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Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan 

terhadap berbagai macam penyakit karena mengalami gangguan seperti menderita gizi 

buruk, pengetahuan kesehatan berkurang, perilaku kesehatan kurang, lingkungan 

pemukiman buruk maupun biaya kesehatan tidak tersedia. Berkenaan dengan hal tersebut 

berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah salah satunya adalah membuat program 

Jamkesmas. kebijakan pemerintah dengan pemberi subsidi kesehatan ini banyak 

memberikan keringanan biaya pengobatan terhadap masyarakat yang tidak mampu, 

dengan prosedur memberikan pengobatan gratis baik biaya pengobatan, biaya perawatan 

dan sebagainya. Masalah klasik yang ada dalam program Jamkesmas yang banyak 

diberitakan oleh media massa salah satunya adalah  tidak tepat sasaran. Peneliti ingin 

mengetahui lebih banyak tentang Jamkesmas yang ada di Kelurahan Bugangan, apakah 

program Jamkesmas sudah tepat sasaran, dimanfaatkan secara optimal oleh peserta 

Jamkesmas dan sepenuhnya membantu masyarakat miskin di Kelurahan Bugangan untuk 

hal kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui pola pemanfaatan 

Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur, 2) 

Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pola 

pemanfaatan Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang 

Timur 

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di 

Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur. Subjek dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Kelurahan Bugangan yang memiliki kartu Jamkesmas berjumlah 9 orang. 

Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa, masyarakat Kelurahan Bugangan, 

dan petugas Puskesmas Bugangan berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Validitas data yang digunakan 

adalah teknik triangulasi data. Teknik analisis data  mencakup empat hal yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau 

verifikasi. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pola pemanfaatan Jamkesmas di 

Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur, terdapat dua pola pemanfaatan. 

Pertama, masyarakat yang memiliki Jamkesmas memanfaatkan Jamkesmas guna 

mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit 

dengan intensitas pemakaian selalu, sering dan sesekali saja. Kedua, masyarakat yang 

memiliki Jamkesmas tidak memanfaatkan Jamkesmas dengan alasan pengetahuan yang 

kurang tentang Jamkesmas baik fungsi maupun prosedur menggunakan Jamkesmas. Hal 

tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Talcott Parsons (Ritzer, 2009:49) bahwa aktor 

mempunyai kemampuan memilih yang disebut voluntarism. Masyarakat memilih 

alternatif pengobatan lain yang tersedia, misalnya dengan membeli obat di warung, 

apotek maupun mengunjungi tempat praktik dokter umum. 2) faktor pendukung yang 

mempengaruhi pola pemanfaatan Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan 

Kecamatan Semarang Timur yaitu prosedur yang mudah dalam penggunaan kartu 

Jamkesmas baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit, pengobatan gratis mulai dari 

pembayaran loket, pemeriksaan oleh dokter sampai dengan menebus obat dan tidak 

adanya pembedaan antara pasien umum dan pasien Jamkesmas yang bisa dilihat dari 

sistem antrian yang berlaku di Puskesmas maupun Rumah Sakit, kesempatan yang sama 

dalam memanfaatan sarana dan prasarana Puskesmas termasuk juga dalam hal pelayanan 

kesehatan. Faktor penghambat yang mempengaruhi pola pemanfaatan Jamkesmas pada 

masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur yaitu kurangnya 

sosialisasi dari pemerintah desa berkaitan dengan Jamkesmas, pendataan yang kurang 

valid yang disebabkan karena tidak ada komunikasi antara pemerintah desa dan petugas 

lapangan yang diturunan oleh pemerintah daerah yang bertugas untuk mendata 

masyarakat miskin di Kelurahan Bugangan dan yang terakhir adalah tidak tepat sasaran, 

banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan Jamkesmas tapi tidak 

mendapatkan Jamkesmas, namun masyarakat kaya yang seharusnya tidak mendapatkan 

Jamkesmas justru mendapatkan Jamkesmas. 

Kesimpulan menunjukan bahwa: 1) Kebijakan Pemerintah dalam mengeluarkan 

program Jamkesmas belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Kelurahan Bugangan 

terlihat dari pemanfaatan Jamkesmas yang tidak optimal. 2) Rendahnya pendidikan 

masyarakat Kelurahan Bugangan mempengaruhi pola pemanfaatan Jamkesmas. 3) 

Adanya perbedaan kategori dalam menentukan masyarakat miskin dari Pemerintah dan 

Kelurahan Bugangan menyebabkan sulitnya menentukan masyarakat yang berhak 

mendapatkan Jamkesmas sehingga sering terjadi ketidaktepatan sasaran. Saran yang 

dikemukakan penulis antara lain: 1) Bagi Dinas Kesehatan sebaiknya membentuk tim 

gabungan yaitu petugas lapangan dan tim Kelurahan untuk bekerjasama dalam pendataan 

masyarakat Kelurahan Bugangan yang berhak menerima Jamkesmas pada periode 

selanjutnya. 2) Bagi petugas Kelurahan Bugangan penulis menyampaikan melalui Kepala 

Kelurahan Bugangan untuk meningkatkan sosialisasi terkait tentang Jamkesmas kepada 

masyarakat Kelurahan Bugangan agar masyarakat lebih memahami fungsi dan prosedur 

dari program Jamkesmas sehingga memanfaatkan Jamkesmas untuk membantu dalam 

mendapatkan pengobatan gratis di Puskesmas maupun Rumah Sakit. 
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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kesehatan merupakan hak fundamental bagi setiap penduduk, setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Kesehatan sebagai salah satu indikator 

dalam tingkat kesejahteraan seseorang pada khususnya dan taraf hidup masyarakat 

pada umumnya. Sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan mengakibatkan 

tingkat kesehatan masyarakat menjadi rendah. Kesulitan akses pelayanan ini 

disebabkan oleh berbagi faktor: (1) seperti tidak adanya kemampuan secara 

ekonomi dikarenakan biaya kesehatan untuk saat ini memang mahal (2) 

peningkatan biaya kesehatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti 

perubahan pola penyakit (3) perkembangan tegnologi kesehatan dan kedokteran, 

pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket (4) tingkat 

kesehatan yang rendah berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas kerja yang 

pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan pemerintah (Fadhilah Supari:2008). 

Di kota besar seperti Semarang sudah tentu menghadapi berbagai masalah, 

seperti masalah kepadatan penduduk, pencemaran lingkungan, pengangguran, dan 

kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan 

masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk 

dalam hal kesehatan. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang 

miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mengalami 

gangguan seperti menderita gizi buruk, pengetahuan kesehatan berkurang, 
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perilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman yang buruk, maupun biaya 

kesehatan tidak tersedia. 

Masalah kesehatan yang ada di Kota Semarang dipengaruhi oleh beberapa 

fenomena misalnya seperti urbanisasi berdampak pada kesehatan, polusi yang 

semakin bertambah, ketersediaan air minum dan sanitasi, maupun akibat 

perubahan gaya hidup, untuk menghadapi masalah seperti ini di kota besar seperti 

Semarang sudah banyak berkembang pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau 

oleh masyarakat, misalnya saja pelayanan kesehatan yang didapatkan di rumah 

sakit, puskesmas, bahkan di apotik sekalipun. 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 

23/1992 tentang kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan 

pelayanan kesehatan. Setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak 

memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggungjawab 

mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya, termasuk bagi 

masyarakat miskin dan tidak mampu (Departemen Kesehatan RI, dalam Pedoman 

Pelaksanaan Jamkesmas, 2011). 

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi tingkat kesehatan, 

yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia dan 

modal bagi pelaksanaan pembangunan yang pada dasarnya adalah pembangunan 

manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, merupakan 

tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

tersebut 
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Berkenaan dengan hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh 

pemerintah untuk menjamin akses penduduk, khususnya penduduk miskin. 

Pemerintah telah membuat program seperti pemberian beras untuk masyarakat 

miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), kredit usaha rakyat (KUR), 

maupun jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS). Jamkesmas merupakan 

salah satu program pemerintah dalam hal pembangunan kesehatan untuk 

mencapai Indonesia sehat yang dilaksanakan melalui pengembangan dan 

perluasan jaringan pelayanan kesehatan agar berada sedekat mungkin dengan 

penduduk yang miskin. 

Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) adalah progam pemerintah 

dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar 

tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien 

(Depkes, 2008). Sasaran dari program ini, adalah masyarakat miskin dan tidak 

mampu, yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, 

serta layanan rujukan medis rumah sakit pemerintah dan swasta yang ditunjuk. 

Kebijakan pemerintah kaitannya dengan pemberi subsidi kesehatan ini banyak 

memberikan keringanan biaya pengobatan terhadap masyarakat yang tidak 

mampu, dengan prosedur memberikan pengobatan gratis baik biaya pengobatan, 

biaya perawatan dan sebagainya. 

Masyarakat miskin yang termasuk dalam database BPS (Badan Pusat 

Statistik) akan mendapatkan kartu Jamkesmas. Kartu Jamkesmas adalah syarat 

untuk mendapatkan layanan Jamkesmas. Kartu Jamkesmas yang telah tercantum 
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nama dan alamat berobat seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Negara, 

tetapi pengobatanya harus dilaksanakan berjenjang mulai dari Puskesmas, RS tipe 

C/B kemudian di RS tipe A (Astutik, 2012:4).  

Program Jamkesmas yang seharusnya dapat membantu masyarakat miskin 

dalam memecahkan permasalahan kesehatan masyarakat miskin terdapat berbagai 

permasalahan, seperti yang banyak diberitakan dalam media massa yaitu 

mengenai jumlah peserta Jamkesmas dengan jumlah masyarakat miskin yang 

tercatat di BPS mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Ada sekitar 20 juta 

orang miskin yang tidak bisa berobat karena tidak terdata sebagai peserta 

Jamkesmas (Purnomo: 2012). Selain itu, pendistribusian kartu jaminan kesehatan 

masyarakat yang dinilai salah sasaran. Para penerima kartu Jamkesmas terbaru 

justru golongan mampu, sedangkan masyarakat yang miskin tidak mendapatkan 

kartu Jamkesmas (Kompas, 2012). 

Dari gambaran fenomena diatas, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa 

fenomena tersebut juga terjadi di kota Semarang. Kelurahan Bugangan 

Kecamatan Semarang Timur merupakan salah satu Kelurahan yang warganya 

menjadi sasaran program Jamkesmas di kota Semarang. Kartu Jamkesmas yang 

diberikan kepada warga Kelurahan Bugangan merupakan karcis untuk  

mendapatakan layanan kesehatan ketika sakit. Hal inilah yang menarik perhatian 

peneliti untuk mengetahui lebih banyak tentang program Jamkesmas yang ada di 

Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur. Apakah warga Kelurahan 

Bugangan yang mendapatkan kartu Jamkesmas memanfaatkannya secara optimal 

ketika sakit, hal tersebut tentunya berkaitan dengan pemahaman masyarakat 
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Kelurahan Bugangan mengenai program Jamkesmas. Karena pada hakekatnya 

sebuah pemahaman merupakan sistem pengetahuan yang menggambarkan 

pengalaman-pengalaman, situasi dan kondisi yang telah diperoleh sehari-hari 

dalam kehidupannya. Dari temuan awal peneliti di lapangan ternyata ada 

masyarakat yang tidak begitu memahami program Jamkesmas. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian untuk 

mengetahui lebih banyak tentang program Jamkesmas di Kelurahan Bugangan 

Kecamatan Semarang, bagaimanakah pola pemanfaatan Jamkesmas dan apa saja 

faktor pendukung serta penghambat pola pemanfaatan Jamkesmas. Penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Pola Pemanfaatan Jamkesmas Pada 

Masyarakat  Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa 

rumusan masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola pemanfaatan Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan 

Bugangan Kecamatan Semarang Timur? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pola 

pemanfaatan Jamkesmas? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumasan masalah di atas, maka kajian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

1. Pola pemanfaatan Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan 

Kecamatan Semarang Timur 
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2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pola 

pemanfaatan Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan 

Semarang Timur. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, baik secara teoretis maupun secara praktis 

antara lain: 

1. Manfaat teoretis 

a. Melalui penelitian ini, secara teoretis dapat memperkaya kajian-kajian 

sosiologi dan antropologi, serta kajian-kajian kebijakan yang berdampak 

dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan acuan 

jika akan diadakan penelitian lanjutan. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa dan 

pembaca yaitu menambah wawasan, pengetahuan, tentang bagaimana 

manfaat program kesehatan bagi masyarakat sebagai kebijakan dari 

pemerintah pada saat ini. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi masyarakat Kelurahan Bugangan, dengan adanya penelitian ini 

masyarakat diharapkan dapat meningkatkan dalam memanfaatkan program 

kesehatan dari pemerintah 

b. Memberi informasi kepada masyarakat umum tentang kondisi nyata 

dampak kebijakan program Jamkesmas 
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E. Batasan Istilah 

Penulis memberikan batasan-batasan sebagai pedoman yang dimaksudkan 

untuk menghindari perbedaan pemahaman pembaca. Istilah-istilah, konsep-

konsep, atau kata-kata penting yang digunakan dalam penelitian dibuatkan 

batasan atau definisi dengan cara mengutip melalui kamus, pendapat para ahli, 

atau berdasarkan definisi sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan. 

1. Jamkesmas 

Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) adalah progam pemerintah 

dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar 

tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien 

(Depkes, 2008). Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi 

silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi 

masyarakat miskin 

Jamkesmas dalam penelitian ini adalah layanan kesehatan yang berupa 

jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin yang bertujuan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat miskin. Dalam implementasinya program 

Jamkesmas menerbitkan kartu identitas sebagai bukti kepesertaan masyarakat 

miskin. Kartu Jamkesmas inilah yang menjadi sarana masyarakat miskin untuk 

bisa mengakses program Jamkesmas. 

2. Masyarakat Miskin 

Masyarakat dalam bahasa inggris ialah society yang berasal dari kata latin 

socius yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasala dari bahasa Arab 
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syaraka yang berarti “ikut serta berpartisipasi”. Menurut Koentjaraningrat, 

masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu 

sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu ras 

dan identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009:116). 

Menurut Mardimin (1996:48) kemiskinan adalah gejala ekonomis, yang 

tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, 

papan dan sebagainya. Gejala kemiskinan ekonomis tidak hanya berkaitan dengan 

faktor penyebab ekonomis belaka, akan tetapi juga dengan faktor-faktor non 

ekonomis seperti tidak meratanya kesempatan, tidak terbukanya akses kedalam 

proses pengambilan keputusan. 

Yang dimaksud dengan masyarakat miskin pada penelitian ini adalah 

masyarakat yang memiliki Jamkesmas dan tidak bisa mencukupi kebutuhan 

dasarnya seperti sandang, pangan dan papan dengan baik, serta tidak bisa 

mengakses layanan kesehatan ketika sakit. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

Berbagai penelitian tentang jaminan kesehatan telah dilakukan oleh para 

ahli. Hal tersebut melahirkan hasil-hasil, teori dan konsep yang dimanfaatkan 

dalam berbagai kajian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmudi (2010) mengkaji tentang peranan 

jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) dalam rangka meningkatkan 

kesehatan masyarakat menuturkan bahwa Program JPKM di Kabupaten 

Purbalingga yang digalakkan mulai tahun 2001 merupakan konsep bagaimana 

terciptanya pelayanan pemeliharaan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang 

terkendali. Program JPKM juga merupakan suatu cara penyelenggaraan kesehatan 

yang terarah dan terencana dengan pengelolaan yang efektif, efisien, dan 

didukung oleh pembiayaan pra-upaya yang meningkatkan derajat kesehatan 

segenap pesertanya.  

Pelaksanaan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) 

di desa Selaganggeng telah melibatkan berbagai pihak terutama peserta program 

JPKM yang dibagi menjadi 3 strata yaitu srtata1 (Gakin), Strata II (Keluarga 

Pasca-Gakin) dan strata III (Non miskin/kaya);badan pengelola (Bapel); dan 

pemberi layanan kesehatan (PPK I : PKD, PPK II: Puskesmas, dan PPK III: 

RSUD) telah bersama-sama secara kekeluargaan mengendalikan mutu dan biaya 

pemeliharaan kesehatan. 
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Program JPKM Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) menjadi ujung tombak 

pelayanan kesehatan dasar di pedesaan, sehingga sangat memudahkan dan 

mendekatkan, serta meringankan biaya dalam mengakses pelayanan kesehatan. 

Lembaga Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), dengan dimotori oleh Bidan desa dan 

bersama-sama dengan Perawat, Sanitarian, dan Ahli gizi, berperan dalam 

meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang faktor-faktor yang 

menimbulkan gangguan kesehatan. Lembaga PKD bersama-sama dengan 

masyarakat membangun dan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS), PKD juga menyiapkan sumber pembiayaan pelayanan kesehatan melalui 

kepesertaan JPKM, disamping dukungan pembiayaan dari pemerintah. Sehingga 

terwujud Desa Sehat Mandiri dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

desa Selaganggeng. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Riyanti (2007) mengkaji tentang 

jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan kepada tenaga kerja borongan oleh CV 

Mustoko di Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati menuturkan 

bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja 

dalam bentuk santunan  berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan 

yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan 

yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari 

tua, dan meninggal dunia. 

Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan kerja kepada 

tenaga kerja borongan oleh CV Mustoko di Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati diberikan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Setiap kecelakaan 
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kerja yang dialami oleh tenaga kerja borongan segera diberikan pertolongan 

pertama sebelum membawa korban ke dokter atau rumah sakit. perusahaan 

memberikan biaya penggantian sebesar lima puluh persen dari biaya pemeriksaan 

serta pengobatan seluruhnya. 

Hambatan yang mempengaruhi pemberian jaminan kecelakan kerja dan 

kesehatan kerja kepada tenaga kerja borongan pada CV Mustoko antara lain 

hambatan yang berasal dari pihak perusahaan ialah faktor  modal, kurangnya 

kesadaran pihak CV Mustoko akan pentingnya jaminan sosial tenaga kerja bagi 

tenaga kerja borongan, sementara itu hambatan yang berasal dari pihak tenaga 

kerja ialah rendahnya tingkat pendidikan, tidak memiliki serikat pekerja, dan 

tenaga kerja borongan tidak diikutkan dalam program jaminan sosial tenaga kerja. 

Dampak diberikannya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan 

kerja bagi tenaga kerja borongan, secara positif adalah meningkatkan 

kesejahteraan hidup, dapat mempertinggi produktifitas kerja, menciptakan rasa 

aman bagi tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaan.  

Penelitian-penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji 

tentang jaminan kesehatan untuk masyarakat dalam rangka meringankan biaya 

pengobatan bagi masyarakat miskin. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian 

dan jenis jaminan kesehatannya. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmudi 

menfokuskan pada peranan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) 

dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, penelitian yang dilakukan 

oleh Riyanti menfokuskan penelitiannya pada jaminan sosial yang diberikan 
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kepada tenaga kerja, sedangkan fokus yang dilakukan oleh penulis adalah manfaat 

program Jamkesmas bagi masyarakat. 

B. Kerangka Konseptual dan Landasan Teori 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep Jamkesmas dan 

teori Aksi untuk membahas tentang pola pemanfaatan Jamkesmas pada 

masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur: 

1. Jamkesmas 

Jaminan kesehatan masyarakat adalah program pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan 

kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai 

derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien yang 

diselenggarakan oleh Puskesmas dan Rumah sakit beserta jaringannya (Depkes, 

2008).  Jamkesmas diselenggarakan di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit yang 

ada di Indonesia yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Puskesmas menjadi layanan 

kesehatan pertama bagi masyarakat dan Rumah Sakit menjadi layanan kesehatan 

lanjutan.  

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang sebelumnya dikenal 

dengan nama Asuransi Kesehatan Masyarakat  Miskin (Askeskin) adalah suatu 

cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan azas 

usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang 

terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara pra upaya. 

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah pengganti 

program Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin). Jamkesmas 
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berlaku mulai tahun 2008. Askeskin tetap dilanjutkan tetapi namanya diganti 

menjadi Jamkesmas supaya tidak ada kesan bahwa itu program PT Askes. 

Program Askeskin dan Jamkesmas sebenarnya tidak banyak berbeda. 

Perbedaannya terletak pada pengelolaan dana. Pada program Askeskin, dana 

dikirim pemerintah ke rumah sakit melalui PT. Askes, sedangkan pada program 

Jamkesmas dana langsung ditransfer dari pemerintah ke rekening setiap Rumah 

Sakit atau Kabupaten/Kota. PT. Askes juga tetap menjadi mitra kerja sama, tetapi 

tugasnya lebih ringan. Dalam mekanisme yang baru, PT. Askes tidak lagi ditugasi 

melakukan pengelolaan keuangan program dan hanya dibebani tugas mengelola 

kepesertaan, praverifikasi perserta dan pelayanan program (Fadhilah Supari:2008) 

Tujuan Penyelenggaran Jamkesmas secara umum adalah untuk 

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat 

miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal 

secara efektif dan efisien dan tujuan khusus dari penyelenggaraan progam 

Jamkesmas ada tiga macam. Pertama, meningkatnya cakupan masyarakat miskin 

dan tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta 

jaringannya dan di Rumah sakit. Kedua, meningkatnya kualitas pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat miskin. Ketiga, terselenggaranya pengelolaan 

keuangan yang transparan dan akuntabel. 

Sasaran Program Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan tidak mampu 

diseluruh Indonesia yang berjumlah 76,4 juta jiwa, tidak termasuk yang sudah 

mempunyai jaminan kesehatan lainnya (Dinkes, 2008:3). Pasien peserta 

Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang 
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membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, posyandu serta 

layanan rujukannya medis lanjutan Rumah sakit pemerintah dan swasta yang 

ditunjuk, BP4 (Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru), BKIM (Balai Kesehatan 

Indera Mata), dengan membawa bukti kartu Jamkesmas sebagai pengobatan dan 

perawatan serta pemeriksaan penunjang, kecuali masyarakat yang memiliki 

jaminan pemeriharaan atau asuransi kesehatan lainnya atau pasien yang 

menggunakan biaya sendiri. Pasien miskin adalah keadaan dimana pasien tidak 

mampu membayar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan walaupun termurah 

atau sederhana. 

Prosedur Menjadi Peserta Jamkesmas yaitu pasien pengguna kartu 

Jamkesmas adalah keluarga miskin, yaitu keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1, 

karena alasan ekonomi atau alasan lain yang ditetapkan oleh tim Kelurahan dan 

disahkan oleh Lurah. Menurut pedoman pelaksanaan program JPS-BK kriteria 

yang digunakan oleh tim desa untuk menetapkan gakin (keluarga miskin) adalah 

1) keluarga tidak bisa makan dua kali sehari 2) keluarga tidak mampu 

mengobatkan anak/anggot yang sakit ke pelayanan kesehatan 3) kepala keluarga 

terkena PHK missal 4) di dalam keluarga terdapat anak yang dropout sekolah 

karena alasan ekonomi. Setelah menentukan kriteria untuk mendapatkan 

masyarakat miskin langkah selanjutnya adalah 1) masyarakat miskin dan tidak 

mampu di data oleh petugas lapangan dan ditetapkan oleh kepala daerah 2) 

berdasarkan data masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan oleh 

kepala daerah diserahkan kepada PT. Askes untuk melegalkan peserta program 

dengan cara membuat  dan mendistribusikan kartu Jamkesmas. 



15 
 

 

Masalah dalam Program Jamkesmas diantaranya adalah 1) kesulitan dalam 

menjangkau orang miskin 2) kekurangakuratan pentargetan peserta Jamkesmas 3) 

masalah sosialisasi terhadap para pemegang kartu dan, 4) masalah kelebihan 

alokasi kartu yang dialami beberapa wilayah kabupaten/kota (Suharto 2009:78). 

2. Teori Aksi 

Teori merupakan unsur penelitian yang besar peranannya dalam 

menjelaskan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat penelitian. 

Kerlinger menyatakan bahwa teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, 

konstrak, definisi, dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara 

sistematik dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun, 1992). 

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai teori 

yang akan digunakan penulis untuk menganalisis pola pemanfaatan Jamkesmas 

pada masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur. Penulis akan 

menggunakan teori aksi. 

Acuan dasar penelitian ini menggunakan teori aksi yang dikemukakan oleh 

Talcott Parsonss. Pemilihan teori ini didasarkan pada pemikiran penulis bahwa 

teori aksi dari Talcott Parsonss ini, merupakan teori yang paling mendukung 

untuk menganalisis hasil penelitian mengenai pola pemanfaatan kartu Jamkesmas 

pada masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur. 

Teori aksi ini dilatarbelakangi oleh teori tindakan sosial dari Max Weber. 

Weber sebagai pengemuka eksemplar dari paradigma ini mengartikan sosiologi 

sebagai studi mengenai tindakan sosial antar hubungan sosial. studi tindakan 

sosial menurut Weber merupakan proses mencari pengertian subyektif atau 
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motivasi yang terkait tindakan-tindakan sosial. individu yang melakukan suatu 

tindakan didasari oleh suatu rangsangan berupa situasi dan kondisi tertentu 

(Ritzer, 2009:38). 

Teori aksi dikembangkan lebih lanjut oleh Parsons sebagai kritik terhadap 

Weber. Aksi menurut Parsons merupakan tanggapan/respons mekanis terhadap 

suatu stimulus. Parsons melihat bahwa tindakan individu dan kelompok 

dipengaruhi oleh tiga sistem, yaitu sistem sosial, sistem budaya, dan sistem 

kepribadian masing-masing individu ( Poloma, 2010: 171). Keterkaitan tindakan 

individu dengan sistem sosial dapat dianalisis dilihat pada status dan peran yang 

dimiliki oleh individu. Status adalah kedudukan dalam sistemm sosial dan 

peranan adalah perilaku yang diharapkan atau perilaku normatif yang melekat 

pada status tersebut. Individu yang sedang menduduki status sosial tertentu, 

cenderung kan bertindak sesuai dengan norma budaya yang dikembangkan oleh 

sistem (Poloma, 2010: 172). 

Skema unit-unit dasar tindakan sosial menurut Parsons adalah sebagai 

berikut: 

1) Adanya individu selaku aktor. Aktor yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan 

memilih dari alternatife tindakan yaitu pemilik kartu Jamkesmas di 

Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur. 

2) Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu. Masyarakat 

Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur memiliki banyak tujuan, 
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namun yang difokuskan dalam penelitian ini adalah ketika pemilik kartu 

Jamkesmas  sakit dan tujuannnya ingin mendapatkan kesembuhan. 

3) Aktor mempunyai alternatif cara, alat, serta teknik untuk mencapai 

tujuannnya. Masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur 

memiliki berbagai pilihan alternatif dalam rangka mencapai kesembuhan 

ketika sakit dan setiap individu punya cara dan alat serta teknik yang 

berbeda-beda untuk membantunya mencapai tujuan kesembuhan  yang 

diharapkan. Masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur 

dalam pola pemanfaatan Jamkesmas, ada yang memanfaatkan Jamkesmas 

untuk membantu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit. Ada 

juga masyarakat yang tidak mengunakan Jamkesmas dan lebih memilih 

alternatif lain seperti membeli obat di warung, di apotik, maupun 

mengunjungi tempat praktik dokter umum untuk tujuan kesembuhan 

penyakitnya. 

4) Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat 

membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa 

situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh 

individu. Misalnya kelamin dan tradisi. Masyarakat Kelurahan Bugangan 

yang tidak menggunakan Jamkesmas mengungkapkan beberapa alasan yang 

melatarbelakangi untuk tidak menggunakan Jamkesmas diantaranya kondisi 

kurangnya pengetahuan tentang Jamkesmas baik fungsi Jamkesmas maupun 

prosedur menggunakan Jamkesmas. Situasi tersebut menyebabkan 

masyarakat berasumsi bahwa prosedur menggunakan Jamkesmas terkesan 
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sulit dan berbelit-belit sehingga masyarakat tidak mau menggunakan 

Jamkesmas ketika sakit. 

5) Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai 

ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan 

serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. Contohnya kendala 

kebudayaan. 

Aktor berhadapan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang menyediakan 

berbagai alternatif pilihan tentang cara dan alat untuk mencapai tujuan, pada 

akhirnya aktor senantiasa dituntut untuk memilih. Kemampuan memilih inilah 

yang menurut Parsons disebut sebagai voluntarism. Voluntarism adalah 

kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat 

dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya (Ritzer, 

2009: 49). 

Konsep voluntarism ini, pada kenyataanya telah memberikan arti tersendiri 

bagi perkembangan teori tindakan sosial, sehingga kesimpulan akhir yang dapat 

diambil adalah tindakan sosial merupakan suatu proses dimana aktor terlibat 

dalam pengambilan keputusan-keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, yang kesemuanya itu, dibatasi 

kemungkinan-kemungkinan oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, 

ide-ide dan nilai sosial (Ritzer, 2009: 49-50). 

Konsep voluntarism dari Talcott Parsons akan digunakan dalam 

menganalisis hasil penelitian tentang “ pola pemanfaatan Jamkesmas pada 
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masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang timur”. Dari hasil 

penelitian yang diperoleh untuk melihat pola pemanfaatan Jamkesmas pada 

masyarakat Kelurahan Bugangan, terdapat dua pola pemanfaatan Jamkesmas. 

Pertama, masyarakat Kelurahan Bugangan yang memiliki Jamkesmas 

memanfaatkan Jamkesmas guna mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit 

baik di Puskesmmas maupun Rumah Sakit. Kedua, masyarakat Kelurahan 

Bugangan yang memiliki Jamkesmas tidak memanfaatkan Jamkesmas untuk 

membantu mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit. 

Masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur yang tidak 

memiliki Jamkesmas tapi tidak memanfaatkan Jamkesmas lebih memilih untuk 

mencari alternatif pengobatan lainnya yang tersedia guna membantu proses 

penyembuhan penyakitnya. Berbagai alternatif yang tersedia diantaranya adalah 

banyaknya warung yang menjual berbagai macam obat-obatan, ada juga apotik 

yang menjual obat-obatan dengan variasi yang lebih lengkap  dan secara mudah 

bisa didapatkan, selain itu ada banyak tempat praktek dokter umum yang biasa 

dimanfaatkan masyarakat Kelurahan Bugangan untuk berobat ketika sakit. 

Masyarakat Kelurahan Bugangan bebas menentukan pilihan dari berbagai 

alternatif yang telah tersedia dalam membantu pengobatanya 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam 

memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka berfikir berfungsi untuk 

memahami alur pemikiran secara cepat, mudah dan jelas. 
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Dalam penelitian tentang Pola Pemanfaatan Jamkesmas pada Masyarakat 

Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur akan dijabarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 01. Kerangka Berpikir 

MASYARAKAT 

KELURAHAN BUGANGAN 

JAMKESMAS 

FAKTOR 

PENGHAMBAT 

POLA PEMANFAATAN 

FAKTOR PENDUKUNG 

ACTION 

THEORY 

OPTIMAL 
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Kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur terkenal sebagai sentra 

industri perkalengan. Masyarakat yang memiliki modal memilih usaha tersebut 

sebagai penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhannya namun, bagi 

masyarakat yang tidak memiliki modal mayoritas bermata pencaharian sebagai 

kuli bangunan dan menjadi pembantu rumah tangga. Hal itu menyebabkan 

sebagian masyarakat Kelurahan Bugangan tergolong kedalam masyarakat kelas 

menengah kebawah atau bisa dikatakan miskin. Keadaan tersebut sangat 

mempengaruhi dalam kesehatannya, karena ketika sakit banyak keluarga miskin 

yang tidak mampu berobat karena keterbatasan biaya yang dimiliki. 

Pemerintah dalam menjamin akses penduduk, khususnya penduduk miskin 

telah membuat banyak program, salah satunya adalah program Jamkesmas. 

Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) adalah progam pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan 

kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai 

derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien (Depkes, 

2008). Masyarakat Kelurahan Bugangan yang tergolong miskin juga menjadi 

sasaran program Jamkesmas tersebut. 

Keberhasilan program Jamkesmas dapat dilihat dari optimalnya penggunaan 

Jamkesmas oleh masyarakat miskin yang memperoleh Jamkesmas. Masyarakat 

Kelurahan Bugangan ternyata belum memanfaatkan Jamkesmas secara optimal, 

hal tersebut bisa dilihat dari pola pemanfaatan Jamkesmas oleh masyarakat 
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Kelurahan Bugangan, sebagian masyarakat ada yang memanfaatkan Jamkesmas 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit, ada juga masyarakat yang 

mempunyai Jamkesmas dan tidak memanfaatkannya. Ada beberapa faktor 

pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pola pemanfaatan 

Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang diinginkan penulis turun 

kelapangan kemudian bertanya secara mendalam, mengamati secara langsung. 

Penulis mencari data secara menyeluruh dari berbagai sumber yang meliputi 

perangkat desa, masyarakat Kelurahan Bugangan, dan petugas puskesmas 

Bugangan. Penulis meneliti permasalahan tentang pemanfaatan Jamkesmas pada 

masyarakat Kelurahan Bugangan mulai dari proses pola pemanfaatan Jamkesmas, 

faktor pendukung dan penghambat pola pemanfaatan Jamkesmas. 

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan, mendeskripsikan, menyelidiki, 

dan memahami secara menyeluruh tentang pola pemanfaatan Jamkesmas pada 

masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur serta faktor 

pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pola pemanfaatan Jamkesmas 

pada masyarakat Kelurahan Bugngan Kecamatan Semarang Timur. Semua data 

yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian kalimat dan tidak berupa uraian 

angka-angka seperti halnya dalam penelitian kuantitatif, kemudian dianalisis 

menggunakan teknik triangulasi. Adapun data-data yang berupa angka misalnya 

luas wilayah desa, jumlah penduduk, komposisi penduduk dan lain-lain disajikan 

dalam bentuk tabel. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukan tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi 

penelitian ini berada di Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur. 

Penulis memilih lokasi penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan: 

1. Kelurahan Bugangan merupakan salah satu Kelurahan dimana 

masyarakatnya juga mendapatkan fasilitas kesehatan dari pemerintah berupa 

jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). 

2. Lokasi penelitian sangat mudah dijangkau sehingga sangat memudahkan 

peneliti untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. 

3. Kelurahan Bugangan termasuk wilayah perkotaan yang masih terpinggirkan. 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat sasaran penelitian yaitu 

masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur yang mendapatan 

Jamkesmas. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada pola pemanfaatan 

Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan, faktor pendukung dan faktor 

penghambat pola pemanfaatan Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan. 

Fokus penelitian ini mempermudah penulis dalam menggali data di lapangan agar 

hasil data yang diperoleh lebih terpusat dan terarah sesuai dengan rumusan 

permasalahan. 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian dimaksudkan  untuk mengetahui dari mana data 

penelitian diperoleh peneliti dengan tujuan diadakannya penelitian ini. Sumber 
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data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data dari subjek 

dan informan penelitian serta data sekunder untuk melengkapi data primer. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan subjek 

dan informan dalam penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat 

Kelurahan Bugangan yang mendapatkan Jamkesmas. Subjek penelitian ini 

merupakan pusat perhatian dan sasaran penelitian. Penulis mendapatkan informan 

secara sukarela menjadi anggota penelitian meskipun hanya bersifat informasi 

tentang pemanfaatan Jamkesmas. Informan ini dipilih penulis dari beberapa orang 

yang dapat dipercaya dan mengetahui objek yang akan diteliti. Informan yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah perangkat desa, masyarakat Kelurahan 

Bugangan yang tidak mendapatan Jamkesmas dan petugas kesehatan di 

Puskesmas Bugangan. 

1) Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Bugangan, yang 

diutamakan adalah masyarakat Kelurahan Bugangan yang mendapatkan 

Jamkesmas. 

Jumlah subjek penelitian selama diadakan penelitian terkumpul 9 orang. 

Subjek penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang memang 

dibutuhkan dalam penelitian ini: 
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Tabel 1. Daftar Subjek Penelitian 

No Nama Jenis  

Kelamin 

Usia 

(tahun) 

Pendidikan Pekerjaan 

1. Suwandi L 58 SMP Kuli Bangunan 

2. Sumarsih P 43 SMP Pembantu Rumah Tangga 

3. Kirun L 58 SD Kuli Bangunan 

4. S. Lestari P 43 SMA Ibu Rumah Tangga 

5. Ahmad F L 50 SD Kuli Bangunan 

6. Tugiyem P 60 SD Ibu Rumah Tangga 

7. Cici A. P 33 SD Ibu Rumah Tangga 

8. Sulami P 57 SMP Pembantu Rumah Tangga 

9. Yatinah P 58 SD Ibu Rumah Tangga 

       (Sumber : Data diperoleh dan diolah padaApril 2013) 

Menentukan sebagian masyarakat Kelurahan Bugangan yang memiliki kartu 

Jamkesmas untuk menjadi subjek dan informan guna menunjang data dilakukan 

dengan cara bertanya kepada masyarakat Kelurahan Bugangan mengenai tempat 

tinggalnya, selanjutnya penulis bertemu dengan nara sumber yang dijadikan 

subjek dan informan penelitian untuk mengatur jadwal atau waktu wawancara. 

Berdasarkan tabel subjek penelitian di atas pertimbangan untuk menentukan 

Bapak Suwandi (58
 

th) sebagai subjek penelitian karena beliau merupakan 

masyarakat Kelurahan Bugangan yang mendapatkan Jamkesmas namun tidak 

pernah menggunakan Jamkesmas untuk berobat ke Puskesmas maupun Rumah 
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Sakit. Bapak Suwandi lebih memilih membeli obat-obatan di warung ketika sakit. 

Wawancara selanjutnya adalah dengan Ibu Sumarsih, Ibu Sumarsih merupakan 

tetangga dari Bapak Suwandi yang juga mendapatkan Jamkesmas dan pernah 

menggunakan Jamkesmas untuk berobat ke Puskesmas walaupun hanya sesekali. 

Penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Kirun (58 th). Pemilihan 

Bapak Kirun sebagai subjek penelitian atas rekomendasi dari Bapak Suwandi 

yang megetahui bahwa Bapak Kirun pernah dipersulit oleh prosedur ketika berada 

di Rumah Sakit, sewaktu berobat Bapak Kirun ditolak oleh pihak Rumah Sakit 

karena kartu yang dibawa adalah kartu Jamkesmas yang lama, padahal dari pihak 

Rumah Sakit menghendaki untuk membawa kartu Jamkesmas yang baru, padahal 

kartu Jamkesmas yang baru milik Bapak Kirun sendiri belum keluar. sehingga 

dari pengetahuannya itu Bapak Suwandi tidak mau berobat menggunakan 

Jamkesmas untuk berobat, karena takut nanti akan dipersulit seperti Bapak Kirun. 

Wawancara selanjutnya adalah dengan Ibu Sri Lestari (43 th). Pertimbangan 

untuk menentukan Ibu Sri Lestari sebagai subjek penelitian karena Ibu Lestari 

juga mendapatkan Jamkesmas dan sering menggunakannya secara rutin untuk 

berobat ke Puskesmas maupun ke Rumah Sakit. Ibu Sri Lestari mengaku prosedur 

baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit sangatlah mudah, dan tidak ada 

pembedaan antara pasien Jamkesmas maupun pasien bukan Jamkesmas, semua 

diperlakukan sama baik oleh pihak Puskesmas maupun Rumah Sakit. selanjutnya, 

ibu Sri Lestari meberikan rekomendasi untuk dapat mewawancarai Ibu Cici 

Amrina (33 th) yang merupakan tetangganya. Ibu Cici Amrina juga salah satu 

pemilik Jamkesmas yang sangat sering menggunakan kartu Jamkesmas untuk 
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berobat ke Puskesmas maupun Rumah Sakit. Ibu Cici Amrina mengatakan selama 

menggunakan kartu Jamkesmas, tidak pernah dipungut biaya apapun, semua biaya 

gratis dari loket, pemeriksaan dokter sampai menebus obat. 

Penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Ahmad Fanizar (50 th) yang 

sering menggunakan Jamkesmas ketika sakit, penulis juga sempat mengikuti 

kegiatannya saat Bapak Ahmad Fanizar sedang menggunakan Jamkesmas di 

Puskesmas Bugangan ketika sakit demam.  Wawancara selanjutnya adalah dengan 

Ibu Tugiyem (60 th), Ibu Tugiyem tidak pernah memakai Jamkesmas karena 

alasan tidak paham tentang Jamkesmas baik fungsi Jamkesmas maupun prosedur 

menggunakan Jamkesmas baik di Puskesmas maupun Rumah sakit.  

Penulis melanjutkan wawancara dengan Ibu Sulami (57 th), pertimbangan 

untuk menentukan Ibu Sulami sebagai subjek penelitian karena Ibu Sulami 

mempunyai Jamkesmas, namun tidak sering menggunakan Jamkesmas dan hanya 

sesekali saja menggunakannya. Penulis melanjutkan wawancara dengan Ibu 

Yatinah (58 th). Pemilihan Ibu Yatinah sebagai subjek atas rekomendasi dari Ibu 

Sulami yang mengetahui bahwa Ibu Yatinah mempunyai Jamkesmas. Ibu Yatinah 

mempuyai Jamkesmas namun tidak pernah menggunakan Jamkesmas untuk 

berobat di Puskesmas maupun di Rumah Sakit, Ibu Yatinah juga memberikan 

informasi bahwa tidak pernah ada sosialisasi tentang Jamkesmas kepada 

masyarakat di Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur. 

Berdasarkan tabel di atas, subjek penelitian berjumlah Sembilan orang. 

Sembilan warga dari Suwandi sampai Yatinah merupakan masyarakat Kelurahan 
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Bugangan yang mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas). 

Kesembilan warga tersebut dalam memanfaatkan Jamkesmas adalah berbeda satu 

sama lain. Ada warga yang sering memanfaatkan Jamkesmas untuk berobat ketika 

sakit, adapula yang hanya beberapa kali saja memanfatkan Jamkesmas  ketika 

sakit, bahkan ada yang sama sekali tidak pernah menggunakan Jamkesmas ketika 

sakit. Kesembilan warga sebagai subjek penelitian dapat diperoleh data penelitian 

secara umum dan luas sehingga dapat menjawab penelitian yang sedang dilakukan 

yaitu tentang bagaimana pola pemanfaatan Jamkesmas pada masyarakat 

Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur dan faktor pendukung dan 

penghambat dalam pola pemanfaatannya. 

2) Informan 

Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa, masyarakat Kelurahan 

Bugangan, dan petugas puskesmas Bugangan. Informan ini diwawancarai untuk 

keperluan informasi atau keterangan data yang diperlukan oleh penulis. Jumlah 

informan selama diadakan penelitian terkumpul 8 orang yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Usia 

(tahun) 

Keterangan 

1. Suwaji L 60 Ketua RW 

2. Supardi L 65 Ketua RT 

3. Tarsudi P 62 Kader PKK 

4. Dewi Dyah  P 56 Pegawai Kelurahan 
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5. Sunarto L 40 Warga 

6. Defi P 37 Kepala Puskesmas Bugangan 

7. Rati P 47 Penanggung jawab loket 

puskesmas 

8. Sugi P 38 Perawat 

(Sumber : Pengolahan Data Primer April 2013) 

Berdasarkan daftar informan di atas pertimbangan dan penentuan informan 

penelitian atas dasar bahwa kedelapan informan tersebut dianggap mengetahui 

informasi lebih detail tentang pola pemanfaatan Jamkesmas di Kelurahan 

Bugangan Kecamatan Semarang Timur serta mengetahui lebih detail tentang 

faktor-faktor yang mendukung dan menghambat yang mempengaruhi pola 

pemanfaatan Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan 

Semarang Timur.  

Penulis melakukan wawancara dengan informan pertama yaitu ketua Rw, 

Bapak Suwaji (60 th). Bapak Suwaji dijadikan informan dengan pertimbangan 

karena termasuk orang yang cukup mengetahui tentang kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat Kelurahan Bugangan dan merupakan salah satu pihak yang terlibat 

dalam pendataan masyarakat miskin yang bisa mendapatkan Jamkesmas. Pada 

hari yang sama Penulis mendapatkan data dari informan kedua yaitu Bapak 

Supardi (65 th) selaku ketua Rt. Informan tersebut mengetahui siapa saja 

masyarakat yang mendapatkan kartu Jamkesmas, dan sebagai penanggung jawab 

kartu Jamkesmas sebelum jatuh ke pemilik masing-masing Jamkesmas. Penulis 

melanjutkan wawancara dengan Informan ketiga yaitu Ibu Tarsudi (62 th) selaku 
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kader PKK. Pertimbangan penulis untuk menjadikan Ibu Tarsudi atas 

rekomendasi dari masyarakat Kelurahan Bugangan yang biasa meminta bantuan 

Ibu Tarsudi ketika ingin berobat ke Rumah Sakit. Informan tersebut mengetahui 

bagaimana proses ketika masyarakat pengguna Jamkesmas memanfaatkan kartu 

Jamkesmas di Rumah Sakit, karena banyak masyarakat yang meminta bantuan 

untuk didampingi ketika ingin menggunakan kartu Jamkesmas di Rumah Sakit. 

Informan keempat yaitu Dewi Dyah K (56 th) selaku pegawai Kelurahan 

yang menjabat sebagai Kasi Kesos. Informan tersebut merupakan petugas 

Kelurahan Bugangan yang bertanggungjawab dengan program Jamkesmas di 

Kelurahan Bugangan. Beliau mengetahui segala sesuatu yang berkenaan tentang 

Jamkesmas termasuk permasalahan-permasalahan yang muncul dalam program 

Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur. 

Informan kelima yaitu Sunarto (40 th), penulis mendapatan informan ini atas 

rekomendasi dari Bapak Suwaji. Bapak Sunarto sebagai informan adalah  selaku 

masyarakat Kelurahan Bugangan. Informan tersebut salah satu masyarakat miskin 

yang tidak mendapatkan program Jamkesmas.  

Informan keenam yaitu Ibu Defi (37 th) selaku Kepala Puskesmas 

Bugangan. Pertimbangan penulis untuk menjadikan Ibu Defi sebagai informan 

karena Ibu Defi yang sangat mengetahui tentang keseluruhan Jamkesmas yang 

ada di Puskesmas Bugangan. Informan ketujuh adalah Ibu Rati (47 th) selaku 

penanggung jawab loket di Puskesmas Bugangan, informan tersebut sangat paham 

akan prosedur yang harus dilalui oleh pemilik kartu Jamkesmas agar bisa 

mendapatkan pengobatan gratis di Puskesmas Bugangan sehingga bisa 
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memberikan informasi tentang prosedur yang harus dilalui oleh pemilik kartu 

Jamkesmas yang ingin berobat menggunakan Jamkesmas. Informan kedelapan 

adalah Ibu sugi (38 th) selaku perawat di Puskesmas Bugangan, informan tersebut 

biasa memeriksa pasien yang menggunakan kartu Jamkesmas dan mengetahui 

riwayat penyakit pasien termasuk juga pasien Jamkesmas, sehingga informan ini 

dapat memberikan informasi tentang penyakit-penyakit apa saja yang biasa 

dikeluhkan oleh pasien pengguna Jamkesmas.  

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder berupa foto atau arsip-arsip pemerintah. Foto yang terkait 

dengan penelitian ini adalah mulai dari tempat lokasi penelitian yaitu Kampung 

Bugangan 5 Rt 01/Rw 01, foto yang menunjukan keadaan fisik rumah masyarakat 

yang memiliki Jamkesmas, foto kartu Jamkesmas sebagai identitas pemilik 

Jamkesmas, foto kegiatan masyarakat ketika berobat menggunakan kartu 

Jamkesmas di Puskesmas mulai dari mengantri di loket, diperiksa oleh dokter dan 

waktu pengambilan obat di apotik. Foto dalam penelitian ini dihasilkan dari 

penulis sendiri dengan menggunakan kamera. Foto dihasilkan pada saat observasi 

dan kegiatan penelitian atau saat wawancara berlangsung. Foto yang digunakan 

tentunya foto yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu pola pemanfaatan 

Jamkesmas bagi masyarakat di Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang 

Timur. 

Dokumen yang digunakan seperti dokumen-dokumen dari Kelurahan 

Bugangan mengenai Profil Kelurahan Bugangan Tahun 2012, data masyarakat 

yang menjadi peserta Jamkesmas 2013, dan formulir pendataan calon penerima 
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Jamkesmas. Sumber pustaka tertulis lainnya yang digunakan untuk melengkapi 

sumber data informasi meliputi kajian-kajian tentang Jamkesmas, seperti laporan 

ilmiah, skripsi, dan buku-buku yang sesuai dengan topik. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini yaitu observasi langsung, dimana 

penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masyarakat 

Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur terkait dengan pola 

pemanfaatan Jamkesmas. Dalam penelitian ini dilakukan dua tahap 

observasi, yaitu : 

1. Observasi Tahap Awal 

Tahap observasi awal merupakan tahap observasi yang dilakukan oleh 

penulis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran atau informasi yang 

digunakan sebagai landasan observasi selanjutnya. Observasi dilakukan 

dengan cara mengamati berbagai hal yang menjadi fokus dalam penelitian. 

Tahap observasi awal dimulai pada tanggal 23 Maret 2013 sampai 

dengan 28 Maret 2013, dan pada saat observasi awal belum mendapatkan 

surat ijin penelitian. Akan tetapi observasi dapat tetap dilakukan secara 

sekilas saja dan data awal yang diperoleh merupakan data yang belum 

lengkap yang hanya bersifat sementara. 

Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini tidak lepas dari beberapa 

pokok permasalahan yang dibahas berupa : mengamati kondisi fisik 

Kelurahan Bugangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat Bugangan. Hasil 
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yang diperoleh yaitu, masyarakat Kelurahan Bugangan masih banyak yang 

hidup dalam keadaan miskin. 

Observasi dilakukan dengan cara pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti dan yang terpenting adalah dengan 

mengandalkan pengamatan dan pendokumentasian. Untuk mempermudah 

dalam mengingat penulis mempersiapkan antara lain: catatan-catatan 

(check list) digunakan untuk menulis hal-hal yang menurut penulis 

menarik dan sesuai dengan penelitian,  alat elektronik seperti kamera yang 

digunakan untuk mengambil foto yang diperlukan, alat perekam untuk 

merekam hasil wawancara agar efektif dan tidak menghilangkan bagian 

yang penting dan memusatkan pada data-data yang tepat. 

2. Observasi Tahap Lanjut 

Observasi tahap lanjut dalam penelitian ini dilakukan dengan lebih 

sistematis dan sudah mendapatkan surat ijin penelitian. Observasi tahap 

lanjut ini dimulai pada tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 

2013. Pada observasi tahap awal penulis belum bisa melakukan observasi 

di Puskesmas Bugangan dikarenakan terkendala oleh surat ijin penelitian 

yang belum keluar. Penulis harus menunggu surat ijin penelitian keluar 

untuk bisa melakukan observasi di Puskesmas Bugangan. Setelah 

mendapat ijin dari dinas kesehatan untuk bisa melaksanakan penelitian di 

Puskesmas Bugangan, penulis baru bisa melengkapi data-data yang kurang 

seperti observasi tentang proses dan prosedur pasien Jamkesmas dalam 

menggunakan Jamkesmas. 
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Observasi tahap lanjut dilakukan dengan melengkapi atau 

menyempurnakan data atau informasi yang telah diperoleh pada observasi 

awal. Berbagai hal yang dilakukan selama proses observasi juga sama 

dengan tahap observasi awal.  

b. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan. Dengan demikian, sebelum 

melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrument wawancara 

yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pola pemanfaatan 

Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang 

Timur. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 

masyarakat Kelurahan Bugangan, petugas kesehatan Puskesmas Bugangan, 

dan perangkat desa.  

Wawancara yang dilakukan terhadap subjek, yaitu masyarakat 

Kelurahan Bugangan yang memiliki Jamkesmas. Wawancara dengan subjek 

penelitian yaitu masyarakat kampung Bugangan 5 Rt 01/Rw 01 dilakukan 

pada tanggal 26 Maret sampai dengan 2 April dan pelaksanaan wawancara 

dilakukan pada malam hari sekitar pukul 18.30 sampai dengan pukul 21.00, 

dengan tujuan masyarakat sudah pulang kerja dan berada di rumah masing-

masing. Karena subjek penelitian pada watu pagi sampai sore hari tidak bisa 
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ditemui karena alasan sibuk dengan bekerja, dan lebih memiliki waktu luang 

pada malam harinya. Sehingga sewaktu malam hari wawancara bisa 

dilakukan dengan cara mendalam dan detail, sehingga data yang diperoleh 

dari wawancara itu pun bisa lebih menggambarkan keadaan nyata 

dilapangan 

Wawancara terhadap informan pendukung dilakukan untuk mewawancarai 

Ibu Devi selaku Kepala Puskesmas Bugangan, ibu Rati selaku penanggung 

jawab loket di Puskesmas Bugangan dan Ibu Sugi selaku perawat di 

Puskesmas Bugangan. Wawancara dilakukan pada saat jam kerja sekitar pukul 

09.00 di Puskesmas, hal itu dilakukan karena para informan tersebut lebih 

mudah ditemui saat jam kerja. Wawancara dengan informan Dewi Dyah K 

selaku pegawai Kelurahan dilakukan pada tanggal 9 April. Wawancara dengan 

Dewi dilaksanakan ketika masih bekerja di kantor Kelurahan Bugangan 

sekitar pukul 10.00. 

Wawancara dengan informan Suwaji selaku ketua Rw, Supardi selaku 

ketua Rt, Tarsudi selaku kader PKK, dan Sunarto selaku masyarakat  

Bugangan dilaksanakan pada tanggal 3, 4, 5, dan 6 April 2013. Wawancara 

dengan informan tersebut juga dilaksnakan pada malam hari setelah pulang 

kerja dan sudah berada di rumah masing-masing sekitar pukul 18.30 sampai 

dengan pukul 21.00. 

Guna mendukung keberhasilan wawancara, peneliti menggunakan 

peralatan tertulis untuk mencatat informasi dari informasi, selain itu juga 

didukung dengan kamera digital untuk mengambil foto pada saat 
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wawancara. Alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan wawancara 

antara lain yaitu pedoman wawancara, handphone, dan blocknote. Pedoman 

wawancara digunakan agar memudahkan peneliti memfokuskan perhatian 

dalam pengumpulan data, sedangkan alat-alat perekam dan blocknote 

digunakan agar data yang diumpulkan tidak tertinggal dan terlupakan. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006 : 231). Dokumentasi yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini seperti foto-foto misalnya foto keadaan 

fisik Kelurahan Bugangan 5 rt 01/rw 01, foto rumah masyarakat yang 

mendapatkan Jamkesmas, foto kartu Jamkesmas, foto saat masyarakat 

berobat menggunakan jamesmas di Puskesmas Bugangan, foto pada saat 

mengantri di loket antrian, foto saat mendapatkan penanganan dari dokter 

dan foto saan mengantri obat di apotik Puskesmas Bugangan. selain itu juga 

foto saat penulis melakuan wawancara sehingga data tersebut dapat 

dugunakan untuk mendukung kelengkapan data yang ada pada penulis. Data 

yang akan diungkapkan melalui dokumentasi ada juga yaitu data monografi, 

data potensi desa, dan data masyarakat yang menggunakan Jamkesmas. 

Sumber data tersebut merupakan data resmi yang berasal dari Kantor 

Kelurahan Bugangan. pengambilan dokumentasi dilakukan diantara tanggal 

23 Maret 2013 sampai dengan 7 Mei 2013. 
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F. Teknik Validitas Data 

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan teknik 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 2007 : 330). 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengukur validitas 

data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan penulis dengan data hasil wawancara 

dengan subjek penelitian yaitu masyarakat Bugangan pengguna Jamkesmas 

dan informan. Hasil wawancara dengan Bapak Supardi (65 tahun) selaku 

ketua Rt Bugangan pada tanggal 4 April 2013 tentang permasalahan yang 

terjadi pada progam Jamkesmas, diperoleh data bahwa tidak ada permsalahan 

dalam program Jamkesmas di Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang 

Timur. Data tersebut penulis bandingkan dengan hasil observasi pada tanggal 

5 April 2013. Data yang diperoleh dari hasil observasi berbeda dengan hasil 

wawancara yang telah dilakukan. Data hasil observasi dapat disimpulkan 

bahwa ada permasalahan tentang program Jamkesmas berkenaan dengan 

penerima kartu Jamkesmas. Permasalahan tersebut diantaranya adalah 

masyarakat yang sebelumnya mendapatkan kartu Jamkesmas, justru sekarang 

tidak mendapatan kartu Jamkesmas lagi. Masyarakat yang tergolong miskin 

belum pernah mendapatkan kartu Jamkesmas sama sekali, ada masyarakat 

yang dikategorikan dalam mampu justru mendapatkan kartu Jamkesmas. 
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Adapula masyarakat dalam 1 KK hanya sebagian anggota keluarganya saja 

yang mendapatkan kartu Jamkesmas. Penulis menguji keabsahan data tersebut 

dengan melakukan wawancara dengan Bapak Sunarto (40 tahun) pada tanggal 

4 April 2013 pukul 19.00. Data yang diperoleh adalah memang ada beberapa 

permasalahan yang terjadi dalam program Jamkesmas. Bapak Sunarto 

merupakan salah satu yang tidak mendapatkan kartu Jamkesmas, padahal 

tergolong dalam masyarakat miskin. Hal tersebut juga senada dengan hasil 

wawancara penulis dengan Bapak Suwaji (60 tahun) selaku Ketua RW pada 

tanggal 4 April pukul 20.00. Data yang diperoleh adalah masih banyak 

permasalahan dalam program Jamkesmas di Kelurahan Bugangan Kecamatan 

Semarang Timur. Dikarenakan pendataan masyarakat oleh pihak pendata, 

yaitu mahasiswa dari IKIP yang kurang valid dalam mendata masyarakat 

Bugangan yang dikategorikan miskin, sehingga banyak warga yang tidak 

memperoleh kartu Jamkesmas. 

2. Membandingkan apa yang dibandingkan informan di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Dyah K 

(56) pada tanggal 6 April 2013 pukul 10.00 saat berada di tempat kerjanya di 

kantor Kelurahan Bugangan menganai faktor pendukung dan penghambat pola 

pemanfaatan Jamkesmas. Ibu Dewi mengatakan dalam menentukan 

masyarakat kategori miskin yaitu melalui pendataan berupa angket dari 

Kelurahan. Data tersebut sebelumnya pernah penulis tanyakan pada tanggal 23 

Maret 2013 pukul 10.00 di rumah subjek penelitian dengan situasi santai. Ibu 

Diah memberikan data bahwa ada faktor-faktor dalam mempengaruhi 
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pendataan masyarakat yang dikategorikan miskin, salah satunya adalah 

dengan faktor kedekatan dengan perangkat desa, misalnya menjadi teman 

akrab, saudara maupun keluarga nya, bisa dengan mudah mendapatkan 

keterangan miskin,untuk mendapatkan kartu Jamkesmas. 

3. Membandingkan data yang diperoleh dari informan utama dengan berbagai 

pendapat dan perspektif informan lain. Hasil wawancara dengan Ibu Cici 

Amrina (33 tahun) pada tanggal 29 Maret 2013 pada pukul 20.00 berkaitan 

dengan faktor pendukung dan faktor pengambat pola pemanfaatan 

Jamkesmas. Ibu Cici Amrina mengatakan sebagian besar kendala atau faktor 

penghambat dalam pola pemanfaatana kartu jamkemas adalah kurangnya 

sosialisasi tentang Jamkesmas di Kelurahan  Bugangan Kecamatan Semarang 

Timur, sehingga banyak masyarakat yang mempunyai kartu Jamkesmas tapi 

tidak mengetahui cara penggunaan atau prosedur menggunakan kartu 

Jamkesmas. Penulis membandingan data tersebut dengan data yang diperoleh 

dari informan lain yaitu Ibu Sumarsih (43 tahun) pada tanggal 28 Maret 2013 

pukul 20.00 dan Bapak Suwandi (58 tahun) pada tanggal 30 Maret 2013 pukul 

19.00, diperoleh data yang sesuai dengan pendapat dari informan sebelumnya, 

selain itu juga didukung data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

petugas Kelurahan Ibu Dewi Dyah K (56) pada tanggal 6 April 2013 pukul 

10.00 selaku Kasi Kesos juga mengatakan dari pemerintah setempat belum 

mengadakan sosialisasi yang berkaitan dengan Jamkesmas, sehingga banyak 

warga yang belum mengetahui cara penggunaan kartu Jamkesmas.  
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G. Teknik Analisis Data 

Data kualitatif yang diperoleh dari lapangan tentang pola pemanfaatan 

Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur 

dan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pola pemanfaatan 

Jamkesmas kemudian diolah sehingga diperoleh keterangan yang bermakna, 

kemudian dianalisis. Proses analisis komponen utama yang perlu diperhatikan 

setelah pengumpulan data adalah:  

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data interaktif. Teknik analisis interaktif ini dilakukan dengan tiga 

langkah, yaitu: 

1. Pengumpulan data 

Penulis mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan 

hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan data penulis 

lakukan mulai tanggal 23 Maret 2013 sampai 7 Mei 2013. Pengumpulan 

data diperoleh mulai observasi dan wawancara mulai dari masyarakat 

Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur, perangkat desa, sampai 

dengan petugas Puskesmas Bugangan. Kelengkapan data penelitian juga 

penulis peroleh dari dokumen-dokumen dan foto-foto penelitian tentang 

profil desa atau gambaran umum Kelurahan Bugangan Kecamatan 

Semarang Timur, data pengguna Jamkesmas pada tahun 2013 dan foto 

kegiatan saat masyarakat Kelurahan Bugangan sedang berobat di 

Puskesmas, dan semua foto yang dapat melengkapi. Salah satu data yang 

diperoleh penulis tentang pola pemanfaatan Jamkesmas pada masyarakat 
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Kelurahan Bugangan yaitu mengenai apakah masyarakat yang 

mendapatkan Jamkesmas, memanfaatkan kartu Jamkesmas untuk 

mendapatkan pengobatan gratis di Puskesmas maupun Rumah Sakit. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Lestari (43 th) pada 

tanggal 29 Maret 2013 pukul 19.00 WIB menyatakan bahwa sering 

menggunakan Jamkesmas untuk berobat ke Puskesmas maupun Rumah 

Sakit. selain itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak 

Suwandi (58 th) pada tanggal 30 Maret 2013 menyatakan tidak pernah 

menggunakan Jamkesmas untuk berobat, namun lebih memilih membeli 

obat-obatan di warung.  

2. Reduksi Data 

Reduksi data penulis gunakan untuk menganalisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi tentang data pola pemanfaatan Jamkesmas dan faktor 

pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pola pemanfaatan 

Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang 

Timur dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverivikasi. Reduksi penulis lakukan setelah 

mendapatkan data hasil wawancara dan data berupa dokumentasi juga 

yang terkait dengan data pola pemanfaatan Jamkesmas dan faktor 

pendukung serta penghambat yang mempengaruhi pola pemanfaatan 

Jamkesmas. Reduksi sangat perlu dilakukan untuk menggolongkan data 

yang diperoleh berdasarkan konsep yang sudah dibuat sebelumnya. Hasil 
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wawancara baik dari subjek penelitian dan informan penelitian, penulis 

pilah-pilah sedemikian rupa, penulis kelompokkan berdasarkan konsep 

awal penelitian skripsi. Setelah penulis melakukan pengelompokan data 

maka baru dianalisis data lapangan mana yang penting dan dapat 

mendukung penelitian tentang pola pemafaatan Jamkesmas dan faktor 

pendukung serta penghambat yang mempengaruhi pola pemanfaatan 

Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang 

Timur, sedangkan data yang kurang mendukung penulis membuangnya 

dengan tujuan agar tidak mengganggu proses pembuatan tulisan akhir. 

Hasil data yang penulis pilah-pilah kemudian dikelompokan berdasarkan 

rumusan masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Lestari 

(43 th) dan Ibu Cici Amrina (33 th) tentang seringnya memanfaatkan 

Jamkesmas di Puskesmas maupun di Rumah Sakit dan berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Suwandi (58 th) dan Ibu Tugiyem yang tidak 

pernah menggunaan Jamkesmas untuk berobat ke Puskesmas maupun 

Rumah Sakit penulis kelompokan untuk menjawab rumusan masalah 

pertama tentang pola pemanfaatan Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan 

Bugangan Kecamatan Semarang Timur, selanjutnya untuk menjawab 

rumusan masalah yang kedua mengenai faktor pendukung dan faktor 

penghambat pola pemanfaatan Jamkesmas digunakan hasil wawancara 

dengan Bapak Supardi (65 th) dan Ibu Cici Amrina (33 th) dan Ibu Sri 

Lestari (43 th) mengenai prosedur penggunaan Jamkesmas yang mudah, 

pengobatan gratis serta tidak ada pembedaan antara pasien Jamkesmas 
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maupun pasien non Jamkesmas penulis kelompokan untuk menjawab 

rumusan masalah kedua yaitu tentang faktor pendukung yang 

mempengaruhi pola pemanfaatan Jamkesmas, sedangkan wawancara 

dengan Ibu Sulami (57 th), Ibu Dewi Dyah (56 th), Ibu Defi (37 th), Bapak 

Suwaji (60 th), dan Bapak Sunarto (40 th) mengenai informasi tentang 

kurangnya sosialisasi tentang Jamkesmas, pendataan yang kurang valid, 

dan tidak tepat sasaran penulis kelompokkan untuk menjawab rumusan 

masalah kedua yaitu tentang faktor penghambat yang mempengaruhi pola 

pemanfaatan  Jamkesmas. 

3. Penyajian Data 

Salah satu data yang disajikan terkait dengan pola pemanfaatan 

Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang 

Timur adalah kegiatan pada saat masyarakat menggunakan Jamkesmas 

untuk berobat ke Puskesmas Bugangan, dari mulai proses mengantri, 

diperiksa maupun saat mengantri obat di apotek. Setelah itu penyajian data 

diolah serta dianalisis dengan teori aksi Talcott Parsons. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dilaksanakan untuk mencari kejelasan dan 

pemahaman terhadap gejala-gejala yang terjadi di lapangan terkait dengan 

pola pemanfaatan Jamkesmas pada masyarakat di Kelurahan Bugangan 

Kecamatan Semarang Timur. 

Langkah–langkah analisis ini setelah pengumpulan data selesai, maka 

penulis mulai melakukan penyajian dengan melalui reduksi data terlebih 
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dahulu. Penarikan kesimpulan dengan cara melihat dan mempertanyakan 

kembali data yang telah tersusun sambil melihat catatan lapangan agar 

diperoleh pemahaman yang tepat. Apabila dalam mengambil kesimpulan 

awal dianggap kurang mantap, maka penulis dapat kembali ke lapangan 

untuk mengumpulkan data dan melengkapi data yang kurang tersebut. 

Dari uraian di atas dapat disederhanakan dengan bentuk bagan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Komponen analisis data model interaktif (Milles 1992:19) 

Keempat komponen tersebut diatas saling interaktif, artinya saling 

mempengaruhi dan terkait. Langkah pertama dilakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan observasi, wawancara, mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang relevan dan mengambil foto yang dapat 

merepresentasikan jawaban dari permasalahan yang diangkat. Tahap ini 

disebut dengan pengumpulan data. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan 

sangat banyak, maka setelah itu dilakukan tahap reduksi data untuk 

memilah-milah data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Data tersebut yang kemudian ditampilkan dalam pembahasan karena 

dianggap penting dan relevan dengan permasalahan penelitian, setelah 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penyajian Data 
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tahap reduksi selesai dilakukan penyajian data secara rapi dan tersusun 

sistematis ketika ketiga hal tersebut sudah benar-benar terlaksana dengan 

baik, maka diambil suatu kesimpulan atau verifikasi. 

 

 

 

  



47 
 

BAB 1V 

HASIL   DAN PEMBAHASAN 

 

F. Gambaran Umum Kelurahan Bugangan 

1. Kondisi Geografis Kelurahan Bugangan 

Lokasi penelitian tentang pola pemanfaatan Jamkesmas pada masyarakat 

adalah di Kelurahan Bugangan. Secara geografis wilayah Kelurahan Bugangan 

terletak di Kecamatan Semarang Timur. Luas wilayah Kelurahan Bugangan 

adalah 135,68 Km
2
. Batas-batas wilayah Kelurahan Bugangan yaitu di sebelah 

utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Mlati Baru atau Mlati Harjo, sebelah 

selatan berbatasan dengan Kelurahan Rejosari, sebelah timur berbatasan dengan 

sungai banjir kanal timur, sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan 

Kelurahan Kebon Agung. Batas-batas tersebut sangat berguna untuk mengetahui 

lokasi Kelurahan Bugangan yang benar. Di Indonesia terkadang terdapat beberapa 

daerah yang memiliki kesamaan nama, sehingga dengan adanya batas-batas 

wilayah tersebut dapat memberikan informasi bahwa penelitian tentang pola 

pemanfaatan Jamkesmas dilakukan di Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang 

Timur, Kota Semarang. 

Sarana dan prasarana yang mendukung di Kelurahan Bugangan yaitu 

kondisi jalan yang cukup baik, alat transportasi yang berguna untuk memudahkan 

masyarakat dalam beraktifitas, jaringan listrik dan sarana komunikasi juga dapat 

dinikmati oleh masyarakat. Sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan 
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Bugangan sangatlah baik karena sudah dapat dinikmati oleh masyarakat secara 

menyeluruh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lingkungan fisik Kelurahan Bugangan Kecamatan      

Semarang Timur (Dok. Puji Wulansari 2013) 

 

Jalan yang berada di Kelurahan Bugangan sudah baik dan sudah beraspal. 

Keadaan tersebut membuat alat-alat transportasi seperti motor, mobil, truk dan 

kendaraan lain dapat dengan mudah melewati jalan-jalan di Kelurahan Bugangan. 

Alat transportasi tersebut berguna untuk memudahkan masyarakat dalam 

beraktifitas sehari-hari baik untuk pergi kerja, ke sekolah, maupun ke pasar . 

Jaringan listrik di Kelurahan Bugangan sangatlah memadai dan baik sehingga 

sudah bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kelurahan Bugangan. Selain itu 

sarana komunikasi dan informasi seperti handphone, radio, televisi dan sarana 

yang lain juga sudah dimiliki oleh hampir semua masyarakat Kelurahan 

Bugangan. 
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2. Gambaran Administratif Kelurahan Bugangan 

Pada data Monografi Kelurahan Bugangan tahun 2012 dijelaskan mengenai 

jumlah penduduk Kelurahan Bugangan berdasarkan jenis kelamin. Menurut data 

yang diperoleh dari laporan kependudukan kantor (monografi) Kelurahan 

Bugangan tahun 2012, memiliki jumlah penduduk mencapai 8.591 jiwa yang 

dengan rincian jumlah laki-laki 4.137 jiwa, dan jumlah perempuan 4.454 jiwa 

yang terbagi dalam 2.138 Kepala Keluarga. 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kelurahan Bugangan 

BerdasarkanJenis Kelamin Tahun 2012 

 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-laki 4.137 orang 48, 16% 

Perempuan 4.454 orang 51, 84% 

Total 8.591 orang 100% 

(Sumber: Diolah dari Data Monografi Kelurahan Bugangan Tahun 2012) 

 

Jumlah penduduk Kelurahan Bugangan berdasarkan jenis kelamin pada 

tabel di atas menunjukan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibanding 

dengan jumlah laki-laki. Perempuan Kelurahan Bugangan sebagian bekerja untuk 

membantu perekonomian keluarga, namun sebagian hanya menjadi ibu rumah 

tangga yang tidak berpenghasilan. 

3. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk 

Menurut data monografi Kelurahan Bugangan pada tahun 2012 mengenai 

ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan keluarga ternyata jumlah keluarga 

prasejahtera dan jumlah keluarga sejahtera 1 jumlahnya lebih banyak 
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dibandingkan dengan jumlah keluarga sejahtera 2, jumlah keluarga sejahtera 3, 

dan jumlah keluarga sejahtera 3 plus. 

Tabel 6. Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Kesejahteraan 

Keluarga Kelurahan Bugangan Tahun 2012 

 

No Kesejahteraan Keluarga Jumlah Persentase 

(%) 

1. Keluarga Prasejahtera 556 Keluarga 26, 01% 

2. Keluarga Sejahtera 1 529 Keluarga 24, 74% 

3. Keluarga Sejahtera 2 400 Keluarga 18, 71% 

4. Keluarga Sejahtera 3 516 Keluarga 24, 13% 

5. Keluarga Sejahtera 3 plus 137 Keluarga 6, 41% 

 Jumlah KepalaKeluarga 2.138 Keluarga 100% 

         Sumber : Diolah dari Data Monografi Kelurahan Bugangan Tahun 2012 

 

 

Data ekonomi masyarakat berdasarkan kesejahteraan menunjukan di 

Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur paling besar adalah keluarga 

Prasejahtera yaitu sebesar 26, 01% dan keluarga sejahtera 1 yaitu sebesar 24, 74% 

hal tersebut menunjukan masih banyak masyarakat Kelurahan Bugangan yang 

masih dikategorikan miskin. Kategori miskin untuk suatu masyarakat bisa dilihat 

melalui pendapatannya, bentuk fisik rumah serta kepemilikannya.  

Indikator untuk menentukan keluarga prasejahtera di Kelurahan Bugangan 

yaitu keluarga yang hanya mempunyai penghasilan dibawah Rp 20.000 perhari 

(Rp 600.000 perbulan), karena alasan ekonomi keluarga tidak dapat makan dua 

kali sehari, frekuensi makan daging atau telor yang dimakan keluarga dalam satu 
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minggu adalah tidak menentu, ketersediaan listrik yaitu belum menggunakan 

listrik atau menyalur dari rumah lain, tidak mampu menjangkau pelayanan 

kesehatan, terdapat anak usia sekolah ( wajib belajar 9 tahun) yang tidak sekolah/ 

putus sekolah, Janis dinding tempat tinggal terbuat dari bambo atau kayu 

berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester, jenis lantai bangunan tempat 

masih tanah, sumber air minum berasal dari sumur, bahan bakar untuk memasak 

sehari-hari adalah kayu bakar atau minyak tanah dan tidak mempunyai alat 

elektronik misalnya seperti TV dan handphone yang sudah dimiliki masyarakat 

secara umum, rata-ratajumlah pakaian baru yang dapat dibeli oleh keluarga dalam 

setahun terakhir adalah tidak pernah memebeli baju atau hanya membeli satu stel 

saja. Selanjutnya indikator untuk menentukan keluarga sejahtera 1 di Kelurahan 

Bugangan yaitu dengan melihat penghasilan keluarga di atas Rp 600.000 dan di 

bawah Rp 1.000.000, pada umumnya seluruh anggota keluarga bisa makan dua 

kali sehari atau lebih, bagian terluas dari rumah terbuat dari lantai rumah bukan 

dari tanah, ketersediaan listrik adalah milik sendiri 450 watt, setiap anggota 

keluarga sudah memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja, sekolah dan 

berpergian, terdapat anak usia sekolah yaitu 6-15 tahun yang bersekolah, paling 

kurang sekali dalam seminggu keluarga makan daging, ikan atau telor. 

Masyarakat miskin di Kelurahan Bugangan membutuhkan Jaminan Kesehatan 

Masyarakat Miskin (Jamkesmas) untuk membantu mengakses pelayanan 

kesehatan di Puskesmas maupun Rumah Sakit. 

Dilihat dari pendapatan riil keluarga, rata-rata pendapatan per anggota 

keluarga adalah Rp 1.000.000. Hal itu karena didalam satu kepala keluarga rata-
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rata yang bekerja hanya kepala rumah tangga atau ayah saja sedangkan 

kebanyakan istri hanya menjadi ibu rumah tangga dengan tugas mengurus anak 

dan pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Istri hanya mengandalkan pendapatan 

dari suami untuk mencukupi kebutuhan ekonominya sehari-hari 

. Masyarakat Kelurahan Bugangan masih banyak yang mengandalkan mata 

pencaharian sebagai kuli bangunan. Penghasilan sebagai kuli bagungan dirasa 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga sehari-hari 

sehingga tidak jarang  untuk membantu kepala keluarga, seorang istri bekerja 

untuk membantu perekonomian keluarga sebagai pembantu rumah tangga, ada 

sekitar 80 perempuan di Kelurahan Bugangan yang membantu kepala rumah 

tangga dengan menjadi pembantu rumah tangga, sedangkan yang lain masih 

banyak yang hanya menjadi ibu rumah tangga dan tidak berpenghasilan.  

Jumlah penduduk usia produktif di Kelurahan Bugangan yaitu 18-56 tahun 

yang bekerja tidak tentu berjumlah 1.025 orang dan jumlah penduduk usia 

produktif 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga 225 orang menyebabkan 

masyarakat Kelurahan Bugangan tidak mendapatkan hasil untuk memenuhi 

kebutuhan perekonomiannya sehari-hari sehingga hal tersebut yang menyebabkan 

masyarakatnya masih banyak yang berada pada taraf keluarga prasejahtera dan 

sejahtera 1. 

Dilihat dari keadaan fisik tempat tinggal yaitu rumah, masih banyak 

masyarakat yang mempunyai tempat tinggal berdinding  kayu, berlantaikan semen 

serta beratap asbes. Pada data monografi Kelurahan Bugangan tahun 2012 tentang 

aset perumahan, tercatat ada sekitar 482 rumah yang berdinding kayu, 482 rumah 
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yang berlantaikan semen, dan 482 rumah yang beratapkan asbes. Kepemilikan 

aset lainnya seperti sepeda motor,televisi, dan handphone masih ada masyarakat 

yang belum memilikinya. Keadaan fisik tempat tinggal dan keterbatasan aset 

masyarakat Kelurahan Bugangan juga menjadi salah satu klasifikasi masyarakat 

yang masih berada pada taraf keluarga prasejahtera dan sejahtera 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Keadaan fisik rumah warga Kelurahan 

Bugangan(Dokumentasi Puji Wulansari 2013) 

 

Gambar di atas menunjukan bahwa kondisi fisik yaitu rumah masyarakat 

Kelurahan Bugangan masih tergolong  miskin. Keadaan miskin tersebut 

mengakibatkan masyarakat tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya seperti 

sandang, pangan dan papan dengan baik, serta tidak bisa mendapatkan layanan 

kesehatan ketika sakit karena tidak mampu membayar biaya pengobatan untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan walaupun termurah atau tersederhana 

sekalipun. 
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4. Layanan Kesehatan.  

Layanan kesehatan yang ada di Kelurahan Bugangan sudah cukup baik. Di 

Kelurahan Bugangan  terdapat prasarana kesehatan yaitu 1 unit Rumah Sakit 

umum, 1 unit Puskesmas, 1 unit Balai pengobatan masyarakat, 5 unit Apotek dan 

4 unit Rumah/kantor praktek dokter, selain itu juga terdapat sarana kesehatan 

yang lain seperti: dokter umum sebanyak 6 orang, dukun bersalin terlatih 1 orang, 

bidan 1 orang, perawat 2 orang dan dokter praktek 4 orang. 

Masyarakat Kelurahan Bugangan yang mempunyai Jamkesmas dapat 

memanfaatkan Jamkesmas untuk mendapatkan pengobatan gratis di Puskesmas 

maupun Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara, masyarakat Kelurahan Bugangan biasa memanfaatkan 

Jamkesmas untuk mendapatkan pengobatan gratis di Puskesmas Bugangan. 

Masyarakat yang mempunyai jamkesmas namun tidak pernah memanfaatkan, 

lebih memilih membeli obat di apotek atau di warung  maupun berobat didokter 

umum. 

5. Mekanisme Pendataan Peserta Jamkesmas di Kelurahan Bugangan 

Masyarakat Kelurahan Bugangan yang mendapatkan Jamkesmas berjumlah 

2.695 orang dari keseluruhan masyarakat Kelurahan Bugangan yang berjumlah 

8.951 orang. Jumlah tersebut didapatkan dari proses pendataan yang dilakukan 

oleh petugas lapangan yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan. Petugas lapangan 

terjun langsung ke masyarakat untuk mendata masyarakat miskin yang ada di 

Kelurahan Bugangan dengan kriteria masyarakat miskin yang telah ditentukan. 

Pendataan tersebut dilakukan dengan mengunjungi satu persatu rumah masyarakat 
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miskin. Menurut pernyataan dari salahsatu masyarakat Kelurahan Bugangan yang 

telah di data, petugas lapangan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan 

dengan pekerjaan, peghasilan perbulan, jumlah tanggungan keluarga, dan aset 

kepemilikan. Kriteria-kriteria tersebut menjadi acuan petugas lapangan dalam 

menentuan masyarakat miskin yang berhak mendapatkan Jamkesmas. 

Kartu Jamkesmas yang terbit dari hasil pendataan kemudian di serahkan ke 

Kelurahan Bugangan. Dari Kelurahan kartu Jamkesmas tersebut menjadi 

tanggung jawab ketua RW dan RT untuk membagikannya kepada masyarakat 

yang mendapatkan. 

G. Pola Pemanfaatan Jamkesmas Pada Masyarakat Kelurahan Bugangan 

Kecamatan Semarang Timur. 

1) Pola Pemakaian Kartu Jamkesmas 

Pemerintah dalam menjamin akses penduduk khususnya penduduk miskin 

telah membuat berbagai program yang bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat miskin. Program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya 

adalah pemberian beras miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), kredit 

usaha rakyat ( KUR), maupun jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS). 

Masyarakat Kelurahan Bugangan yang tergolong miskin juga mendapatkan 

bantuan dari pemerintah berupa beras miskin (raskin) dan jaminan kesehatan 

masyarakat (Jamkesmas), seperti yang telah dikatakan oleh ibu Sumarsih, yaitu: 

“Aku oleh bantuan seko pemerintah mung ono loro mba, onone 

mung raskin mbe an Jamkesmas tok, nek raskin kui bantuan beras 

nggo mangan, nek Jamkesmas kui yo sak ngertiku kanggo berobat 

gratis pas loro neng puskesmas utowo neng rumah sakit mba”. 

(Wawancara tanggal 28 Maret 2013). 

 



56 
 

 

“Saya dapat bantuan dari pemerintah cuma ada dua mba, adaya 

Cuma raskin dengan Jamkesmas saja, kalau raskin itu bantuan beras 

buat makan, kalau Jamkesmas itu setau saya untuk berobat gratis 

sewaktu sakit di Puskesmas ataupun rumah sakit mba”. (Wawancara 

tanggal 28 Maret 2013). 

 

Masyarakat Kelurahan Bugangan yang mendapatkan bantuan jaminan 

kesehatan masyarakat (Jamkesmas) adalah masyarakat yang tergolong miskin. 

Masyarakat dapat dikatakan miskin apabila tidak terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan dan sebagainya. Hal 

tersebut sesuai yang disampaikan oleh Cici Amrina (33 tahun): 

“ Saya cuma ibu rumah tangga biasa mba, suami saya jadi kuli 

bangunan saja, untuk makan sehari-hari hanya mengandalkan 

penghasilan suami saya saja, untuk makan saja kurang mba, apalagi 

kalau harus membayar biaya pengobatan ketika sakit”( Wawancara 

tanggal 29 Maret 2013). 

 

 Masyarakat Kelurahan Bugangan yang mendapatkan bantuan Jamkesmas 

mayoritas bekerja sebagai kuli bangunan maupun buruh dan juga ibu rumah 

tangga yang tidak berpenghasilan. Penghasilan sebagai kuli bangunan terkadang 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.  

Dalam implementasinya program Jamkesmas menerbitkan kartu identitas 

sebagai bukti kepesertaan masyarakat miskin dalam program Jamkesmas. Kartu 

Jamkesmas inilah yang menjadi sarana masyarakat miskin untuk bisa mengakses 

program Jamkesmas. Masyarakat yang ingin berobat menggunakan Jamkesmas 

hanya perlu menunjukan kartu Jamkesmas sebagai identitas bahwa benar-benar 

menjadi peserta Jamkesmas. Kartu Jamkesmas hanya boleh digunakan berobat 

oleh pemilik kartu itu sendiri. 
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Gambar 3. Kartu Jamkesmas tahun 2013 (Dok. Puji Wulansari 2013) 

Tujuan penggunaan kartu Jamkesmas adalah untuk mempermudah dan 

mempercepat proses administrasi peserta Jamkesmas di tempat pelayanan 

kesehatan karena berfungsi sebagai tanda bukti kepesertaan. Namun 

sesungguhnya data peserta Jamkesmas telah tersusun dalam basis data yang dapat 

diakses oleh petugas di tempat pelayanan kesehatan. Akan tetapi terkadang basis 

data tidak dapat langsung diakses karena berbagai kendala teknis seperti listrik 

padam, petugas tidak ditempat dll. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Ibu 

Defi (37 tahun) selaku Kepala Puskesmas Bugangan: 

“Pasien Jamkesmas yang ingin berobat di Puskesmas Bugangan 

diharuskan untuk membawa kartu Jamkesmas sebagai bukti bahwa 

pasien tersebut merupakan pasien Jamkesmas dan mempercepat 

proses administrasi, namun sebenarnya data pasien Jamkesmas sudah 

ada di data base yang langsung bisa dilihat dengan sistem online 

yang tersedia di Puskesmas Bugangan”. (Wawancara tanggal 7 Mei 

2013). 

 

Jamkesmas di Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur merupakan 

kali kedua dari Jamkesmas di Tahun sebelumnya. Kartu Jamkesmas yang lama 

diganti dengan kartu Jamkesmas yang baru untuk Tahun 2013. Menurut Surat 

Edaran Kementrian Kesehatan RI Nomor: JP.01.01/X/378/2013 tanggal 28 

Februari 2013 tentang perpanjangan pemberlakuan kartu lama Jamkesmas 
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menyebutkan bagi peserta yang sudah menerima kartu Jamkesmas yang baru 

sudah dapat memanfaatkan program Jamkesmas terhitung mulai 1 Januari 2013 

sesuai dengan pengaturannya, sedangkan kartu lama yang semula berlaku sampai 

dengan 28 Februari 2013, diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 31 Maret 

2013, dengan demikian terhitung 1 April 2013 seluruh kartu lama tidak berlaku 

lagi 

Masyarakat Kelurahan Bugangan yang memiliki Jamkesmas tidak 

seluruhnya menggunakan Jamkesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Ada dua pola pemakaian kartu Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan.   

  a. Masyarakat yang memiliki Jamkesmas memanfaatkan Jamkesmas     

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Masyarakat yang memanfaatkan Jamkesmas menggunakannya untuk 

mendapatkan pengobatan gratis di Puskesmas maupun di Rumah Sakit. Menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/ MENKES/ PER/ 

V/ 2011 bab III tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan 

masyarakat, Jamkesmas diselenggarakan di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit 

yang ada di Indonesia yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Puskesmas menjadi 

layanan kesehatan pertama bagi masyarakat dan Rumah Sakit menjadi layanan 

kesehatan lanjutan, apabila Puskesmas tidak dapat menangani penyakit pasien  

lebih lanjut, pihak Puskesmas akan mengeluarkan surat rujukan ke rumah sakit. 

Wawancara dengan Ibu Sugi (47) selaku perawat Puskesmas Bugangan: 

“Pasien yang datang untuk berobat di Puskesmas, tapi dari pihak 

Puskesmas tidak bisa menangani penyakit pasien, karena penyakit 

pasien terlalu berat, maka akan diberi surat rujukan ke Rumah Sakit, 

surat rujukan dari Puskesmas tersebut adalah salah satu syarat untuk 
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mendapat pengobatan gratis di Rumah Sakit bagi pasien 

Jamkesmas”. (Wawancara tanggal 7 Mei 2013). 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/ MENKES/ 

PER/ V/ 2011 bab III tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan 

masyarakat mengatakan peserta jamkesmas yang memerlukan pelayanan tingkat 

lanjut (RJTL dan RITL) dirujuk dari Puskesmas dan jaringannya ke fasilitas 

kesehatan tingkat lanjutan secara berjenjang dengan membawa kartu peserta 

Jamkesmas atau identitas kepesertaan lainnya/ surat rekomendasi dan surat 

rujukan yang ditunjukan sejak awal. Rumah Sakit yang menjadi rujukan oleh 

Puskesmas Bugangan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dalam menangani 

pasien jamkesmas diantaranya Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Rumah Sakit  

Panti Wilasa, Rumah Sakit Ketileng, Rumah Sakit Karyadi, dan Rumah Sakit 

Tugu. Surat rujukan dari puskesmas menjadi salah satu syarat utama yang harus 

dilengkapi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan Jamkesmas.  

Ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh masyarakat yang 

memanfaatkan Jamkesmas diantaranya bisa mendapatkan pengobatan secara 

gratis, prosedur yang dilalui sangat mudah, dan tidak ada pembedaan antara 

pasien Jamkesmas dan pasien umum. Salah satu subjek yaitu Ibu Sri Lestari 

menyatakan besarnya manfaat program Jamkesmas bagi keluarga yang tidak 

mampu dalam membantu biaya pengobatan. Berikut hasil wawancara dengan Sri 

Lestri ( 43 tahun) : 

“Program Jamkesmas dari pemerintah ini sangat membantu 

masyarakat miskin seperti saya dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan secara gratis baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit, 

sehingga sangat disayangkan apabila program yang bertujuan 
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membantu orang miskin seperti saya tidak dimanfaatkan”. 

(Wawancara pada tanggal 29 Maret 2013). 

 

Manfaat program Jamkesmas sudah dirasakan oleh Ibu Lestari yang sering 

menggunakan Jamkesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis 

baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit. Besarnya manfaat yang dirasakan 

itulah yang melatarbelakangi Ibu Sri Lestari untuk senantiasa memanfaatkan 

Jamkesmas untuk membantu mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Intensitas pemakaian kartu Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan 

Bugangan berbeda-beda satu sama lain. Intensitas pemakaiannya ada yang selalu, 

sering dan kadang-kadang, tergantung pada kebutuhannya terhadap pelayanan 

kesehatan. Wawancara dengan Ibu Sri Lestari (43 th) yang mengatakan bahwa 

keluarganya selalu menggunakan Jamkesmas untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan di Puskesmas maupun di Rumah Sakit. 

“Saya punya anak perempuan yang sakit paru-paru mba, setiap dua 

minggu sekali harus kontrol di Puskesmas. Hampir 1 tahun ini saya 

selalu menggunakan kartu Jamkesmas untuk memeriksakan anak 

saya, selain itu  apabila keluarga saya sakit termasuk saya juga 

menggunakan Jamkesmas” (Wawancara tanggal 29 Maret 2013). 

 

Selain Ibu Sri Lestari, juga terdapat informan yaitu Ibu Cici Amrina yang 

memanfaatkan Jamkesmas dengan intensitas pemakaian kartu Jamkesmas yang 

lebih rendah dibandingkan dengan Ibu Sri Lestari. Berikut hasil wawancara 

dengan Cici Amrina (33 th) yang sering mengunakan Jamkesmas ketika berobat 

ke Puskesmas maupun Rumah Sakit. 

“ Saya tidak sanggup kalau harus ke Rumah Sakit dengan biaya 

sendiri. Biaya pengobatan saat ini kan sangat mahal mba,lha wong 

buat makan saja susah, apalagi buat berobat ke Rumah Sakit. Ya 

Alhamdulillah ada Jamkesmas, waktu melahirkan anak pertama 

sampai yang ketiga, semua saya dibantu sama Jamkesmas dari 
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pemeriksaan kehamilan, biaya melahirkan sampai dengan kontrol 

jahitan setelah melahirkan, sampai sembuh pokoknya saya pakai 

Jamkesmas mba”. (Wawancara tanggal 29 Maret 2013). 

 

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa Ibu Cici Amrina sering 

menggunakan Jamkesmas untuk persalinan. Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 pada bab III tentang 

pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat menyebutkan 

Jamkesmas diperluas sasarannya bagi ibu hamil dan melahirkan melalui Jaminan 

Persalinan. Dari pernyataan Ibu Cici Amrina di atas dapat diketahui jika Jaminan 

Persalinan membantu pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi 

pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB 

paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. 

Kesadaran akan mahalnya biaya pelayanan kesehatan menjadi salah satu 

pemicu masyarakat Kelurahan Bugangan dalam memanfaatkan Jamkesmas 

sewaktu sakit. Mahalnya biaya pelayanan kesehatan menjadikan masyarakat 

miskin tidak mampu untuk menjangkaunya. Jamkesmas dirasa sangat membantu 

masyarakat Kelurahan Bugangan dalam hal membantu mengakses pelayanan 

kesehatan yang begitu mahal.  

Selain Masyarakat yang selalu dan sering menggunakan Jamkesmas ketika 

sakit, ada juga masyarakat yang memiliki kartu Jamkesmas hanya kadang-kadang 

atau sesekali saja menggunakan Jamkesmas untuk berobat. Berikut wawancara 

dengan Sulami (57 th) : 

“Kulo ngangge Jamkesmas ten Puskesmas niko mung pisan pindo 

mba, kulo emoh menawi diken berobat ngangge Jamkesmas terus, 

nggeh mbantu tiyang alit, tapi wong pandongane pingine nggeh 

sehat terus mba”. (Wawancara tanggal 28 Maret 2013). 
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“Saya pakai Jamkesmas di Puskesmas itu cuma sekali duakali mba, 

saya tidak mau kalau harus berobat menggunakan Jamkesmas 

terus, ya membantu orang kecil(miskin), tapi orang berdoanya biar 

sehat terus mba”. (Wawancara tanggal 28 Maret 2013). 

 

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kelurahan Bugangan yang 

memiliki Jamkesmas, intensitas pemakaian kartu Jamkesmas oleh masyarakat 

diantaranya dipengaruhi oleh kesadaran akan mahalnya biaya kesehatan saat ini 

sehingga menggunakan Jamkesmas untuk mendapatkan pengobatan secara gratis 

baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit, selain itu intensitas pemakaiannya 

juga tergantung dengan seberapa sering ia sakit dan membutuhkan pelayanan 

kesehatan. 

Masyarakat Kelurahan Bugangan yang memiliki Jamkesmas dapat 

memanfaatkan kartu Jamkesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan 

berbagai macam keluhan penyakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 903/ MENKES/ PER/ V/2011 tentang pedoman 

pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat, manfaat yang disediakan 

untuk peserta Jamkesmas bersifat komprehensif sesuai kebutuhan medis, kecuali 

beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin misalnya bahan, alat dan tindakan 

yang bertujuan untuk kosmetika. Hasil wawancara penulis dengan salah satu 

Perawat di Puskesmas Bugangan yaitu ibu Sugi (47 th) tentang penyakit apa saja 

yang sering dikeluhkan oleh pasien Jamkesmas. Berikut hasil wawancaranya: 

“Pasien Jamkesmas yang datang ke Puskesmas Bugangan itu 

keluhan penyakitnya sangat beragam, Hampir semua penyakit 

pernah dikeluhkan, baik penyakit yang parah maupun biasa, 

ataupun penyakit yang kronis maupun non kronis”. ( Wawancara 

tanggal 7 Mei 2013). 
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Masyarakat Kelurahan Bugangan yang datang untuk berobat ke Puskesmas 

Bugangan, biasanya dengan berbagai macam keluhan, baik keluhan untuk 

masalah penyakit kronis maupun non kronis. Keluhan  pasien dengan penyakit 

kronis misalnya sakit jantung, paru-paru, hipertensi, hepatitis, kanker dan masih 

banyak yang lainnya, sedangkan untuk keluhan pasien dengan penyakit non 

kronis seperti demam, pilek, pusing, alergi, dan sebagainya. Hal ini membawa 

penulis untuk bertanya lebih lanjut kepada salah satu peserta Jamkesmas yaitu Sri 

Lestari (43 th) berkaitan dengan penyakit apa saja yang sering dikeluhkan untuk 

dapat berobat menggunakan Jamkesmas. Berikut hasil wawancaranya: 

“Saya kalau ke Puskesmas itu untuk memeriksakan asam urat saya 

ini mba, soalnya sering kambuh, kalau anak saya yang terakhir itu 

sakit paru-paru, kalau Bapaknya sakit darah tinggi”. ( Wawancara 

tanggal 29 Maret 2013). 

 

Selain Ibu Sri Lestari, juga terdapat informan yang memanfaatkan 

Jamkesmas dengan keluhan penyakit yang ringan. Seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Ahmad Fanizar (50 tahun) pada saat wawancara, yaitu: 

“Nek wes kroso rak kepenak awake yo langsung tak gowo neng 

Puskesmas mba, misale awake wes kroso panas terus mulai watuk 

opo pilek, langsung wae tak gowo neng Puskesmas, soale nek wes 

kadung loro aku malah rak iso kerjo”. (Wawancara tanggal 7 Mei 

2013). 

 

“Kalau sudah merasa tidak enak badan ya langsung tak bawa ke 

Puskesmas mba, misalnya badan sudah terasa panas, terus mulai 

batuk atau pilek langsung saja saya bawa ke Puskesmas, soalnya 

kalau sudah terlanjur sakit saya malah tidak bisa bekerja. 

(Wawancara tanggal 7 Mei 2013). 

 

Jadi dapat disimpulkan jika masyarakat Kelurahan Bugangan yang memiliki 

Jamkesmas biasa berobat dengan berbagai macam keluhan baik penyakit kronis 

maupun penyakit non kronis 
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b. Masyarakat yang mempunyai Jamkesmas tidak memanfaatkan 

Jamkesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

Selain masyarakat yang sering menggunakan Jamkesmas untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, ada juga masyarakat Kelurahan 

Bugangan yang punya Jamkesmas tapi tidak pernah memanfaatkan kartu 

Jamkesmas  ketika sakit. Ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh masyarakat 

yang tidak mau menggunakan Jamkesmas. Ketidakpahaman prosedur dalam 

menggunakan kartu Jamkesmas adalah salah satu penyebab masyarakat tidak mau 

menggunakan Jamkesmas untuk berobat ke Puskesmas maupun ke Rumah Sakit. 

Pengetahuan yang kurang tentang fungsi Jamkesmas juga menyebabkan 

masyarakat tidak mau menggunakannya. Selain itu juga sikap trauma karna 

pernah dipersulit ketika berobat menggunakan kartu Jamkesmas.  Masyarakat 

yang tidak mau menggunakan Jamkesmas untuk berobat, lebih memilih membeli 

obat-obatan yang dijual bebas di warung-warung maupun apotek ketika sakit. Ada 

juga yang lebih memilih untuk datang dan berobat ke tempat pratek dokter umum, 

dengan membayar biaya pengobatannya. Karena banyak yang beranggapan ketika 

berobat menggunakan Jamkesmas di Puskesmas maupun Rumah Sakit nantinya 

akan dipersulit prosedur yang sulit dan berbelit-belit dari pihak Rumah Sakit. 

Hasil wawancara dengan Kirun Kasnadi (50 tahun) dan Suwandi (58 tahun) 

terkait dengan alasan pemilik kartu Jamkesmas yang tidak mau menggunakan 

kartu Jamkesmas untuk berobat ketika sakit, dapat dilihat sebagai berikut ini: 

“Lah wong paling-paling loroku kui mriang biasa mba, dienggo 

istirahat neng omah wae wes mari, nek butuh obat yo tuku neng 

warung sebelah omah wae. Regane murah tur mujarab. Ora usah 

kangelan berobat neng Puskesmas ngowo Jamkesmas. wong aku 
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wes tuwo dadi yo ora begitu paham mba”. (Wawancara dengan 

Suwandi tanggal 30 Maret 2013). 

 

“Paling-paling sakit saya itu meriang mba, dibuat istrahat di rumah 

saja sudah semabuh, kalau butuh obat ya beli di warung sebelah 

rumah saja. harganya murah dan juga manjur. Tidak usah 

kesusahan berobat di Puskesmas bawa Jamkesmas. Saya kan sudah 

tua jadi ya tidak begitu paham mba”. (Wawancara dengan Suwandi 

tanggal 30 Maret 2013). 

 

Hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa alasan pemilik kartu 

Jamkesmas tidak mau menggunakan kartu Jamkesmas adalah karna tidak tahu 

cara menggunakan kartu Jamkesmas. Pemilik kartu Jamkesmas lebih memilih 

untuk membeli obat-obatan yang lebih praktis dan mudah didapatkan diwarung-

warung. Selain itu juga didapatkan wawancara sebagai berikut: 

“Mbiyen anakku tau loro mba, tak gowo neng puskesmas, terus 

dikon gowo neng rumah sakit malah ditolak mba, gara-gara ne aq 

nggowo kartu Jamkesmas seng lawas, kudune kon gowo kartu 

Jamkesmas seng anyar, padahal kartu Jamkesmas seng anyar 

durung teko”. (Kirun Kasnadi, 50 th, Wawancara tanggal 29 Maret 

2013). 

 

“Dulu anak saya pernah sakit mba, saya bawa ke puskesmas, terus 

disuruh dibawa ke Rumah Sakit tapi ditolak mba, gara-garanya 

saya bawa kartu Jamkesmas yang lama, harusnya disuruh bawa 

kartu jakesmas yang baru, padahal kartu Jamkesmas yang baru 

belum datang”.(Kirun Kasnadi, 50 th, wawancara tanggal 29 Maret 

2013). 

 

Hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemilik kartu Jamkesmas 

mengalami kesulitan prosedur ketika ingin menggunakan kartu Jamkesmasnya 

untuk mendapatkan pengobatan gratis. Kartu Jamkesmas yang lama tidak dapat 

diterima oleh pihak Rumah Sakit. Dari situlah kemudian pemilik kartu Jamkesmas 

merasa trauma untuk menggunakannya lagi, karena takut dipersulit lagi ketika 

sakit.  
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Dari hasil yang diperoleh untuk melihat  pola pemanfaaatan Jamkesmas 

pada masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang timur, terdapat dua 

pola pemanfaatan Jamkesmas. Pertama, masyarakat Kelurahan Bugangan yang 

memiliki Jamkesmas memanfaatkan Jamkesmas guna mendapatkan pelayanan 

kesehatan ketika sakit baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit. Kedua, 

masyarakat Kelurahan Bugangan yang mempunyai Jamkesmas tidak 

memanfaatkan Jamkesmas untuk membantu mendapatkan pelayanan kesehatan 

ketika sakit. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Talcott Parson (Ritzer, 

2009: 48) bahwa aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang 

dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa 

situasi dan kondisi. Masyarakat Kelurahan Bugangan yang tidak menggunakan 

Jamkesmas mengungkapkan beberapa alasan yang melatarbelakangi untuk tidak 

menggunakan Jamkesmas diantaranya adalah pengetahuan yang kurang tentang 

Jamkesmas baik fungsi Jamkesmas maupun prosedur menggunakan Jamkesmas 

baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit. Kondisi kurangnya pengetahuan 

tentang Jamkesmas menyebaban asumsi masyarakat yang menganggap prosedur 

penggunaan Jamkesmas terkesan sulit dan berbelit-belit, selain itu juga alasan 

trauma karena salah satu keluarganya pernah dipersulit oleh prosedur 

menggunakan Jamkesmas ketika sakit. situasi tersebut menyebabkan masyarakat 

takut untuk menggunakan Jamkesmas dan tidak mau menggunakan Jamkesmas. 

Masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur yang 

memiliki Jamkesmas tapi tidak memanfaatkan Jamkesmas lebih memilih untuk 

mencari alternatif pengobatan lainnya untuk membantu proses penyembuhan 
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penyakitnya. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Talcot Parson (Ritzer, 

2009: 49) bahwa aktor mempunyai kemampuan untuk memilih yang di sebut 

voluntarism. Voluntarism adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam 

arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka 

mencapai tujuannya. Masyarakat Kelurahan Bugangan dihadapkan dengan 

berbagai alternatif pengobatan yang dapat membantu mengobati penyakitnya. 

Alternatif yang tersedia diantaranya banyaknya warung yang menjual berbagai 

macam obat-obatan, ada juga apotek yang menjual obat-obatan dengan pilihan 

atau variasi yang lebih lengkap dan secara mudah bisa didapatkan, selain itu ada 

banyak tempat praktek dokter umum yang biasa dimanfaatkan masyarakat 

Kelurahan Bugangan ketika sakit. Masyarakat Kelurahan Bugangan bebas 

menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang telah tersedia dalam membantu 

pengobatannya. 

Kalangie dalam Joyomartono (2011: 53) mengemukakan bahwa perawatan 

kesehatan mencakup tiga sektor (1) perawatan kesehatan umum (popular) dikenal 

juga sebagai selftreatment atau home remidies, (2) perawatan kesehatan 

kedukunan (folk), (3) perawatan kesehatan professional (kedokteran modern). 

Masyarakat Kelurahan Bugangan yang lebih memilih membeli obat-obatan di 

warung maupun di apotek berarti telah melakukan perawatan kesehatan secara 

umum, selftreatment atau home-remedies dilakukan karena masyarakat 

beranggapan bahwa penyakit yang dideritanya adalah termasuk dalam penyakit 

yang dianggap ringan, jadi dengan meminum obat yang dibeli di warung maupun 

apotek dirasa cukup dan dianggap bisa menyembuhkan penyakit yang sedang 
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dideritanya. Masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan perawatan 

kesehatan professional atau dengan mengunjungi tempat praktek dokter umum 

mengungkapkan bahwa penyakit yang dideritanya memang perlu ditangani oleh 

petugas kesehatan yang lebih berkompeten, dalam hal ini adalah dokter. Hal 

tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Talcot Parson (Poloma, 2010: 171) bahwa 

tindakan individu dan kelompok salah satunya dipengaruhi oleh sistem budaya. 

Pengetahuan masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur yang 

menganggap ketika sakit bila penyakitnya tersebut masih dianggap ringan bisa 

sembuh hanya cukup diobati dengan perawatan dirumah atau hanya dengan 

membeli obat-obatan di warung maupun di apotek saja, namun kebiasaan 

masyarakat yang menganggap penyakitnya sudah berat maka perlu ditangani oleh 

dokter yang lebih berkompeten. Pengetahuan masyarakat tersebut akhirnya 

menentukan masyarakat dalam memilih alternatif pengobatan yang tersedia sesuai 

dengan kebutuhannya.. 

2) Kepuasan Pasien Jamkesmas 

Kepuasan pasien Jamkesmas bisa dilihat dari beberapa aspek, diantaranya 

dari aspek pelayanan kesehatan oleh tenaga medis yang di dapatkan di Puskesmas 

maupun Rumah Sakit. Selain memiliki kecakapan dalam penanganan kesehatan 

yang bersentuhan langsung secara fisik dengan pasien, petugas kesehatan baik 

dokter maupun perawat hendaknya juga memiliki kompetensi lainnya secara 

psikologis. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Bugangan Defi (37 

th): 

“Saya selalu mengingatkan kepada semua petugas kesehatan yang 

ada di Puskesmas Bugangan ini selain pelayanan klinis yang baik 
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kepada pasien, petugas kesehatan juga harus memperhatikan untuk 

selalu senyum, salam, sapa kepada pasien yang berkunjung di 

Puskesmas Bugangan, agar pasien yang datang merasa nyaman 

dengan petugas kesehatan yang ada disini". (Wawancara tanggal 7 

Mei 2013). 

 

Hubungan interpersonal antara petugas kesehatan dengan pasien yaitu 

responsif, ramah, memberikan informasi, dan tepat dalam memberikan 

penanganan juga berpengaruh terhadap kepuasan pasien Jamkesmas. 

Ramah merupakan sikap petugas kesehatan yang harus dimiliki. Petugas 

yang ramah dan menyenangkan dalam memberikan pelayanan pengobatan kepada 

pasien akan menimbulkan kepuasan tersendiri. Hal ini sesuai yang diungkapkan 

oleh Sri Lestari (43 th) berkaitan dengan kepuasan terhadap petugas kesehatan 

yang ada di Puskesmas Bugangan: 

“Aku seneng nek berobat neng Puskesmas Bugangan kui mba, 

soale petugas e podo ramah-ramah, nek mbe pasien e kui nyopo, 

yo ono seng menengan tapi yo paling siji loro lah, liyane podo 

sumeh kabeh, aku malah nduwe no HP ne perawate, biasane nek 

meh kontrol aku sms an ndisik, kadang yo perawate seng sms aku, 

ngingetke kon kontrol”.  (Wawancara tanggal 29 Maret 2013). 

 

“Saya senang kalau berobat ke Puskesmas Bugangan itu mba, 

soalnya petugasnya semua ramah-ramah, kalau sama pasien itu 

menyapa, ya ada yang pendiam tapi ya cuma satu dua lah, yang 

lainnya murah senyum semua, saya malah punya no HP 

perawatnya, biasanya kalau mau kontrol saya sms an dulu, kadang 

juga perawatnya yang sms saya, mengingatkan untuk kontrol”. 

(Wawancara tanggal 29 Maret 2013). 

 

Kepuasan pasien Jamkesmas juga tercermin dari sikap dokter yang 

informatif dalam memberikan informasi tentang penyakit yang diderita oleh 

pasien Jamkesmas. Informatif artinya memberikan kejelasan informasi yang 

dibutuhkan oleh pasien Jamkesmas secara menyeluruh dan detail. Keterbukaan 

informasi ini sangat dibutuhkan oleh pasien Jamkesmas ketika ingin mendapatkan 
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informasi yang lengkap mengenai penyakit nya. Berikut wawancara dengan 

Ahmad Fanizar: 

“Ya pertamane aku ditakoni mbe an dokter e, seng tak rasakke opo 

wae, terus bar kui aku diperikso seko di tensi darahe, nek wes bar 

diperikso, terus dokter e ngai resep obat seng kudu di tebus neng 

ruang obat. Dokter e mesti ngandani ora oleh mangan opo wae, 

terus kudu mangan opo wae, yo aku manut saran e mba,aku yo 

senenge takon nek aku ora mudeng, yo di jawab mbe an doktere 

kabeh pertanyaanku, dadine aq jelas neng prikso, ora kecewa”.  

(Wawancara tanggal 7 Mei 2013). 

 

“Ya pertama kali saya ditanya sama dokternya, yang saya rasakan 

apa saja, terus habis itu saya diperiksa dari di tensi darah nya, kalau 

sudah selesai di periksa, lalu dokternya memberi resep obat yang 

harus ditebus di ruang obat. Dokternya pasti memberi tahu tidak 

boleh makan apa saja, lalu harus makan apa saja, ya saya 

mengikuti sarannya mba, saya juga senang bertanya kalau saya 

tidak paham, ya di jawab sama dokter semua pertanyaan saya, 

jadinya saya jelas kalau periksa, tidak kecewa”. (Wawancara 

tanggal 7 Mei 2013). 

 

Komunikasi antara dokter dengan pasien terjadi pada saat proses 

pemeriksaan sedang berlangsung. Sambil memeriksa pasien, dokter menanyakan 

keadaan pasien, keluhan yang dirasakan pasien dan kemudian dokter memberi 

anjuran yang harus dipatuhi oleh pasien, misalnya obat yang harus diminum dan 

aturannya, makanan yang harus dimakan dan kemudian menulis resep obat yang 

harus ditebus. 

Dalam hal ini dokter memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan 

pasien karena pengetahuan yang dimiliki dokter terutama dalam bidang kesehatan 

atau medis. Sedangkan pasien adalah orang yang awam tentang medis dan 

membutuhkan bantuan dokter demi kesembuhan penyakitnya. Pasien menuruti 

segala yang disarankan oleh dokter. Pasien mempunyai rasa percaya pada dokter, 

dan pasien percaya bahwa dokter mampu menyembuhkannya. Hal ini terjadi 
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karena pasien berada dalam situasi emosional (bingung, takut, sakit, pasrah, atau 

bahkan dalam keadaan tidak sadar). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Talcott Parsons ( Poloma, 2010: 172) bahwa tindakan individu dan kelompok 

salah satunya adalah dipengaruhi oleh sistem sosial. Keterkaitan ini dapat dilihat 

pada status dan peran yang dimiliki oleh individu, individu yag sedang menduduki 

status sosial tertentu cenderung akan bertindak sesuai dengan norma budaya yang 

dikembangkan oleh sistem. Dokter memiliki wewenang yang lebih jika 

dibandingkan dengan pasien. Dokter juga memiliki norma profesi yang harus 

dipatuhi. Pasien menyampaikan keluhan kepada dokter dan dokter memberikan 

pengobatan atau perawatan pada pasien sesuai dengan keluhannya. Seorang 

dokter harus dapat memahami keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien dan 

mengetahui apa yang dirasakan pasien agar kemudian dapat memberikan diagnosa 

penyakit yang dirasakan pasien dan melakukan pemeriksaan pada pasien untuk 

penyembuhan penyakit. 

Dari informasi yang diperoleh oleh penulis, tentang kepuasaan pasien 

Jamkesmas, ternyata pasien Jamkesmas yang berobat di Rumah Sakit kurang 

mendapatkan kepuasan dibandingkan dengan pasien yang berobat di Puskesmas 

Bugangan. Seperti yang diungkapkan oleh Cici Amrina (33 th): 

“Aku rak tau takon maring dokter seng mrikso aku mba, soale e 

dokter e kok ketok e kesusu-susu, yo mungkin pasien seng kudu 

diperikso yo akeh yo mba, dadi aku yo mending meneng wae, meh 

takon ki yo pekewuh dewe, yo asline pingin takon akeh, pingin 

ngerti akeh tentang penyakite, tapi yo piye meneh mba”. 

(Wawancara tanggal 29 Maret 2013). 

 

“Saya tidak pernah tanya kepada dokter yang memeriksa saya mba, 

soalnya dokternya kok kelihatan terburu-buru, ya mungkin pasien 

yang hrus diperiksa banyak ya mba, jadi saya mending diam saja, 
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mau tanya itu ya tidak enak sendiri, ya sebenarnya mau tanya 

banyak tentang penyakitnya, tapi mau bagaimana lagi 

mba”.(Wawancara tanggal 29 Maret 2013). 

 

Dokter memiliki waktu yang terbatas karena memiliki banyak kepentingan. 

Dokter melakukan kunjungan ke pasien rawat inap pada pagi hari ada juga yang 

melakukan kunjungannya siang hari. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh 

dokter dapat mengakibatkan pula komunikasi yang terjadi antara dokter dengan 

pasien adalah satu arah, dokter yang cenderung aktif dalam memberi informasi 

dan pasien hanya diam mendengarkan, sehingga komunikasi menjadi terbatas dan 

penjelasan dari dokter terkesan umum dan tidak mendetail bagi pasiennya. 

H. Faktor Pendukung Pola Pemanfaatan Jamkesmas 

1. Prosedur yang Mudah 

Masyarakat Kelurahan Bugangan yang biasa berobat menggunakan kartu 

Jamkesmas di Puskesmas maupun di Rumah Sakit mengaku prosedur yang dilalui 

sangat mudah, karena tidak ada persyaratan yang menyulitkkan dalam 

penggunaan kartu Jamkesmas tersebut. Wawancara penulis dengan Ahmad 

Fanizar (50 th) yang sering menggunakan Jamkesmas untuk berobat di Puskesmas 

Bugangan: 

“ Nek neng Puskesmas kui sakdurunge diprekso mbek doktere, 

kudune neng loket sek njupuk kartu antrian, terus antri neng njero 

ngenteni dipanggil mbek doktere, baru iso diprekso”. (Wawancara 

tanggal 7 Mei 2013). 

 

“Kalau di Puskesmas sebelum diperiksa sama dokternya, harus ke 

loket terlebih dahulu mengambil kartu antrian, lalu mengantri di 

dalam menunggu dipanggil oleh dokternya, setelah itu baru bisa 

diperiksa”. (Wawancara tanggal 7 Mei 2013). 
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Pasien Jamkesmas maupun pasien umum yang ingin berobat ke Puskesmas 

Bugangan tidak akan dibeda-bedakan. Pasien akan dilayani sesuai dengan 

prosedur yang sudah ditetapkan oleh Puskesmas Bugangan, tanpa membedakan 

apakah pasien tersebut termasuk pasien umum ataukah pasien Jamkesmas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar4. Pasien pengguna Jamkesmas yang sedang mengantri di loket 

pendaftaran Puskesmas Bugangan. (Dok. Puji Wulansari tgl 7 Mei 2013) 

 

Pertama kali hal yang harus dilakukan oleh pasien Jamkesmas maupun 

pasien umum ketika ingin berobat ke Puskesmas Bugangan adalah sama-sama 

harus mengambil nomer antrian untuk berobat di loket yang sudah disediakan. 

Pasien akan dilayani sesuai dengan nomor antrian, namun tidak berlaku untuk 

pasien yang datang dengan keadaan darurat. 

Petugas loket yang bertanggung jawab untuk melayani pendaftaran akan 

menanyakan kartu Jamkesmas asli dan kartu tanda penduduk (KTP) asli untuk 

pasien yang ingin berobat menggunkaan kartu Jamkesmasn namun, bagi pasien 

Jamkesmas yang sudah sering berobat  secara rutin tidak perlu menunjukan kartu 
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Jamkesmas maupun KTP. Petugas loket akan langsung mencari data pasien 

Jamkesmas melalui sistem online yang ada. Setiap pasien yang sudah pernah 

berobat akan memiliki kartu tanda pengenal Puskesmas Bugangan Semarang yang 

berisi identitas lengkap pasien, dan harus dibawa setiap kali ingin berobat lagi. 

Kemudian petugas loket di bantu oleh perawat akan mengambil daftar riwayat 

penyakit pasien. Selanjutnya petugas loket bagian tindakan akan menanyakan 

keluhan yang dirasakan pasien untuk menentukan kemana pasien akan ditindak 

lanjuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pasien Jamkesmas yang sedang diperiksa oleh dokter 

(Dokumentasi Puji Wulansari 2013) 

 

 

Ada tiga ruang balai pengobatan yang tersedia untuk menangani penyakit 

pasien, dan masing-masing balai pengobatan memiliki fungsi penanganan 

penyakit, dokter, perawat tersendiri. Berikut Wawancara dengan Ibu Defi (37 th) 

selaku Kepala Puskesmas Bugangan tentang ruang balai pengobatan yang ada di 

Puskesmas Bugangan: 
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“Puskesmas Bugangan memiliki tiga ruang balai pengobatan, yang 

terdiri dari BP gigi, BP umum dan BP KIA. Fungsi balai 

pengobatan itu sendiri adalah agar pasien kami dapat ditangani 

sesuai dengan keluhannya karena setiap balai pengobatan memiliki 

fungsi penanganan penyakit yang berbeda-beda dan setiap balai 

pengobatan sudah ada petugas kesehatan yang berkompeten di 

bidangnya atau spesialisasinya masing-masing” (Wawancara 7 Mei 

2013). 

 

Ruangan yang tersedia terdiri dari BP gigi yang melayani berbagai keluhan 

penyakit mulut dan gigi dengan petugas kesehatan Drg. Swanny Hartono selaku 

Dokter gigi dan Ermelia selaku perawat gigi. Selain itu ada juga BP umum yang 

melayani penyakit berbagai keluhan penyakit umum seperti demam, sakit kepala, 

batuk, pegal linu serta penyakit umum lainnya, petugas kesehatan yang bertugas 

di BP umum adalah dr. Jirjis Al Hakim selaku dokter umum, Sugi Muliyarti 

selaku perawat dan Kusumaningtyastuti selaku perawat, yang terakhir ada ruang 

kesehatan ibu dan anak (KIA) yang melayani pengobatan berkaitan dengan 

kesehatan ibu dan anak, petugas kesehatan yang ada di KIA adalah Catharina 

Widhiana Palupi selaku bidan.  

Selain ruang BP umum, BP gigi dan KIA, di Puskesmas Bugangan terdapat 

pula ruang Laborat. Ruang Laborat memiliki fungsi tersendiri. Berikut wawancara 

dengan Ibu Sugi (47 th) selaku perawat: 

“Dokter akan menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan 

lebih lanjut jika penyakit yang dikeluhkan pasien memang 

diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya seperti cek darah 

dan sebagainya. Dengan itu dokter baru bisa mengetahui penyakit 

yang diderita oleh pasien ”. (Wawancara tanggal 7 mei 2013). 

 

. Fungsi ruang laborat adalah untuk memeriksa keadaan pasien lebih lanjut. 

Pasien yang perlu pemeriksaan laborat atau radiologi akan di bawa dan ditangani 

oleh petugas kesehatan di ruang laborat. Pasien harus menunggu hasil laborat atau 
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radiologi untuk mengetahui apakah pasien tersebut sakit atau tidak. Pasien yang 

ternyata telah diketahui hasilnya dan hasil menunjukan pasien dalam keadaan 

tidak sakit, pasien tersebut diperbolehkan untuk pulang. Namun, pasien dengan 

hasil yang menunjukan sakit, akan diperiksa lebih lanjut, apakah pasien perlu  

dirawat ataupun tidak. Pasien yang tidak perlu dirawat diperbolehkan langsung ke 

ruang obat untuk mengambil resep yang sudah di berikan oleh dokter yang 

menangani dan disarankan untuk beristirahat di rumah. Pasien yang perlu di rawat 

akan disarankan untuk menjalani rawat inap di Puskesmas Bugangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pasien yang sedang mengambil obat di Ruang Obat. 

(Dok Puji Wulansari tahun 2013) 

 

Pasien Jamkesmas yang datang untuk berobat, namun Puskesmas tidak 

dapat menangani lebih lanjut, dari pihak Puskesmas akan langsung memberikan 

rujukan ke Rumah Sakit. Wawancara penulis dengan dengan Ibu Cici Amrina (33 

th) : 

“Waktu pertama kali berobat menggunakan kartu Jamkesmas terus 

terang saya kebingungan mba, tapi karena sekarang sering 

menggunakan ya jadi tidak bingung lagi. kalau di Rumah Sakit itu 

harus ada surat rujukan dulu dari Puskesmas, terus ngurus syarat-
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syaratnya seperti kartu Jamkesmas, KTP, KK. Kalau syarat-syarat 

tersebut sudah lengkap sudah bisa di rawat di Rumah Sakit yang 

ada dirujukan”. (Wawancara tanggal 29 Mei 2013). 

 

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa ketika pemilik Jamkesmas 

belum pernah menggunakan Jamkesmas sama sekali akan mengalami kesulitan 

dengan cara penggunaannya. Karena ketidakpahaman akan persyaratan yang 

harus dibawa untuk mendapatan pengobatan gratis. Namun setelah tahu akan 

persyaratan apa saja yang harus dibawa, pemilik Jamkesmas tidak akan 

mengalami kesulitan lagi ketika ingin berobat lagi.  

Mengenai prosedur bagaimana masyarakat Kelurahan Bugangan yang 

memiliki Jamkesmas dapat menikmati layanan kesehatan di Rumah Sakit harus 

melalui beberapa tahapan yaitu diantaranya 1) masyarakat Bugangan harus 

memiliki kartu Jamkesmas 2) masyarakat Kelurahan Bugangan yang telah 

memiliki kartu Jamkesmas kemudian periksa terlebih dahulu di Puskesmas 

Bugangan untuk mendapatkan rujukan 3) setelah mendapatkan rujukan baru bisa 

mendapatkan fasilitas kesehatan gratis di poli gakin Rumah Sakit 4) masyarakat 

Kelurahan Bugangan yang datang ke Rumah Sakit juga diharuskan melengkapi 

beberapa persyaratan seperti Kartu Jamkesmas (asli) Kartu Keluarga (asli), dan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) (asli) kemudian semua berkas  di atas di fotocopy 

rangkap tiga 5) bagi masyarakat Kelurahan Bugangan yang mengalami kasus 

emergency, tetap bisa mendapatkan fasilitas Jamkesmas asalkan waktu 

pendaftaran menkonfirmasikan bahwa  dirinya termasuk peserta Jamkesmas 

meskipun sewaktu masuk, meskipun tidak membawa syarat-syarat yang sudah 

ditentukan, syarat-syarat tersebut dapat dilengkapi selama 2 x 24 jam. 
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2. Pengobatan Gratis 

Beberapa pasien peserta Jamkesmas berpendapat bahwa pengobatan 

menggunakan  Jamkesmas di Puskesmas Bugangan maupun di Rumah Sakit 

secara keseluruhan gratis, seperti yang di tuturkan oleh beberapa peserta 

Jamkesmas berikut ini: 

“Hampir setiap bulan saya datang ke puskesmas mba untuk 

memeriksakan anak saya yang sakit paru-paru. Dari pertama saya 

periksa sampai sekarang tidak pernah bayar sama sekali, alias 

gratis mba, kalau saya sakit meriang juga periksa ke puskesmas 

ngga pernah bayar”. (Sri Lestari 43 th, Wawancara pada tanggal 29 

Maret 2013). 

 

“Bojoku tau dirawat neng RS Sultan Agung limolas dino mba, 

gara-garane loro diabetes, sampe ngentekke duit 30 jt. Untunge 

ono Jamkesmas, kabeh biayane ditanggung RS Sultan Agung ”. 

(Wawancara tanggal 29 Maret 2013). 

 

“Istri saya pernah dirawat di Rumah Sakit Karyadi lima belas hari 

mba, gara-gara sakit diabetes, sampai menghabiskan uang 30 juta. 

Untungnya ada Jamkesmas, semua biayanya ditanggung Rumah 

Sakit Sultan Agung.(Supardi 65 th, wawancara tanggal 29 Maret 

2013). 

 

“Saya punya anak tiga, melahirkan di Rumah Sakit semua mba, 

pake Jamkesmas, biayanya gratis”. (Cici Amrina 33 th, wawancara 

tanggal 29 Maret 2013). 

 

Hasil wawancara dari tiga pasien Jamkesmas menjelaskan bahwa berobat 

menggunaan kartu Jamkesmas di Puskesmas maupun Rumah Sakit ternyata 

memang tanpa di pungut biaya apapun. Pasien yang ingin berobat ke Puskesmas 

Bugangan akan dikenakan tarif mulai dari pendaftaran, pemeriksaan oleh dokter 

sampai dengan menebus obat di ruang obat. Di loket pendaftaran pasien umum 

akan dikenakan tarif sebesar Rp 5000,00, namun untuk pasien umum yang bisa 

menunjukan KTP wilayah kota Semarang tidak akan dikenakan biaya 
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pendaftaran. Untuk pasien peserta Jamkesmas tidak akan dipungut biaya sama 

sekali mulai dari pendaftaran, pemeriksaan oleh dokter sampai menebus obat di 

ruang obat. Semua biaya akan tanggung oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan 

pemerintah kaitannya dengan pemberi subsidi kesehatan ini banyak memberikan 

keringanan biaya pengobatan terhadap masyarakat yang tidak mampu, dengan 

prosedur memberikan pengobatan gratis baik biaya pegobatan, biaya perawatan 

dan obat. 

3. Tidak Ada Pembedaan Antara Pasien Umum dan Pasien 

Jamkesmas 

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa di Puskesmas Bugangan 

memang tidak ada pembedaan antara pasien umum dan pasien Jamkesmas, hal itu 

tercermin dari sistem antrian yang berlaku untuk pasien, kesempatan yang sama 

dalam menggunaan sarana dan prasarana yang ada seperti ruang tunggu, toilet, 

tempat pendaftaran, perlengkapan medis, dan jenis dan merek obat yang 

diberikan, selain itu juga perlakuan yang sama oleh tenaga kesehatan baik dari 

segi pelayanan kesehatan maupun dari segi keramahan oleh petugas kesehatan 

yang selalu senyum, salam, sapa kepada pasien. 

Sistem antrian yang berlaku di Puskesmas Bugangan tidak mengenal 

pembedaan antara pasien umum maupun pasien Jamkesmas. Pasien yang datang 

terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu, sesuai dengan nomor antrian. Hal 

tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Ahmad Fanizar (50 th): 

“Nek neng Puskesmas kui sakdurunge diprekso mbek doktere, 

kudune neng loket sek njupuk kartu antrian, terus antri neng njero 

ngenteni dipanggil mbek doktere, baru iso diprekso”. (Wawancara 

tanggal 7 Mei 2013). 
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“Kalau di Puskesmas sebelum diperiksa sama dokternya, harus ke 

loket terlebih dahulu mengambil kartu antrian, lalu mengantri di 

dalam menunggu dipanggil oleh dokternya, setelah itu baru bisa 

diperiksa”. (Wawancara tanggal 7 Mei 2013). 

 

Pasien juga mempunyai kesempatan yang sama dalam menggunaan sarana 

dan prasarana yang ada seperti ruang tunggu, toilet, tempat pendaftaran, 

perlengkapan medis, dan juga jenis dan merek obat yang diberikan. Di ruang 

tunggu pasien duduk berdampingan untuk menunggu giliran diperiksa oleh 

dokter, pasien duduk  tanpa mengenal pasien umum maupun pasien Jamkesmas. 

Berikut wawancara dengan Ibu Sugi (47 th) selaku perawat di Puskesmas 

Bugangan: 

“Pasien yang datang ke Puskesmas Bugangan tidak dibedakan 

dalam hal pemberian obat, entah itu pasien umum maupun pasien 

Jamkesmas. Semua pasien yang berobat akan diberikan obat 

generik dan itu sudah menjadi ketentuan di Puskesmas Bugangan”. 

(Wawancara tanggal 7 Mei 2013). 

 

Pasien yang berobat  bisa menebus obat di ruang obat yang ada di 

Puskesmas Bugangan. jenis obat yang diberikan adalah obat generik. Hal tersebut 

sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/ 

MENKES/ PER/ V/ 2011 bab 1 tentang pedoman pelaksanaan program 

Jamkesmas bahwa dalam upaya mewujudkan standardisasi dan efisiensi 

pelayanan obat dalam program Jamkesmas, maka seluruh fasilitas kesehatan 

diwajibkan mengacu pada fomularium obat generik, karena obat generik 

berkhasiat baik dengan harga ekonomis. 

Perlakuan yang sama oleh tenaga kesehatan baik dari segi pelayanan 

kesehatan maupun dari segi keramahan oleh petugas kesehatan yang selalu 

senyum, salam, sapa kepada pasien juga akan di rasakan oleh semua pasien yang 
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datang di Puskesmas Bugangan. Seperti yang diungkapkan oleh Sri Lestari (43 

th): 

“Aku seneng nek berobat neng Puskesmas Bugangan kui mba, 

soale petugas e podo ramah-ramah, nek mbek pasien kui yo nyopo, 

yo ono seng menengan tapi yo paling siji loro lah, liyane podo 

sumeh kabeh”. (Wawancara tanggal 29 Maret 2013). 

 

“Saya senang kalau berobat ke Puskesmas Bugangan itu mba, 

soalnya petugasnya semua ramah-ramah, kalau sama pasien itu 

menyapa, ya ada yang pendiam tapi ya cuma satu dua lah, yang 

lainnya murah senyum semua”. (Wawancara tanggal 29 Maret 

2013). 

 

Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat yang 

mempengaruhi pola pemanfaatan Jamkesmas pada masyarakat Kelurahan 

Bugangan Kecamatan Semarang Timur. 

I. Faktor Penghambat Pola Pemanfaatan Jamkesmas 

1. Sosialisasi 

Masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur tidak semua 

yang mempunyai Jamkesmas memanfaatkan secara optimal untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan secara gratis di Puskesmas maupun di Rumah Sakit. Salah 

satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program 

Jamkesmas. Pengetahuan yang kurang itu disebabkan oleh tidak adanya 

sosialisasi. Sosialisasi sangat diperlukan dalam sebuah program agar masyarakat 

lebih memahami tentang program tersebut. Sosialisasi tentang program 

Jamkesmas adalah tanggungjawab pihak-pihak yang terkait seperti petugas 

Kelurahan beserta jajarannya. Sebagian besar masyarakat yang mempunyai kartu 

Jamkesmas tidak mengetahui sepenuhnya tentang program tersebut. Pengetahuan 
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masyarakat tentang Jamkesmas hanya terbatas bahwa Jamkesmas digunakan 

untuk berobat gratis. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sulami (57 tahun), yaitu: 

“Nek menurutku Jamkesmas kui fungsine mung kanggo entuk berobat 

gratis. Dadi nek misale loro terus teko neng Puskesmas gowo 

Jamkesmas, ora bakal ditarik duit kanggo mbayar biaya preksone. Sak 

ngertiku yo mung Jamkesmas kui bantuan kanggo wong cilik seng ora 

nduwe duit terus pengangguran koyo aku iki ta mba, nek fungsi-fungsi 

liyane tah aku ora paham”. (Wawancara tanggal 28 Maret 2013). 

 

“Menurut saya Jamkesmas itu fungsinya cuma untuk mendapatkan 

pengobatan gratis. Jadi semisal sakit terus datang ke Puskesmas 

dengan membawa Jamkesmas, tidak akan ditarik uang buat bayar 

biaya pengobatannya. Setahu saya Jamkesmas itu bantuan untuk orang 

miskin yang tidak memiliki uang dan juga pengangguran seperti saya 

ini mba, kalau fungsi-fungsi lainnya saya tidak paham”. ( Wawancara 

tanggal 28 Maret 2013). 

 

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Bugangan belum mengetahui secara 

menyeluruh tentang program jamkesmas. Program Jamkesmas sebenarnya adalah 

program yang dibuat Pemerintah untuk masyarakat miskin sehingga tidak ada lagi 

masyarakat miskin yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan karena alasan 

biaya seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tentang pedoman pelaksanaan program 

jaminan kesehatan masyarakat, tujuan umum dari program Jamkesmas adalah 

untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan  terhadap seluruh 

masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat 

yang optimal secara efektif dan efisien.  

Sosialisasi tentang program Jamkesmas belum pernah ada di Kelurahan 

Bugangan Kecamatan Semarang Timur baik dari petugas Kelurahan, petugas 

Puskesmas Bugangan maupun pihak yang terkait lainnya. Hal itu sesuai yang 

disampaikan oleh Ibu Dewi Dyah K (56 tahun): 
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“Untuk sosialisasi berkaitan tentang program Jamkesmas kepada 

masyarakat di Kelurahan Bugangan memang belum pernah ada 

sampai saat ini. Tapi saya sudah mengagendakan untuk bulan Juni 

akan mengadakan sosialisasi tentang program Jamkesmas, petugas 

Kelurahan sudah menunjuk beberapa nama yang akan 

bertanggungjawab dalam proses sosialisasi jamkesmas, rencananya 

sosialisasi akan dilakukan lewat perkumpulan-perkumpulan, selain 

itu juga  dari rumah kerumah warga ”. (Wawancara tanggal 6 April 

2013). 

 

Hasil wawancara menunjukan bahwa memang belum pernah ada sosialisasi 

di Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur. Petugas Kelurahan yang 

bertanggungjawab dengan program Jamkesmas baru mengagendakan sosialisasi 

di bulan Juni Tahun 2013. Selain dari petugas Kelurahan yang belum pernah 

mengadakan sosialisasi, petugas Puskesmas Bugangan juga belum pernah 

mengadakan sosialisasi berkaitan dengan program Jamkesmas. Hasil wawancara 

dengan Kepala Puskesmas Bugangan Ibu Defi (37 th): 

“Pihak Puskesmas sebenarnya tidak bertanggung jawab untuk 

memberikan sosialisasi berkaitan dengan program Jamkesmas kepada 

masyarakat,  Puskesmas hanya bertanggungjawab memberikan 

pelayanan sebaik-baiknya kepada pasiennya, sebenarnya yang  

bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi mengenai program 

Jamkesmas adalah dari pihak Pemerintah Desa, namun saya rasa 

masyarakat sudah cukup paham dan mengerti tentang program 

Jamkesmas, karena ini kali kedua periode Jamkesmas, dan dengan 

alasan tersebut , saya rasa tidak perlu diadakan sosialisasi lagi”. 

(Wawancara tgl 7 Mei 2013 pukul 10.00 WIB). 

 

Hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sosialisasi bukan 

sepenuhnya tanggung jawab Puskesmas melainkan tanggung jawab Pemerintah 

Desa. Puskesmas berfungsi sebagai Layanan Kesehatan Pertama bagi seluruh 

masyarakat Kelurahan Bugangan dan memberikan layanan kesehatan untuk 

masyarakat sebaik-baiknya.  
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Sosialisasi yang belum pernah dilakukan bukan hanya berdampak pada 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengertian program Jamkesmas 

semata, namun juga berdampak pada ketidaktahuan masyarakat dengan pelayanan 

kesehatan yang bisa diperoleh baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit. hal 

tersebut sesuai yang disampaikan oleh Ibu Sulami (57 tahun): 

“Kulo mboten ngertos mba fungsine kartu Jamkesmas niku kangge 

nopo mawon. Kulo nggeh seng penting mbeto kartune niku ten 

Puskesmas, wong dikengken Petugas Puskesmase kangge mbeto 

kartu, ben angsal pengobatan gratis, seng penting manut kaliyan 

petugase mawon”.  (Wawancara tanggal 28 Maret 2013). 

 

“Saya tidak tahu mba fungsinya kartu Jamkesmas itu untuk apa 

saja.  yang penting saya membawa kartu itu kalau ke Puskesmas, 

karena disuruh petugas Puskesmas membawa kartu agar 

mendapatkan pengobatan gratis, yang penting saya mengikuti 

petugasnya saja”. (Wawancara tangga 28 Maret 2013). 

 

Sosialisasi tentang program Jamkesmas diperlukan agar masyarakat di 

Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur tahu tentang pelayanan apa 

saja yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan kartu Jamkesmas ketika di 

Puskesmas maupun Rumah Sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 pada bab III  tentang 

pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat, setiap peserta 

Jamkesmas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat 

Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), pelayanan kesehatan 

Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat lanjutan (RITL) 

kelas III dan pelayanan gawat darurat. Pelayanan tingkat lanjut (RJTL dan RITL) 

diberikan di fasilitas kesehatan lanjutan jaringan Jamkesmas (Balkesmas, Rumah 

Sakit Pemerintah termasuk RS Khusus, RS TNI/Polri dan RS Swasta) berdasarkan 
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rujukan. Pengetahuan tentang Jamkesmas bukan hanya terbatas pada pengobatan 

gratis saja, pasien Jamkesmas di Kelurahan bugangan juga bisa mendapatkan 

rawat jalan maupun rawat inap di Puskesmas maupun di rumah sakit.  

2. Pendataan yang kurang Valid 

Sasaran program Jamkesmas pada tahun 2011 adalah masyarakat miskin dan 

tidak mampu diseluruh Indonesia yang berjumlah 76,4 juta jiwa, tidak termasuk 

penduduk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya (Dinkes, 2008:3). 

Pada tahun 2013 sasaran program jamkesmas ditingatkan menjadi lebih banyak.  

Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 60 tahun 

2013 tentang pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat ( Jamkesmas) dan 

jaminan persalinan ( Jampersal) menyatakan kepesertaan program Jamkesmas 

untuk tahun  2013 berjumlah 86, 4 jt jiwa yang mengacu pada basis data terpadu 

hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) Tahun 2011 berdasarkan 

nama dan alamat (by name by address) yang dilakukan Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).  

Data di atas menunjukan telah terjadi kenaikan jumlah Masyarakat miskin 

yang mendapatkan Jamkesmas.  Kenyataan tersebut sesuai yang tertulis dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/ MENKES/ PER/ 

V/2011 tentang tujuan khusus yang pertama dari penyelenggaraan program 

Jamkesmas yaitu, meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu 

yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di 

Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh  Pemerintah. 
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Data kepesertaan yang digunakan untuk menentukan peserta Jamkesmas 

hingga tahun 2012 mengacu pada data kepesertaan tahun 2008, pada periode 

tersebut penentuan kepesertaan dilakukan melalui pendekatan bawah ke atas 

(pendekatan bottom-up). Aparat Pemerintah Daerah dan jajarannya  beserta 

masyarakat melakuan pengumpulan daftar nama dan alamat keluarga miskin yang 

menjadi peserta. Hal tersebut sesuai yang dikataan oleh Dewi Dyah (56 th) selaku 

petugas Kelurahan: 

“Petugas Kelurahan yang bertanggungjawab untuk mendata 

masyarakat miskin di Kelurahan Bugangan bekerja sama dengan 

ketua RT dan ketua RW setempat yang lebih mengetahui keadaan 

masyarakatnya, dalam proesnya digunakan angket yang berisikan 

beberapa kategori untuk menentukan masyarakat miskin”. 

(Wawancara tanggal 6 April 2013). 

 

Tim Kelurahan Bugangan dibantu oleh jajarannya yang bertugas untuk 

mendata masyarakat miskin memanfaatkan angket untuk mendapatkan informasi 

tentang masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Bugangan Kecamatan 

Semarang Timur. Dalam angket digunakan beberapa variabel untuk menentukan 

masyarakat miskin diantaranya variabel yang berkaitan dengan jumlah 

tanggungan keluarga, pangan, tempat tinggal, sandang, kesehatan, penghasilan, 

pengeluaran keluarga perbulan, penghasilan keluarga perbulan dan kepemilikan 

aset. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/ 

MENKES/ PER/ V/2011 tentang  pedoman pelaksanaan program Jamkesmas 

kriteria yang digunakan oleh tim desa untuk menetapkan gakin (keluarga miskin) 

adalah 1) keluarga tidak bisa makan dua kali sehari 2) keluarga tidak mampu 

mengobatkan anak/anggota yang sakit ke pelayanan kesehatan 3) kepala keluarga 

terkena PHK missal 4) di dalam keluarga terdapat anak yang dropout sekolah 
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karena alasan ekonomi. Daftar penerima bantuan yang terkumpul akan disusun 

dalam sebuah Surat Keputusan Bupati/Walikota. SK Bupati/Walikota tersebut 

selanjutnya diserahkan ke PT Askes. PT Askes bertugas dalam penerbitan dan 

pendistriusian kartu Jamkesmas. 

Pada tahun 2013 terdapat perbedaan dalam menentukan kepesertaan 

Jamkesmas di Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur. Petugas 

Kelurahan beserta jajarannya tidak lagi dilibatkan dalam pendataan peserta 

jamkesmas. Hal itu sesuai yang disampaikan oleh  Dewi Dyah (56 tahun) : 

“Ada perbedaan pendataan tahun 2012 dengan tahun 2013. 

Ditahun 2012 petugas kelurahan masih dilibatkan untuk mendata 

masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Bugangan, namun di 

Tahun 2013 tidak ada informasi sama sekali tentang pendataan 

peserta jamkesmas, kartu jamkesmas untuk 2013 tiba-tiba sudah 

diterbitkan. Petugas Kelurahan hanya diberi tugas untuk 

membagikan kepada masyarakat Kelurahan Bugangan”. 

(Wawancara tanggal 6 april 2013). 

 

Pendataan kepesertaan Jamkesmas Tahun 2013 di Kelurahan Bugangan 

Kecamatan Semarang Timur dilakukan oleh petugas lapangan yaitu mahasiswa 

IKIP yang diterjunkan oleh Dinas Kesehatan untuk mendata masyarakat miskin 

yang ada di Kelurahan Bugangan. Petugas lapangan yang datang ke rumah-rumah 

warga tidak berkoordinasi dengan petugas Kelurahan maupun RT setempat. Hal 

itu sesuai yang disampaikan oleh Suwaji (60 th) selaku ketua RW di Kelurahan 

bugangan: 

“Pendataan peserta Jamkesmas tahun 2013 ini menurut saya kok 

kurang valid ya mba, pendataannya dilakukan oleh mahasiswa-

mahasiswa dari IKIP. Mereka kan tidak tau secara pasti keadaan 

warga saya, harusnya ada komunikasi dengan aparat desa setempat 

yang lebih tau tentang keadaan warganya. Mahasiswa IKIP waktu 

mendata dan mensurvei kan hanya melihat keadaan fisiknya saja, 

tapi apa tahu kalau rumahnya kelihatan bagus, padahal buat makan 
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saja susah, kalau begitu kan tidak adil mba”. (Wawancara tanggal 6 

April 2013) 

 

Pendataan kepesertaan Jamkesmas yang dilakukan oleh petugas lapangan 

yaitu mahasiswa IKIP dirasa kurang valid, hal itu karena mahasiswa IKIP tidak 

tahu pasti tentang keadaan masyarakat Kelurahan Bugangan. Suwaji selaku ketua 

RW mengatakan yang paling tahu keadaan pasti masyarakatnya adalah Ketua 

RW, hal itu karena ketua RW biasa berkumpul dan bersosialisasi dengan 

warganya dalam berbagai pertemuan desa. Pertemuan seperti itulah biasa 

dijadikan ajang sharing sesama untuk membicarakan tentang perekonomian yang 

dialami. Suwaji juga mengatakan untuk menentukan masyarakat miskin tidak 

hanya melihat keadaan fisik semata, misalnya rumah maupun kendaraan yang 

dipakai. Keadaan fisik belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

dari keadaan perekonomiannya. 

Komunikasi yang tidak terjalin antara petugas lapangan yaitu mahasiswa 

IKIP dengan perangkat desa Kelurahan Bugangan juga menyebabkan kekecewaan 

berbagai pihak diantaranya petugas Kelurahan Bugangan dan masyarakat 

Kelurahan Bugangan. hal itu sesuai yang disampaikan oleh Bapak Supardi (65 th) 

selaku ketua Rt: 

“Peserta yang terdaftar jadi penerima jamkesmas tahun 2013 ini 

menurut saya semrawut sekali mba, banyak warga yang protes 

dengan saya karna ditahun ini tidak dapat kartu jamkemas, padahal 

tahun 2012 mendapatkan kartu jamkesmas, malah minta dibantu 

untuk diuruskan ke pusat biar dapat kartu Jamkesmas tahun 2013, 

ya saya tidak bisa bantu apa-apa, karena surat itu kan sudah 

diturunan dari pusat”. (Wawancara tanggal 29 Maret 2013). 

 

Pendataan yang kurang valid tercermin  juga dari banyaknya keluhan 

masyarakat Kelurahan Bugangan yang di Tahun 2013 tidak mendapatkan kartu 
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Jamkesmas,  padahal di Tahun sebelumnya mendapatkan kartu Jamkesmas, ada 

juga masyarakat yang di tahun sebelumnya tidak mendapatkan kartu Jamkesmas, 

justru di tahun 2013 mendapatkan kartu Jamkesmas. Ketidakvalidan pendataan 

juga terlihat dari adanya kasus masyarakat Kelurahan Bugangan yang sudah 

meninggal justru mendapatkan kartu jamkesmas. hal itu sesuai yang dikatakan 

oleh Suwaji (60
 
tahun) selaku ketua RW: 

“Banyak warga yang mengeluh karena tidak mendapatkan kartu 

jamkesmas di tahun 2013 ini mba, ini malah ada kasus Bapak 

Junaidi , beliau ini sudah meninggal malah mendapatkan kartu 

jamkesmas, padahal meninggalnya juga sudah lama mba, sebelum 

diadakannya survey oleh petugas lapangan, hal itu kan menunjukan 

kalau pendataannya sebenarnya kurang valid mba”. (Wawancara 

tanggal 30 Maret 2013). 

 

Masalah pendistribusian kartu Jamkesmas yang jatuh kepada masyarakat 

yang sudah meninggal seperti kasus yang terjadi di Kelurahan Bugangan 

Kecamatan Semarang Timur, kartu tersebut bisa di gantikan oleh pihak lain. Hal 

tersebut sesuai yang sampaikan oleh Defi (37 th): 

“Untuk masyarakat yang mempunyai kartu Jamkesmas namun 

sudah meninggal dunia maka secara otomatis haknya akan hilang 

sebagai peserta Jamkesmas, tidak bisa digantikan oleh orang lain  

walaupun itu keluarganya sekalipun, jadi keluarga yang sakit 

bilamana ingin menggunakannya tetap tidak bisa, kecuali dialihkan 

kepada anak kandung yang baru lahir”. (Wawancara tanggal 7 Mei 

2013). 

 

Dari pernyataan Kepala Puskesmas Bugangan di atas dapat diketahui bahwa 

kartu Jamkesmas bisa digantikan keanggotaannya hanya kepada bayi yang baru 

lahir. Hal itu sesuai yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 bab III tentang pedoman 

pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat bahwa bagi peserta yang 
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telah meninggal dunia maka haknya hilang dengan pertimbangan akan digantikan 

oleh bayi yang lahir dari pasangan peserta Jamkesmas sehingga hak peserta yang 

meninggal tidak dapat dialihkan kepada orang lain. 

Masalah pendataan kepesertaan Jamkesmas yang kurang valid di Kelurahan 

Bugangan Kecamatan Semarang Timur yang terjadi di Tahun 2013 ini sama 

halnya dengan masalah pendataan kepesertaan yang terjadi ditahun-tahun 

sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan 

kesehatan masyarakat, kendala kepesertaan  jamkesmas tahun 2011 karena 

database peserta Jamkesmas 2011 masih mengacu pada data makro BPS Tahun 

2005 dan ditetapkan by name by address oleh Bupati/ Walikota Tahun  2008. 

Dengan demikian masih banyak terjadi kendala perubahan-perubahan data di 

lapangan seperti banyaknya kelahiran baru, kematian, pindah tempat tinggal, 

perubahan tingkat sosial ekonomi.  

3. Tidak Tepat Sasaran 

Masalah yang terjadi dalam program Jamkesmas selain kurangnya 

sosialisasi dan pendataan yang kurang  valid adalah tidak tepat sasaran. Hal itu 

sesuai yang disampaikan oleh Suwaji (60 tahun) selaku ketua RW: 

“Banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang pendistribusian 

kartu Jamkesmas. Masyarakat menilai banyak kartu Jamkesmas 

yang jatuh di tangan yang salah, artinya masyarakat yang 

sebenarnya tidak membutuhkan justru mendapatkan dan 

sebaliknya, masyarakat yang membutuhkan sekali justru tidak 

mendapatkannya, terjadi ketidakadilan dalam pendistribusian kartu 

dan hal itu menyebabkan kecemburuan sosial antar sesama warga”. 

(Wawancara tanggal 30 Maret 2013). 
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Masyarakat Kelurahan Bugangan yang mendapatkan kartu Jamkesmas 

berjumlah 2.695 orang dari keseluruhan masyarakat Kelurahan Bugangan yang 

berjumlah 8.951 orang. Masyarakat Kelurahan Bugangan yang mendapatkan kartu 

Jamkesmas tidak semuanya termasuk dalam golongan masyarakat miskin, namun 

ada masyarakat yang termasuk dalam ekonomi menengah keatas juga ikut 

mendapatkan kartu Jamkesmas.  

Prosedur menjadi peserta Jamkesmas yaitu keluarga miskin yang merupakan 

keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1. Menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 pada bab III 

tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat, peserta 

yang dijamin dalam program Jamkesmas yaitu 1) masyarakat miskin dan tidak 

mampu 2) Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin 

yang tidak memiliki identitas 3) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang 

tidak memiliki Jamkesmas 4) penghuni panti sosial, penghuni lembaga 

permasyarakatan dan rumah tahanan Negara serta korban bencana pasca tanggap 

darurat. Masyarakat yang berada pada golongan menengah keatas tidak termasuk 

kedalam peserta yang berhak mendapatkan kartu Jamkesmas.  

Pendataan yang hanya mengandalkan data BPS dirasa sangat tidak relevan. 

Pendataan seperti ini sangat rawan dengan ketidaktepatan sasaran penentuan 

peserta Jamkesmas. Kasus si miskin yang tidak mendapat Jamkesmas sedangkan 

si kaya mendapatkan Jamkesmas sudah sangat sering terjadi, begitu juga di 

Kelurahan Bugangan. Penjelasan serupa juga dituturkan oleh Sunarto (40 th). 

Berikut hasil wawancaranya: 
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“Kulo niku penggaweane nggeh dados kuli bangunan mba, hasile 

mboten cekap dingge maem sakkeluarga, malah kadang-kadang kulo 

niku mung dados pengangguran, mboten wonten hasile. Tapi nggeh 

kok mboten pernah angsal Jamkesmas niku pripun nggeh mba, sakjane 

nggeh mbantu tiang alit kados kulo niki, semisal sakit pun mboten 

susah khawatir nggolek utangan. Lha niko tonggone kulo kok kados e 

tiang sugih, tapi nggeh angsal Jamkesmas, yo rasane mboten adil 

kanggene kulo seng tiyang alit”. (Wawancara 4 April 2013). 

 

“Saya itu pekerjaannya Cuma jadi kuli bangunan mba, hasilnya tidak 

cukup untuk makan sekeluarga, malah kadang-kadang saya itu cuma 

jadi pengangguran, tidak berpenghasilan. Tapi yak ok tidak pernah 

dapat Jamkesmas itu bagaimana ya mba, seharusnya ya sangat 

membantu orang miskin seperti saya ini. Misalnya sakit juga tidak 

usah khawatir mencari hutang. Lha itu tetangga saya kayaknya kok 

orang kaya, tapi ya dapat Jamkesmas, ya rasanya tidak adil buat saya 

yang orang miskin”. (Wawancara 4 April 2013). 

 

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa terdapat keluarga atau individu-

individu yang seharusnya berhak mendapatkan Jamkesmas tetapi tidak 

mendapatkan, dan juga terdapat keluarga atau orang-orang yang tidak berhak 

mendapatkan Jamkesmas tetapi mendapatkan kartu Jamkesmas. Hasil observasi 

pada sebagian masyarakat di Kelurahan Bugangan juga menunjukan banyak 

masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum mendapatkan Jamkesmas. 

Pendistribusian kartu Jamkesmas yang tidak tepat sasaran seperti itu 

menyebabkan adanya kecemburuan sosial antar masyarakat Kelurahan Bugangan, 

karena masyarakat miskin yang sebenarnya sangat membutuhkan merasa belum 

diperhatikan sepenuhnya oleh Pemerintah.  
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BAB V 

PENUTUP  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kebijakan Pemerintah dalam menjamin masyarakat miskin dengan 

mengeluarkan program Jamkesmas dengan berbagai tujuan yang telah 

dicanangkan ternyata belum tentu dipahami oleh masyarakat yang 

mendapatkan program tersebut. Hal tersebut terlihat dari pemanfaatan 

Jamkesmas yang kurang optimal di Kelurahan Bugangan Kecamatan 

Semarang Timur. 

2. Rendahnya pendidikan masyarakat Kelurahan Bugangan mempengaruhi 

pola pemanfaatan Jamkesmas. Hal itu terlihat dari rendahnya pengetahuan 

masyarakat tentang fungsi dan prosedur Jamkesmas. Masyarakat 

menganggap bahwa program Jamkesmas hanya akan mempersulit 

masyarakat miskin ketika ingin mendapatkan layanan kesehatan di 

Puskesmas maupun di Rumah Sakit. 

3. Adanya perbedaan kategori dalam menentukan masyarakat miskin dari 

Pemerintah dan Kelurahan Bugangan. Hal itu menyebabkan sulitnya 

menentukan masyarakat  yang berhak mendapatkan Jamkesmas. 

Permasalahan yang muncul yaitu banyak masyarakat yang 

mempertanyakan kategori miskin yang sebenarnya kepada petugas 
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Kelurahan Bugangan, karena dirinya merasa miskin namun tidak 

mendapatkan Jamkesmas. 

B. SARAN 

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian antara lain : 

1. Melihat ketidaktepatan sasaran penerima Jamkesmas yang disebabkan 

pendataan oleh petugas lapangan dan tim Kelurahan yang masing-masing 

memiliki kelemahan. Bagi Dinas Kesehatan sebaiknya membentuk tim 

gabungan yaitu petugas lapangan dan tim Kelurahan untuk bekerjasama 

dalam pendataan masyarakat Kelurahan Bugangan yang berhak menerima 

Jamkesmas pada periode selanjutnya.  

2. Bagi petugas Kelurahan Bugangan penulis menyampaikan melalui Kepala 

Kelurahan Bugangan untuk meningkatkan sosialisasi terkait tentang 

Jamkesmas kepada masyarakat Kelurahan Bugangan agar masyarakat lebih 

memahami fungsi dan prosedur dari program Jamkesmas sehingga 

memanfaatkan Jamkesmas untuk membantu dalam mendapatkan 

pengobatan gratis di Puskesmas maupun Rumah Sakit. 
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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Dalam rangka menyelesaikan studi jenjang strata satu (S1) pada jurusan 

Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 

(UNNES), maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi. Skripsi 

merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian berhubungan 

dengan masalah yang sesuai dengan bidang keahlian atau bidang studinya. 

Penelitian yang akan dikaji berjudul “Pola Pemanfaatan Jamkesmas Pada 

Masyarakat Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur”. Tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui pola pemanfaatan jamkesmas pada masyarakat Kelurahan 

Bugangan Kecamatan Semarang Timur. 

b. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi 

pola pemanfaatan jamkesmas pada masyarakat Kelurahan Bugangan 

Kecamatan Semarang Timur. 

Penulis memohon kerjasama Bapak atau Ibu untuk memberikan 

informasi yang valid, lengkap dan dapat dipercaya. Informan yang telah diberikan 

akan dijaga kerahasiaannya. Atas kerjasama dan informasi Bapak atau Ibu, saya 

ucapkan terimakasih. 

 

 

 



99 
 

 

LAMPIRAN 2 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

POLA PEMANFAATAN JAMKESMAS PADA MASYARAKAT 

KELURAHAN BUGANGAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR 

 

Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian “Pola 

Pemanfaatan Jamkesmas Pada Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang 

Timur” adalah sebagai berikut: 

1. Keadaan Geografis Desa 

Dalam mengobservasi keadaan geografis terdapat beberapa butir 

pertanyaan yaitu: 

a. Luas desa 

b. Batas-batas desa 

c. Sarana dan prasarana desa 

2. Keadaan Penduduk 

Pertanyaan yaitu meliputi: 

a. Jumlah penduduk 

b. Kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya setempat 

c. Tingkat pendidikan dan mata pencaharian masyarakat 

3. Keadaan sosial, ekonomi, dan budaya 

Pertanyaannya yaitu meliputi: 

a. Kondisi ekonomi masyarakat (tingkat kesejahteraan masyarakat) 

b. Kondisi sosial masyarakat 
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LAMPIRAN 3 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

POLA PEMANFAATAN JAMKESMAS PADA MASYARAKAT 

KELURAHAN BUGANGAN KECAMATAN SEMARANG 

TIMUR 

 

Penelitian tentang Pola Pemanfaatan Jamkesmas Pada Masyarakat 

Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur merupakan salah satu 

penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, oleh karena itu untuk 

memperoleh kelengkapan dan ketelitian data yang diperlukan pedoman 

wawancara. Susunan ini hanya menyangkut pokok- pokok permasalahan yang 

akan dijawabnya dalam penelitian. 

A. Judul : POLA PEMANFAATAN JAMKESMAS PADA 

MASYARAKAT   KELURAHAN BUGANGAN KECAMATAN 

SEMARANG TIMUR. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Bugangan 

Kecamatan Semarang Timur. Alasan mengapa dipilihnya Kelurahan 

Bugangan sebagai lokasi penelitian karena Warga Kelurahan Bugangan 

merupakan salah satu Kelurahan yang warganya menjadi sasaran program 

jamkesmas. 

C. Subjek dan Informan Penelitian 
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Subjek dalam penelitian ini adalah warga Kelurahan Bugangan 

yang mendapatkan kartu jamkesmas, sedangkan yang menjadi informan 

dalam penelitian ini adalah perangkat desa, tokoh masyarakat dan petugas 

kesehatan puskesmas. 

D. Identitas 

Nama : 

Jenis Kelamin : 

Usia : 

Alamat : 

Pekerjaan : 

Pendidikan terakhir : 

 

1. Pola Pemanfaatan Kartu Jamkesmas  

No. Pertanyaan Subjek Informan 

Perangkat 

Desa 

Informan  

Petugas 

Puskesmas 

1. Apakah anda mengetahui 

tentang program 

jamkesmas? 

√ √ √ 

2. Bagaimana pendapat anda 

tentang program 

jamkesmas di Kelurahan 

Bugangan? 

√ √ √ 
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3. Apakah pernah dilakukan 

sosialisasi tentang program 

jamkesmas di Kelurahan 

Bugangan? 

√ √ √ 

4. Kalau ada sosialisasi seperti 

apa(tentang apa)? 

√ √ √ 

5. Apa saja syarat untuk 

menjadi peserta jamkemas? 

√ √  

6. Apakah anda mengetahui 

tentang kartu jamkesmas? 

√ √  

7. Bagaimana cara anda dalam 

memperoleh kartu 

jamkesmas? 

√ √  

8. Dari mana anda 

mendapatkan kartu 

jamkesmas? 

√   

9. Apakah anda pernah 

menggunakan jamkesmas 

ketika anda sakit?  

√  √ 

10. Seberapa sering anda 

menggunakan jamkesmas 

ketika anda sakit? 

√  √ 

11. Selain Program jamkesmas, √  √ 
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adakah program lain dari 

pemerintah yang anda 

manfaatkan ketika sakit? 

12. Manakah yang lebih sering 

anda gunakan dalam 

membantu anda ketika 

sakit? 

√  √ 

13. Apa alasan anda lebih 

memilih jamkesmas dari 

pada program lainnya? 

√   

14. Layanan kesehatan apa saja 

yang bisa dimanfaatkan 

oleh pengguna jamkesmas 

di puskesmas Bugangan? 

  √ 

15. Apakah ada biaya yang 

dikenakan oleh puskesmas 

maupun RS ketika anda 

berobat menggunakan 

kaertu Jamkesmas? 

√  √ 

 

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi 

Pola Pemanfaatan Jamkesmas 
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No. Pertanyaan Subjek Informan 

Perangkat 

Desa 

Informan 

Petugas 

Puskesmas 

1. Apakah anda mengalami 

kesulitan mendapatkan 

kartu jamkesmas? Kalau 

ada, kesulitan seperti apa 

yang anda alami? 

√ √  

2. Apakah anda memiliki 

hubungan yang lebih dekat 

dengan perangkat desa 

(misalkan: keluarga, 

saudara, sahabat)? 

√ √  

3. Apakah anda mengalami 

kesulitan ketika berobat 

menggunkan kartu 

jamkesmas? 

√  √ 

4. Kesulitan seperti apa yang 

anda alami? 

√  √ 

5. Adakah perbedaan 

pelayanan kesehatan dari 

petugas kesehatan dalam 

menangani pasien biasa dan 

√  √ 
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pengguna jamkesmas?  

6. Apakah ada kendala dalam 

menggunakan kartu 

jamkesmas? 

√  √ 

7. Apakah anda merasa 

terbantu dengan adanya 

jamkesmas? 

√  √ 

8. Apakah dengan 

diberikannya jamkesmas 

beban hidup anda menjadi 

ringan? 

√   
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LAMPIRAN 4 

DAFTAR INFORMAN 

 

1. Identitas Subjek 

a. Nama    : Suwandi 

b. Umur    : 58 tahun 

c. Pendidikan   : SMP 

d. Alamat    : Bugangan V RT 01 RW 01, Kec. Semarang Timur 

e. Pekerjaan/ Jabatan : Kuli Bangunan 

 

2. Identitas Subjek  

a. Nama    : Sumarsih 

b. Umur    : 43 tahun 

c. Pendidikan   : SMP 

d. Alamat    : Bugangan V RT 01 RW 01, Kec. Semarang Timur 

e. Pekerjaan/ Jabatan : Pembantu Rumah Tangga 

 

3. Identitas Subjek 

a. Nama    : Kirun Kasnadi 

b. Umur    : 58 tahun 

c. Pendidikan   : SD 

d. Alamat    : Bugangan V RT 01 RW 01, Kec. Semarang Timur 

e. Pekerjaan/ Jabatan : Kuli Bangunan 

 

4. Identitas Subjek 

a. Nama    : Sri Lestari 

b. Umur    : 43 tahun 

c. Pendidikan   : SMA 

d. Alamat    : Bugangan V RT 01 RW 01, Kec. Semarang Timur 

e. Pekerjaan/ Jabatan : Ibu Rumah Tangga 
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5. Identitas Subjek 

a. Nama    : Ahmad Fanizar 

b. Umur    : 50 tahun 

c. Pendidikan   : SD 

d. Alamat     : Bugangan V RT 01 RW 01, Kec. Semarang Timur 

e. Pekerjaan/ Jabatan : Kuli Bangunan 

 

6. Identitas Subjek 

a. Nama   : Tugiyem 

b. Umur   : 60 tahun 

c. Pendidikan   : SD 

d. Alamat   : Bugangan V RT 01 RW 01, Kec. Semarang Timur 

e. Pekerjaan/ Jabatan : Ibu Rumah Tangga 

 

7. Identitas Subjek 

a. Nama   : Cici Amrina 

b. Umur   : 33 tahun 

c. Pendidikan   : SD 

d. Alamat   : Bugangan V RT 01 RW 01, Kec. Semarang Timur 

e. Pekerjaan/ Jabatan : Ibu Rumah Tangga 

 

8. Identitas Subjek 

a. Nama   : Sulami 

b. Umur   : 57 tahun 

c. Pendidikan   : SMP 

d. Alamat   : Bugangan V RT 01 RW 01, Kec. Semarang Timur 

e. Pekerjaan/ Jabatan : Pembantu Rumah Tangga 

 

9. Identitas Subjek 

a. Nama   : Yatinah 
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b. Umur   : 58 tahun 

c. Pendidikan   : SD 

d. Alamat   : Bugangan V RT 01 RW 01, Kec. Semarang Timur 

e. Pekerjaan/ Jabatan : Ibu Rumah Tangga 

 

10. Identitas Informan 

a. Nama    : Suwaji 

b. Umur    : 60 tahun 

c. Pendidikan   : SMA 

d. Alamat    : Bugangan V RT 01 RW 01, Kec. Semarang Timur 

e. Pekerjaan/ Jabatan : Ketua RW   :  

 

11. Identitas Informan 

a. Nama    : Supardi 

b. Umur    : 65 tahun 

c. Pendidikan   : SD 

d. Alamat    : Bugangan V RT 01 RW 01, Kec. Semarang Timur 

e. Pekerjaan/ Jabatan : Ketua RT 

 

12. Identitas Informan 

a. Nama    : Tarsudi 

b. Umur    : 62 tahun 

c. Pendidikan   : SMP 

d. Alamat    : Bugangan V RT 01 RW 01, Kec. Semarang Timur 

e. Pekerjaan/ Jabatan : Ketua PKK 

 

13. Identitas Informan  

a. Nama    : Dewi Dyah 

b. Umur    : 56 tahun 

c. Pendidikan   : S1 

d. Alamat   : Bugangan V RT 02 RW 03, Kec. Semarang Timur 
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e. Pekerjaan/ Jabatan  : Pegawai Kelurahan, Kasi Kesos. 

14. Identitas Informan  

a. Nama      : Sunarto 

b. Umur     : 40 tahun 

c. Pendidikan    : SMP 

d. Alamat     : Bugangan V RT 01 RW 01, Kec. Semarang Tim 

e. Pekerjaan/ Jabatan  : Kuli Bangunan 

 

15. Identitas Informan  

a. Nama      : drg. Rahma Defi 

b. Umur     : 37 tahun 

c. Pendidikan    : S1 Kedokteran 

d. Alamat     : Jln Pekunden Barat No 3, Pandaran. 

e. Pekerjaan/ Jabatan  : Kepala Puskesmas Bugangan 

16. Identitas Informan  

a. Nama      : Surati 

b. Umur     : 47 tahun 

c. Pendidikan    : D III Keperawatan 

d. Alamat     : Jln Tulus Harapan Blok C No 3, Pandanaran. 

e. Pekerjaan/ Jabatan  : Pekarya Kesehatan (loket) 

 

17. Identitas Informan  

a. Nama      : Sugi Muliyarti 

b. Umur     : 38 tahun 

c. Pendidikan    : D III Keperawatan 

d. Alamat     : Kampung Bungen Utara RT 3 RW 3 Banget Ayu 

e. Pekerjaan/ Jabatan  : Perawat Puskesmas Bugangan 
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LAMPIRAN 5 
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LAMPIRAN 6 
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LAMPIRAN 7 
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LAMPIRAN 8 

 

 


