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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Bantuan 

Kesehatan Melalui Kartu Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan 

Purwantoro Kabupaten Wonogiri Studi Kasus Di Kelurahan Tegalrejo Tahun 2013. 

Pelaksanaan program Jamkesmas di Kabupaten Wonogiri khususnya masyarakat 

Kelurahan Tegalrejo meliputi beberpa aspek yaitu: tersedianya data kepesertaan 

yang sesuai dengan kebijakan, adanya pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan Jamkesmas, terlaksananya kebijakan program Jamkesmas, 

terlayaninya peserta Jamkesmas di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit dan 

terpenuhinya kecukupan dana dalam penyelenggaraan Jamkesmas. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dengan strategi studi 

kasus. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi  sumber data dan teknik 

pengumpulan data. Analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 1) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan kebijakan program Jamkesmas bagi masyarakat miskin khususnya di 

Kelurahan Tegalrejo. 2) mengidentifikasi faktor–faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan program Jamkesmas bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tegalrejo. 3) 

narasumber dari penelitian ini adalah Dr Warseno Ismunandar, MM, Eni Ariyanti, 

Ibu Dewi Setyorini dan Ibu Endang Trihatmini selaku seksi kesejahteraan sosial 

Kelurahan Tegalrejo. 4) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

kebijakan program Jamkesmas di wilayah Kelurahan Tegalrejo masih ditemukan 

berbagai persoalan salah satunya masih banyak data yang tidak sesuai dengan 

kenyataan yang sebenarnya, data tidak menyasar, dan data tidak sesuai dengan 

keadaan masyarakat di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan 

pencocokan data yang  dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak 

perangkat desa Kelurahan Tegalrejo yang mengetahui kondisi masyarakatnya. Hal 

ini dimaksudkan agar hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

dapat terpenuhi 

Kata kunci: Bantuan Kesehatan, Jamkesmas. 

 

 

 



 
 

A. PENDAHULUAN 

 

Kesehatan lingkungan merupakan bagian dari pada kesehatan masyarakat pada 

umumnya, mempunyai tujuan membina dan meningkatkan derajat kesehatan dari 

kehidupan sehari-hari, baik fisik, mental, maupun sosial dengan cara pencegahan 

terhadap penyakit dan gangguan kesehatan. Masalah kesehatan lingkungan terutama 

di kota-kota besar pada zaman pembangunan ini menjadi masalah yang sangat rumit 

dan memerlukan pemecahan secara terorganisir. 

Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan,  sejak 

tahun 1998 Pemerintah melaksanakan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan 

penduduk miskin. Dimulai dengan pengembangan Program Jaring Pengaman Sosial 

(JPS-BK) tahun 1998-2001,  Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PDPSE) 

tahun 2001 dan Program Kompensasi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Tahun 

2002-2004.  Program-program tersebut diatas berbasis pada „provider‟ kesehatan 

(supply oriented), dimana dana disalurkan langsung ke Puskesmas dan Rumah Sakit. 

Provider kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) berfungsi ganda yaitu sebagai 

pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dan juga mengelola pembiayaan atas pelayanan 

kesehatan yang diberikan. Kondisi seperti ini menimbulkan beberapa permasalahan 

antara lain terjadinya defisit di beberapa Rumah Sakit dan sebaliknya dana yang 

berlebih di Puskesmas, juga menimbulkan fungsi ganda pada  PPK yang harus 

berperan sebagai „Payer‟ sekaligus „Provider‟. 

Berlandaskan pada upaya pengembangan sistem jaminan pada tahun 2006, 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang meliputi 

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan 

rujukan di Rumah Sakit dikelola sepenuhnya melalui mekanisme asuransi sosial oleh 

PT Askes (Persero). Dengan pertimbangan pengendalian biaya pelayanan kesehatan, 

peningkatan mutu, transparansi dan akuntabiltas, serta mengingat keterbatasan 

pendanaan, dilakukan perubahan pengelolaan program Askeskin pada tahun 2008, 

dengan memisahkan  fungsi pengelolaan dengan fungsi pembayaraan dengan 



 
 

didukung penempatan tenaga verifikator di setiap Rumah Sakit. Selain itu mulai di 

berlakukannya Tarif Paket Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Rumah 

Sakit dengan nama program berubah menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(JAMKESMAS) (Biro Hukum & Organisasi Departemen Kesehatan R.I,2009). 

Dari uraian tersebut, dapatlah suatu kesimpulan bahwa pembangunan dibidang 

kesehatan tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan bidang pembangunan 

lainnya, bahkan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan 

nasional secara keseluruhan. Pembangunan kesehatan lingkungan merupakan salah 

satu bagian dari pembangunan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut 

penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul “ 

Pelaksanaan Bantuan Kesehatan Melalui Kartu Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin 

Di Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri”. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Rumusan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan pelaksanaan bantuan kesehatan melalui kartu Jamkesmas 

bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro 

Kabupaten Wonogiri tahun 2013. 

2. Untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan bantuan kesehatan melalui kartu Jamkesmas bagi masyarakat miskin 

di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri tahun 

2013. 

3. Untuk menggambarkan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 

bantuan kesehatan melalui kartu Jamkesmas bagi masyarakat miskin di 

Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri tahun 2013. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, 

Kabupaten Wonogiri. Lokasi penelitian ditentukan di daerah tersebut karena terdapat 

masyarakat yang memperoleh Jamkesmas sehingga mempermudah peneliti dalam 



 
 

memperoleh data terkait jaminan kesehatan. Penelitian ini dilakukan selama empat 

bulan. Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan dibuat dalam jadwal penelitian 

yang penyajiannya di dalamnya mencakup tahap penelitian dan lain-lain. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi 

dan Martini (1992:67), menjelaskan bahwa “metode deskriptif dapat diartikan sebagai 

prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan 

obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik dan lain-lain) 

sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang” 

Selain penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini juga merupakan penelitian 

kualitatif. Menurut Maryadi dkk. (2011:9), “penelitian kualitatif berusaha 

mengungkapkan gejala-gejala yang dikaji secara menyeluruh dan sesuai dengan 

konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti 

sebagai instrument utama (instrument kunci)”. Laporan penelitian kualitatif disusun 

dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri 

ilmiah, dengan sistematika tertentu. Metode yang digunakan adalah pengamatan, 

wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode tersebut digunakan karena beberapa 

pertimbangan, antara lain menyesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sekaligus 

akan lebih mudah jika terkait dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan penelitian, 

alasan lainnya karena data yang diperlukan bukan berupa angka atau statistik, 

melainkan informan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

yang lebih menekankan pada sifat natural. Dengan demikian penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif yang memperoleh datanya berdasarkan kondisi alamiah dengan 

menggunakan tulisan maupun lisan dari subjek dan perilaku yang diamati. Selain itu 

metode yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, lembar angket dan 

dokumentasi. 

Subjek penelitian adalah “subjek yang memahami informasi objek penelitian 

sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian” (Burgin, 

2008:76). Subjek penelitian yaitu “semua pihak yang dapat memberikan informasi 



 
 

yang diperlukan dalam penelitian” (Maryadi, 2010:13). Berdasarkan pendapat 

tersebut disimpulkan bahwa subjek penelitian adalah pelaku yang melakukan fokus 

permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Dengan demikian yang menjadi 

subjek penelitian ini adalah masyarakat miskin yang mendapat bantuan kesehatan 

melalui kartu Jamkesmas di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten 

Wonogiri tahun 2013. 

Objek penelitian adalah “aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi 

sasaran peneliti” (Burgin, 2008:76). Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan 

bantuan kesehatan melalui kartu Jamkesmas bagi masyarakat miskin di Kelurahan 

Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri tahun 2013. 

Sesuai dengan data yang dipelukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 

datanya adalah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang 

masing-masing secara singkat diuraikan berikut ini. 

a. Metode observasi. Menurut Nawawi dan M. Martini (1992:74), “Observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis”. Data-data yang ada berupa keadaan 

yang secara umum bisa diamati. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi langsung, yaitu akan mengadakan pengamatan dan pencatatan yang 

sebenar-benarnya di lapangan secara langsung mengenai Pelaksanaan Bantuan 

Kesehatan Melalui Kartu Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan 

Purwantoro Kabupaten Wonogiri tahun 2013. 

b. Metode wawancara. Menurut Moleong (2004:82), wawancara adalah “percakapan 

dengan maksud tertentu”. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan tidak terstrukur. Peneliti tidak 

menyiapkan daftar pertanyaan dan pedoman wawancara yang disusun secara 

sistematis untuk mengumpulkan datanya.  Ini dimaksudkan agar peneliti dalam 

mengumpulkan data diperoleh data pendukung yang sebanyak-banyaknya. 

c. Metode    dokumentasi.   Menurut Sugiyono (2005:82), “dokumen adalah catatan 

peristiwa yang sudah berlalu”. Metode  ini  digunakan   untuk   mempero-leh  

informasi mengenai keadaan dan arsip yang mendukung terkumpulnya data 



 
 

implementasi pelaksanaan bantuan kesehatan melalui kartu Jamkesmas bagi 

masyarakat miskin di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten 

Wonogiri. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Jamkesmas merupakan kebijakan di bidang kesehatan yang berpihak kepada 

rakyat miskin dan tidak mampu. Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Kelurahan 

Tegalrejo yang menggunakan Jamkesmas ketika berobat merupakan tanggungjawab 

dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan yang diperoleh 

melalui Jamkesmas berupa pelayanan pertama/dasar di Puskesmas dan pelayanan 

lanjutan di Rumah Sakit. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kelurahan Tegalrejo 

yang menggunakan Jamkesmas berupa rawat jalan tingkat pertama/dasar, rawat inap 

tingkat pertama/dasar, rawat jalan tingkat lanjutan, dan rawat inap tingkat lanjutan. 

Pelaksanaan Jamkesmas di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, 

Kabupaten Wonogiri sesuai dengan indikator pelayanan kesehatan minimal yang 

harus didapatkan oleh masyarakat yang berobat menggunakan Jamkesmas. 

Masyarakat yang berobat menggunakan Jamkesmas mendapatkan pelayanan 

administrasi, konsultasi dan pemeriksaan dari dokter, obat-obatan yang sesuai 

kebutuhan, kualitas peralatan kesehatan yang layak, dan makanan yang bergizi bagi 

pasien rawat inap. 

Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Jamkesmas di Kelurahan 

Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri yaitu data penerima 

Jamkesmas yang tidak menyasar dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, 

kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang pentingnya Jamkesmas dan tata cara 

penggunaan Jamkesmas, penyediaan dan distribusi obat yang kurang baik, fasilitas 

kesehatan yang kurang baik, dan peran fungsi pemerintah kurang maksimal. 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam 

pelaksanaan Jamkesmas yaitu melakukan pemutakhiran data masyarakat yang berhak 

mendapatkan Jamkesmas, sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang 



 
 

pentingnya Jamkesmas, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Jamkesmas, 

penyediaan dan pendistribusian obat secara berkala, dan peningkatan peran fungsi 

pemerintah terhadap pelaksanaan Jamkesmas. 

 

D. SIMPULAN 

Setelah melakukan kajian teori dan wawancara, maka dapat ditarik simpulan. 

Adapaun simpulan terhadap kajian teori dan wawancara yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Bantuan kesehatan adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk 

mengatasi berbagai masalah kesehatan khususnya masyarakat miskin yang kurang 

mampu dari segi biaya atau ekonomi, dimaksudkan agar masyarakat miskin 

mempunyai derajat kesehatan yang sama. Bantuan kesehatan dimaksudkan untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan masyarakat miskin, agar ke depan 

permasalahan kesehatan di Indonesia segera teratasi dan mengurangi angka 

kematian penduduk miskin. 

b. Bantuan kesehatan bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat 

kurang mampu dalam hal peningkatan kesehatan dan pembiayaan kesehatan. 

c. Jaminan kesehatan dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk 

menciptakan suatau keadaan fisik, mental, dan sosial yang dapat menjadikan 

seseorang produktif baik ekonomi maupun sosial. 

d. Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi 

fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh 

pemerintah. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi 

silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi 

masyarakat miskin. 

e. Tujuan diselenggarakannya Jamkesmas yaitu meningkatkan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar 

tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. 
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