
i 
 

 

 

AKSES KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN:  

STUDI PEMENUHAN HAK WARGA MISKIN DESA PURWASABA  

DI PUSKESMAS MANDIRAJA 2 

 

SKRIPSI 

 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

 

 

oleh  

Fitria Atika Sari 

NIM 3301412139 

 

 

 

 

 

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 

 

 



ii 
 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 



iv 
 

 

  



v 
 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

 Semua hak warga negara tak berarti apabila warga negara tidak mempunyai 

pengetahuan dan ketrampilan untuk menjalankan hak-hak mereka 

 

Persembahan: 

Dengan rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada: 

1. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Jariman dan Ibu Tri 

Sugiarti yang senantiasa bekerja keras dan berdoa untuk bisa 

mewujudkan cita-cita putri kecilnya. Abangku Risma 

Kurniawan serta Mbaku tersayang Desy Kusmiranti yang selalu 

memberikan semangat serta motivasi. 

2. Serta alamamaterku Universitas Negeri Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

PRAKATA 

 

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

rida-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Akses Kesehatan Bagi Keluarga Miskin: Studi Pemenuhan Hak Warga Miskin 

Desa Purwasaba Di Puskesmas Mandiraja 2”. Skripsi diajukan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang. 

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan 

dan bantuan banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Fatur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang. 

2. Bapak Drs. Moh Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu sosial 

Universitas Negeri Semarang. 

3. Bapak Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. 

4. Bapak Dr. Eko Handoyono, M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah 

membimbing penulis dengan tulus dan sabar. 

5. Ibu Puji Lestari, S.Pd., M.Si, Dosen Pembimbing II yang dengan penuh 

kesabaran membimbing penulis, meluangkan waktu serta memberikan saran-

saran yang membangun. 

6. Drs. Setiajid, M.Si., Dosen Penguji utama yang telah membimbing dengan 

sepenuh hati. 

7. Seluruh Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri 

Semarang. 



vii 
 

8. Bapak Drs. Arif Suhanda, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 

yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Puskesmas 

Mandiraja 2. 

9. Bapak dr. Edi Santoso Kepala Puskesmas Mandiraja 2 yang telah memberikan 

izin untuk melakukan penelitian di Puskesmas Mandiraja 2. 

10. Mba Erna Widiastuti S. Km., Mba Eva Devi, Ibu Supartiyah, Bapak Fadlan, 

S.Sos, Bapak Edi Sarwono yang telah memberikan informasi serta dengan sabar 

membantu penulis selama melakukan penelitian. 

11. Ibu Tuminah, Ibu Wartem, Bapak Minarto Natim, Bapak Puji yang telah 

memberikan informasi dalam penelitian. 

12. Bapak, Ibu, Mas Risma, Mba Mira, Bu Hari, Mba Atun yang selalu memberikan 

doa serta dukungannya tanpa henti. 

13. Sahabat- sahabatku tersayang mbak Iis, Fika, Tyas, Wulan, Dewi, Itmam, Fersi, 

Evan, Johan, Zakiya, Garda, Angger, Dea, Ganang, Gilang, Atik, Septi dan 

Melly serta Ulfah yang selalu disisiku dan selalu mendukungku. 

14. Teman-teman angkatan PPKn Tahun 2012. 

15. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pengetahuan 

bagi kita. 

Semarang, 6 Desember 2016 

 

Penyusun   



viii 
 

SARI 

 

Sari, Fitria Atika. 2016. Akses Kesehatan Bagi Keluarga Miskin: Studi Pemenuhan 

Hak Warga Miskin Desa Purwasaba di Puskesmas Mandiraja 2. Skripsi. Jurusan 

Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.  

Dr. Eko Handoyo, M. Si dan Puji Lestari, S. Pd., M.Si. 159 halaman. 

 

Kata Kunci: Akses Kesehatan, Keluarga Miskin, Pemenuhan Hak 

 Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang bersifat esensial yang harus 

dipenuhi oleh setiap manusia tak terkecuali oleh keluarga miskin. Penelitian ini 

mengangkat permasalahan bagaimana akses kesehatan bagi keluarga miskin Desa 

Purwasaba di Puskesmas Mandiraja 2 dan apa saja faktor-faktor penghambat 

keluarga miskin dalam mengakes pelayanan kesehatan di Puskesmas Mandiraja 2. 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji akses kesehatan untuk keluarga miskin Desa 

Purwasaba di Puskesmas Mandiraja 2 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menjadi penghambat keluarga miskin Desa Purwasaba dalam mengakses pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Mandiraja 2. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini 

adalah (1) akses kesehatan bagi keluarga miskin Desa Purwasaba di Puskesmas 

Mandiraja 2; (2) faktor-faktor yang menjadi penghambat keluarga miskin dalam 

mengakes layanan kesehatan di Puskesmas Mandiraja 2. Pengumpulan data 

penelitian ini dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data 

dengan triangulasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga miskin Desa Purwasaba 

dapat mengakses layanan kesehatan di Puskesmas Mandiraja 2 dengan menggunakan 

kartu seperti Jamkesmas/KIS, Jamkesda sedangkan yang tidak mempunyai kartu 

jaminan tidak dapat mengakses secara gratis. Faktor penghambat dalam mengakses 

layanan kesehatan meliputi adanya batasan kuota penerima jaminan, kurangnya 

informasi yang diterima keluarga miskin, pengetahuan yang kurang mengenai 

program jaminan kesehatan serta karena adanya faktor usia.  

Saran untuk penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Purwasaba hendaknya harus 

teliti dalam pendataan penerima jaminan agar tepat sasaran, melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat, dan mengusahakan pendistribusian kartu KIS kepada keluarga 

miskin di Desa Purwasaba agar dapat digunakan dalam melakukan pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Mandiraja 2. 
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ABSTRACT 

 

Sari, Fitria Atika. Health Acces by Poor: The Study of The Rights fulfillment of 

Purwasaba Poor Families in Puskesmas Mandiraja 2. Politic and Civic Department. 

Sosial Science Faculty. Universitas Negeri Semarang. Dr. Eko Handoyo, M. Si dan 

Puji Lestari, S. Pd., M.Si. 159 pages. 

 

Keyword: Health Acces, Poor Families, The Rights Fulfillments. 

 

Health is an esential basic need that must be completed by every people, no 

exception for poor families. This research takes a theme how is the health access 

poor families of Purwasaba village in Puskesmas Mandiraja 2 and what are the 

inhibiting factors of poor families in accessing health service in Puskesmas 

Mandiraja 2. This study aimed to describe health acces for poor families Purwasaba 

village in Puskesmas Mandiraja 2 and indentify inhibiting factors poor families to 

acces health service in Puskesmas Mandiraja 2. 

This research uses qualitative approach. The focus of this research is (1) 

health acces by Purwasaba poor families in Puskesmas Mandiraja 2; (2) The 

inhibiting factors of poor families in accesing health service in Puskesmas Mandiraja 

2. Data collection used in this research is interview, observation and documentation. 

The data validity used in this research is triangulation. Data analysis used in this 

research is by using interactive model analysis. 

The result of this research  showed that poor family of Purwasaba village can 

acces health care service at Puskesmas Mandiraja 2 using the card such as 

Jamkesmas/KIS, Jamkesda, while they who do not have the card, the can‟t acces for 

free. The inhibiting factors in accessing health care include the quota restiction/ 

limitation of insurance receiver, the lack of information got by poor families, the lack 

of knowledge regarding health insurance program and the age factor. 

The researcher suggest that The goverment of Purwasaba village must be 

thorough in collecting data about insurance receiver in order to be well targeted, do 

socialitiation to public, and reorganizing the distribution of KIS for poor families in 

Purwasaba to be used in health service at Puskesmas Mandiraja 2. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga 

negara. Hal ini berarti bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar warga 

negara yang bersifat esensial dan harus dipenuhi, oleh karena itu dilindungi 

oleh konstitusi. Perlindungan hak warga negara Indonesia khususnya 

kesehatan diatur dalam pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “setiap 

orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan”. 

Selain itu juga dijabarkan lagi lebih lanjut dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 

tentang kesehatan pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang mempunyai 

hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang 

kesehatan”. Masyarakat Indonesia pada kenyataanya masih sulit untuk 

menjangkau layanan kesehatan yang memadai. Kondisi ini disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti mahalnya biaya untuk memperoleh layanan kesehatan 

ditambah dengan kondisi masyarakat Indonesia yang terbelenggu kemiskinan.  

Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi tentu saja tidak akan 

mengalami kesulitan dalam menjangkau layanan kesehatan yang layak, tetapi 

akan berbanding terbalik dengan masyarakat yang mempunyai latar belakang 

ekonomi rendah atau dapat dikatakan miskin. Mengingat jumlah masyarakat 

miskin di Indonesia tidak sedikit. Pada September 2012 menunjukkan angka 
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kemiskinan di Indonesia mencapai 28.594.600 jiwa atau 11,66 % (bps.go.id, 

diakses pada 7 Januari 2016). Kita kerucutkan pada satu daerah yang menjadi 

domain penelitian ini yaitu Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan hasil survei 

yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah persentase 

penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara dapat digambarkan seperti tabel di 

bawah ini. 

Tabel.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjarnegara  

Tahun Persentase Penduduk 

Miskin 

Jumlah Penduduk 

Miskin 

2007 27, 18 % 232.900 

2008 23, 34 % 200.000 

2009 21, 36 % 184.020 

2010 19, 17 % 166.700 

2011 20, 38 % 177.300 

2012 18, 87 % 164.000 

2013 18, 71 % 166.800 

2014 17, 77 % 159.500 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banjarnegara 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten 

Banjarnegara turun setiap tahunnya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 

2010, tetapi mengalami peningkatan sebesar 1,21 % pada tahun 2011 dan dua 

tahun berikutnya secara berturut-turut mengalami penurunan. Penduduk 

miskin Kabupaten Banjarnegara yang berhasil didata oleh BPS Kabupaten 

Banjarnegara yang terakhir pada tahun 2014 mencapai 17,77 % atau 159.500 

jiwa, jumlah ini tentu saja tidak sedikit dari jumlah keseluruhan penduduk 

Kabupaten Banjarnegara yang pada tahun 2014 mencapai angka 898.896  

jiwa. Kondisi kemiskinan ini akan berdampak kepada aspek lain dalam 

kehidupan seperti tingkat kesehatan. Bahkan Hardiyansyah dalam bukunya 

yang berjudul “Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan 
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Implementasinya” (2011:20) menyebutkan bahwa keterkaitan antara tingkat 

kesehatan dengan kemiskinan sebagai “the vicious circle of poverty” atau 

lebih dikenal dengan lingkaran setan kemiskinan. Dikatakan sebagai 

lingkaran setan kemiskinan karena kondisi suatu aspek akan terus terkait 

dengan aspek lain yang secara terus menerus terikat tanpa ada putusnya. 

Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut tingkat kesehatan 

masyarakat yang rendah akan berimplikasi pada tingkat produktivitas yang 

rendah dan tingkat produktivitas yang rendah akan mengakibatkan jumlah 

pendapatan yang didapatkan rendah. Tidak berhenti sampai disitu, 

pendapatan rendah juga akan berdampak pada terjadinya kemiskinan. Kondisi 

kemiskinan ini akan sulit bagi seseorang untuk dapat menjangkau pendidikan 

yang berkualitas dan juga kesehatan. 

Pemerintah harus bertindak, pemerintah berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat sebagai konsumen atas produk-produk pemerintah, 

dengan melakukan pelayanan publik dan pelayanan sipil. Pemerintah sebagai 

“public servant” atau pelayan masyarakat harus mampu menjamin hak 

masyarakat untuk sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang adil, 

merata memadai terjangkau dan berkualitas, siapapun itu baik masyarakat 

kaya atau miskin, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 

akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Seperti yang diamanahkan oleh 

UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 4 yang berbunyi “setiap 

orang berhak atas kesehatan”. Dilanjutkan dengan  pasal 5 ayat (1) “setiap 
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orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya 

di bidang kesehatan”.  

Berpedoman pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di 

dalamnya telah diatur dengan jelas tentang hak-hak dan kewajiban 

pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

seluruh masyarakat. Pemerintah seharusnya mampu secara cerdas 

menerapkan atau mengimplementasikan apa yang diamanatkan oleh peraturan 

tersebut terlebih dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga 

miskin. Pemerintah pusat secara nasional telah melakukan beberapa langkah 

pemeliharaan kesehatan untuk menjamin akses kesehatan keluarga miskin 

yang terwujud dalam beberapa program seperti dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini. 

Tabel. 2 Pogram Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan   

untuk Keluarga Miskin. 

Tahun Nama Program 

2008 Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dasar hukum 

program ini adalah SK MENKES No.125/Menkes/SK/II/ 2008. 

2014 Kartu Indonesia Sehat (KIS), dasar hukum program ini adalah 

UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 tahun 

2011 tentang BPJS. 

Sumber: Edi Suharto (2013) 

Program-program di atas adalah contoh program masih dijalankan oleh 

pemerintah pusat dalam usahanya untuk meningkatkan akses pelayanan 

kesehatan keluarga miskin pada pemberi pelayanan kesehatan (PPK). 

Program yang sampai sekarang masih berlaku adalah jaminan kesehatan 

masyarakat atau Jamkesmas. 
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Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) adalah program bantuan 

sosial untuk pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dan tidak mampu 

yang diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka 

mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. 

Tujuan utama program Jamkesmas ini adalah meningkatnya akses dan mutu 

pelayanan kesehatan terhadap seluruh keluarga miskin dan tidak mampu agar 

derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. 

Pelayanan kesehatan yang diberikan melalui program Jamkesmas ini adalah 

pelayanan yang berjenjang, itu artinya Puskesmas mempunyai peranan 

penting karena Puskesmas merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan 

tingkat dasar atau strata pertama. Puskesmas dengan dukungan lintas sektor, 

merupakan ujung tombak penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat 

sehingga Puskesmas mempunyai tanggung jawab terhadap masalah kesehatan 

di wilayah kerjanya, termasuk masalah kesehatan untuk keluarga miskin. 

Program Jamkesmas ini tentu membawa angin segar untuk keluarga 

miskin yang ada di Indonesia tak terkecuali keluarga miskin di Desa 

Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 

1.170 kepala keluarga, mereka akan dapat mengakses layanan kesehatan 

dengan mudah karena sudah dijamin oleh pemerintah. Keluarga miskin akan 

memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif sesuai 

dengan indikasi medis kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin. 

Itu artinya keluarga miskin yang menjadi peserta Jamkesmas biaya untuk 
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pengobatan ditanggung oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya keluarga 

miskin dapat dengan mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan.  

Pelaksanaan program Jamkesmas ini tidak berjalan sesuai yang 

diharapkan. Program ini belum menyentuh keluarga miskin secara 

keseluruhan. Hal ini disebabkan karena kuota penerima jaminan pelayanan 

kesehatan dari pemerintah tidak sebanding dengan jumlah keluarga miskin. 

Seperti yang terjadi di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten 

Banjarnegara, yang jumlah jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah 

tidak sesuai dengan jumlah keluarga miskin. 

Hasil observasi awal  menunjukkan Desa Purwasaba memiliki kepala 

keluarga miskin sebanyak 1.170, tetapi kepala keluarga yang terdaftar sebagai 

peserta jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah berupa Jamkesmas pada 

tahun 2012 hanya 337 kepala keluarga, itu artinya tidak ada setengah dari 

keluarga miskin Desa Purwasaba yang menerima Jamkesmas, ada 833 kepala 

keluarga miskin Desa Purwasaba tidak menerima jaminan kesehatan yang 

seharusnya mereka terima sebagai haknya. Tentu hal ini menimbulkan 

persoalan, keluarga miskin yang seharusnya dapat dengan mudah mengakses 

layananan kesehatan akan terhalang dengan biaya pengobatan.  

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga mengeluarkan kebijakan 

memberikan akses pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin melalui 

program Jamkesda sesuai dengan Perbub No. 14 Tahun 2010. Jamkesda 

(Jaminan Kesehatan Daerah) adalah program pelayanan kesehatan bagi 

keluarga miskin di luar kuota Jamkesmas yang belum memiliki jaminan 
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kesehatan. Sama halnya dengan program Jamksesmas program Jamkseda pun 

tidak mampu membiayai seluruh pengobatan untuk keluarga miskin, hal ini 

tercatat di Desa Purwasaba yang terdaftar sebagai peserta Jamkesda hanya 

1.521 jiwa atau sekitar 380 kepala keluarga. Kuota ini juga belum menutup 

seluruh jumlah keluarga miskin yang terdapat di Desa Purwasaba. Jika ditotal 

jumlah kepala keluarga yang menjadi peserta Jamkesmas adalah 337 kepala 

keluarga, dan yang menjadi peserta Jamkesada adalah 380 kepala keluarga 

dan jumlah keduanya adalah 717 kepala keluarga. Jumlah tersebut belum 

secara keseluruhan dari total keluarga miskin di Desa Purwasaba yang 

berjumlah 1.170 kepala keluarga. 

Berdasarkan hasil observasi awal Pemerintah Desa Purwasaba tidak 

dapat berbuat apa-apa karena memang kuota jaminan layanan kesehatan telah 

ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi pemerintah 

Desa Purwasaba juga sudah berusaha agar keluarga miskin dapat mengakses 

layanan kesehatan yaitu dengan menambah jumlah kuota penerima program 

Jamkesda yang diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 

2016 yang diharapkan dapat terealisasi semua sehingga mampu membantu 

keluarga miskin yang belum menerima. 

Keluarga  miskin yang telah mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan  

dari pemerintah tentu akan mudah mengakses pelayanan kesehatan hal ini 

tentu saja akan berbanding terbalik dengan keluarga miskin yang tidak 

menerima jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah. Puskesmas sebagai 

pemberi pelayanan kesehatan tentu saja mempunyai peran yang sangat 
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penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama kepada keluarga 

miskin. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul  “Akses Kesehatan Bagi Keluarga Miskin: Studi 

Pemenuhan Hak Warga Miskin Desa Purwasaba di Puskesmas 

Mandiraja 2” Peneliti memilih lokasi di Desa Purwasaba hal ini disebabkan 

karena berdasarkan survei awal di Desa Purwasaba jumlah keluarga miskin 

tidak sesuai dengan  jaminan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh 

pemerintah. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana akses kesehatan untuk keluarga miskin Desa Purwasaba di 

Puskesmas Mandiraja 2? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat keluarga miskin 

Desa Purwasaba dalam mengakses layanan kesehatan di Puskesmas 

Mandiraja 2? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengkaji akses kesehatan untuk keluarga miskin Desa Purwasaba di 

Puskesmas Mandiraja 2. 
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2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat keluarga 

miskin Desa Purwasaba dalam mengakses layanan kesehatan di 

Puskesmas Mandiraja 2. 

D. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoretis dan juga 

manfaat praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat teoretis  

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya menambah ilmu tentang 

pelayanan publik. 

2. Manfaat Praktis   

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

evaluasi terhadap upaya pemerintah dalam memberikan 

perlindungan hak keluarga miskin dalam pelayanan kesehatan. 

b. Sebagai masukan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 

untuk mengetahui faktor-faktor penghambat keluarga miskin dalam 

mengakses layanan kesehatan sehingga ada perbaikan dalam 

pelayanan kesehatan yang dilaksanakan. 

c. Sebagai masukan untuk Puskesmas Mandiraja 2 terkait dengan 

pelaksaanan pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin yang 

selama ini sudah dilaksanakan. 
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E. Batasan Istilah  

Dalam memberikan persepsi terhadap suatu masalah seringkali terjadi 

salah penafsiran dan juga kesalahan pemahaman sehingga dapat 

menimbulkan kerancuan. Begitu pula dalam membaca skripsi dengan judul 

“Akses Kesehatan bagi Keluarga Miskin: Studi Pemenuhan Hak Warga 

Miskin Desa Purwasaba di Puskesmas Mandiraja 2”. Untuk menghindari 

kesalahan pemahaman dan penafsiran maka penulis memberikan batasan-

batasan istilah yang terkandung dalam judul skripsi. Diharapkan dengan 

pemberian batasan istilah ini akan lebih mempermudah pembaca dalam 

memahami skripsi ini. 

1. Akses Kesehatan 

Akses kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jalan 

bagi seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

dibutuhkanya. 

2. Keluarga Miskin 

Keluarga miskin yang dimaksud dalam skripsi ini adalah keluarga 

yang memenuhi kriteria 14 indikator kemiskinan yang telah ditentukan 

oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. 

3. Pemenuhan 

Pemenuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara utuk 

memenuhi apa yang menjadi haknya dalam pelayanan kesehatan.  
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4. Hak Warga Miskin 

Hak warga miskin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak 

dibidang kesehatan yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap serta 

mendapatkan informasi dan juga penjelasan berkaitan dengan 

pelaksanaannya. 

5. Puskesmas Mandiraja 2 

Puskemas Mandirja 2 merupakan salah satu pusat kesehatan 

masyarakat di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang 

terletak di Desa Purwasaba. Puskesmas ini wilayah kerjanya mencakup 

delapan desa yaitu Desa Kebanaran, Glempang, Salamerta, Purwasaba, 

Blimbing, Panggisari, Candiwulan dan Simbang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kemiskinan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan 

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai masalah sosial yang bersifat 

global. Dikatakan global karena kemiskinan merupakan masalah yang 

dihadapi dan mendapatkan perhatian banyak orang yang ada di dunia ini. 

Suharto (2013:14) menyebutkan bahwa tidak ada satupun negara yang 

kebal dari kemiskinan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, 

Jerman, Inggris, Australia maupun Hungaria juga ditemukan pengalaman 

masa lalu terhadap jasa atau masalah kemiskinan meskipun dalam 

tingkatan yang berbeda.  

Definisi kemiskinan sangat beragam seperti Sholeh dalam 

(Khomsan dkk., 2015:1) menyebutnya bahwa kemiskinan merupakan 

ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki 

keadaan, kurangnya kesempatan berusaha hingga pengertian yang lebih 

luas yang memasukan aspek sosial dan moral. Berdasarkan studi 

SMERU dalam (Suharto, 2014:132) menunjukan bahwa kemiskinan 

memiliki beberapa ciri yaitu sebagai berikut. 

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, 

sandang dan papan). 

b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 

pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi). 

c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk 

pendidikan keluarga). 
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d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun 

masal. 

e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber 

daya alam. 

f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat. 

g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan. 

h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. 

i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, 

wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, 

kelompok marjinal dan terpencil). 

 

Thabrany (2005:123) menyebutkan bahwa pada umumnya 

masyarakat miskin ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut. 

a. Ketidakampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need) seperti 

pangan, gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. 

b. Unproductiveness, ketidakmampuan melakukan usaha yang 

produktif. 

c. Inaccessibility, ketidakmampuan menjangkau sumber daya sosial 

dan ekonomi baik akibat rendahnya daya tawar (berganing position) 

maupun keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia. 

d. Vulnerability, mudah jatuh dalam kemiskinan (rentan) akibat 

beberapa risiko seperti penyakit, bencana alam, kegagalan panen 

dan sebagainya sehingga harus menjual aset produksinya. 

Kerentanan ini sering disebut poverty rackets atau roda penggerak 

kemiskinan. 

e. No freedom for poor, tidak memiliki kepercayaan diri dan mental 

untuk terbebas dari warisan kemiskinan. 

 

Masalah kemiskinan ini apabila tidak ditanggulangi dengan segera 

maka menyebabkan masalah lain yang tentunya akan semakin menambah 

masalah. Karena apabila sudah menyentuh masalah kemiskinan akan 

berdampak juga pada beberapa sektor lain dalam bidang kehidupan 

manusia, bahkan Hardiyansyah (2011:20) menyebutnya sebagai the 

vicious circle of poverty atau  lingkaran setan kemiskinan.  
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Di Indonesia angka kemiskinan dari tahun ke tahun menurun. 

Meskipun turun tetapi jumlah warga miskin masih tetap besar. Hal ini 

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

Tabel. 3 Data Perkembangan Kemiskinan Indonesia Tahun 2007-2012 

Bulan/Tahun Jumlah Penduduk Miskin (000) 

2007  37.168,30 

2008  34.963,30 

2009  31.530,40 

2010 31.023,93 

2011 30.018,93 

2012 28.594,60 

     Sumber: bps.go.id (Diakses pada 7 Januari 2016) 

 

Shahdan dalam (Khomsan dkk., 2015:5) kemiskinan telah 

membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi 

kemanusiaan; (2) hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) 

hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) hak rakyat untuk 

memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) 

yang terjangkau; (5) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan 

pendidikan; (6) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan 

kesehatan; (7) hak rakyat untuk memperoleh keadilan (8) hak rakyat 

untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan 

pemerintahan (9) hak rakyat untuk berinovasi (10) hak rakyat untuk 

menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan (11) hak rakyat untuk 

berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan  yang baik. 

Kesehatan merupakan sebuah pilar utama dalam kehidupan, 

seseorang yang tidak sehat akan sulit untuk mempertahankan 

kehidupannya, oleh karena itu setiap orang harus memelihara 
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kesehatannya. Masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi tentu saja tidak 

akan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, tetapi 

akan berbanding terbalik dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi 

rendah atau bisa dikatakan sebagai kelompok keluarga yang tergolong 

miskin. Apalagi semakin tahun biaya untuk memperoleh kesehatan 

semakin mahal hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu (1) perubahan 

pola penyakit; (2) perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran; 

(3) pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket; (4)  

kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau sarana kesehatan (Depkes 

2008). 

Kesehatan adalah hak dan investasi, semua masyarakat berhak atas 

kesehatannya termasuk keluarga miskin, dengan demikian diperlukan 

sistem yang mengatur pelaksanaan upaya pemenuhan hak warga untuk 

tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi 

keluarga miskin. Konstitusi negara kita telah mengamanatkannya seperti 

tercantum dalam pasal 28 H ayat (1)  UUD 1945 yang bunyinya “setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan”. 

Setelah kita mencermati pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 kita dapat 

mengambil benang merah bahwa negara mempunyai kewajiban untuk  

memberikan pelayanan kesehatan kepada semua warga negara tanpa 

terkecuali baik warga negara yang tergolong kedalam keluarga miskin 



16 
 

 

atau keluarga yang sejahtera. Selain itu semua warga negara mempunyai 

hak untuk menerima pelayanan kesehatan dari pemerintah. Pemerintah 

harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menunjang hak-

hak warga negaranya. Lebih lanjut lagi perlu dicermati pasal 34 ayat (1) 

dan ayat (3). 

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 

(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

 

Pasal 34 ayat (1) dan (3) lebih jelas lagi menyebutkan apa yang 

menjadi tanggug jawab dan kewajiban pemerintah terhadap masyarakat 

miskin, masyarakat miskin dipelihara oleh negara. Bentuk 

pemeliharannya ini dapat merupakan pemeliharaan di bidang kesehatan. 

Sejalan dengan itu dalam pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan 

pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan 

kesehatan, itu berati pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran 

terhadap penyediaan fasilitas kesehatan untuk mencapai derajat 

kesehatan yang layak. 

Pemerintah dalam menjamin pemenuhan pelayanan kesehatan 

untuk semua warga negara tak terkecuali untuk keluarga miskin telah 

mengeluarkan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan 

yaitu UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, adapun pasal yang terkait 

yaitu sebagai berikut. 

          Pasal 4 

        Setiap orang berhak atas kesehatan. 
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Pasal 5 

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 

akses atas sumber daya dibidang kesehatan. 

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. 

(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab 

menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi 

dirinya. 

 

Dalam pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah 

disebutkan dengan tegas bahwa semua orang berhak atas kesehatan, baik 

orang kaya, orang miskin, laki-laki, wanita, tua, muda, semua tidak ada 

batasan semuanya berhak atas kesehatan. Hal ini dijelaskan lagi dalam 

pasal berikutnya yaitu pasal 5 ayat (1) bahwa semua orang termasuk 

orang miskin mempunyai hak yang sama atas akses di bidang kesehatan, 

hak-hak yang dimiliki ini tidak boleh terabaikan sama sekali. Pemerintah 

wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan 

terjangkau.  

Kemudian kita lihat lagi dalam pasal lain yaitu pasal 54 ayat (1) 

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi. 

(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara 

bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non 

diskriminatif. 

 

Pasal (1) menyatakan bahwa pelayanan kesehatan dilaksanakan 

secara non diskrimintif hal ini berarti pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada masyarakat tidak pandang bulu dengan mengedepankan 

pelayanan yang bertanggungjawab, aman dan bermutu. Sehingga disini 

keluarga miskin dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah. 

Hak-hak tersebut termasuk kedalam hak-hak legal. Hak legal seperti 
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yang tercantum dalam buku “Demokrasi dan HAM” Suyahmo (2014:49) 

merupakan hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. 

Hak-hak legal sumbernya dari undang-undang. Negara membuat aturan 

hukum yang dituangkan dalam undang-undang bahwa setiap orang 

miskin mempunyai hak untuk menerima pelayanan kesehatan, dengan 

sendirinya setiap keluarga miskin yang memenuhi syarat tertentu yang 

telah ditentukan maka berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang 

hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian 

utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayan publik. Pemerintah 

harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (right for health) 

dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, 

terjangkau dan berkualitas terutama untuk keluarga yang tergolong ke 

dalam keluarga miskin karena mereka akan lebih sulit dalam menjangkau 

pelayanan kesehatan. Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah 

disebutkan di atas, beberapa upaya pemerintah untuk memenuhi hak 

masyarakat miskin untuk dapat mengakses layanan kesehatan 

diwujudkan dalam beberapa program, program-program tersebut 

diantaranya adalah Jamkesmas dan Kartu Indonesia Sehat. 

Program-program di atas adalah dua program yang dijalankan oleh 

pemerintah dalam usahanya untuk meningkatkan akses pelayanan 

kesehatan keluarga miskin pada pemberi pelayanan kesehatan (PPK). 

Program yang sampai sekarang masih berlaku adalah Jaminan Kesehatan 



19 
 

 

Masyarakat atau Jamkesmas. Jaminan kesehatan masyarakat 

(Jamkesmas) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara 

nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan 

kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Dasar hukum 

Jamkesmas adalah SK Menkes No.125/Menkes/SK/II/2008. Tujuan 

utama program Jamkesmas adalah meningkatnya akses dan mutu 

pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak 

mampu agar derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif 

dan efisien.  

Peserta program Jamkesmas adalah setiap keluarga miskin dan 

tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu. Peserta yang telah 

mendapatkan kartu apabila memerlukan pelayanan kesehatan harus 

menunjukan kartu yang sah. Bagi peserta yang memiliki kartu ini 

mempunyai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi 

pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, serta pelayanan 

kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat 

lanjutan dan pelayanan gawat darurat dan terdapat beberapa pelayanan 

yang dibatasi dan tidak dijamin (Pedoman pelaksanaan Jamkesmas, 

2008). 

Jamkesmas menyediakan manfaat untuk masyarakat miskin yang 

bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali beberapa hal yang 
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dibatasi dan tidak dijamin. Pelayanan kesehatan komprehensif tersebut 

meliputi antara lain. 

1) Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya. 

2) Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilaksanakan pada 

Puskesmas dan jaringannya baik dalam maupun luar gedung 

meliputi pelayanan: konsultasi medis, pemeriksaan fisik,  

penyuluhan kesehatan, laboratorium sederhana (darah, urin dan 

feses rutin), tindakan medis kecil, pemeriksaan dan pengobatan 

gigi termasuk cabut/tambal, pemeriksaan ibu 

hamil/nifas/menyusui bayi dan balita, pelayanan KB dan 

penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan oleh 

BKKBN) dan pemberian obat. 

3) Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada 

Puskesmas perawatan meliputi pelayanan: akomodasi rawat 

inap, konsultasi medis, pemeriksaan fisik, penyuluhan 

kesehatan, laboratorium sederhana (darah, urin dan feses rutin), 

tindakan medis kecil, pemberian obat, persalinan normal dan 

dengan penyulit (PONED). 

4) Persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas non-perawatan/ 

bidan di desa/Polindes/dirumah pasien/praktek bidan swasta. 

5) Pelayanan gawat darurat (emergency). Kriteria diagnosa gawat 

darurat sebagaimana terlampir. 

 

Berikut di bawah ini akan dijelaskan mengenai pelayanan-

pelayanan yang tidak termasuk ke dalam jaminan tersebut. 

a. Pelayanan yang dibatasi (limitation) 

1) Kacamata diberikan dengan lensa koreksi minimal +1/-1 dengan 

nilai maksimal Rp. 150.000 berdasarkan resep dokter. 

2) Intra ocular lense (IOL) diberi penggantian sesuai dengan resep 

dari dokter spesialis mata, berdasarkan harga yang paling murah 

dan ketersedian alat tersebut di daerah. 

3) Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dokter THT, 

pemilihan alat bantu dengan berdasarkan harga yang paling 

murah dan ketersediaan alat tersebut di daerah. 

4) Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) 

diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui direktur rumah 

sakit atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat 

tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi 

dalam aktivitas sosial peserta tersebut. Pemilihan alat bantu 

gerak berdasarkan harga yang paling efisen dan ketersediaan 

alat tersebut di daerah. 
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5) Pelayanan penunjang diagnostik canggih. Pelayanan ini 

diberikan hanya pada kasus-kasus life saving dan kebutuhan 

penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian 

dan pengendalian oleh komite medik. 

 

b. Pelayanan yang tidak dijamin (exclusion) 

1) Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan. 

2) Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk komestik.  

3) General check up. 

4) Prothesis gigi tiruan. 

5) Pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan 

tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara 

ilmiah. 

6) Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya 

mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan 

impotensi. 

7) Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam. 

8) Pelayanan kesehatan yang diberikan bakti sosial. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, 

sejak beroperasinya BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan mulai tanggal 1 Januari 2014 maka dengan demikian 

Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan masyarakat (Jamkesmas), akan tetapi berdasarkan pengamatan 

peneliti di lapangan masih banyak masyarakat yang belum menerima 

kartu sebagai tanda peserta jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah 

berupa kartu KIS. Maka dari itu kartu Jamkesmas masih dapat digunakan 

oleh masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan pada pemberi  

pelayanan kesehatan terkait. 

Selain Program Jamkesmas yang dikeluarkan oleh pemerintah 

pusat, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga telah mengeluarkan 

program yang salah satu tujuannya adalah memudahkan masyarakat 
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miskin mengakses layanan kesehatan yaitu program berupa jaminan 

kesehatan daerah atau yang lebih dikenal dengan nama Jamkesda. 

Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 

Nomor 14 tahun 2010. Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan 

jaminan kesehatan daerah bagi seluruh masyarakat di Kabupaten 

Banjarnegara berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas 

keadilan kesehatan bagi seluruh masyarakat kabupaten. Berdasarkan 

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 

2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang 

menjadi sasaran program ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten 

Banjarnegara yang meliputi masyarakat miskin non kuota yang tidak 

termasuk dalam peserta Jamkesmas, masyarakat miskin non kuota dan 

kelompok informal serta masyarakat yang belum menjadi peserta 

Jamkesda. 

Pesertanya sendiri dilakukan melalui pendataan yang dilakukan 

oleh masing-masing pemerintah desa di Kabupaten Banjarnegara 

berpedoman pada 14 indikator kemiskinan yang telah ditetapkan oleh  

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut. 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m
2
 per jiwa. 

2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/ 

kayu kualitas rendah/murahan. 

3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/kayu kualitas 

rendah/tembok tanpa plester. 

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau menggunakan 

bersama rumah tangga lain/umum. 

5. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tak terlindungi/air 

hujan/sungai. 

6. Sumber penerangan rumah tangga bukan listrik. 
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7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari berupa kayu/arang. 

8. Tidak pernah mengkonsumsi/hanya satu kali dalam seminggu 

mengkonsumsi daging/ayam/susu. 

9. Hanya satu atau dua kali makan perhari untuk setiap anggota 

rumah tangga. 

10. Tidak dapat membeli baju baru setahun sekali untuk setiap 

anggota rumah tangga. 

11. Tidak mampu membayar untuk berobat di Puskesmas beserta 

jaringannya. 

12. Pekerjaan utama kepala keluarga adalah buruh tani dengan luas 

lahan 0,5 Ha/buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh 

perkebunan atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah Rp 

600.000/bulan. 

13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga tidak pernah sekolah/tidak 

tamat SD/MI/tamat SD/MI. 

14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan 

nilai minimal Rp 500.000 seperti emas, TV, ternak, sepeda motor 

atau barang modal lainnya. 

 

Masyarakat yang termasuk kedalam peserta Jamkesda Kabupaten 

Banjarnegara mempunyai hak diantaranya adalah mendapatkan kartu 

Jamkesda, mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat 

komprehensif, mendapatkan informasi dan penjelasan yang memadai dan 

diperlukan dalam penyelenggaraan Jamkesda. Memberikan masukan dan 

saran terhadap mutu pelayanan, mengajukan keluhan dan memperoleh 

penyelesaian atas keluhan yang diajukan kepada pihak terkait baik yang 

menyangkut pelayanan oleh badan pelaksana maupun PPK. 

Peserta Jamkesda Kabupaten Banjarnegara selain memiliki hak 

juga mempunyai kewajiban diantaranya adalah membayar premi 

kepesertaan, membawa kartu Jamkesda setiap kali berkunjung ke PPK 

serta mematuhi dan mengikuti semua prosedur standar yang berlaku 

dalam penyelenggaraan Jamkesda. Selain itu Pemberi Pelayanan 

kesehatan memiliki kewajiban untuk melayani dan dilarang menolak 
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peserta yang memerlukan pertolongan pelayanan, sehingga diharapkan 

dengan adanya jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah  

masyarakat miskin dapat mengakses layanan kesehatan pada pemberi 

pelayanan kesehatan. 

Rendahnya derajat kesehatan masyarakat terutama masyarakat 

miskin disebabkan karena terhalangnya akses untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat keluarga 

miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:  

a. tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya 

kesehatan memang mahal 

b. meningkatnya biaya kesehatan karena perubahan pola penyakit, 

perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran 

c. pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket 

d. kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau sarana kesehatan 

(Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2008). 

Berbeda dengan faktor-faktor penghambat keluarga miskin dalam 

mengakses pelayanan kesehatan di atas, Restiyani dkk dalam 

penelitiannya yang berjudul “Aksesibilitas Masyarakat Miskin dalam 

Memperoleh Pelayanan Kesehatan (studi kasus di kawasan Kampung 

Tambak Mulyo Kelurahan Tanjung Mas Semarang”, selain faktor 

geografis dan faktor biaya terdapat juga faktor informasi mengenai 

pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah informasi tentang Jamkesmas 

dan Jamkesmaskot. 
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Informasi selalu berhubungan dengan keterbukaan dan keterbukaan 

adalah modal utama dalam penyelengaraan pelayanan publik yang adil. 

Keterbukaan atau transparansi penyelenggaraan pelayanan publik 

merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi 

masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan informasi. Untuk mewujudkan pelayanan yang 

transparan, pemerintah seharusnya menyediakan berbagai informasi yang 

dibutuhkan bagi pasien penerima program pelayanan kesehatan untuk 

masyarakat miskin, mulai dari persyaratan prosedur sampai waktu 

pelayanan. Kendala yang dialami masyarakat kebanyakan dalam hal 

pengurusan administrasi karena sosialisasi kurang dari pemerintah 

setempat. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Aprilia Susanti (2009) 

di Rumah Sakit Umum Patmasuri Yogyakarta menyebutkan ada 

beberapa penghambat baik teknis administratif maupun pelayanan yang 

seringkali terjadi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi keluarga 

miskin di rumah sakit antara lain sebagai berikut. 

a. Pasien sering kali terlupa atau tidak membawa surat rujukan/kartu 

sehat dari Puskesmas tempat ia berobat atau menjalani perawatan. 

b. Surat rujukan atau jaminan kesehatan sudah tidak berlaku sehingga 

pasien harus membayar biaya perawatannya. 
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Aday dan  Endersen dalam jurnalnya yang berjudul A Framework 

For The Study Of Access To Medical Care menyatakan bahwa: 

 

“...barries to access are not only financial but also psychological, 

information, social, organization, spatial, temporal and so on’’.  

 

“hambatan terhadap akses yang tidak hanya finansial tetapi juga 

psikologis, informasi, sosial, organisasi, tata ruang, temporal dan 

sebagainya”. 

 

Wiradharma dalam (Anggoro, 2013:29) menyebutkan bahwa dalam 

setiap negara,  hak atas pelayanan kesehatan akan terwujud secara baik 

atau tidak, tergantung dari empat faktor yaitu sebagai berikut. 

1. Sarana, misalnya rumah sakit, puskesmas, atau posyandu yang 

berfungsi baik dan berkesinambungan  

2. Geografis, dimana sarana pelayanan kesehatan tersebut harus dapat 

dicapai dengan mudah dan tepat. 

3. Keuangan, yang apabila memerlukan biaya yang tinggi, akan 

menghambat terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas pelayanan 

kesehatan sehingga perlu dipikirkan suatu asuransi kesehatan. 

4. Kualitas baik kualitas sarana seperti berbagai klasifikasi rumah sakit 

maupun kualitas tenaga kesehatan baik tenaga medis atau paramedis. 

 

2. Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik  

Kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Dye 

dalam (Handoyo, 2013:9) mengartikan kebijakan publik sebagai 

“whatever goverment choose to do or not to do”. Kebijakan publik 

merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu.  Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan 

yang mengikat orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis 

besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan 

yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, 
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yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, 

umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama 

rakyat banyak (Handoyo, 2013:191). Pemerintah dapat melakukan 

banyak hal, mulai dari mengelola konflik dalam masyarakat, 

mengorganisasikan masyarakat untuk berkonflik dengan masyarakat lain, 

mendistribusikan berbagai penghargaan atau hadiah dan layanan material 

kepada anggota-anggota masyarakat, hingga menarik uang dari 

masyarakat yang sering diwujudkan dalam bentuk pajak. 

Kebijakan publik harus didesain untuk menghilangkan atau 

setidaknya mengurangi ketidaknyamanan dalam ketidaksenangan 

individu dan kelompok-kelompok masyarakat (Dye dalam Handoyo,  

2013:10). Individu atau masyarakat mengharapkan pemerintah 

melakukan banyak hal untuknya. Semua kelompok masyarakat pasti 

menginginkan pemerintah dapat melayani kepentingan mereka dan 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. 

Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah 

pelayanan publik, yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik 

dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya  menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan 

atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Ndraha dalam 

(Handoyo, 2013:8) menyebutkan bahwa pemerintah berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen atas produk-produk 

pemerintah, dengan melakukan pelayanan publik dan pelayanan sipil. 
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Kebijakan publik bersifat statis, sedangkan pelayanan publik bersifat 

dinamis. Pelayanan publik merupakan salah satu dari output kebijakan, 

yang dampaknya diharapakan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Dampak yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat secara memuaskan. 

Hardiyansyah (2011:12) menyatakan bahwa pelayanan publik 

berarti pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditentukan dan ditujukan untuk 

memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Menurut Kepmenpan 

No./63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan publik adalah segala kegiatan 

palayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen, yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik. 

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut terdapat tiga unsur 

penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi 

pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerintah/pemerintah daerah, 

unsur kedua adalah penerima layanan atau pelanggan yaitu orang atau 

masyarakat atau organisasi yang berkepentingan dan unsur ketiga adalah 
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kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan atau 

pelanggan (Handoyo, 2013:171). 

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah 

memuaskan masyarakat sehingga terwujudnya sebuah good governance, 

sehingga dalam memberikan pelayanan publik, pemberi layanan atau 

pemerintah harus memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk 

mendapatkan akses pelayanan tersebut. Dengan kata lain, dalam 

memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus 

memperhatikan asas pelayanan publik (Hardiyansyah, 2011:24). Asas-

asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 

sebagai berikut. 

a. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi 

dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak. Tidak dikriminatif dalam arti tidak 

membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status 

ekonomi. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima 

pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-

masing pihak. 

 

Mahmudi dalam (Hardiyansyah, 2011:20) pelayanan publik yang 

harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam dua 

kategori utama, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. 
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Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah 

meliputi kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok 

masyarakat. 

a. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka 

kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi 

oleh Undang-Undang Dasar. Setiap negara mengakui bahwa 

kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. 

Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya 

merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai 

masyarakat yang sejahtera (walfare society). 

b. Sama halnya dengan kesehatan, pendidikan merupakan suatu bentuk 

investasi sumber daya manusia. Masa depan suatu bangsa akan 

sangat ditentukan oleh seberapa besar perhatian pemerintah terhadap 

pendidikan masyarakatnya. Tingkat pendidikan juga berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah 

satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan 

sebagaimana digambarkan di atas. Oleh karena itu, untuk memotong 

lingkaran setan kemiskinan salah satunya adalah melalui perbaikan 

kualitas pendidikan. 

c. Selain kesehatan dan pendidikan, pemerintah juga harus memberikan 

pelayanan kebutuhan dasar yang lain, yaitu bahan kebutuhan pokok. 

 

3. Akses Kesehatan 

Akses meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui 

(approachability) dan kemudahan kontak. Hal ini berarti lokasi fasilitas 

jasa mudah dijangkau, waktu mengantri atau menunggu tidak terlalu 

lama, saluran komunikasi mudah dihubungi dan jam operasi nyaman 

(Purwoastuti dan Walyani, 2015:8). Dalam Pohan (2006:127) disebutkan 

bahwa akses meliputi (1) tersedianya tempat layanan kesehatan bagi 

masyarakat; (2) tersedianya perlakuan tanpa memikirkan kemampuan 

untuk membayar, untuk memenuhi akses setiap warga masyarakat dalam 

memperoleh layanan kesehatan maka perlu dikembangkan semacam 

National Health Insurance atau JPKM yang betul-betul memihak kepada 
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rakyat; (3) dalam keadaan gawat darurat, hendaknya prosedur rumah 

sakit yang ada tidak diterapkan secara kaku, keselamatan pasien 

diprioritaskan di atas segalanya. 

Untuk studi tentang akses terhadap pelayanan kesehatan ditegaskan 

bahwa akses diartikan sebagai pemanfaatan pelayanan yang dikaitkan 

dengan faktor-faktor yang mempermudah proses pemanfaatan tersebut. 

Menurut komite pengawasan akses layanan kesehatan Amerika dalam 

Retnaningsih (2013:71) akses kesehatan adalah pemanfaatan layanan 

kesehatan tepat waktu untuk mencapai status kesehatan yang baik, yang 

paling memungkinkan atau dapat dikatakan bahwa layanan kesehatan 

tersedia kapanpun dan dimanapun diperlukan.  

Sejalan dengan pendapat di atas Pohan dalam bukunya yang 

berjudul “Jaminan Mutu Layanan Kesehatan Dasar-Dasar Pengertian dan 

Penerapan” memberikan definisi akses terhadap layanan kesehatan 

sebagai suatu layanan yang harus dapat dicapai oleh masyarakat, tidak 

terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi organisasi dan bahasa. 

Akses geografis diukur dengan jarak, lama perjalanan biaya perjalanan, 

jenis transportasi, dan/atau hambatan fisik lain yang dapat menghalangi 

seseorang untuk mendapatkan layanan kesehatan. Akses ekonomi 

berkaitan dengan kemampuan membayar biaya layanan kesehatan. Akses 

sosial budaya berhubungan dengan dapat diterima atau tidaknya layanan 

kesehatan itu secara sosial atau nilai budaya, kepercayaan, dan perilaku. 

Akses organisasi ialah sejauh mana layanan kesehatan itu diatur agar 
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memberi kemudahan/kenyamanan kepada pasien atau konsumen. Akses 

bahasa, artinya pasien harus dilayani dengan menggunakan bahasa atau 

dialek yang dapat dipahami oleh pasien (Pohan, 2006:18). 

Aday dan Andersen  dalam jurnalnya yang berjudul “A Framework 

For The Study Of Acces To Medical Care” menyatakan bahwa. 

"Access has been taken as synonymous with the availability of 

financial and health system resources in an area. Thus a U.S. 

Department of Agriculture report on the problems of health 

services in rural areas concludes that 'rural and urban people do 

not have equal access to health services. Rural areas are deficient 

in professional medical personnel, physical health care facilities, 

and the ability to afford the financial costs of illness. Access may 

also mean that services are available whenever and wherever the 

patient needs them and that the point of entry to the system is well-

defined”. 

 

"Akses dapat disinonimkan dengan ketersediaan keuangan dan 

sumber daya sistem kesehatan di daerah. Departemen Pertanian AS 

melaporkan masalah-masalah pelayanan kesehatan di daerah 

pedesaan menyimpulkan bahwa „Orang-orang pedesaan dan 

perkotaan tidak memiliki akses yang sama terhadap pelayanan 

kesehatan. Daerah pedesaan kekurangan tenaga medis profesional, 

fasilitas perawatan kesehatan fisik, dan kemampuan untuk 

membayar biaya keuangan penyakit. Akses juga bisa berarti bahwa 

layanan yang tersedia kapanpun dan dimanapun yang dibutuhkan 

pasien dan bahwa titik masuk ke sistem ini didefinisikan dengan 

baik.  

 

Akses sebagai alat ukur ekuitas layanan kesehatan dapat dilihat 

melalui: 

1. Akses potensial indikator proses (potensial acces process 

indicators) yang dapat dilihat dari karakteristik populasi 

berisiko. 

2. Akses potensial indikator struktural (potensial access structural 

indicators) yang dapat dilihat dari karakteristik sistem layanan 

kesehatan yang ada. 
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3. Akses nyata indikator objekif (realized access objective 

indicators) dapat dilihat dari pemanfaatan/utilitas layanan 

kesehatan. 

4. Akses nyata indikator sebjektif (realized access subjectiv 

indicators) dapat dilihat dari kepuasan konsumen 

(Retnaningsih, 2013:72). 

 

 

4. Peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam Pelayanan 

Kesehatan  

 

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa salah satu bentuk 

pelayanan dasar adalah pelayanan di bidang kesehatan. Pelayanan 

kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau 

bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok maupun 

masyarakat (Purwoastuti dan Walyani, 2014:15). 

Pelayanan kesehatan mempunyai karakteristik unik yang tidak 

dimiliki oleh barang ekonomi lainnya, sehingga memerlukan perhatian 

khusus. Retnaningsih (2013:29) menyebutkan bahwa pelayanan 

kesehatan mempunyai sifat seperti di bawah ini. 

a. Hak Asasi Manusia. Layanan kesehatan dilaksanakan atas dasar 

kebutuhan bukan atas dasar kemampuan membayar, karena dasarnya 

kesehatan merupakan hak asasi manusia. Hal tersebut  menjadi 

acuan penyelenggaraan layanan kesehatan, terlebih setelah 

dilaksanakan amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 

1945 pada tahun 2002, yang menekankan pentingnya kesehatan 

sebagai hak asasi manusia. 

b. Uncertainty. Kejadian sakit tidak dapat diprediksi, sehingga setiap 

orang tidak dapat memastikan kapan dia memerlukan layanan 

kesehatan tertentu. Hal tersebut mengakibatkan semua orang 

kesulitan untuk menganggarkan biaya layanan kesehatan yang sesuai 

dengan kemampuan ekonominya karena sifatnya yang tidak pasti. 
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c. Consumer ignorance. Konsumen layanan kesehatan sangat 

tergantung kepada penyedia layanan kesehatan (provider) tentang 

jenis dan jumlah layanan kesehatan yang harus dibeli serta tempat 

memperoleh layanan kesehatan tersebut. 

d. Eksternalitas. Konsumsi layanan kesehatan tidak saja bermanfaat 

bagi pembeli itu sendiri, namun juga dapat bemanfaat bagi orang lain 

yang berada disekitarnya.  

e. Padat karya dan padat modal. Layanan kesehatan tidak dapat bebas 

dari input manusia, sehingga dalam penyelenggaraanya bersifat 

padat karya. Semakin berkembangnya layanan kesehatan spesialis 

dan subspesialis menyebabkan layanan kesehatan bukan hanya padat 

karya, tetapi sekaligus juga padat modal. Keadaan ini memberikan 

kontribusi terhadap tingginya biaya layanan kesehatan. 

f. Mix Output. Satu program dapat menghasilkan berbagai layanan 

kesehatan. 

g. Sebagai barang komsumsi  atau investasi.  

h. Restriksi Kompetisi. Layanan kesehatan mempunyai kode etik yang 

harus dipenuhi dan mempunyai keterbatasan untuk berkompetisi. 

Namun demikian, promosi tetap diperbolehkan selama tidak 

melanggar kode etik. 

 

Masyarakat tentunya berhak untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan secara optimal tanpa memandang status sosial dan pemerintah 

mempunyai kewajiban dalam mengendalikan dan menyempurnakan 

kesehatan yang ditunjukan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan 

yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik apabila 

di dalam pelayanannya didukung oleh faktor-faktor di bawah ini. 

a. Kesadaran para pejabat dan petugas yang berkecimpung dalam 

pelayanan. 

b. Aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan. 

c. Organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan 

berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan. 

d. Ketarampilan petugas. 

e. Sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Moenir dalam 

(Purwoastuti dan Walyani, 2014:4). 
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Apabila pelayanan kesehatan dapat dijalankan dengan baik maka 

akan bersinergi dengan mutu pelayanan kesehatan yang tinggi pula. 

Pelayanan kesehatan yang memiliki mutu yang tinggi adalah pelayanan 

kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan dengan 

menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau 

Puskesmas secara wajar, efisien dan efektif serta diberikan secara aman 

dan memuaskan secara norma, etika, hukum dan sosial budaya dengan 

memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah, serta 

masyarakat konsumen. 

Mutu pelayanan kesehatan yang tinggi akan berdampak kepada 

kepuasan pelanggan, pelanggan dalam hal ini adalah pasien. Pasien 

menganggap pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan 

kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakan dan 

diselenggarakan dengan cara yang sopan dan santun, tepat waktu, 

tanggap serta mampu menyembuhkan keluhan serta mencegah 

berkembangnya atau meluasnya penyakit. Oleh karena itu perlu sekali 

agar suatu instansi pemberi layanan kesehatan menjaga mutu 

pelayanannya agar kepuasan konsumen terpenuhi. 

Pelayanan yang bermutu atau berkualitas sering dikaitkan dengan 

biaya. Cross dalam (Purwoastuti dan Walyani, 2015:15) mengatakan 

bahwa secara umum pemikiran tentang kualitas sering dihubungkan 

dengan kelayakan, kemewahan, kecantikan, nilai uang, kebebasan dari 

rasa sakit dan ketidaknyamanan, usia harapan hidup yang panjang, rasa 
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hormat. Imbalo S. Pohan dalam bukunya (2006:17) menjelaskan bahwa 

mutu layanan kesehatan memiliki delapan dimensi yaitu sebagai berikut. 

a. Dimensi kompetensi teknis, dimensi ini menyangkut keterampilan, 

kemampuan, dan penampilan atau kinerja pemberi layanan 

kesehatan. Dimensi kompetensi teknis itu berhubungan dengan 

bagaimana pemberi layanan kesehatan mengikuti standar layanan 

kesehatan yang telah disepakati, yang meliputi kepatuhan, ketepatan, 

kebenaran dan konsistensi. 

b. Dimensi keterjangkauan atau akses terhadap layanan kesehatan, 

artinya layanan kesehatan itu harus dapat dicapai oleh masyarakat, 

tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, organisasi 

dan bahasa. 

c. Dimensi efektivitas layanan kesehatan, artinya harus mampu 

mengobati atau mengurangi keluhan yang ada, mencegah terjadinya 

penyakit serta berkembangnya dan/atau meluasnya penyakit yang 

ada. 

d. Dimensi efisiensi layanan kesehatan. Sumber daya kesehatan sangat 

terbatas. Oleh sebab itu, dimensi efisiensi sangat penting dalam 

layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang efisien dapat melayani 

lebih banyak pasien dan/atau masyarakat. Layanan yang tidak 

memenuhi standar layanan kesehatan umumnya berbiaya mahal, 

kurang nyaman bagi pasien, memerlukan waktu lama, dan 

menimbulkan risiko yang lebih besar kepada pasien.  

e. Dimensi kesinambungan layanan kesehatan artinya pasien harus 

dapat dilayani sesuai kebutuhannya, termasuk rujukan jika 

diperlukan tanpa mengulangi prosedur diagnosis dan terapi yang 

tidak perlu. 

f. Dimensi keamanan maksudnya layanan kesehatan itu harus aman, 

baik bagi pasien, bagi pemberi layanan, maupun bagi masyarakat 

sekitarnya. Layanan yang bermutu harus aman dari risiko cedera, 

infeksi, efek samping atau bahaya lain yang ditimbulkan oleh 

layanan kesehatan itu sendiri. 

g. Dimensi kenyamanan. Dimensi kenyamanan tidak berhubungan 

langsung dengan efektivitas layanan kesehatan, tetapi memengaruhi 

kepuasan pasien/konsumen sehingga mendorong pasien untuk 

datang berobat kembali ke tempat tersebut. Kenyamanan dan atau 

kenikmatan dapat menimbulakan kepercayaan pasien kepada orang 

organisasi layanan kesehatan. 

h. Dimensi informasi. Layanan kesehatan yang bermutu harus mampu 

memberikan informasi yang jelas tentang, siapa, kapan, dimana dan 

bagaimana layanan kesehatan itu akan dan/atau telah dilaksanakan. 

Dimensi informasi ini sangat penting pada tingkat Puskesmas dan 

rumah sakit. 
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i. Dimensi ketepatan waktu, agar berhasil layanan kesehatan itu harus 

dilaksanakan dalam waktu dan cara yang tepat, oleh pemberi 

pelayanan yang tepat dan menggunakan peralatan dan obat yang 

tepat, serta dengan biaya yang efisien (tepat). 

j. Dimensi hubungan antarmanusia. Hubungan antarmanusia 

merupakan interaksi antara pemberi layanan kesehatan (provider) 

dengan pasien atau konsumen, antarsesama pemberi layanan 

kesehatan, hubungan antara atasan-bawahan, dinas kesehatan, rumah 

sakit, Puskesmas, pemerintah daerah, LSM, masyarakat, dan lain-

lain. 

 

Pelayanan prima di rumah sakit adalah pelayanan terbaik yang 

diberikan oleh karyawan rumah sakit untuk memenuhi/bahkan 

melampaui harapan pengguna jasa rumah sakit. Dimana harapan ini 

ditentukan oleh pengalaman masa lalu terhadap jasa atau produk yang 

pernah digunakan, informasi layanan yang diterima dari berbagai sumber 

atau janji-janji dan faktor internal dari pengguna jasa yaitu dari pengguna 

jasa rumah sakit sendiri. 

Pelaksanaan pelayanan prima bidang kesehatan perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengupayakan paparan yang jelas melalui papan informasi atau 

petunjuk yang mudah dipahami dan diperoleh pada setiap tempat/ 

lokasi pelayanan sesuai dengan kepentingannya menyangkut 

prosedur/tata cara pelayanan, pendaftaran, pengambilan sample atau 

hasil pemeriksaan, biaya/tarif pelayanan serta jadwal/waktu 

pelayanan. 

b. Setiap aturan tentang prosedur/tata cara/petunjuk seperti yang 

tersebut di atas harus dilaksanakan secara tepat, konsisten, 

konsekuen sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. 

c. Hak dan kewajiban pemberi atau penerima pelayanan diatur secara 

jelas setiap persyaratan yang diwajibkan dalam rangka menerima 

pelayanan harus mudah diperoleh dan berkaitan langsung dengan 

kepentingan pelayanan serta tidak menambah beban masyarakat 

penerima pelayanan. 

d. Tersedia loket informasi dan kotak saran bagi penerima pelayanan 

yang mudah dilihat/dijumpai pada setiap tempat pelayanan. Saran 

yang masuk harus selalu dipantau dan dievaluasi, bila perlu diberi 
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tanggapan atau tindak lanjut dalam rangka upaya perbaikan dan 

peningkatan mutu pelayanan. 

e. Penanganan proses pelayanan sedapat mungkin dilakukan oleh 

petugas yang berwenang atau kompeten, mampu terampil dan 

profesional sesuai dengan spesifikasi tugasnya. 

f. Selalu diupayakan untuk menciptakan pola pelayanan yang tepat 

sesuai dengan sifat dan jenis pelayanan yang tepat sesuai dengan 

sifat dan jenis pelayanan yang bersangkutan dengan 

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaanya. 

g. Biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan 

memperhitungkan kemampuan masyarakat. Hendaknya diupayakan 

untuk mengatur mekanisme pungutan biaya yang memudahkan 

pembayaran dan tidak menimbulkan biaya tinggi. 

h. Pemberian pelayanan dilakukan secara tertib, teratur dan adil tidak 

membedakan status sosial masyarakat. Cakupan/jangkauan 

pelayanan diupayakan seluas mungkin dengan distribusi yang 

merata. 

i. Kebersihan dan sanitasi lingkungan tempat dan fasilitas pelayanan 

harus selalu dijamin melalui pelaksanaan pembersihan secara rutin 

dan penyediaan fasilitas pembuangan. 

j. Selalu diupayakan agar petugas memberikan pelayanan dengan sikap 

ramah dan sopan serta berupaya meningkatkan kinerja pelayanan 

secara optimal dengan kemampuan pelayanan yang tersedia dalam 

jumlah dan jenis yang cukup (Purwoastuti dan Walyani, 2015:84). 

 

Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut sebagai 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Peraturan 

Menteri Kesehatan No.75 tahun 2014). Kepmenkes RI No.128/ 

Menkes/SK/II/2004 definisi Puskesmas adalah UPTD kesehatan/ 

kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan di suatu wilayah kerja itu sendiri. 
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Suhadi dan Rais (2015:7) menyatakan bahwa Puskesmas 

adalah pusat kesehatan masyarakat yang bertempat di kecamatan-

kecamatan dimaksudkan sebagai pengganti keberadaan rumah sakit 

dan klinik-klinik kesehatan yang bertanggungjawab atas kesehatan 

masyarakat.  

Tujuan Puskesmas itu sendiri mendukung tercapainya 

pembanguan kesehatan nasional, yaitu meningkatkan kesadaran, 

kemauan, kemampuan untuk hidup yang sehat bagi orang yang 

bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas, agar terwujud derajat 

kesehatan yang merata (Suhadi dan Rais, 2015:8).  

Peranan dan kedudukan Puskesmas bila ditinjau dari sistem 

pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia, maka Puskesmas 

sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan. Bisa dikatakan 

sebagai ujung tombak karena Puskesmas menjadi garda atau barisan 

terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, Puskesmas berperan sebagai pemberi pelayanan 

kesehatan primer atau utama. 

Fungsi Puskesmas: 

1) Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. 

Puskesmas selalu berupaya menggerakan dan memantau 

penyelenggaran pembangunan lintas sektor termasuk oleh 

masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga 

berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. 

2) Pusat pemberdayaan masyarakat. Puskesmas selalu berupaya 

agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan 

masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan 

dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk 

hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan 



40 
 

 

kesehatan termasuk pembiayaan, serta ikut menetapkan 

menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program 

kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat 

ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi 

khususnya sosial budaya masyarakat setempat. 

3) Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas 

bertanggungjawab menyelanggarakan pelayanan kesehatan 

tingkat pertama secara menyeluruh terpadu dan 

bekesinambungan (Suhadi dan Rais, 2015:9-10). 

 

Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi upaya 

kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat 

pengembangan seperti: 

1) pelayanan promosi kesehatan; 

2) pelayanan kesehatan lingkungan; 

3) pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, 

pelayanan gizi; 

4) pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 

Puskesmas dalam meyelenggarakan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat berpedoman kepada prinsip sebagai berikut. 

1) Paradigma sehat. Berdasarkan prinsip ini Puskesmas 

mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen 

dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang 

dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. 

2) Pertanggungjawaban wilayah. Berdasarkan prinsip ini 

Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap 

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. 

3) Kemandirian masyarakat. Berdasarkan prinsip ini Puskesmas 

mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat. 

4) Pemerataan. Berdasarkan prinsip ini Puskesmas 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan 

terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara 

adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya 

dan kepercayaan. 
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5) Teknologi tepat guna. Berdasarkan prinsip ini Puskesmas 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan 

teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, 

mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi 

lingkungan 

6) Keterpaduan dan kesinambungan. Puskesmas mengintegrasikan 

dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas 

program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan 

yang didukung dengan manajemen Puskesmas (Peraturan 

Menteri Kesehatan No.75 Tahun 2014). 

 

Pelayanan yang diberikan Puskesmas dapat digambarkan 

dalam bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Elemen-Elemen Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat (Notoatmodjo, 2007:98) 

 

Bagan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam memberikan 

pelayanan di Puskesmas yang menjadi input adalah dokter, perawat, 

obat-obatan, fasilitas lain dan sebagainya. Prosesnya adalah kegiatan 

pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut, out-putnya adalah 

pasien sembuh atau tidak sembuh, dampaknya adalah meningkatnya 

status kesehatan masyarakat. Terakhir adalah umpan balik pelayanan 

kesehatan Puskesmas seperti misalnya keluhan-keluhan dari pasien 

UMPAN BALIK 

LINGKUNGAN 

OUTPUT PROSES INPUT DAMPAK 
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terhadap pelayanan yang diberikan, serta lingkunganya bisa 

masyarakat dan instansi-instansi di luar Puskesmas tersebut. 

 

5. Teori Walfare State  

Negara kesejahteraan (welfare state) memiliki tujuan yaitu 

mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang 

sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan 

bersama, yakni suatu tata masyarakat yang di dalamnya ada kebahagiaan, 

kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu (Kansil 

dan Kansil, 2001:147). Pengertian negara kesejahteraan tidak dapat 

dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan, merujuk pada Spicker 

dalam Suharto (2014:9) menyatakan bahwa kesejahteraan sedikitnya 

mengandung empat makna yaitu sebagai berikut. 

a. Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini biasanya 

menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social walfare) sebagai 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material.  

b. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, 

pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan 

sosial (sosial security), pelayanan kesejahteraan, pendidikan, 

perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social 

services). 

c. Sebagai tunjangan sosial yang khususnya Amerika Serikat 

diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima 

walfare adalah orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini 

kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan 

seperti kemiskinan, kemalasan ketergantugan yang sebenarnya 

lebih tepat disebut “social illfare” ketimbang social walfare. 

d. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh 

perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-

badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

(pengertian pertama) melalui pemberiaan pelayanan sosial 

(pengertian ke dua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga). 
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Dalam perkembangannya (sehubungan dengan usaha-usaha 

kesejahteraan sosial) timbul pembaharuan-pembaharuan pandangan. 

Peranan dan tugas pemerintah dalam kesejahteraan sosial dikaitkan 

dengan konsepsi negara kesejahteraan (welfare state). Harold L.Wilensky 

dalam membahas masalah-masalah dan prospek negara kesejahteraan 

menekankan tentang apa yang paling penting serta ada. Pokok yang 

terpenting adalah perlindungan pemerintah terhadap adanya standar 

minimum yang meliputi hasil pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan, 

dan pendidikan bagi warga negara, jaminan ini diberikan sebagai suatu 

hak politik bukan amal. Pandangan lebih  menyeluruh tentang negara 

kesejahteraan dikemukakan oleh Dr. J. Verkuyl seorang ahli teologi, ia 

mengatakan bahwa: 

a. Welfare bukanlah monopoli negara dan oleh karena itu bukanlah 

tugas eksklusif negara, suatu negara “welfare” yang sehat dan 

sejati, bukan suatu negara yang totaliter, melainkan suatu negara 

yang menolong warganegara-warganegaranya mencapai 

kemakmuran yang setinggi-tingginya dengan jalan menciptakan 

sarat-sarat guna perkembangan kemakmuran oleh semua orang 

bagi semua orang. 

b. Welfare state yang sejati menghargai kemerdekaan dan 

menghargai inisiatif swasta. Welfare state membatasi kemerdekaan 

warganegara-warganegaranya sejauh diperlukan untuk kepentingan 

keadilan, tetapi serentak melindungi pula kemerdekaan dan inisiatif 

warganegara-warganegaranya sebanyak mungkin. 

c. Welfare sejati menunjukan kerelaan serta minat yang besar kepada 

kerja sama dengan semua badan-badan, perkumpulan-

perkumpulan, organisasi-organisasi yang bertujuan memajukan 

kemakmuran rakyat dan tidak merintangi-merintangi insiatif kreatif 

bagi warga negaranya, tetapi justru menganjurkanya. Karena 

kemakmuran itu bukanlah suatu monopoli negara, melainkan suatu 

hal yang menuntut inisiatif, tanggungjawab dan kerjasama dari 

semua orang (Sumarnonugroho, 1982:44-45). 
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Seperti halnya pendekatan pembangunan lainnya, sistem negara 

kesejahteraan tidaklah homogen dan statis. Ia beragam dan dinamis 

mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban. Meski berisiko 

menyederhanakan keragaman, sedikitnya ada empat model negara 

kesejahteraan yang hingga kini masih beroperasi yaitu sebagai berikut. 

a. Model universal. Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata 

kepada seluruh penduduknya, baik kaya atau miskin. Model ini sering 

disebut sebagai the scandinavian welfare states yang diwakili oleh 

Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Sebagai contoh, negara 

kesejahteraan di Swedia sering dijadikan rujukan sebagai model ideal 

yang memberikan pelayanan sosial komprehensif kepada seluruh 

penduduknya. Negara kesejahteraan di Swedia sering dipandang 

sebagai model yang paling berkembang dan lebih maju daripada model 

di Inggris, Amerika Serikat dan Australia. 

b. Model korporasi atau work merit welfare states. Seperti model 

pertama, jaminan sosial juga dilaksanakan secara melembaga dan luas, 

namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari 

tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). 

Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan terutama 

kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi 

melalui skema asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman dan 

Austria ini sering disebut sebagai model Bismarck, karena idenya 

pertama kali dikembangkan oleh Otto von Bismarck dari Jerman. 

c. Model residual. Model ini dianut oleh negara-negara Aglo-Saxon yang 

meliputi Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Selandia Baru. 

Pelayanan sosial khususnya kebutuhan dasar, diberikan terutama 

kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged 

groups), seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat, dan 

orang lanjut usia yang tidak kaya. Ada tiga elemen yang menandai 

model ini di Inggris: (a) jaminan standar minimum, termasuk 

pendapatan minimum; (b) perlindungan sosial pada saat munculnya 

resiko-resiko; dan (c) pemberian pelayanan sebaik mungkin. Model ini 

mirip model universal yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan 

hak warga negara dan memiliki cakupan luas. Namun, seperti yang 

dipraktekan di Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanan relatif lebih 

kecil dan berjangka pendek daripada model universal. Perlindungan 

sosial dan pelayanan sosial juga diberikan secara ketat, temporer dan 

efisien.  

d. Model minimal. Model ini umumnya diterapkan di gugus negara-

negara latin (Spanyol, Italia, Chile, Brazil) dan Asia (antara lain Korea 

Selatan, Filipina, Srilanka dan Indonesia). Model ini ditandai oleh 
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pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. 

Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, 

parsial dan minimal dan umumnya hanya diberikan kepada pegawai 

negeri, anggota ABRI dan pegawai swasta yang mampu membayar 

premi.  

 

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial 

(sosial policy) yang dibanyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama 

melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan 

sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuaransi sosial) maupun 

jaringan pengaman sosial (social safety nets) (Suharto, 2006:7). 

Kansil dan Kansil (2001:147) menyatakan bahwa dalam 

pembukaan UUD 1945 ditegaskan mengenai tujuan negara Republik 

Indonesia “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (negara 

kesejahteran). Selain itu kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab 

XIV yang di dalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian 

dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir 

miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, 

kesejahteraan sosial merupakan flatform sistem perekonomian dan sistem 

sosial di Indonesia (Suharto, 2014:2). 

Sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham negara 

kesejahteraan (walfare state) dalam model “negara kesejahteraan 

partsipatif” (particiatory welfare state) dengan model yang dalam 
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literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah pluralisme kesejahteraan 

atau welfare pluralism. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap 

ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan 

jaminan sosial (social security), meskipun dalam operasionalnya tetap 

melibatkan masyarakat.  

Jenis masalah kesejahteraan sosial adalah banyak Sumarnonugroho 

(1982:11-12) mengemukakan lima jenis hambatan yang merupakan dasar 

daripada masalah kesejahteraan sosial yaitu (1) ketergantungan ekonomi; 

(2) ketidakmampuan menyesuaikan diri; (3) kesehatan yang buruk; (4) 

kurang atau tidak adanya pengisian waktu senggang dan sarana rekreasi; 

(5) kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan sosial yang kurang atau 

tidak baik. 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang esensial. 

Undang-undang dasar 1945 memberi jaminan bahwa tiap warga negara 

berhak atas kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu syarat untuk 

terwujudnya kesejahteraan. Kesejahteraan pun tidak akan dapat terwujud 

jika masyarakat miskin. Kemiskinan menjadi penghalang bagi 

tercapainya kesehatan fisik yang memadai. Kelompok masyarakat miskin 

biasanya rendah tingkat kesehatannya, rendah pendapatannya dan rendah 

pula tingkat pendidikannya. Kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan 

kesejahteraan merupakan variabel yang berkaitan. Orang atau masyarakat 

yang tidak sehat biasanya rendah produktivitasnya, sehingga penghasilan 

yang didapat tidak akan mampu mendorong si miskin untuk mengakses 

pendidikan yang bermutu. Serba keterbatasan ini menyebabkan mereka 

terbelenggu dalam jerat kemiskinan. Kemiskinan tersebut menjadi 

penyebab stardar kehidupannya menjadi rendah, baik menyangkut 

kesehatan maupun pendidikannya. Dalam kondisi ini tidak mungkin 

mereka disebut sejahtera (Handoyo, 2013:186). 

 

Kondisi di atas menjadi alasan utama mengapa pemerintah 

berkewajiban memberi pelayanan kesehatan yang prima kepada warga 

masyarakat, karena didasari bahwa kesehatan merupakan faktor utama 
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terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai 

penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan kesehatan 

secara adil dan merata kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Suharto (2013:27)  negara memiliki 

kewajiban utama untuk menjamin dan melindungi warganya melalui 

sistem hukum, serta meyediakan pelayanan sosial dasar guna memenuhi 

hak-hak penduduknya. Tetapi, keluarga dan masyarakat juga merupakan 

pemangku kewajiban yang memiliki tugas dan tanggung jawab 

memenuhi hak-hak para anggotanya.  

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi 

mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (walfare) atau 

pelayanan sosial (social services). Melainkan juga sebuah konsep 

normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap 

orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya (Suharto, 

2006:7). 

 

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Pembahasan mengenai akses kesehatan bagi keluarga miskin telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang 

membahas mengenai akses kesehatan bagi keluarga miskin adalah sebagai 

berikut. 

1. Aksesibilitas Masyarakat Miskin dalam Memperoleh Pelayanan 

Kesehatan: Studi Kasus di Kawasan Kampung Tambak Mulyo 

Kelurahan Tanjung Mas Semarang 
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Penelitian ini ditulis oleh Puji Restiyani dkk dari Universitas 

Diponegoro pada tahun 2013. Penelitian ini dilatar belakangi terkait akses 

masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan kesehatan di Kota 

Semarang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, pengetahuan 

masyarakat miskin untuk memperoleh akses informasi terhadap program 

Pemerintah Kota Semarang juga sangat kurang khususnya masyarakat 

miskin di Tambak Mulyo Semarang. Hasil dari penelitian menunjukan 

bahwa aksesibilitas masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan dilaksanakan melalui beberapa program kesehatan yaitu 

Jamkesmas dan Jamkesmaskot. Minimnya informasi mengenai program 

tersebut karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.  Akses masyarakat 

Kampung Tambak Mulyo juga masih sulit dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan. Hal ini digambarkan melalui analisis berdasarkan tiga indikator 

yang digunakan yaitu akses fasilitas kesehatan, akses biaya kesehatan dan 

akses informasi program pemerintah bidang kesehatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini merupakan penelitian 

yang sama-sama terkait dengan akses keluarga miskin dalam memperoleh 

layanan kesehatan pada pemberi pelayanan kesehatan didukung juga 

penggunaan metode yang sama yaitu metode kualitatif. Perbedaan dari 

keduanya yakni penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pada 

bagaimana akses kesehatan untuk keluarga miskin sebagai upaya 

pemenuhan hak-haknya di bidang kesehatan. 
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2. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Pada 

Puskesmas Kabupaten Bone Bolango 

 

Penelitian ini ditulis oleh Ridwan B. Maruf dari bagian administrasi 

kebijakan kesehatan FKM Unhas Makasar dalam jurnal MKMI, Vol 6 

No.4 Oktober 2010, hal 222-226. Penelitian ini dilatar belakangi karena 

adanya perubahan program jaminan pelayanan kesehatan untuk orang 

miskin sehingga perlu dievaluasi apakah pengelolaannya pada Puskesmas 

di Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan sesuai dengan kebijakan 

pemerintah atau masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. 

Penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa tahapan proses dan 

output sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, semua pelayanan 

administratif dan pelayanan kesehatan bagi pasien Askeskin/Jamkesmas 

sudah cukup bagus namun pada tahapan input menunjukan adanya sedikit 

masalah pada SDM dari segi kuantitas dan kualitas baik tenaga pengelola 

dan pelaksana di Puskesmas Bone. Dari segi sasaran dan kebijakan, 

ditemukan masalah bahwa ketidakjelasan kuota masyarakat miskin. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini memiliki unsur kesamaan 

dengan hal yang akan diteliti oleh penulis yakni sama-sama terkait dengan 

akses kesehatan untuk keluarga miskin. Hal yang membedakan diantara 

keduannya yaitu jika penelitian sebelumnya meneliti dari segi pengelola 

untuk pelayanan kesehatan untuk orang miskin maka penelitian yang 

dilakukan oleh penulis menekankan pada akses kesehatan untuk keluarga 
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miskin sebagai upaya pemenuhan hak-hak di bidang kesehatan yang 

dimiliki oleh keluarga miskin. 

3. Akses Keluarga Miskin Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan di 

Rumah Sakit: Studi di Rumah Sakit Umum Patmasuri Yogyakarta 

 

Penelitian ini ditulis oleh Ulfah Aprilia Susanti pada tahun 2009, 

dalam rangka penelitian skripsi. Penelitian ini dilakukan dengan latar 

belakang sangat rendahnya kemampuan masyarakat tidak mampu/ 

keluarga miskin (gakin) untuk menjangkau sarana pelayanan kesehatan 

rujukan akan berdampak meningkatnya angka pesakitan dan kematian. 

Penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa secara umum kualitas sumber 

daya manusia, prosedur kerja dan pelayanan kesehatan yang diberikan 

pihak rumah sakit sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari pernyataan-

pernyataan mayoritas responden yang sudah dapat merasakan kepuasan 

dalam pelayanan kesehatan yang diberikan para petugas di Rumah Sakit 

Umum Patmasuri Yogyakarta, selain itu ditemukan juga beberapa 

penghambat utama baik teknis administratif maupun pelayanan yang 

seringkali terjadi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi keluarga 

miskin di Rumah Sakit Umum Patmasuri. 

Penelitian ini memiliki unsur kesamaan dengan hal yang akan diteliti 

oleh penulis yakni sama-sama terkait dengan akses kesehatan untuk 

keluarga miskin. Perbedaanya apabila penelitian terdahulu menekankan 

pada kualitas pelayanan yang diberikan untuk keluarga miskin maka 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada 
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bagaimana akses kesehatan untuk keluarga miskin sebagai pemenuhan 

hak-hak keluarga miskin di bidang kesehatan. 

4. Implementasi Regulasi Jaminan Sosial Terhadap Pelayanan 

Kesehatan Bagi Warga Miskin Di Kota Semarang 

 

Penelitian ini ditulis oleh Pradika Yezi Anggoro pada tahun 2013 

dalam rangka penelitian skripsi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 

beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan 

warga miskin dalam mengakses layanan kesehatan akan tetapi dalam 

pelaksanaanya masih terdapat keluhan dari masyarakat sehingga perlu 

dikaji kembali bagaimana implementasi regulasi jaminan sosial terhadap 

pelayanan kesehatan bagi warga miskin. 

Penelitian ini memiliki unsur kesamaan dengan hal yang akan diteliti 

oleh penulis yaitu sama-sama terkait dengan akses kesehatan untuk 

keluarga miskin. Hal yang membedakan adalah jika penelitian yang 

sebelumnya memfokuskan pada implementasi dari regulasinya serta 

penggunaan  pendekatan yuridis sosiologis maka penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada bentuk pelayanan 

kesehatan bagi keluarga miskin sebagai upaya pemenuhan hak-hak mereka 

di bidang kesehatan. 

 

5. Akses Masyarakat Miskin Terhadap Pelayanan Jaminan Kesehatan 

Daerah (Jamkesda) Di Kota Pekanbaru 

 

Penelitian ini ditulis oleh Najibardhi Atsmana pada jurnal Jom Fisip 

Vol. 2 Oktober 2015 yang dilatar belakangi oleh program kesehatan gratis 

bagi masyarakat miskin dalam pelaksanaanya program ini belum dapat 
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menyentuh secara keseluruhan mengingat wilayah kota yang luas. 

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

keduanya sama-sama terkait dengan akses kesehatan untuk keluarga 

miskin dan perbedaanya terletak pada teori yang digunakan dimana 

penelitian terdahulu  memusatkan pada kajian dalam bidang sosiologi. 

 

C. Kerangka Berpikir  

Kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga 

negara Indonesia tak terkecuali oleh masyarakat yang tergolong ke dalam 

keluarga miskin di Desa Purwasaba. Keluarga miskin sering terhambat dalam 

mengakses layanan kesehatan karena tidak adanya kemampuan secara 

ekonomi mengingat biaya kesehatan memang mahal. Mahalnya biaya 

kesehatan dikarenakan perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi 

kesehatan dan kedokteran. Sehingga hak keluarga yang tergolong miskin 

untuk mendapatkan akses layanan kesehatan dapat terabaikan.  

Ketiadaan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan menjadi 

hal yang harus segera dipecahkan karena kesehatan merupakan kebutuhan 

yang bersifat esensial dalam kehidupan. Seseorang yang tidak memiliki 

kesehatan secara otomatis akan terganggu dalam menjalankan kehidupannya.  

Indonesia adalah negara yang menganut paham negara kesejahteraan 

(walfare state) yang menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian 

dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial, 

termasuk dalam masalah akses kesehatan untuk keluarga miskin. Negara telah 
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melakukan upaya pemenuhan hak keluarga miskin di bidang kesehatan 

melalui program jaminan kesehatan masyarakat/kartu indonesia sehat serta 

jaminan kesehatan daerah. Program ini ditunjukkan untuk keluarga miskin 

agar dapat mengakses pelayanan kesehatan pada pemberi pelayanan 

kesehatan secara gratis, dengan program ini maka keluarga miskin dapat 

mengakses layanan kesehatan dengan mudah dan pada akhirnya hak-hak 

keluraga miskin dalam memperoleh layanan kesehatan akan terpenuhi. Akan 

tetapi dalam pelaksanaanya terdapat faktor-faktor yang menghambat keluarga 

miskin dalam mengakses layanan kesehatan tersebut. 

Kerangka berfikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
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     Bagan 2. Kerangka Berpikir 

Keluarga  miskin di Desa Purwasaba 

tidak mempunyai akses kesehatan 

Akses  keluarga miskin terhadap 

layanan kesehatan  

Terpenuhinya hak keluarga miskin di 

bidang kesehatan 

1. Upaya pemenuhan hak oleh 

negara: 

2. 1. Jamkesmas 

3. 2. KIS 

4. 3. Jamkesda Pratama 

5.  

6.  

Faktor 

penghambat 

Teori 

Walfare 

State 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang berjudul 

“Akses Kesehatan bagi Keluarga Miskin: Studi Pemenuhan Hak Warga 

Miskin Desa Purwasaba di Puskesmas Mandiraja 2” dapat diambil beberapa 

simpulan sebagai berikut. 

1. Keluarga miskin Desa Purwasaba dapat mengakses layanan kesehatan di 

Puskesmas Mandiraja 2 dengan menggunakan kartu tanda peserta 

jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah seperti Jamkesmas/KIS, 

Jamkesda. Dengan menggunakan kartu ini keluarga miskin tidak perlu 

mengeluarkan biaya dalam mengakses layanan kesehatan, keluarga 

miskin hanya perlu membawa kartu tersebut setiap kali akan melakukan 

pelayanan kesehatan. Pelaksanaannya masih ditemui kendala seperti 

misalnya keluarga miskin yang tidak menjadi peserta jaminan tidak dapat 

mengakses pelayanan kesehatan secara gratis di Puskesmas Mandiraja 2 

dengan kata lain keluarga miskin yang tidak mendapatkan jaminan 

pelayanan kesehatan harus membayar seperti pasien pada umumnya. 

2. Faktor penghambat masyarakat miskin dalam mengakses layanan 

kesehatan di Puskesmas Mandiraja 2 terdiri dari faktor dari luar yang 

meliputi adanya batasan kuota penerima jaminan pelayaan kesehatan dari 

pemerintah serta kurangnya informasi yang diterima keluarga miskin 

Desa Purwasaba. Sedangkan faktor dari dalam meliputi pengetahuan 
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yang kurang mengenai program jaminan kesehatan dari pemerintah serta 

karena adanya faktor usia. 

B. Saran 

1. Pemerintah Desa Purwasaba 

a. Sebaiknya dalam melakukan pendataan terhadap keluarga miskin 

yang berhak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari 

pemerintah harus benar-benar teliti agar program subsidi yang 

diberikan oleh pemerintah tepat sasaran. 

b. Memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat peserta 

jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah berkaitan program 

yang diikutinya. 

c. Belum semua keluarga miskin di Desa Purwasaba menerima 

jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah berupa kartu KIS, 

sebaiknya pemerintah Desa Purwasaba mengusahakan 

pendistribusian kartu KIS kepada keluarga miskin di Desa 

Purwasaba agar dapat digunakan dalam melakukan pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Mandiraja 2. 

 

 

 

 

  



103 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku  

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Handoyo, Eko. 2013. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.  

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media. 

Kansil, C.S.T dan Cristine S. T Kansil. 2001. Ilmu Negara. Jakarta: PT Pradnya 

Paramita. 

Khomsan, Ali, dkk. 2015. Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin. 

Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 

Moleong, J.Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: 

Rosdakarya. 

Notoatmodjo, Soekidjo. 2007.  Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Pohan, Imbalo. S. 2006. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan Dasar-Dasar dan 

Penerapan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran (EGC). 

Purwoasuti, Th. Endang dan Elisabeth Siwi Walyani. 2015. Mutu Pelayanan 

Kesehatan dan Kebidanan. Yogyakarta: Pustaka Baru. 

Rachman, Maman. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekata 

Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan dan Pengembangan. 

Semarang: Unnes Press. 

Retnaningsih, Eko. 2013. Akses Layanan Kesehatan. Jakarta: Rajawali Pers. 

Rustanto, Bambang. 2015. Menangani Kemiskinan. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Setyowati, Dewi Liesnoor, dkk. 2015. Panduan Penulisan Skripsi FIS Unnes 

Tahun 2015. Semarang: FIS Unnes. 

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta:PT 

Bumi Aksara.  

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta. 



104 
 

 

Suhadi dan Rais. 2015. Perencanaan Puskesmas. Jakarta: CV Trans Info Media. 

Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian 

Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. 

Bandung: PT Refika Aditama. 

Suharto, Edi. 2013. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas 

Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung: Alfabeta. 

Sumarnonugroho, T. 1982. Sistem Itervensi Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: PT 

Hanindita. 

Suyahmo. 2014. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Magnum 

Pustaka Utama. 

Thabrany, Hasbullah. 2005. Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi 

Dana Kesehatan di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 

Wagiran dan Mukh Doyin. 2012. Bahasa Indonesia Pengantar Karya Ilmiah. 

Semarang: Unnes Press. 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan 

Publik. 

Kepmenkes RI No.128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Pusat Kesehatan 

Masyarakat. 

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2008 

Departemen Kesehatan RI. 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14  Tahun 2010 tentang 

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara. 

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 

2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten 

Banjarnegara. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat. 



105 
 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik. 

Undang-undang Nomor 24 Tahun Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang 

Kesejahteraan Sosial 

 

Jurnal 

Aday, Lu Ann and Ronald Andersen. A Framework for the Study of Access to 

Medical Care. 

Atsmana, Najibardhi. 2015. Akses Masyarakat Miskin Terhadap Pelayanan 

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Di Kota Pekanbaru. Jom Fisip Vol. 

2 No. 2 Oktober 2015. 

Maruf, Ridwan B. 2010. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 

Pada Puskesmas Kabupaten Bone Bolango. Jurnal MKMI, Vol 6 No.4 

Oktober 2010, hal 222-226. Unhas Makasar. 

Restiyani, Puji dkk. 2013. Aksesibilitas Masyarakat Miskin dalam Memperoleh 

Pelayaan Kesehatan (Studi Kasus di Kawasan Kampung Tambak Mulyo 

Kelurahan Tanjung Mas Semarang). Jurnal Ilmu Pemerintahan Tahun 2013 

Universitas Diponegoro. 

 

Makalah  

Suharto, Edi. 2006. Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos. Makalah 

disajikan dalam Seminar yang membahas tajuk “Negara Kesejahteraan 

(Welfare State) di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,  tanggal 25 Juli 

2006. 

 

Skripsi  

Anggoro, Pradika Yezi. 2013. Implementasi Regulasi Jaminan Sosial Terhadap 

Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin Di Kota Semarang. Skripsi 

Universitas Negeri Semarang. 



106 
 

 

Susanti, Ulfah Aprilia. 2009. Akses Keluarga Miskin Terhadap Kualitas 

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Umum 

Patmasuri Yogyakarta). Skripsi UIN SUKA Yogyakarta. 

 

Sumber lain 

 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara. 2014. Angka Kemiskinan 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 1996-2014. Tersedia: 

https://banjarnegarakab.bps.go.id diakses 07 Januari 2016. 

 

Badan Pusat Statistik. 2013.  Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis 

Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, September 2012. Tersedia: 

www.bps.go.id diakses 07 Januari 2016. 

 

Pemerintah Desa Purwasaba. 2016. Data Demografi Penduduk Desa Purwasaba. 

Tersedia www.purwasaba-banjarnegara.desa.idhttps://jateng.bps.go.id 

diakses 11 Mei 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://banjarnegarakab.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.purwasaba-banjarnegara.desa.id/
http://www.purwasaba-banjarnegara.desa.id/


144 
 

 

 

Gambar 9. Prosedur yang Harus Dilalui Masyarakat Miskin Sebelum 

Memperoleh  Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiraja 2 




