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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Hak asasi manusia (HAM) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

kehidupan umat manusia. Setiap manusia yang lahir sudah melekat hak asasinya. 

Orang lain tidak dapat menggangu hak asasi masing-masing individu. Oleh karena 

itu, hak asasi harus dipahami oleh setiap orang. Karena begitu pentingnya, hak 

asasi manusia (HAM) dijadikan sebagai salah satu materi dalam perkuliahan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu sebabnya untuk menjadi warga 

negara yang baik harus memahami dan menyadari mengenai hak asasi manusia. 

Sudah 68 tahun semenjak ditetapkannya Universal Declaration of Human 

Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, 

manusia hidup dalam kebebasan, persamaan dan perlindungan. Setiap orang 

diakui hak dasarnya. Hal ini mengharuskan bagi semua orang tanpa terkecuali 

untuk mengakui hak dasar atau kodrati orang lain, termasuk negara beserta 

penguasanya sekalipun. Sebagaimana yang diungkapkan Muhtaj (2008:19), 

“DUHAM adalah puncak konseptualisasi HAM universal”, artinya isi DUHAM 

berlaku untuk semua bangsa di dunia, termasuk bangsa Indonesia. 

Indonesia merupakan negara yang mendeklarasikan kemerdekaan 3 tahun 

lebih dahulu sebelum ditetapkan DUHAM 1948. Negara Indonesia sangat 

memperhatikan penegakan HAM. Dalam upaya memberikan jaminan atas 

penegakan HAM, materi muatan HAM dimasukkan dalam Amandemen Kedua 
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dan UUD 1945. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat 

ketentuan mengenai HAM. 

Setiap negara bertanggungjawab terhadap hak asasi tiap warga negaranya. 

Sebagaimana dalam Pasal 71 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia sebagai berikut: 

Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, 
menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-
undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional 
tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. 
 

Pemerintah harus senantiasa menjamin eksistensi hak-hak dasar setiap warga 

negaranya. Tidak boleh membiarkan begitu saja dan lepas tanggungjawab 

terhadap hak asasi tiap warga negaranya. Sebisa mungkin untuk memenuhinya 

karena sudah tercantum dalam konstitusi. Pembiaran terhadap hak asasi warga 

negara dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. 

Pemerintah bertanggungjawab terhadap hak asasi dalam segala bidang. 

Sebagaimana dalam Pasal 72 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia yaitu “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam 

bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, 

dan bidang lain”. Dengan kata lain, pemerintah harus memenuhi dan menjamin 

hak sipil politik (sipol) dan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob).  

Hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) menekankan pada tuntutan agar 

negara, dalam hal ini pemerintah dituntut untuk memberikan perlindungan dan 

bantuan kepada warga negaranya. Di dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2005 yang 

merupakan hasil ratifikasi dari International Covenant on Economic, Social and 
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Cultural Rights (ICESCR) 1966, memaparkan bentuk perlindungan pemerintah 

dalam pemenuhan hak ekosob antara lain hak untuk memperoleh pekerjaan, hak 

untuk memperoleh pendidikan, hak atas jaminan sosial, dan lain-lain. Apabila 

hak-hak tersebut dapat direalisasikan maksimal, dengan demikian pemerintah 

akan memberikan kesejahteraan pada warga negaranya sehingga berdampak 

positif terhadap pembangunan nasional. 

Hak asasi manusia bidang sosial berkaitan dengan hak atas jaminan sosial, 

hak atas perumahan dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia bidang sosial 

tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) hasil Amandemen Kedua UUD 1945 

berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. Ditegaskan pula dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas kesehatan umum. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai 

kewajiban untuk menyejahterakan warga negaranya dan memberikan pelayanan 

kesehatan yang maksimal. 

Program jaminan kesehatan merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi 

kewajiban konstitusional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. Program tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian jaminan 

kesehatan yang menyeluruh dan merata bagi setiap rakyat Indonesia. Mulai dari 

daerah pedalaman sampai daerah perkotaan, setiap orang berhak memperoleh 

jaminan kesehatan. Asalkan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka 

berhak mendapatkannya.  
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Jaminan kesehatan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat mengingat 

kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kualitas 

kesehatan merupakan tolak ukur pembangunan nasional. Masalah kesehatan 

berkaitan erat dengan faktor-faktor lain kehidupan manusia. Dimensi politik, 

ekonomi, hukum, sosial dan budaya memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kualitas kesehatan. Faktor ekonomi menjadi kendala utama masyarakat.  

Mahalnya biaya kesehatan menjadi kendala dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan. Bagi rakyat miskin yang kurang mampu, program jaminan kesehatan 

sangat dibutuhkan mengingat ketidakmampuan ekonomi yang menjadi kendala. 

Pemerintah sangat memprioritaskan bagi semua rakyat miskin di Indonesia yang 

sudah ditentukan oleh pejabat terkait untuk mendapatkan jaminan kesehatan. 

Melalui jaminan kesehatan, masyarakat kurang mampu dapat memperoleh akses 

pelayanan kesehatan ketika ingin melakukan pengobatan. 

Untuk memenuhi hak asasi sosial dalam pelayanan kesehatan, pemerintah 

melaksanakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jamkesmas 

merupakan langkah kongkrit pemerintah dalam mewujudkan jaminan kesehatan 

bagi warga negaranya terkhusus bagi rakyat miskin dan tidak mampu, 

gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar. Hak-hak kesehatan dapat 

terpenuhi. Masyarakat yang memegang kartu Jamkesmas merupakan masyarakat 

miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Banyak kemudahan-

kemudahan yang didapatkan. Pemegang kartu Jamkesmas akan memperoleh 

keringanan ketika melakukan pengobatan maupun pelayanan di Puskesmas atau di 

rumah sakit rujukan. Keringanan-keringanan pelayanan kesehatan melalui 
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Jamkesmas di Puskesmas maupun rumah sakit berupa pemeriksaan dokter, 

pemberian obat generik, rawat inap dan rawat jalan, pelayanan darah dan 

pelayanan medis lainnya. Pelayanan kesehatan di Puskemas gratis tanpa dipungut 

biaya apapun. 

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (Jamkesmas) mengalami banyak kendala. Kendala yang sering terjadi 

berkaitan dengan teknis pelaksanaan dan pelayanan. Pelayanan kesehatan yang 

diberikan seringkali tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pelayanan kesehatan 

terkadang mempertimbangkan faktor ekonomi dan biaya. Masyarakat yang 

berobat dengan Jamkesmas seringkali dinomorduakan. Akses pelayanan 

kesehatan dipersulit. Membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan yang maksimal. Dengan keadaan seperti itu, jaminan 

kesehatan yang seharusnya didapatkan masyarakat untuk pemenuhan hak asasi 

sosial belum bisa dilaksanakan secara maksimal.  

Pelaksanaan program Jamkesmas merupakan langkah pemerintah 

merealisasikan jaminan kesehatan dalam memenuhi hak asasi sosial warga 

negaranya. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah 

dibuat. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis 

merumuskan dalam bentuk penelitian dengan judul “Implementasi Jaminan 

Kesehatan dalam Upaya Memenuhi Hak Asasi Sosial (Studi Kasus Penggunaan 

Jamkesmas di Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Permasalahan merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. 

Permasalahan harus diketahui terlebih dahulu sebelum peneliti melakukan 

penelitian. Permasalahan yang sangat luas akan mempersulit peneliti. 

Permasalahan terkait dengan judul penelitian sangat luas sehingga perlu dibatasi 

agar peneliti lebih fokus pada permasalahan. Dengan demikian permasalahan 

yang diteliti akan menjadi lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran umum penggunaan Jamkesmas di Desa Kenteng, 

Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali? 

2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan Jamkesmas di Desa Kenteng, Kecamatan 

Nogosari, Kabupaten Boyolali dalam upaya memenuhi hak asasi sosial? 

3. Apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Jamkesmas di Desa 

Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali dalam upaya memenuhi 

hak asasi sosial? 

4.  Apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi 

dalam pelaksanaan Jamkesmas di Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, 

Kabupaten Boyolali dalam upaya memenuhi hak asasi sosial? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mempunyai fungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah 

yang akan diteliti. Suatu masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan secara jelas 
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dan terarah apabila adanya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui implementasi jaminan kesehatan sebagai upaya memenuhi 

hak asasi sosial dalam penggunaan Jamkesmas di Desa Kenteng, Kecamatan 

Nogosari, Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran umum penggunaan Jamkesmas di Desa 

Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. 

b. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Jamkesmas di Desa Kenteng, 

Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali dalam upaya memenuhi hak asasi 

sosial? 

c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan 

Jamkesmas di Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali 

dalam upaya memenuhi hak asasi sosial. 

d.  Untuk mengetahui solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala 

yang terjadi dalam pelaksanaan Jamkesmas di Desa Kenteng, Kecamatan 

Nogosari, Kabupaten Boyolali dalam upaya memenuhi hak asasi sosial. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru mengenai 

jaminan kesehatan dalam upaya memenuhi hak asasi sosial. 
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b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang 

sejenis.  

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya 

jaminan kesehatan. 

b. Sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan 

penggunaan Jamkesmas. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan 

2. Jaminan kesehatan adalah bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan 

untuk menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak, 

bersifat pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan 

promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara 

berjenjang dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan secara pra upaya, 

diselengarakan dalam mekanisme asuransi sosial. 

3. Hak asasi sosial adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas 

jaminan sosial, hak atas perumahan dan hak atas pendidikan. 

4. Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional 

agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan 

yang menyeluruh bagi masyarakat miskin 

 


