provinsi Lampung. 
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4. ASS. II .., 

PARAF KOORDIN SI. 
1. WAKIL BUPATI l / 

1-=2::.::.. '-S.;..;E_K_D_A_K_A_B_. ---t- ~r 
3. ASS. I T" 

ZAIFUL BOKHARI 

Plt.BUPATI LAMPURG TIMUR 

dilaksanakan secara rutin setiap bulan. 
Pencatatan semua hasil kegiatan pelaksanaan program dicatat dan 

dilakukan oleh fasilitas kesehatan pada register pencatatan yang ada. 

Untuk pelaporan, fasilitas kesehatan wajib melapor rekapitulasi pelaksanaan 
program ke Tim Pengelola Kabupaten selambat lambatnya tanggal 5 setiap 
bulan. 
Tim pengelola Kabupaten wajib merekapitulasi laporan dari pelaksanaan 
program jampersal di Kabupaten lampung Timur dan melaporkannya paling 
lambat setiap tanggal 15 (lima belas) ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 
Dinas Kesehatan dalam hal ini tim pengelola melakukan analisa dan 
memberikan umpan balik kepada fasilitas pemberi pelayanan kesehatan. 


