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SARI 
 

Fahmudi Arin. 2010. Peranan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 
(JPKM) dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat (studi kasus 
pada masyarakat di Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten 
Purbalingga). Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas 
Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Elly Kismini, M. 
Si. pembimbing II: Kuncoro Bayu P, S. Ant, MA 
Kata Kunci: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), 
Peranan, Kesehatan Masyarakat. 

Didalam masyarakat sering dijumpai pola perilaku hidup yang merugikan dan 
mengabaikan kesehatan, terutama di daerah pedesaan. Hal ini dikarenakan 
pengetahuan dan tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat akan pentingnya 
menjaga dan memeliharakesehatan masih rendah. Program JPKM Kabupaten 
Purbalingga dianggap unik dalam hal layanan kesehatan, karena tidak hanya 
mengikutsertakan keluarga miskin, tetapi juga keluarga non miskin. Oleh karena 
itu peneliti ingin mengetahui gambaran, pelaksanaan, wujud dan hasil dari 
program JPKM di Desa Selaganggeng. 

Fokus penelitian ini adalah: (1) Gambaran Program Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan Masyarakat (JPKM) di Kabupaten Purbalingga, (2) Pelaksanaan 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di Desa Selaganggeng, (3) 
Wujud dan hasil pembangunan kesehatan masyarakat di Desa Selaganggeng 
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, yang dilakukan pemerintah melalui 
program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat  (JPKM). Tujuan dari 
penelitian ini adalah: (1) Mengetahui gambaran PROGRAM Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Kabupaten Purbalingga, (2) 
Mengetahui pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 
(JPKM) di Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, (3) 
Mengetahui wujud dan hasil pembangunan kesehatan masyarakat yang 
diprogramkan pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan Masyarakat (JPKM) pada masyarakat di Desa Selaganggeng 
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program JPKM di Kabupaten 
Purbalingga digalakkan mulai tahun 2001 merupakan konsep bagaimana 
terciptanya pelayanan pemeliharaan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang 
terkendali. Program tersebut hingga sekarang dapat bartahan dan diminati warga 
masyarakat Selaganggeng. (2) Pelaksanaan program JPKM di Desa Selaganggeng 
telah melibatkan berbagai pihak terutama peserta program JPKM, badan 
penyelenggara, dan pemberi pelayanan kesehatan bersama-sama secara 
kekeluargaan mengendalikan mutu dan biaya pemeliharaan kesehatan. (3) 
Masyarakat Desa Selaganggeng dengan adanya Progarm JPKM sangat 
dimudahkan dan didekatkan, serta diringankan biaya dalam mengakses pelayanan 
kesehatan. Lembaga PKD menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar 
terhadap peserta JPKM di Desa Selaganggeng. PKD bersama-sama dengan 
masyarakat membangun dan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
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(PHBS), PKD juga menyiapkan sumber pembiayaan pelayanan kesehatan melalui 
kepesertaan JPKM, disamping dukungan pembiayaan dari pemerintah. Sehingga 
terwujud Desa Sehat Mandiri dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Desa Selaganggeng. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) Program 
JPKM Kabupaten Purbalingga, khususnya di Desa selaganggeng dari tahun 2001 
hingga sekarang dapat bertahan dan diminati warga masyarakat Purbalingga , (2) 
Pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di 
Desa Selaganggeng telah melibatkan berbagai pihak terutama peserta program 
JPKM, badan penyelenggara, dan pemberi pelayanan kesehatan telah bersama-
sama secara kekeluargaan mengendalikan mutu dan biaya pemeliharaan 
kesehatan, (3) Masyarakat Desa Selaganggeng dengan adanya JPKM sangat 
dimudahkan dan diringankan biaya dalm mengakses pelayanan kesehatan. 

Saran yang dapat diberikan setelah dilakukan penelitian antara lain: Badan 
Pembina dan masyarakat harus melaksanakan pemantauan dan pembinaan yang 
lebih intensif, terutama terhadap kepatuhan pengelola JPKM, dalam menjaga 
jaminan mutu pelayanan PPK I, PPK II, dan PPK III, serta meningkatkan pola 
pengaturan tenaga medis guna pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar 
profesi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia. 

Dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan sangat dibutuhkan manusia. Tanpa 

kesehatan, peran individu dalam bermasyarakat akan terganggu. Munculnya 

penyakit akan menyebabkan kesehatan individu terganggu dan produktivitas 

menurun. Berbagai penyakit yang mengganggu kesehatan individu atau  

masyarakat lebih besar disebabkan oleh gaya hidup dan perilaku masyarakat 

yang tidak sehat. Menjamurnya perilaku hidup tidak sehat dikarenakan 

rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kesadaran 

individu atau masyarakat terhadap suatu objek dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan yang dimiliki. 

Pola perilaku hidup sehat merupakan perwujudan paradigma sehat 

dalam budaya hidup individu, keluarga, dan masyarakat, yang berpotensi 

sehat dan bertujuan meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatan, 

baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Perilaku hidup sehat ini sangat 

penting bagi kesehatan individu, karena dapat menekan faktor resiko terkena 

berbagai penyakit. Dengan demikian, kesehatan individu akan terjaga, 

sehingga pada akhirnya tingkat kesehatan masyarakatpun meningkat. 

Keadaan dan masalah kesehatan senantiasa berubah dari waktu ke 

waktu. Tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi 
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oleh faktor lingkungan, perilaku, keturunan, dan pelayanan kesehatan yang 

saling berkaitan dan mempengaruhi (Notoatmodjo, 2003). Dalam 

kenyataannya, masih banyak dijumpai pola perilaku hidup masyarakat yang 

merugikan dan mengabaikan kesehatan, terutama di daerah pedesaan. Hal ini 

dikarenakan pengetahuan dan tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat 

akan pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan masih rendah.  

Mengingat sangat luasnya keterkaitan dan ketergantungan kesehatan 

dengan hampir semua segi kehidupan, berkembang berbagai pemikiran 

tentang faktor utama yang dianggap berpengaruh pada kesehatan. Secara 

umum disebutkan bahwa, kondisi kesehatan baik perorangan, 

kelompok/masyarakat, pada hakekatnya dipengaruhi oleh faktor biologis 

manusia, lingkungan, cara atau gaya hidup, kondisi ekonomi dan pelayanan 

kesehatan (Boediono, 2001: 60). Begitu juga pada masyarakat Desa 

Selaganggeng, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, kondisi 

kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai segi kehidupan antara lain: 

pendidikan, kondisi ekonomi, dan pelayanan kesehatan.    

Dalam upaya menangani masalah pembiayaan kesehatan di 

Indonesia, telah diupayakan berbagai usaha dan program yang menuju 

kepada terjaminnya dan terlindunginya masyarakat dari masalah kesulitan 

biaya pengobatan saat menderita sakit. Meskipun pemerintah mengamanatkan 

dalam Undang Undang Dasar RI, bahwa untuk keluarga miskin menjadi 

tanggung jawab pemerintah, sedang keluarga yang tidak miskin wajib 

menanggungnya sendiri (Depkes, 2008), namun keluarga yang tidak miskin 
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tetap akan merasakan berat menanggung beban biaya pengobatan dan 

perawatan kesehatan saat menderita sakit. Oleh karena itu, apabila seorang 

anggota keluarga sakit, biaya yang dikeluarkan rata-rata adalah sebesar 1-2 

kali gaji pegawai swasta dan 8 kali gaji pegawai negeri (Depkes, 2008). 

Untuk penyelenggaraan perlindungan kesehatan di tingkat nasional, 

saat ini memang masih belum memungkinkan. Oleh karena itu, upaya 

memotivasi perlindungan kesehatan di daerah atau kabupaten/ kota menjadi 

sangat diperlukan. Di wilayah kabupaten yang telah termotivasi, tidak sedikit 

perhatian yang diberikan untuk menangani masalah kesehatan dan hal ini 

diwujudkan dalam bentuk kemauan untuk mengalokasikan dana yang cukup 

besar untuk pelayanan kesehatan. Dalam kenyataannya, masyarakat miskin 

masih menghadapi masalah yang sulit, salah satunya adalah masih 

dirasakannya diskriminasi akses masyarakat pada pelayanan kesehatan. 

Sebagai akibat dari dana dan fasilitas kesehatan yang terbatas, sementara 

harus menjangkau wilayah kelompok sasaran yang amat luas, di beberapa 

daerah terjadi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan. Kesenjangan ini 

harus sedini mungkin dipikirkan upaya pemecahannya. 

Berkaitan dengan pembangunan dalam kesehatan masyarakat, 

pemerintah melalui kebijakannya menyatakan, bahwa tujuan pembangunan 

kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap 

penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang 

optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional 

(Depkes, 2008). 
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Purbalingga adalah kabupaten pertama di Indonesia yang memulai 

pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat 

miskin sebagai ganti untuk skema JPS-BK (Jaring Pengaman Sosial-Bidang 

Kesehatan). Kabupaten Purbalingga dianggap unik dalam hal layanan 

kesehatan, karena tidak hanya mengikutsertakan keluarga miskin, tapi juga 

keluarga nonmiskin. Bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, skema 

jaminan kesehatan merupakan salah satu pilar utama upaya penanggulangan 

kemiskinan di daerah ini. Pemda Purbalingga menginginkan pengelolaan 

skema ini menjadi lebih independen dan tidak bergantung pada Dinas 

Kesehatan, sehingga program dapat dikelola lebih efisien.  

Dalam kenyataannya, masih banyak dijumpai pola perilaku hidup di 

masyarakat yang merugikan dan mengabaikan kesehatan terutama di daerah 

pedesaan. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan tingkat kesadaran yang 

dimiliki masyarakat akan pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan 

masih rendah, padahal Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah 

menjalankan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).  

Dari hasil observasi awal, masyarakat Desa Selaganggeng 

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga berada di kaki Gunung Slamet. 

Sebagian besar penduduknya sebagai petani. Perilaku sakit masyarakat Desa 

Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, antara lain minum 

jamu, minum obat dari warung, jika sudah parah baru pergi ke dokter. 

Menurut Notoatmodjo (2003), perilaku sakit individu dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah gejala penyakit yang 
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muncul dan persepsi individu mengenai sakit. Faktor eksternal adalah sosial 

budaya. Kedua faktor tersebut saling berpengaruh dan membentuk perilaku 

sakit yang khas pada individu (Notoatmodjo, 2003: 120-121). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peranan Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (JPKM) dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan 

Masyarakat (studi kasus pada masyarakat di Desa Selaganggeng Kecamatan 

Mrebet Kabupaten Purbalingga)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah:  

Bagaimana peranan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(JPKM) di Desa Selaganggeng, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga 

dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. 

Adapun sub-sub rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimana gambaran Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat (JPKM) Kabupaten Purbalingga? 

2. Bagaimana bentuk pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat (JPKM) di Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten 

Purbalingga? 

3. Bagaimana wujud dan hasil pembangunan kesehatan masyarakat di Desa 

Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, yang dilakukan 
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pemerintah melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(JPKM)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui gambaran Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat (JPKM) Kabupaten Purbalingga.  

2. Mengetahui pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat (JPKM) di Desa Mrebet Kecamatan Selaganggeng Kabupaten 

Purbalingga. 

3. Mengetahui wujud dan hasil pembangunan kesehatan masyarakat yang 

diprogramkan pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) pada masyarakat di Desa 

Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat: 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

pemerintah dan masyarakat terutama dalam usaha pembangunan 

kesehatan masyarakat di Desa Selaganggeng Kecematan Mrebet 

Kabupaten Purbalingga. 
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b. Dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai pembangunan 

kesehatan yang dicanangkan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Purbalingga. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat untuk:  

a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para anggota 

masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan sebagai 

perilaku sehat  

b. Sebagai tumpuan bagi peneliti selanjutnya dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan 

 

E. Penegasan Istilah 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mengarah kepada 

tujuan yang dimaksud, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah dalam 

penelitian ini: 

1. Peranan 

Menurut Berry dalam Suparlan (1993: 60-61) peranan adalah 

seperangkat harapan yang dikenakan pada masyarakat yang menempati 

kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut merupakan keseimbangan dari 

norma-norma sosial. 

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperangkat 

harapan yang dikenakan pada Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
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Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat. Harapan tersebut berupa harapan 

yang bermanfaat bagi masyarakat Selaganggeng. 

2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) 

Dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pasal 1 No. 15, 

disebutkan bahwa ”Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat adalah 

suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna 

berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan, yang 

berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin, serta pembiayaan 

yang dilaksanakan secara pra-upaya (Depkes, 2001: 3). 

Berdasarkan definisi di atas, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat (JPKM) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha 

Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pelayanan kesehatan 

masyarakat dengan cara yang kaya membantu yang miskin (subsidi 

silang). 

3. Kesehatan Masyarakat 

Menurut Winslow (Notoatmodjo 2003: 24), kesehatan masyarakat 

adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan 

meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisian masyarakat. 

Kesehatan masyarakat yang dimaksud penulis dalam penelitian 

ini adalah usaha pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk 

pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi 

kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya, dengan 
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mengggunakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(JPKM). 

Sebagaimana sebuah laporan ilmiah, maka skripsi ini memiliki 

sistematika yang disebut sistematika skripsi. Tujuan dipergunakan 

sistematika yaitu memudahkan peneliti menyusun laporan yang 

sistematis, sehingga diperoleh deskripsi yang jelas dan mendetail 

mengenai skripsi. Sistematika skripsi ini terdiri dari bagian 

pendahuluan, bagian isi dan bagian akhir. 

Bagian pendahuluan terdiri atas halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengrsahan kelulusan, pernyataan, motto dan 

persembahan, prakata, sari, daftar tabel dan daftar lampiran. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sebagaimana sebuah laporan ilmiah, maka skripsi ini memiliki 

sistematika yang disebut sistematika skripsi. Tujuan dipergunakan 

sistematika yaitu memudahkan peneliti menyusun laporan yang 

sistematis, sehingga diperoleh deskripsi yang jelas dan mendetail 

mengenai skripsi. Sistematika skripsi ini terdiri dari bagian pendahuluan, 

bagian isi dan bagian akhir. 

Bagian pendahuluan terdiri atas halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengrsahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, 

prakata, sari, daftar tabel dan daftar lampiran. 
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Bagian isi skripsi terdiri atas lima Bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, 

Bab IV dan Bab V. 

Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi. 

Bab II Telaah pustaka berisi tentang penjelasan yang mendukung 

penelitian antara lain: penjelasan mengenai 

Bab III Metodologi penelitian menguraikan dasar penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, validitas 

atau keabsahan data, analisis data dan prosedur penelitian. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V Simpulan dan saran 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Tentang JPKM  

Diberlakukannya desentralisasi sesuai Undang-Undang nomor 22 tahun 

1999 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

telah memberikan babak baru kepada pemerintah kabupaten/kota dalam 

pengembangan sistem jaminan sosial di daerah. Pasal 22 huruf h Undang-undang 

nomer 32 tahun 2004 menegaskan bahwa pengembangan sistem jaminan sosial 

adalah kewenangan wajib daerah. Sementara menurut pasal 167 ayat (1) dan (2), 

pengembangan sistem jaminan sosial dimasukkan sebagai bidang yang 

anggarannya harus diprioritaskan sebagai bagian upaya perlindungan dan 

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf 

h. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan perkara No. 007/PUU-

III/2005 mengenai pengujian UU No. 40/2004 terhadap UUD 1945, memutuskan 

bahwa pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) undang-undang dimaksud (yang mana 

dipandang menafikan keberadaan daerah dalam mengembangkan sistem jaminan 

sosial) dinyatakan tidak mengikat. 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), sebagai salah satu 

model dari sistem jaminan sosial khususnya dalam bidang kesehatan, telah 

dimasukan dalam rencana strategi pembangunan kesehatan di kabupaten 

Purbalingga pada awal penerapan desentralisasi. Selanjutnya setelah dilakukan 

studi kelayakan dan telah pula dikeluarkan beberapa surat keputusan bupati, 
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penyelenggaraan JPKM secara formal dimulai pada tahun 2002 dengan 

dibentuknya Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) JPKM. 

Ada beberapa kata kunci dalam pengertian tersebut yang perlu 

diperhatikan agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

pengertian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Depkes, 2001): 

1. Jaminan 

Setiap penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan berdasarkan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) harus mampu menjamin: 

a. Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan paripurna dan 

berkesinambungan. 

b. Terjaganya mutu pemeliharaan kesehatan sesuai dengan standar yang 

disepakati. 

c. Efisiensi dan kelancaran memperoleh pelayanan kesehatan bagi 

pesertanya. 

d. Efektivitas dari upaya pemeliharaan kesehatan bagi peningkatan 

derajat kesehatan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

pesertanya. 

2. Cara penyelenggaraan 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) merupakan suatu 

cara penyelenggaraan upaya pemeliharaan kesehatan yang terpadu 

dengan pembiayaannya. Cara ini mempunyai beberapa mekanisme 

pelaksanaan tertentu, yang menjadi ciri khas dari Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) adalah pelaksanaan 
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secara utuh agar penyelenggaraan upaya pemeliharaan kesehata dapat 

menjamin peningkatan derajat kesehatan derajat kesehatan masyarakat 

pesertanya melalui terpeliharanya pemerataan, terjaganya mutuserta 

terkendalinya pembiayaan kesehatan, sehingga menguntungkan dan 

memuaskan semua fihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).  

3. Azas usaha dan kekeluargaan 

Berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan yang tercantum dalam 

pengertian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) 

merupakan usaha bersama yang menghendaki peran aktif badan 

penyelenggara, peserta, dan pemberi pelayanan kesehatan untuk 

bersama-sama secara kekeluargaan mengendalikan mutu dan biaya 

pemeliharaan kesehatan. Dengan demikian dapat dijaga keseimbangan 

dan keserasian dalam membela kepentingan masing-masing. 

4. Pemeliharaan kesehatan yang paripurna 

Dengan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang paripurna diartikan 

bahwa upaya pemeliharaan kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh 

meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, terpadu, dan 

berkesinambungan. Upaya kesehatan dalam Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (JPKM)tidak dapat dilaksanakan sepotong-

potong. Contohnya, pengobatan rawat jalan saja atau hanya 

pengobatan di Rumah Sakit tanpa dukungan upaya preventif atau 
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promotif, karena hal ini cenderung menurunkan efektivitas dan 

efisiensi dalam pelaksanaan. 

5. Pembiayaan secara pra-upaya 

Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dibayar di muka atau pra-upaya 

(prepaid) oleh badan penyelenggara untuk memelihara kesehatan sejumlah 

peserta berdasarkan paket pemeliharaan kesehatan yang telah disepakati 

bersama. Pra-upaya juga berarti bahwa peserta Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (JPKM) membayar dimuka sejumlah iuran 

secara teratur badan penyelenggara agar kebutuhan pemeliharaan 

kesehatan peserta terjamin. 

Mengingat hal-hal yang tercantum di atas, jelas bahwa tidak hanya 

merupakan satu cara pembiayaan kesehatan. Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (JPKM) juga merupakan suatu cara 

penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang terarah dan terencana 

dengan pengelolaan yang efekif dan efisien didukung oleh pembiayaan 

pra-upaya yang memungkinkan peningkatan derajat kesehatan segenap 

pesertanya. 

 

B. Pembangunan Kesehatan Masyarakat 

1. Definisi Pembangunan 

Istilah pembangunan atau development telah menyebar dan 

digunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini oleh rakyat 

dihampir semua negara, khususnya Indonesia. Seperti halnya negara-
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negara Amerika Latin, kata pembangunan disamakan dengan kata 

dessarollo. Bahkan, di Filipina menyebutkan kata development dalam tiga 

kata, yaitu; pang-unland, pag-uswad, progresso. Sedangkan di Indonesia, 

kata development diterjemahkan dengan pembangunan (Fakih, 2003: 11-

12). 

Di Indonesia kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi 

segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk 

memajukan kehidupan masyarakat. Kemajuan yang dimaksud terutama 

adalah kemajuan di bidang material. Oleh karena itu, pembangunan 

seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah 

masyarakat di bidang ekonomi (Budiman, 1995: 1). 

Adapun pembangunan yang dimaksud di sini merupakan 

pembangunan di bidang kesehatan yang diupayakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan taraf kesehatan 

masyarakatnya, berupa Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat (JPKM). 

2. Lembaga dan Agen Pembangunan 

Dengan adanya peran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai 

tindakan bersama melalui aktifitas lokal, telah terjadi proses belajar sosial 

yang kemudian dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk 

berpartisipasi secara lebih baik dalam tindakan bersama dan aktivitas lokal 

berikutnya. Dari sudut pandang yang lain, peran lembaga dan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan juga dapat berkedudukan sebagai input 
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sekaligus sebagai output. Peran lembaga dan partisipasi masyarakat 

menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan, dilain 

pihak juga dapat dikatakan bahwa pembangunan dapat berhasil kalau 

dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk dalam berpartisipasi 

(Soetomo, 2006: 234). 

Peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih 

baik sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan juga 

merupakan pencerminan, bahwa dalam pembangunan masyarakat lebih 

memberikan fokus perhatian pada aspek manusia dan masyarakatnya 

bukan semata-mata pada hasil secara fisik materil.  

3. Kesehatan Masyarakat 

a. Pengertian Kesehatan 

Masyarakat yang berkualitas terdiri dari keluarga yang 

harmonis, yaitu keluarga yang sehat dalam arti fisik, psikologis, sosial, 

dan spiritual yang didefinisikan oleh World Health Organization 

(WHO) sebagai keadaan yang sempurna baik dari segi fisik, mental 

maupun kesejahteraan sosial (Sukarni, 1994). Menurut UU No.23 

tahun 1992 tentang kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah 

keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial, yang memungkinkan 

hidup produktif secara sosial dan ekonomi (Notoatmodjo, 2003: 3). 

Dalam pengertian ini, maka kesehatan harus dilihat sebagai satu 

kesatuan yang utuh, terdiri dari unsur-unsur fisik, mental, dan sosial, 

yang di dalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian integral 
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kesehatan. Individu dikatakan sehat tidak hanya terlepas dari penyakit 

dan kelemahan, tetapi juga mampu menjalankan aktivitas kehidupan 

dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Untuk mencegah 

berbagai penyakit diperlukan dukungan masyarakat, sumber alam dan 

fasilitas yang memadai (Sukarni, 1994). Untuk itu, kesehatan diri 

sendiri, keluarga, dan masyarakat perlu dijaga. Untuk menjaga 

kesehatan diperlukan keharmonisan, empati, hubungan sosial, 

penghargaan, dan kebiasan-kebiasaan baik dalam kehidupan.  

Masalah kesehatan merupakan masalah kompleks yang 

merupakan resultante dari berbagai masalah lingkungan yang bersifat 

alamiah maupun masalah buatan manusia, sosial budaya, perilaku, 

populasi penduduk, genetika, dan sebagainya. Derajat kesehatan 

masyarakat yang disebut sebagai psycho socio somatic health well 

being, merupakan resultante dari empat faktor yaitu: (1) Environment 

atau lingkungan; (2) Behavior atau perilaku, antara yang pertama dan 

yang kedua dihubungkan dengan ecological balance; (3) Heredity atau 

keturunan yang dipengaruhi oleh populasi, distribusi penduduk, dan 

sebagainya; (4) Health care service berupa program kesehatan yang 

bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilatif (Notoatmojdo, 

2003: 120). Dari empat faktor tersebut di atas, lingkungan dan perilaku 

merupakan faktor yang besar pengaruhnya (dominan) terhadap tinggi 

rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan Green (dalam 

Notoatmodjo, 2003:117), mengatakan bahwa kesehatan individu atau 
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masyarakat sangat dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor 

perilaku dan faktor non perilaku. Faktor perilaku ditentukan oleh tiga 

kelompok faktor yaitu: faktor-faktor predisposisi, pendukung dan 

pendorong. Faktor predisposisi mencakup pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, tradisi, norma sosial, dan unsur-unsur lain yang terdapat 

dalam diri individu dan masyarakat. Faktor pendukung ialah 

tersedianya sarana pelayanan kesehatan dan kemudahan mencapainya, 

sedangkan faktor pendorong adalah sikap dan perilaku petugas 

kesehatan. 

b. Perilaku Hidup Sehat  

Perilaku kesehatan sangat berkaitan dengan upaya kesehatan 

individu yang meliputi penyehatan, pencegahan, penyembuhan, dan 

pemuliahan kesehatan, serta upaya penunjang yang dibutuhkan. 

Perilaku kesehatan adalah segala bentuk pengalaman dan interaksi 

individu dengan lingkungannya, khususnya yang menyangkut 

pengetahuan dan sikap tentang kesehatan serta tindakannya yang 

berhubungan dengan kesehatan (Sarwono, 1993: 3). Menurut 

Notoatmodjo (2003: 140-141) perilaku kesehatan masyarakat dapat 

diklasifikasikan dalam tiga kelompok: 

1) Perilaku pemeliharaan kesehatan (health maintance) 

Adalah perilaku atau usaha individu untuk memelihara atau 

menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha penyembuhan bilamana 

sakit. Perilaku pemeliharaan kesehatan terdiri dari tiga aspek, yaitu: (a) 
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perilaku pencegahan penyakit dan penyembuhan penyakit bila sakit, 

serta pemulihan kesehatan bila mana telah sembuh dari penyakit; (b) 

perilaku peningkatan kesehatan, apabila individu dalam keadaan sakit; 

(c) perilaku gizi makanan dan minuman, di mana makanan dan 

minuman dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, 

bahkan dapat mendatangkan penyakit. 

2) Perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan 

kesehatan (Health Seeking Behavior). 

Perilaku ini menyangkut upaya atau tindakan individu pada saat 

menderita penyakit dan kecelakaan. 

3) Perilaku kesehatan lingkungan 

Adalah bagaimana individu merespon lingkungan, baik 

lingkungan fisik maupun sosial budaya, dan sebagainya, sehingga 

lingkungan tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya. Dengan kata 

lain, bagaimana individu mengelola lingkungannya agar tidak 

mengganggu kesehatannya sendiri, keluarga, dan masyarakat 

(Notoatmodjo, 2003: 117-118). Yang tidak kurang pentingnya dalam 

menentukan derajat kesehatan ialah kualitas air, suhu, cahaya, dan 

energi, di samping kadar nutrisi. 

Menurut Becker dalam Notoatmodjo (2003: 18-119) , perilaku 

hidup sehat merupakan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya 

atau kegiatan individu untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kesehatannya. Pola perilaku hidup sehat mencakup antara lain: 
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a) Makan dengan menu seimbang (appropriate diet). Menu seimbang 

di sini dalam arti kualitas (mengandung zat-zat gizi yang 

dibutuhkan oleh tubuh) dan kualitas, dalam arti jumlahnya cukup 

untuk kebutuhan tubuh (tidak kurang, tetapi tidak lebih). Secara 

kualitas, di Indonesia disebut empat sehat lima sempurna. 

b) Olahraga teratur. Olahraga teratur mencakup kualitas gerakan dan 

kuantitas, dalam arti frekuensi dan waktu yang digunakan untuk 

olahraga. Olahraga teratur dilakukan seminggu 3 kali, tiap kali 

selama 15 menit sehingga berkeringat tapi masih dapat bernapas 

panjang. 

c) Istirahat cukup. Dengan melakukan istirahat, kesehatan tetap 

terjaga dan tubuh terasa segar. Istirahat individu dewasa dikatakan 

cukup bila dalam sehari melakukan tidur kurang dari 7-8 jam. 

d) Tidak merokok dan tidak minum minuman keras. Merokok adalah 

kebiasaan jelek yang mengakibatkan berbagai penyakit. Asap 

rokok mengandung nikotin dan tar yang dapat menyebabkan 

penyakit kanker paru-paru, jantung stroke, dan kanker pita suara, 

sedangkan minuman keras dapat menyebabkan penyakit ganguan 

hati, kerusakan syaraf, infeksi kulit, bronkhitis, TBC, dan 

kerusakan mental. 

e) Mandi dengan sabun. Mandi dapat membunuh kuman bibit 

penyakit yang ada dalam tubuh. Mandi dilakukan minimal 2 kali 

sehari dan dengan memakai sabun. 
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f) Mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dapat membunuh 

kuman dan bakteri yang dapat menurunkan kondisi kesehatan 

individu. Mencuci tangan dengan sabun dilakukan sebelum makan, 

ketika memegang makanan, dan setelah buang air besar. 

g) Gosok gigi. Gosok gigi akan membersihkan sisa-sisa makanan 

yang apabila tidak dibersihkan akan menimbulkan penyakit, yaitu 

gigi berlubang dan bau mulut. Gosok gigi dilakukan minimal 2 kali 

sehari dengan memakai pasta gigi. 

h) Konsumsi air bersih. Tersedianya air bersih yang memenuhi syarat 

kesehatan dan memanfaatkannya, dipeliharanya tempat 

penampungan air, serta digunakan oleh semua warga, baik untuk 

minum, memasak, dan mandi. Air bersih dapat diperoleh dari 

PAM, sumur gali dan sumber lainnya. 

i) Buang air besar di WC. Buang air besar di WC dapat mencegah 

penyebaran bakteri dan bibit penyakit ke dalam tubuh manusia. 

j) Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah sembarangan dapat 

menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare dan lain-lain. 

k) Kebersihan rumah dan lingkungan. Rumah cukup cahaya dan ada 

ventilasi udara, ada saluran pembuangan limbah, serta jauh dari 

kandang ternak. Jarak kandang ternak dengan rumah sekurang-

kurangnya 10 meter dan harus dibersihkan tiap hari.  

 

 



22 

 

c. Masyarakat 

Masyarakat dalam bahasa Inggris ialah society yang berasal dari 

kata latin socius yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri 

berasal dari kata arab syaraka yang berarti ”ikut serta berpartisipasi”. 

Menurut Koenjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia 

yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang 

bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa dan identitas 

bersama (Koenjaraningrat, 1990: 143-146). 

Menurut Iver (dalam Gillin dan Gillin 2002), adanya saling 

bergaul dan berinteraksi dalam masyarakat karena masyarakat 

mempunyai nilai-nilai, norma, cara-cara, dan prosedur yang 

merupakan kebutuhan bersama, sehingga masyarakat sebagai kesatuan 

hidup manusia berinteraksi menurut sistem adat tertentu yang bersifat 

kontinyu dan terikat oleh suatu rasa individu bersama. 

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup cukup lama 

dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan 

dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu 

(Linton dalam Pelly 1994: 28). 

Max Weber menyatakan bahwa sosiologi adalah study tentang 

tindakan-tindakan dan antar hubungan sosial, dan tindakan sosial 

adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna 

atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan pada tindakan orang lain 

(Pelly, 1994: 144). 



23 

 

Steinmentz dalam Pelly (1994: 28) mengungkapkan bahwa, 

masyarakat, adalah sekelompok manusia yang terbesar yang meliputi 

pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang 

mempunyai hubungan erat dan teratur. 

Pelly (1994: 28) mengemukakan ciri-ciri masyarakat yaitu 

adanya interaksi ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua 

aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, adanya rasa 

identitas terhadap kelompok di mana individu yang bersangkutan 

menjadi anggota kelompoknya. 

Menurut Koenjaraningrat (1990: 143-162), terdapat unsur-unsur 

dalam masyarakat, antara lain: (a) kategori sosial merupakan kesatuan 

manusia yang terwujudkan karena adanya suatu ciri atau suatu 

kompeks ciri-ciri obyektif yang dapat dikenakan pada manusia-

manusia itu; (b) golongan sosial merupakan suatu kesatuan manusia 

yang ditandai oleh suatu ciri tertentu, bahkan seringkali ciri itu juga 

dikenakan oleh mereka oleh pihak luar kalangan mereka sendiri; (c) 

kelompok atau perkumpulan adalah kelompok atau group, juga 

masyarakat, karena memenuhi syarat-syarat, dengan adanya sistem 

interaksi antara para anggota, dengan adanya adat-istiadat dan sistem 

norma yang mengatur interaki itu dengan adanya komunitas, serta 

dengan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota tadi. 

Masyarakat setempat sering disebut dengan istilah Community 

yang dapat menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. 
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Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar 

maupun kelompok kecil hidup bersama sedemikian rupa, sehingga 

merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-

kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tersebut disebut 

masyarakat setempat (Soekanto, 2002 : 26). 

Dari pengertian masyarakat yang diuraikan di atas maka penulis 

menggaris bawahi bahwa masyarakat adalah sekelompok individu 

yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu yang anggota-

anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki 

hubungantimbal balik, dimana dalam interaksi tersebut terdapat nilai-

nilai sosial tertentu yang menjadi pedoman bagi anggota 

masyarakatnya. 

Dalam penelitian ini masyarakat yang dimaksud adalah 

masyarakat Desa Selaganggeng, Kecamatan Mrebet, Kabupaten 

Purbalingga. Masyarakat Desa Selaganggeng ini ditandai dengan 

pergaulan yang akrab, lebih membuka diri dengan masyarakat lain, 

adanya timbal balik diantara anggota masyarakat serta memegang 

teguh adat-istiadat setempat. Di masyarakat Desa Selaganggeng ini 

juga terdapat institusi, seperti keluarga, religius, pendidikan, politis 

dan sebagainya yang menghasilkan peran-peran tertentu. Dengan 

adanya peran-peran ini menyebabkan munculnya perbedaan-perbedaan 

yang penting diantara individu yang menduduki peran-peran tersebut. 
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Jika melihat gambaran masyarakat Desa Selaganggeng yang 

telah diuraikan di atas, masyarakat tersebut termasuk dalam jenis 

masyarakat kompleks. Masyarakat ini memiliki wilayah-wilayah yang 

luas dan padat penduduk, dengan berbagai kelompok yang tersusun 

secara beraneka ragam. Masyarakat kompleks sejak awal terintegrasi 

dalam arti bahwa bagian-bagian mereka tergantung satu sama lain 

pada dukungan timbal balik, sehingga solidaritas sosial masyarakat ini 

lebih bersifat organis. (Durkheim dalam Cambpell, 1994: 184). 

Solidaritas organis yang berkembang dalam masyarakat 

kompleks berasal dari kesalingtergantungan daripada kesamaan 

bagian-bagiannya. Perbedaan-perbedaan yang mendasari bentuk 

kesatuan baru ini bersifat saling melengkapi dan tidak saling 

bertentangan. Solidaritas organis sangat penting perannnya, karena 

merupakan sebuah kesatuan dari keseluruhan yang bagian-bagiannya 

berbeda-beda namun saling berhubungan untuk mencapai tujuan 

bersama. 
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C. Kerangka Berfikir  

Dalam penelitian ini kerangka berfikirnya adalah sebagai berikut:  

 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2001 mulai menata 

sistem atau tatanan sosial dalam pelayanan kesehatan dengan menerapkan 

sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), ini karena 

pemerintah Kabupaten Purbalingga melihat sangat mahalnya pelayanan 

kesehatan, dan kurang mampunya masyarakat Dalam mengakses pelayanan 

kesehatan. Dalam pelaksanaan JPKM, pemerintah Kabupaten Purbalingga 

telah membentuk badan pengelola (BAPEL), yang kemudian dari bapel 

berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan masing-masing daerah di 

seluruh wilayah kabupaten Purbalingga, untuk membentuk kader JPKM di 

tiap-tiap desa untuk mensosialisasikan dan merekrut peserta JPKM. Dengan 

adanya JPKM tersebut diharapkan masyarakat Desa Selaganggeng bisa dengan 

mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan, serta terwujud derajat kesehatan 

yang lebih baik. 

Pemerintah 
Kabupaten 
Purbalingga 

Akses Pelayanan 
Kesehatan 

Kader JPKM Desa 
Selaganggeng 

Program JPKM 

Masyarakat Desa 
Selaganggeng 

Pelaksanaan 
JPKM di Desa 
Selaganggemg 

Derjat Kesehatan 
Yang Tinggi 

BAPEL JPKM 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang 

menguraikan dan menggambarkan tentang Peranan Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (JPKM) dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan 

Masyarakat di Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten 

Purbalingga yang termasuk di dalamnya gambaran, pelaksanaan, wujud dan hasil 

dari program JPKM. 

Alasan digunakannya metode kualitatif diantaranya adalah tidak 

dilakukannya tes hipotesis atau pengujian hipotesa melainkan berusaha 

menelusuri, memahami, menjelaskan gejala dan kaitan hubungan antara segala 

yang diteliti dari kelompok tertentu yang bertujuan untuk mendiskripsikan 

tentang Peranan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dalam 

Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Desa Selaganggeng 

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga 

Dalam metode penelitian kualitatif ini selain mengambil data yang 

dituntut, juga terdapat penjelasan berupa uraian dan analisa yang mendalam. 

Dalam metode ini pembaca diharapkan dalam membaca tulisan ini seolah-

olah terlibat di dalamnya dan dapat mengikuti alur cerita seperti saat berada 

pada lokasi sesungguhnya. Selain metode studi kualitatif murni dalam 

penelitian ini digunakan metode penelitian lapangan berupa studi kasus.  
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Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, 

menerangkan atau menginterpretasi suatu kasus ke dalam konteksnya secara 

normal, tanpa adanya intervensi pihak luar (Moleong, 2002 : 4). Dalam 

penelitian ini, studi kasus digunakan untuk memperoleh informasi tentang 

Peranan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dalam 

Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Desa Selaganggeng 

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan tempat di mana penelitian dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Selaganggeng, Kecamatan Mrebet, Kabupaten 

Purbalingga. Peneliti memilih lokasi penelitian ini berdasarkan beberapa 

pertimbangan:  

1. Adanya penggunaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(JPKM) sebagai pemenuhan kesehatan masyarakat. 

2.  Lokasi tersebut diharapkan dapat pula mendukung keinginan untuk 

mengetahui peranan JPKM bagi masyarakat dalam peningkatan kesehan. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui keputusan 

ilmiah maupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian membantu peneliti 

membuat keputusan untuk membuang atau menyimpan informasi yang diperoleh. 
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Hal tersebut dilakukan dengan jalan mengumpulkan pengetahuan secukupnya 

yang mengarahkan seseorang pada upaya memahami dan melaksanakannya. 

Berdasarkan konsep tersebut di atas maka yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Gambaran Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(JPKM) Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di 

Kabupaten Purbalingga? 

2. Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di 

Desa Selaganggeng? 

3. Wujud dan hasil pembangunan kesehatan masyarakat di Desa 

Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, yang 

dilakukan pemerintah melalui program Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (JPKM)? 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Data utama dari penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan. Berkaitan dengan itu, 

pada bagian ini jenis data dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data 

tertulis, foto-foto dan statistik. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek 

dari mana data dapat diperoleh. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari:  
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1. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian dipilih dari orang-orang yang betul-betul dapat 

dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti. Untuk memperoleh data 

yang jelas tentang Peranan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat (JPKM) dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di 

Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, 

peneliti memilih informan dengan teknik bola salju (Snow ball) yaitu 

memilih informan kunci dalam hal ini Petugas Badan Pengelola (Bapel) 

kemudian mencari informan lain sesuai dengan keterangan dari informan 

kunci yang dianggap mampu memberikan keterangan data akurat yang 

dibutuhkan oleh peneliti.  

2. Informan 

Informan adalah individu-individu tertentu yang diwawancarai 

untuk keperluan informasi atau keterangan atau data yang diperlukan 

oleh peneliti. Informan ini dipilih dari orang-orang yang betul-betul 

dapat dipercaya dan mengetahui obyek yang diteliti serta berbicara 

dalam bahasa atau dialeknya sendiri. 

Informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini yaitu 

pihak Dinas Kesehatan setempat, petugas, tokoh masyarakat dan 

beberapa masyarakat yang mengikuti program Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (JPKM). Kemudian data yang diperoleh dari 

informan oleh peneliti digunakan sebagai data penunjang dalam 

menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari 
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informan juga digunakan untuk menjelaskan peranan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dalam rangka 

meningkatkan kesehatan masyarakat sebagai perilaku sehat yang tidak 

peneliti dapatkan dari subyek peneliti itu sendiri.  

Adapun informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut: 

a. Petugas Badan Pengelola (Bapel): dr. Sutanto, Kurnia. Pelaksanaan 

penelitian dan pengambilan data dilakukan dilakukan di kantor Bapel 

JPKM Kabupaten Purbaingga tanggal 29 Juli 2009. 

b. Masyarakat peserta JPKM Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet 

Kabupaten Purbalingga pada tanggal (28 Juli 2009) yaitu 

Muhtarudin (49 th), bapak Arya (54 th) Dan pada tanggal (30 Juli 

2009) yaitu Santo (27 th), Muryanto (40 th), Harmono (54 th), Ripun 

(42 th) dan Aminah (30 th). 

c. Aparat pemerintah Desa Selaganggeng kepala Desa bapak Wardono 

dan sekertaris desa bapak Suyitno. Pada tanggal 28 Juli 2009.  

d. Petugas Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Bidan Ani (35 th), dan 

Artinah Yogi Lestari (25 th), pada tanggal 29 juli 2009. 

3. Dokumen 

Dokumen yaitu kumpulan data peninggalan berupa arsip-arsip, 

buku-buku, surat kabar, majalah agenda, dan lain-lain sebagai bukti yang 

menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Dalam penelitian akan digunakan dokumen sebagai 

berikut: 
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a. Sumber Buku 

Dalam penelitian ini selain diperoleh dari sumber manusia atau 

informan, sebagai bahan tambahan diperoleh dari sumber tertulis, yaitu 

buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini.  

Buku-buku yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah yang 

mengkaji mengenai peranan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat (JPKM) dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. 

Buku-buku yang digunakan sebagai bahan tambahan diperoleh dari 

Perpustakaan Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Perpustakaan Pusat 

UNNES dan Perpustakaan Wilayah Daerah Semarang. Sedangkan 

dokumen yang digunakan adalah surat-surat, buku-buku maupun data-

data yang berkaitan dengan deskripsi wilayah Desa Selaganggeng ini, 

diperoleh dari data monografi desa/kecamatan. 

b. Foto 

Foto dalam penelitian ini dihasilkan sendiri oleh peneliti dengan 

menggunakan kamera saat penelitian berlangsung dan dokumentasi Bapel 

JPKM, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang pelaksanaan program 

JPKM di desa Selaganggeng, kemudian hasil dari foto tersebut digunakan 

untuk melengkapi data dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pada setiap penelitian baik yang bersifat terbuka, dipublikasikan, maupun 

yang rahasia atau untuk kalangan yang sangat terbatas selalu dipergunakan alat-
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alat pengumpul data yang tersusun baik serta disesuaikan dengan tujuan 

penelitian. Maka relevansi teknik pengumpulan data itu tergantung pada tipe 

permasalahannya, jenis penelitian, serta kondisi situasi penelitian itu sendiri. Alat 

pengumpul data dalam penelitian ini adalah: a). pedoman observasi, b). pedoman 

wawancara yang telah disiapkan, c). recorder, e). catatan-catatan (check list). 

Adapun Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik 

observasi, yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan 

ingatan peneliti. Akan tetapi untuk mempermudah pengamatan dan 

ingatan maka dalam penelitian ini menggunakan catatan-catatan, alat 

elektronik seperti tustel, dan lebih banyak melibatkan pengamatan  

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana Peranan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(JPKM) dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Desa 

Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Peneliti 

mengadakan observasi terhadap masyarakat peserta JPKM di Desa 

Selaganggeng,. Sebelum mengadakan observasi yang sebenarnya, pada 

tanggal 28 juli 2009 peneliti terlebih dahulu melakukan observasi awal 

guna memperoleh informasi mengenai kondisi Desa Selaganggeng 

meliputi letak dan kondisi geografis, kependudukan, dan mata pencaharian 

di kantor Desa Selaganggeng. 
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Berkaitan dengan fokus pengamatan di atas maka peneliti yang 

telah amati adalah bagaimana cara masyarakat Desa Selaganggeng 

dalam memenuhi kebutuhan Kesehatan dan bagaimana Peran Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dalam meningkatkan 

kesehatan masyarakat di Desa Selaganggeng. 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada masyarakat 

Desa Selaganggeng yang menjadi peserta JPKM pada tanggal 28 dan 30 

juli 2009, Bapel JPKM pada tanggal 29 juli 2009, petugas PKD 29 juli 

2009 dan aparat pemerintah Desa pada tanggal 28 juli 2009. Peneliti 

menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh keterangan lebih 

rinci dan mendalam mengenai Peranan Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (JPKM) dalam Rangka Meningkatkan 

Kesehatan Masyarakat di Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet 

Kabupaten Purbalingga, karena peneliti melaksanakan kontak langsung 

dengan para pihak yang terkait dengan JPKM.  

Metode wawancara dilakukan dengan wawancara terbuka yaitu 

peneliti bercakap-cakap secara lisan dan berhadapan muka dengan 

informan sehingga diperoleh data yang dibutuhkan dari wawancara 

tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan cara bertanya secara 

langsung kepada informan yaitu Bapel JPKM dan informan pendukung 

dalam hal ini Masyarakat peserta JPKM dan petugas kesehatan.  
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Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka kepada informan mengenai 

minat masyarakat Desa Selaganggeng terhadap kepesertaan JPKM, 

tentang latar belakang terbentuknya program JPKM, tentang cara menjadi 

peserta JPKM, dorongan dan hambatan Bapel dalam mempertahankan 

Program JPKM sampai tentang tanggapan Bapel tentang wujud dan hasil 

dari program JPKM. Adapun wawancara yang dilakukan kepada 

responden seperti warga yang menjadi peserta JPKM di Desa 

Selaganggeng yaitu tanggapan Masyarakat terhadap Program JPKM dan 

alasan-alasan warga menjadi peserta JPKM. 

Proses wawancara dilakukan di rumah para informan dan ada 

juga yang dilakukan di kantor Badan Pengelola (Bapel) Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) serta di Poliklinik 

Kesehatan Desa (PKD) Selaganggeng dan Kantor Desa Selaganggeng. 

Langkah-langkah yang dilakukan setelah bertemu untuk memulai 

wawancara adalah mengungkap dalam tujuan wawancara. Selanjutnya 

memberikan pertanyaan awal tentang diri pribadi informan dan 

kemudian mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diungkap dalam penelitian.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian sangat diperlukan untuk menambah 

informasi dan pengetahuan yang disampaikan informan. Dalam penelitian 

ini metode dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah melalui foto-foto 
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pelaksanaan JPKM dilapangan, profil desa, buku-buku, serta 

menggunakan alat bantu lain yang berupa tape recorder sebagai sarana 

wawancara. 

 

F. Validitas Atau Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan standar atau kriteria 

keabsahan data kepercayaan dengan teknik trianggulasi. Teknik trianggulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan 

penggunaan sumber lain untuk membandingkan dan mengecek balik derajad 

kepercayaan suatu informasi yang dipilih melalui waktu dan alat yang berbeda 

dan dalam hal ini akan diperoleh dengan cara: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

membandingkan antara hasil pengamatan peneliti pada saat pelaksanaan 

program JPKM dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada para 

informan yaitu Bapel JPKM kabupaten Purbalingga, petugas kesehatan 

desa dan masyarakat yang masyrakat yang menjadi peserta JPKM di Desa 

Selaganggeng sehingga diperoleh data mengenai peranan JPKM dalam 

meningkatkan kesehatan masyaakat.  

2. Membandingkan keadaan dan perspektif individu dengan berbagai 

pendapat dan pandangan seperti Bapel JPKM, masyarakat peserta JPKM 

dan petugas kesehatan.  
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Peneliti membandingkan hasil informasi dari informan kemudian 

mengambil kesimpulan yang disesuaikan dengan fokus penelitian 

sehingga permasalahan dalam penelitian dapat terjawab. Dalam penelitian 

ini peneliti membandingkan antara hasil pengamatan terhadap pernyataan 

masyarakat, Bapel JPKM dan petugas kesehatan tentang segala hal yang 

berkaitan dengan Program JPKM dan peranannya bagi masyarakat 

kemudian disimpulkan untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan. 

3. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Peneliti membandingkan data hasil wawancara yang dilakukan 

kepada Bapel JPKM, petugas kesehatan dan masyarakat yang menjadi 

peserta JPKM di desa Selaganggeng. Menurut hasil wawancara diperoleh 

hasil bahwa JPKM telah memiliki banyak peranan peningkatan kesehatan 

bagi masyarakat, kemudian peneliti melakukan analis data dengan sumber 

 dokumen. Dari hasil perbandingan antara wawancara dan dokumen ini 

maka data yang diperoleh diharapkan dapat lebih akurat dan dipercaya 

karena telah melalui proses yang panjang dalam pengumpulan dan 

perekdusian datanya. Dengan menggunakan teknik trianggulasi ini pula, 

data dengan pemeriksaan terhadap sumber lain seperti yang telah 

dilakukan tersebut dapat ditemukan kesesuaian antara data yang diperoleh 

melalui observasi atau pengamatan, wawancara, dokumentasi dan 

seterusnya sehingga hasi penelitian yang telah ada benar-benar merupakan 

data yang akurat dan dapat dipercaya.  
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G. Analisis Data  

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan kesimpulan yang benar, data yang diperoleh dari hasil teknik 

wawancara, pengamatan dan dokumentasi diorganisir menjadi satu untuk 

kemudian dianalisis. Berdasarkan pengamatan atau observasi dan wawancara 

diperoleh data yang bermacam-macam seperti tanggapan masyarakat terhadap 

program JPKM yang didapatkan dari informan yang berbeda-beda dan belum 

dikelompok-kelompokkan, dalam reduksi data langkah yang ditempuh adalah 

menggolongkan data hasil observasi dan pengamatan ke dalam unit-unit kajian 

yang diteliti. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan data tersebut masih banyak yang bersifat acak, setelah dibaca, 

dipelajari, dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan perumusan 

perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang telah 

ditulis. 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk 

mengetahui dan memahami makna atau arti, keteraturan pola-pola, penjelasan, 

alur sebab akibat atau proposisi, dilakukan untuk mencari kejelasan dan 

memahami gejala-gejala yang terjadi di lapangan kemudian diverifikasi dengan 

melihat dan mempertanyakan kembali catatan lapangan agar diperoleh 

pemahaman yang lebih tepat dan apabila kesimpulan yang didapat dinilai kurang 

maka peneliti dapat kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data yang 

dianggap kurang. 
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Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga langkah yaitu: 

1. Reduksi Data. 

Merupakan proses pemilihan serta transparansi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan yang ditemukan dilapangan. Proses ini 

dilakukan dengan cara menyeleksi data yang didapat sesuai dengan tujuan 

dengan kerangka yang dibuat. Dalam penelitian ini langkah reduksi yang 

dilakukan adalah dengan cara menggolongkan dan membuat ringkasan ke 

dalam unit-unit kajian yang meliputi perkembangan, pelaksanaan, wujud 

dan hasil dari program JPKM, sehingga diperoleh data yang diinginkan. 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian direduksi dan 

digolongkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai 

tanggapan masyarakat terhadap pelaksnaan JPKM dibagi berdasarkan 

golongan Bapel JPKM, masyarakat peserta JPKM dan petugas kesehatan. 

Adapun data mengenai wujud dan hasil program JPKM di Desa 

Selaganggeng juga dikelompokkan sehingga dengan pengelompokan data 

tersebut dapat diperoleh data yang diinginkan mengenai peranan JPKM 

dalam peningkatan kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan 

sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang 

hasil pengamatan dan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali 

data yang diperoleh bila diperlukan. 

2. Penyajian Data. 

Penyajian data dilakukan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan 

setelah mengadakan reduksi data. Peneliti mencari informasi yang tersusun 
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serta memberikan sebuah kemungkinan adanya penarikan simpulan yang 

berhubungan dengan latar belakang masalah penelitian dengan 

berpedoman pada penyajian analisis data. 

Dalam penelitian ini setelah semua data direduksi maka peneliti 

menyajikan semua data yang telah dipilih pada saat reduksi. Data yang 

telah tersusun dan disajikan ini merupakan data yang telah memuat seluruh 

permasalahan dari masalah dalam penelitian yaitu Perkembangan JPKM di 

Kabupaten Purbalingga, pelaksanaan rogram JPKM dan wujud dan hasil 

program JPKM di desa selaganggeng. 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. 

Penarikan simpulan dari keseluruhan hasil penelitian merupakan 

tahap akhir yang dilakukan dalam teknik analisis data. Pada tahap ini 

peneliti mencari gambar, foto-foto yang semuanya merupakan satu 

kesatuan dan erat kaitannya dengan alur, sebab akibat masalah yang dikaji. 

Dalam menarik kesimpulan peneliti juga meninjau ulang pada data-data 

yang sebelumnya dan berusaha menarik kesimpulan disertai dengan 

penyajian kebenarannya disesuaikan dengan validitasnya yaitu dengan 

teknik trianggulasi data.  

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses analisis data, 

yang dilakukan pertama kali dilakukan adalah melakukan pengumpulan data di 

lapangan sesuai dengan teknik-teknik yang telah disebutkan di atas. Setelah data 

yang diperoleh mengenai gambaran JPKM di kabupaten Purbalingga, pelaksanaan 

rogram JPKM dan wujud dan hasil program JPKM bagi masyarakat di Desa 
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selaganggeng diketahui kemudian dilakukan reduksi data, yaitu mengurangi atau 

membuang data yang kurang penting dan menambahi data penting yang kurang 

sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Dan apabila 

ternyata masih terdapat data yang belum lengkap maka harus benar-benar terjun 

lagi ke lapangan untuk mencari data tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh 

hasil penelitian yang akurat.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Selaganggeng merupakan salah satu Desa di Kecamatan Mrebet 

yang terletak di kaki Gunung Slamet. Secara administrasi Desa Selaganggeng 

terbagi dalam 4 Dusun yaitu Dusun Selaganggeng Kidul, Selaganggeng Lor, 

Selaganggeng Tengah, Selaganggeng Mrutu dengan 5 RW dan 17 RT. Desa 

Selaganggeng berbatasan dengan beberapa desa yaitu: 

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lambur 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Mangunegara 

- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mrebet 

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Onje 

Letak Desa Selaganggeng dari pusat pemerintahan kecamatan kurang 

lebih 1 km, dengan lama tempuh 5 menit sedangkan jarak dengan Ibu Kota 

Kabupaten kurang lebih 10 km dengan lama tempuh 15 menit. Kedua tempat 

ini dapat di tempuh dengan menggunakan angkot mini bus. Desa ini dipimpin 

oleh seorang Kepala Desa yang biasa disebut ”Lurah” oleh masyarakat. 

Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para perangkat desa 

seperti Carik, Kaur, Lebe, Kepala Dusun (Kadus) serta lembaga-lembaga desa 

seperti BPD. 
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Desa Selaganggeng merupakan suatu desa dengan kondisi yang secara 

fisik dapat dikatakan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kondisi jalan desa 

yang hampir semuannya sudah diaspal. Desa Selaganggeng ini memiliki luas 

153.654 Ha, yang terdiri dari tanah sawah dan tanah kering. Penggunaan tanah 

di Desa Selaganggeng digunakan sebagai tanah pertanian, perkebunan, dan 

perikanan. Bertani merupakan mata pencaharian turun-temurun dan umumnya 

banyak masyarakat yang mempunyai pekerjaan lain seperti pedagang, PNS, 

buruh pabrik atau swasta dan sebagainya.  

Selain yang telah diuraikan di atas, gambaran Desa Selaganggeng 

dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini: 

a. Keadaan Demografi  

Keadaan demografi merupakan suatu keadaan yang ada 

hubungannya dengan kependudukan. Berdasarkan data monogarafi 

dinamis pada tahun 2008, jumlah pendudukan Desa Selaganggeng ± 3.646 

jiwa. Keadaan penduduk di Desa Selaganggeng ini dapat dikomposisikan 

berdasarkan mata pencaharian tingkat pendidikan dan agama yang dianut 

oleh masyarakat. 

1) Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian  

Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah Prosentase 
1. Petani  542 37,8 % 
2. Buruh Tani  471 32,9 % 
3. Karyawan Swasta  186 13 % 
4. Pegawai Negeri 59 4 % 
5. Pedagang 73 5,1 % 
6. Montir 4 0,3 % 
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7. Wiraswasta 39 2,7 % 
8. Sopir 29 2 % 
9. Tukang kayu 11 0,8 % 
10 Tukang batu 14 1 % 
11. Penjahit 5 0,4 % 
 Jumlah 1.433 100 % 

Sumber: Monografi Desa Selaganggeng tahun 2008 

Dari data monografi dinamis desa, Desa Selaganggeng tahun 

2008, diketahui bahwa mata pencaharian sebagian besar penduduk 

adalah sebagai petani. Mata pencaharian yang dipilih penduduk 

setempat sesuai dengan sumber daya yang ada, baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya alam. Di Desa Selaganggeng, penduduk 

yang bermata pencaharian sebagai Petani jumlahnya lebih banyak jika 

dibandingkan dengan Buruh tani. Penghasilan petani biasanya 

digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan biaya sekolah 

anak.  

2) Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan  

Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 
N0. Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase 
1. Tamat PT 94 orang 4,24 % 
2. Tamat SMA 651 orang 29,36 % 
3. Tamat SMP 978 orang 44,11 % 
4. Tamat SD 384 orang 17,32 % 
5. Tidak Tamat SD 107 orang 4,83 % 
7. Buta huruf 3 orang 0,14 % 
 Jumlah 2217 orang 100 % 

Sumber: Monografi Desa Selaganggeng tahun 2008 

Dari gambaran tingkat pendidikan Desa Selaganggeng seperti 

yang diuraikan dalam daftar monografi, maka dapat disimpulkan 
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bahwa dengan keadaan tersebut, tampak tingakat pendidikan yang 

dimiliki sudah cukup baik. Padahal tingkat pendidikan suatu daerah 

menggambarkan tingkat perkembangan kesehatan masyarakat. 

Dari rincian tingkat pendidikan yang tertera pada data 

monografi, hal yang dapat dikemukakan berkaitan dengan cukup 

baiknya pendidikan masyarakat Desa Selaganggeng adalah pada 

sarana yang mendukung, dan tingkat kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pendidikan. Dominasi lulusan SMP di Desa Selaganggeng 

terlihat sebagai lulusan yang terbanyak, hal ini juga disebabkan adanya 

pandangan bahwa yang paling penting bagi anak adalah cukup bisa 

membaca dan menulis. 

3) Komposisi penduduk berdasarkan tingkat umur 

Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat umur 
N0. Umur (th) Jumlah (Jiwa) Prosentase 
1. 0-10 887 14,3 % 
2. 11-20 683 10,2 % 
3. 21-30 1.182 17,2 % 
4. 31-40 1.145 17,3 % 
5. 41-50 1.686 25,2 % 
7. 50 > 1.092 15,8 % 
 Jumlah 6.675 100 % 

Sumber: Monografi Desa Selaganggeng tahun 2008 

 Dari gambaran jumlah penduduk Des Selaganggeng seperti yang 

diuraikan dalam daftar monografi, maka dapat disimpukan bahwa 

dengan keadaan tersebut dapat diliha masyarakat Desa Selaganggeng 

memiliki derajat kesehatan yang tinggi, ini karena penduduk usia 50 

tahun lebih masih cukup banyak. 
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b. Sarana Transportasi dan Komunikasi di Desa Selaganggeng 

Fasilitas transportasi dan komunikasi di Desa selaganggeng pada 

saat ini ada perkembangan seperti pada fasilitas jalan yang sudah di aspal 

termasuk jalan desa, serta adanya alat komunikasi seperti TV, radio dan 

sebagian besar sudah menggunakan handphone. Pada fasilitas jalan yang 

menghubungkan Desa Selaganggeng dengan kota kecamatan dan 

kabupaten memegang peranan yang sangat penting. Sedang tersediaanya 

sarana transportasi yaitu angkutan mikro bus dan angkutan kota yang 

digunakan untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan 

masyarakat lain di luar desa yang secara langsung dapat menunjang 

perkembangannya desa. 

c. Sarana Ekonomi dan Pendidikan. 

1) Sarana Ekonomi 

Dari data monografi, diketahui bahwa disamping sebagai petani, 

ada juga perekonomian yang jumlahnya 29 buah yang didominasi oleh 

pedagang pengumpul atau tengkulak sebanyak 25 orang, 1 buah pasar, 

1 warung kelontong dan 2 usaha peternakan. 

2) Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan yang ada di Desa Selaganggeng terdiri dari 

TK 1 unit, SD 2 unit, SMP 1 unit, dan SMK 1 unit. Tersedianya sarana 

pendidikan yang cukup memadai di Desa Selaganggeng sudah terlalu 

memberi dampak yang besar terhadap tingkat pendidikan 

masyarakatnya. Kesadaran masyarakat cukup tinggi. Sarana 
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pendidikan di desa ini tidak hanya dimanfaatkan oleh mayarakat desa 

tersebut, tetapi juga oleh masyarakat dari desa lain. 

3) Sarana Air Bersih 

 Sarana air bersih yang ada di Desa Selaganggeng antara lain 

sumur pompa 750 unit dan sumur gali 100 unit, dan yang lain 

menggunakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). untuk 

masyarakat Desa Selaganggeng sudah cukup dalam pemanfaatan air 

bersih. 

d. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tanggal 27 juli 2009 di 

kantor Desa Selaganggeng, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 

yang ada di Desa Selaganggeng dapat dilihat dari adanya Poliklinik 

Kesehatan Desa (PKD) di lokasi yang sama yaitu kantor desa. Polindes 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat misalnya melalui 

POSYANDU yang dilaksanakan tanggal 5 setiap bulannya. Dalam 

Polindes terdapat satu orang Bidan dan satu orang perawat. Selain itu PKD 

juga memberikan pelayanan kesehatan umum. 

 
Gambar 1: Polindes Desa Selaganggeng (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2009) 
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2. Gambaran Program Jaminan Pemeeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(JPKM) kbupaten purbalingga 

Guna mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui 

pemeliharaan kesehatan yang paripurna, sangat diperlukan upaya bersama dari 

seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah sebagai penentu kebijakan dan 

petugas kesehatan yang melayani masyarakat, maupun swasta sebagai mitra 

pemerintah untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, masyarakat dan juga 

swasta sebagai konsumen yang membentuk dan menikmati pelayanan 

kesehatan. Seperti yang diungkapkan dr. Sutanto (48 th) sebagai kepala Badan 

Pengelola (BAPEL) JPKM : 

“Bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang 
optimal, perlu dilakukan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan yang 
dilakukan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat 
menyeluruh, berkesinambungan, dan bermutu” (Wawancara, 29 Juli 
2009) 
 
 Kebersamaan ini menjadi sangat penting mengingat kemampuan 

pendanaan kesehatan saat ini, baik yang bersumber dari pemerintah maupun 

dari masyarakat yang sangat terbatas hingga sulit untuk menyelenggarakan 

pemeliharaan kesehatan yang sesuai kebutuhan secara berkesinambungan. 

Adapun struktur Bapel JPKM Kabupaten Purbalingga adalah : 



49 

 

 

Sumber: Bapel JPKM Kab. Purbalingga tahun 2009 

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) pada 

hakekatnya adalah program nasional yang kegiatan utamanya adalah menitik 

beratkan pada upaya pemeliharaan kesehatan untuk peserta oleh suatu badan 

penyelenggara yang pembiayaannya dilakukan secara pra upaya dan dikelola 

berdasarkan landasan hukum JPKM. dr. Sutanto mengungkapkan bahwa: 

“Landasan hukum yang kami gunakan dalam penyelengaraan JPKM 
yaitu, 1). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Azas kekeluargaan, 
dan usaha bersama. 2). Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang 
kesehatan, Pasal 1 No. 15: Jaminan pemeliharaan Kesehatan 
Masyarakat adalah suatu cara penyelengaraan pemeliharaan kesehatan 
yang paripurna berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan, 
yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta 
pembiayaan yang dilaksanakan secara pra-upaya. (wawancara, 29 juli 
2009). 

 
Lebih lanjut dr. Sutanto menuturkan; 

“Dalam rangka mensukseskan program nasional dan guna 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga telah membentuk Pra Badan Penyelenggara 
JPKM, sebagai langkah awal sebelum dibentuknya Badan 
Penyelenggara (Bapel)” (wawancara, 29 juli 2009). 

Ketua 
Dr. Sutanto 

Sie. Harkes 
Windarti 

Sekretaris 
Kurnia, A. Md 

Sie Pemasaran 
Soewarso 

Bendahara 
Sri Supanti, SE 

Sie. Humas 
Bambang M 
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 JPKM di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan secara utuh agar 

penyelenggaraan upaya pemeliharaan kesehatan dapat menjamin peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat peserta melalui terpeliharannya pemerataan, 

terjaganya mutu serta terkendalinnya pembiayaan kesehatan, sehingga 

menguntungkan dan memuaskan semua pihak yang terlibat dalam 

penyelenggaraan JPKM.  

 Program JPKM dilaksanakan sejak tahun 2001, dimana saat itu 

Program Jaring Pengaman Sosial-Bidang Kesehatan (JPS-BK) ini 

dilaksanakan hanya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat khususnya keluarga miskin, sedangkan pengenalan 

JPKM itu sendiri melibatkan berbagai pihak terutama pemerintah kota dan 

daerah dengan mengadakan berbagai bentuk sosialisasi. Seperti yang 

dijelaskan oleh dr. Sutanto sebagai kepala penyelenggara JPKM berikut ini; 

“ Pertama kali kita melaksanakan program ini (JPKM) kita memang 
melibatkan banyak pihak, ya... yang paling terlihat terjun kelapangan 
itu dari pemerintah desa yang mebentuk kader untuk menyebarkan 
brosur pendaftaran JPKM sebagai bentuk sosialisasi” (wawancara, 29 
juli 2009). 

 
Gambar 2 : Sosialisasi Kader (Sumber: Dokumen Bapel JPKM 2003) 
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 Kurnia (28 tahun) selaku sekretaris bapel JPKM menambahkan 

“Pernah juga mengadakan jalan santai dan senam masal di alun-alun 
kota Purbalingga, bapel juga mengumumkan lewat radio purbalingga” 
(wawancara, 29 juli 2009). 

 

 
Gambar 3 : Senam masal yang diadakan oleh Bapel JPKM(Sumber: Dokumen 

Bapel JPKM 2003) 
 

JPKM di Kabupaten Purbalingga sudah sangat dikenal diseluruh 

pelosok desa, karena JPKM telah mengadakan sosialisasi sampai tingkat 

Rukun Tetangga (RT) seperti yang diungkapkan Muhtarudin (49 th) salah 

seorang warga (RT 02 RW 03 Desa Selaganggeng) bahwa, 

“Sosialisasi JPKM di sini dilakukan pada saat pertemuan RT, itu pada 
awal dibentuknya JPKM sekitar tahun 2001. Terus yang mengadakan 
sosialisasi itu dari Kader JPKM” (wawancara, 28 juli 2009). 

 
 Program JPKM di Desa Selaganggeng Masyarakatnya sangat 

berantusias untuk menjadi peserta JPKM. Karena masyarakat sudah sadar 

akan pentingnya kesehatan. Seperti yang diungkapkan Artinah Yogi Lestari 

(25 th) tenaga Poliklinik Kesehatan Desa (PKD): 

“Di Desa Selaganggeng, sudah 95% warga disini menjadi Peserta 
JPKM” (wawancara, 28 juli 2009). 
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Tabel 4. Jumlah peserta JPKM Desa Selaganggeng 
 

No. Strata Jumlah (Per KK) Prosentase 
1. Strata I 1013 68,70 % 
2. Strata II 249 19,80 % 
3. Strata III 112 7,50 % 
 Jumlah 1.433 100 % 

Sumber: dokumen Desa Selaganggeng tahun 2009 
 

Peserta JPKM di Desa Selaganggeng mulai tahun 2001 sampai dengan 

2009 sudah mencapai 1.433 peserta. Ini dikarenakan kesadaran masyarakat 

akan arti pentingnya jaminan kesehatan.mereka juga menyadari bahwa untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan itu sangat mahal. 

 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) 

sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pmeliharaan kesehatan Yang populer di 

daerah Purbalingga, karena dalam pelaksanaannya sesuai dengan landasan 

hukum, dan peran serta masyarakat yang sadar akan kebutuhan kesehatan. 

Seperti yang dijelaskan oleh dr. Susanto 

“JPKM adalah model untuk menjamin terselenggaranya pelayanan 
kesehatan masyarakat dengan filosofi "si kaya membantu si miskin" 
dan "si sehat menolong si sakit". Dengan demikian, terjadi subsidi 
silang sebagai pengejawantahan asas kekeluargaan. Hal itu perlu 
ditempuh karena masalah kesehatan harus ditangani sinergis antara 
pemerintah dan swasta atau masyarakat. Karena itu, Pemkab 
Purbalingga tidak melanjutkan model JPS-BK atau kartu sehat dan 
tidak pula memberlakukan kebijakan puskesmas gratis. Dengan model 
JPKM diharapkan muncul kemandirian masyarakat dan pemerintah 
daerah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan dasar” (wawancara, 
29 juli 2009). 

 
Lebih lanjut dr. Sutanto menuturkan; 

“Bawa besaran Premi berdasarkan Strata masing-masing keluarga. 
Strata II (dua) preminya Rp 50.000,00/ KK/ tahun, untuk strata III 
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(tiga) Preminya Rp 100.000,00/ KK/ tahun. Sedangkan yang strata I 
(satu) biaya premi ditanggung pemerintah” (wawancara, 29 juli 2009) 

 
Subsidi silang yang dimaksud dr. Sutanto adalah si kaya membantu si 

miskin yaitu melalui pembayanan Klien Keluarga Miskin (Gakin) atau strata I 

tidak membayar premi atau gratis, strata II membayar premi 50%, sedangkan 

strta III membayar premi 100% dari total preminya. Seperti yang diungkapkan 

bapak Santo (27) sebagai peserta JPKM strata I ; 

“Saya pada waktu pendaftaran peserta JPKM, tidak membayar sama 
sekali. Hanya mengisi formulir pendaftaran” (wawancara tanggal 30 
juli 2009).  

 
Bapak Muhtarudin (49 th) salah seorang warga Selaganggeng peserta JPKM 

strata II juga mengungkapkan bahwa ; 

“Kami setiap tahun membayar premi sebesar Rp 50.000,00” 
(wawancara tanggal 30 juli 2009).  

 
Sedangkan bapak Arya (54 th) salah seorang warga Selaganggeng peserta 

JPKM strata III mengungkapkan bahwa ; 

“Saya daftar peserta JPKM, mengisi formulir pendaftaran dan 
membayar premi sebesar Rp 100.000,00” (wawancara tanggal 30 juli 
2009).  

 
Jadi setiap peserta JPKM mempunyai kewajiban-kewajiban tersendiri 

tiap stratanya. Dengan perbedaan pembayaran premi tersebut, maka keluarga 

kaya (strata III) membayar premi lebih banyak. Ini bertujuan untuk untuk 

menutup anggaran keluarga miskin (strata I). Inilah yang dimaksud si kaya 

membantu si miskin. 
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3. Pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(JPKM) di Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten 

Purbalingga 

Peran serta masyarakat adalah syarat mutlak bagi keberhasilan, 

kelangsungan dan kemandirian pembangunan, termasuk pembangunan di 

bidang kesehatan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan 

diwujudkan antara lain dengan menjalankan cara hidup sehat. 

 Purbalingga merupakan pelopor kabupaten pertama di Indonesia yang 

memulai pelaksanaan program jaminan kesehatannya bagi masyarakat miskin 

sebagai ganti untuk skema Jaring Pengaman Sosial-Bidang Kesehatan (JPS-

BK). Klien Gakin menerima layanan jaminan kesehatan secara gratis yang 

disubsidi pemerintah, sementara keluarga nonmiskin membayar premi hanya 

50% atau 100%. Seperti yang diungkapkan dr. Sutanto bahwa: 

”Mereka dikatagorikan dalam peserta Gakin Strata I, II dan III. 
Tujuannya adalah untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan bagi 
semua warga masyarakat di Kabupaten Purbalingga, baik mereka yang 
miskin maupun yang tidak miskin”(wawancara tanggal 29 juli 2009). 

 
bahwa inisiatif JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) 

di Kabupaten Purbalingga hampir seluruhnya merupakan inisiatif yang 

dimotori oleh pemerintah. Pelaku-pelaku utamanya adalah: pemerintah 

(Bupati, DinKes, dan Bapel), penyedia layanan publik (RSUD, Puskesmas, 

dan PKD), parlemen lokal (DPRD) dan badan pemerintah lainnya” 

(wawancara, 29 juli 2009).  
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Skema Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di 

Purbalingga dikelola oleh Badan Pengelola (BAPEL), dengan nama PT. Sadar 

Sehat Mandiri. Kurnia (28 Tahun) selaku sekretaris Bapel JPKM 

” Bapel dibentuk dengan SK Bupati No. 40/63 pada 2003 yang berlaku 
efektif pada 7 April 2003” (wawancara, 29 Juli 2009) 

 
 Namun skema ini telah berjalan sejak tahun fiskal 2001/2002 karena 

Pemerintah Purbalingga mengganggap penting untuk menjalankan skema ini 

lebih dahulu dan baru mengurus aturan pelaksanaannya dikemudian hari. 

Pemda Purbalingga memilih untuk membentuk Bapel yang terpisah untuk 

mengelola skema JKPMnya karena menginginkan pengelolaan skema yang 

lebih independen dan tidak bergantung pada DinKes sehingga program ini 

dapat dikelola lebih efisien dan bertanggung jawab.  

Kabupaten Purbalingga dianggap unik dalam hal jaminan 

kesehatannya, karena tidak hanya mengikutsertakan keluarga miskin dalam 

skemanya, tapi juga keluarga nonmiskin. Klien Gakin menerima jaminan 

kesehatan gratis yang disubsidi pemerintah, sementara keluarga nonmiskin 

membayar premi, baik 50% atau 100% dari total preminya. Tujuan program 

ini adalah untuk mencapai jaminan universal untuk semua warga masyarakat 

di Kabupaten Purbalingga, baik yang miskin (yang sebelumnya menerima 

subsidi JPS-BK1) maupun yang tidak miskin. Bapel di Purbalingga 

menyediakan tiga paket bantuan yang hampir sama, dan jika masyarakat ingin 

bergabung sebagai anggota, maka layak menerima paket bantuan tersebut 

dengan premi yang disesuaikan berdasarkan pendapatannya.  
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Penyedia layanan kesehatan di Purbalingga yang menerima anggota 

JKPM sebagai pasien menurut keterangan dari Kurnia (28 tahun) selaku 

sekretaris bapel JPKM; 

“Jika masyarakat anggota JPKM sakit, pertama-tama meminta surat 
rujukan terlebih dahulu dari puskesmas ke RSUD Purbalingga (Rumah 
Sakit Umum Daerah), kemudian RSUD menerima pasien JPKM dan 
hanya dapat menempati kelas III saja dengan pengantian dana sebesar 
Rp. 125.000,- untuk strata II dan Rp. 150.000,- untuk strata III” 
(wawancara, 29 Juli 2009). 

 
Adapun hak dari peserta JPKM yaitu mendapatkan pelayanan rawat jalan dan 

rawat inap di Puskesmas dan di Rumah Sakit Umum Purbalingga. Untuk 

rawat inap maksimal tiga hari. Adapun pelayanan yang tidak dijamin oleh 

JPKM adalah  

1. Haemodialisa dan Continuous Ambulatory peritoneal dialisa 

2.  Kaca mata dan contac lensa 

3.  Prothesa gigi 

4.  Penyakit AIDS, cacat bawaan, dan gangguan jiwa 

5.  pelayanan kursi roda, tongkat penyangga, korset dan alat  

  bantu lainnya 

6.  Tranfusi darah 

7.  Pelayanan yang bertujuan kosmetika 

8.  General chek up  

(wawancara, 29 Juli 2009). 



57 

 

  
Gambar 4 : pasien rawat inap di Puskesmas kecamatan mrebet peserta JPKM (Sumber: 

Dokumentasi Arin Fahmudi 2009) 
 

Lebih lanjut bapak Muryanto (40 th) sebagai peserta JPKM strata III (tiga) 

mengungkapkan bahwa : 

”Kami sekeluarga sangat terbantu dengan adanya program JPKM, dulu 
pada waktu anakku sakit Demam Berdarah dan harus rawat inap di 
rumah sakit, biayanya sangat ringan. Cuma dengan meminta rujukan 
dari petugas Puskesmas dan menunjukkan kartu JPKM” (wawancara, 
30 Juli 2009). 
 

Bapak Harmono (54 th) sebagai peserta JPKM strata I (satu) juga 

mengungkapkan bahwa : 

”Kami sangat terbantu dengan adanya kartu JPKM ini, biaya berobat 
di rumah sakit sangat murah. Saya dulu cuma bayar Rp 75.000,00, 
padahal saya di rumah sakit nginap tiga hari lho mas” (wawancara, 30 
Juli 2009). 

 
Bapak Ripun (42 th) yang sedang menunggu istrinya rawat inap di Puskesmas 

dan sebagai peserta JPKM strata II (dua) mengungkapkan bahwa : 

”Istri saya ini sedang sakit darah tinggi dan harus menjalani rawat 
inap. Saya disini sudah dua hari. Kemarin saya pendaftaran cuma foto 
copy kartu JPKM dan menunjukan kartu JPKM asli dan foto copy 
Kartu Keluarga dan besok mudah-mudahan istri saya sudah sembuh” 
(wawancara, 30 Juli 2009). 
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Jadi JPKM ini sangat berguna dan dibutuhkan di dalam masyarakat 

untuk biaya kesehatan, baik dari keluarga miskin, keluarga pasca miskin, dan 

keluarga yang sudah kaya. 

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan tidak 

merugikan pasien peserta JPKM, Badan Pengelola JPKM harus bekerjasama 

dengan peserta dalam hal pengawasan pelayanan kesehatan. Seperti yang 

diungkapkan Kurnia: 

”Kami sebagai badan pengelola selalu mengawasi pelayanan 
kesehatan bagi peserta JPKM, baik ditingkat Pliklinik Kesehatan 
Desa (PKD), Puskesmas, dan RSUD. Kami juga membuka 
pelayanan pengaduan peserta JPKM, baik langsung kekantor sini, 
maupun melalui kotak pengaduan yang tersedia di tiap-tiap tempat 
pelayanan keehatan.  

 
Lebih lanjut Kurnia (28 tahun) menuturkan bahwa ; 

”Kami akan menindak tegas petugas pelayanan kesehatan yang tidak 
melayani pasien peserta JPKM dengan baik. Untuk itu jika peserta 
JPKM mengadukan petugas pelayanan kesehatan harus mencatat 
nama, dan bertugas dimana?” (wawancara, 29 Juli 2009). 

 

4. Wujud dan hasil pembangunan kesehatan masyarakat di Desa 

Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, yang 

dilakukan pemerintah melalui program Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (JPKM) 

Pembangunan kesehatan masih dihadapkan pada beberapa 

permasalahan mendasar yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam hal 

pemenuhan, pemerataan, dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana serta 

tenaga kesehatan. Harus diakui bahwa pada saat ini jumlah dan kualitas tenaga 
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kesehatan masih belum mencukupi, prasarana dan fasilitas pelayanan 

kesehatan masih kurang dan belum menjangkau seluruh wilayah secara 

memadai. Seperti yang diungkapkan Yogie sebagai perawat Poliklinik 

Kesehatan Desa (PKD) (24 th): 

“Di desa Selaganggeng sini mas, tenaga kesehatan, sarana dan 
prasarana masih kurang memadai. Tenaga kesehatan disini hanya 
diisi oleh satu Bidan dan satu Perawat” (wawancara, 29 juli 2009). 

 
Kondisi tersebut tentu saja harus mendapat perhatian yang lebih dari 

pemerintah dalam rangka peningkatan akses dan jangkauan masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dengan adanya program 

JPKM, masyarakat peserta JPKM kabupaten Purbalingga sudah tidak khawatir 

tentang biaya pelayanan kesehatan. Seperti yang diungkapkan bapak Santo 

(27) salah satu peserta JPKM di desa Selaganggeng mengungkapkan: 

“bahwa dengan adanya kartu JPKM ini, kalau ada anggota keluarga 
kami yang sakit ringan atau berat langsung saya periksakan ke 
Puskesmas. Karena biaya periksa atau rawat kan sudah ditanggung 
oleh JPKM” (wawancara, 30 juli 2009).  

 
Permasalahan yang terkait dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) juga merupakan permasalahan yang masih perlu untuk terus 

ditingkatkan, mengingat kebersihan dan kesehatan lingkungan sangat 

berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Sudah tersedianya cakupan air 

bersih, cakupan saluran pembuangan air limbah dan cakupan jamban keluarga 

harus terus diupayakan peningkatannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Bidan 

Ani (35 th) sebagai kepala Poliklinik Kesehatan Desa (PKD): 

“Sebenarnya di desa selaganggeng sini, masalah perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS) sudah agak baik, walaupun masih ada 
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warga yang masih mengabaikan. Tapi kami selaku petugas kesehatan 
akan selalu mengingatkan kepada warga disini dengan pentingnya 
PHBS” (wawancara, 29 juli 2009). 

 
a. Desa sehat mandiri 

Desa sehat mandiri adalah desa yang secara mandiri mampu 

memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada 

masyarakatnya, serta antisipatif dan responsif terhadap kejadian-kejadian 

yang dapat menimbulkan dampak pada gangguan kesehatan masyarakat. 

Salah satu indikator keberhasilan perwujudan desa sehat mandiri 

adalah nantinya Poliklinik Kesehatan Desa ( PKD ) tidak hanya berfungsi 

sebagai sarana pelayanan kesehatan, tetapi juga sekaligus sebagai pusat 

informasi kesehatan. Secara aktif PKD akan memberikan penyuluhan 

kesehatan kepada masyarakat di pedesaan. 

Dengan demikian pengetahuan masyarakat tentang kesehatan akan 

meningkat dan mereka sadar tentang pentingnya perilaku hidup sehat serta 

bisa melindungi diri dari hal-hal yang membahayakan kesehatan. Seperti 

yang diungkapkan oleh Bidan Ani (35 th) sebagai kepala Poliklinik 

Kesehatan Desa (PKD): 

“kami sebagai tenaga kesehatan PKD selalu mengadakan penyuluhan 
tentang pentingnya perilaku hidup sehat setiap enam bulan sekali. 
kami selalu memantau dan mengingatkan kepada warga mengingat 
tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan” (wawancara, 29 juli 
2009). 

 
b. Poliklinik Kesehatan Desa ( PKD ) 

Perencanaan pembangunan kesehatan pada umumnya dan 

perencanaan dalam rangka menuju Desa Sehat Mandiri pada khususnya 
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merupakan tahapan penting dari agenda meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat, dan agenda meningkatkan kemandirian masyarakat, yang 

penjabarannya adalah untuk meningkatkan akses dan cakupan masyarakat 

terhadap upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga bisa 

menopang pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. 

Hasil dan Perwujudan dari adanya Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) 

secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. PKD menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di perdesaan, 

dibawah pengawasan dan pendelegasian wewenang kepala puskesmas 

2. Lembaga PKD, dengan dimotori oleh bidan desa dan bersama-sama 

dengan perawat, sanitarian, dan ahli gizi, berperan dalam 

meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang faktor-

faktor yang menimbulkan gangguan kesehatan. 

3. PKD bersama petugas kesehatan desa dan masyarakat melakukan 

pengumpulan data atau pemetaan kesehatan ibu hamil; ibu hamil 

resiko tinggi; bayi; balita; kondisi gizi masyarakat; dan kesehatan 

lingkungan. 

4. Lembaga PKD bersama petugas kesehatan desa meningkatkan 

kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membangun sistem 

kewaspadaan dini terhadap wabah, klb, dan bencana alam. 

5. Lembaga PKD bersama-sama dengan masyarakat membangun dan 

melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat / PHBS, serta 

merencanakan dan menyiapkan mekanisme rujukan. 
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6. PKD juga menyiapkan sumber pembiayaan pelayanan kesehatan 

melalui peningkatan kepesertaan JPKM, disamping dukungan 

pembiayaan dari pemerintah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yogie (24 th): 

”Bahwa Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) sangat berperan penting dalam 
menangani kesehatan di tingkat desa” (wawancara, 29 juli 2009) 

 

  
Gambar 5: Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Selaganggeng (Sumber: Dokumentasi 

prbadi, 2009) 
 

Lebih lanjut ibu Aminah (30 th) sebagai peserta JPKM sedang 

memeriksakan anaknya menuturkan bahwa ; 

“dengan adanya JPKM, kami sekeluarga sangat terbantu dalam hal 
pemeliharaan kesehatan. Ini saya Cuma bawa kartu JPKM”.  

 
 

Program JPKM sangat penting bagi semua kalangan masyarakat di Desa 

Selaganggeng. Mulai dari pelayanan kesehatan sampai ke pencegahan 

terhadap pennyakit. 
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B. Pembahasan 

1. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) 

Kabupaten Purbalingga Sebagai Upaya Peningkatan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

 Program Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) di 

Kabupaten Purbalingga yang telah digalakkan dari tahun 2001 merupakan 

konsep bagaimana tercipta pelayanan pemeliharaan kesehatan bermutu 

dengan biaya terkendali, yaitu jaminan mengacu pada cara 

penyelenggaraan, azas usaha bersama dan kekeluargaan, pemeliharaan 

kesehatan paripurna dan pembiayaan pra-upaya.  

Program JPKM Kabupaten Purbalingga ini ada empat pelaku, yaitu 

peserta JPKM (terdiri dari Strata I, Strata II, dan Strata III), Bapel JPKM 

adalah sebagai pengelolala JPKM yang berada di tingkat Kabupaten 

Purbalingga, pemeri pelayanan kesehatan (terdiri dari PPK I: PKD, PPK 

II: Puskesmas, PPK III: RSUD) dan Badan Pembina (Bupati Kabupaten 

Purbalingga, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga).  

Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) di kabupaten 

ini boleh jadi salah satu bentuk managed care yang diterapkan di 

Indonesia saat ini. Ada empat pelaku JPKM, yaitu peserta, Bapel, Pemberi 

Pelayanan Kesehatan (PPK) dan Badan Pembina (Bapim). Pemerintah 

selaku Badan Pembina berperan sebagai regulator, dan berkewajiban 

membayar premi bagi masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 45 bahwa masyarakat miskin dibiayai negara. 

Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah berkewajiban 
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mensubsidi PNS karena merupakan pemilik. Seperti yang telah 

disinggung, Managed care merupakan suatu bentuk asuransi kesehatan 

yang disusun berdasarkan jumlah anggota terdaftar (kapitasi) dengan 

kontrol mulai dari perencanaan pelayanan serta meliputi ketentuan, yaitu 

ada kontrak dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) untuk pelayanan 

yang komprehensif, penekanan agar peserta tetap sehat sehingga utilisasi 

berkurang, unit layanan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan 

serta ada program peningkatan mutu layanan. Pembayaran jasa provider 

dilakukan dengan cara pembayaran dimuka (pre-payment) atau setelah 

pelayanan diberikan namun PPK tetap dapat mempertanggung-jawabkan 

baik biaya maupun kualitas layanan. 

Menunjuk pada azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan yang 

tercantum JPKM di Kabupaten Purbalingga berkaitan dengan usaha 

bersama, yang menghendaki peran aktif badan penyelenggara, peserta dan 

pemberi pelayanan kesehatan untuk bersama-sama secara kekeluargaan 

mengendalikan mutu dan biaya pemeliharaan kesehatan. Dengan 

demikian, dapat dijaga keseimbangan dan keserasian dalam membela 

kepentingan masing-masing. Mengamati perkembangan JPKM di desa 

Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, dipandang telah 

mampu memberi perubahan yang positif sesuai dengan pedoman JPKM 

Kabupaten Purbalingga, dimana setiap penyelenggaraan jaminan 

pemeliharaan kesehatan telah terselenggara pemeliharaan kesehatan 

paripurna dan berkesinambungan, terjaganya mutu pemeliharaan 
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kesehatan sesuai dengan standar yang disepakati, efisiensi dan kelancaran 

memperoleh pelayanan kesehatan bagi pesertanya, efektivitas dari upaya 

pemeliharaan kesehatan bagi peningkatan derajat kesehatan bagi 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat pesertanya. 

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (JPKM) di Desa Selaganggeng Kecamatan 

Mrebet Kabupaten Purbalingga 

Pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat (JPKM) di Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten 

Purbalingga sebagaimana aturan Depkes Kabupaten Purbalingga 

diselenggarakan sebagai upaya pemeliharaan kesehatan yang terpadu 

dengan pembiayaannya. Program ini mempunyai beberapa mekanisme 

pelaksanaan tertentu, yang menjadi ciri khas dari Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (JPKM). Di Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet 

Kabupaten Purbalingga adalah pelaksanaan secara utuh agar 

penyelenggaraan upaya pemeliharaan kesehatan dapat menjamin 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat pesertanya melalui 

terpeliharanya pemerataan, terjaganya mutu, serta terkendalinya 

pembiayaan kesehatan, sehingga menguntungkan dan memuaskan semua 

fihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (JPKM). Oleh karenanya program ini telah 

melibatkan masyarakat desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet terutama 

peserta program JPKM sebagai usaha bersama yang menghendaki peran 
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aktif badan penyelenggara, peserta, dan pemberi pelayanan kesehatan 

untuk bersama-sama secara kekeluargaan mengendalikan mutu dan biaya 

pemeliharaan kesehatan. Dengan demikian dapat dijaga keseimbangan dan 

keserasian dalam membela kepentingan masing-masing. Sedangkan 

pemeliharaan kesehatan masyarakat yang paripurna diselenggarakan 

secara menyeluruh meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, 

rehabilitatif, terpadu, dan berkesinambungan.  

Upaya progres dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(JPKM) di desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet boleh dikatakan telah 

berjalan secara signifikan, salah satunya dari pengobatan rawat jalan 

mendapat dukungan dari kegiatan preventif atau promotif. Selain itu 

pembiayaan secara pra-upaya, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) 

dibayar di muka atau pra-upaya (prepaid) oleh badan penyelenggara untuk 

memelihara kesehatan sejumlah peserta berdasarkan paket pemeliharaan 

kesehatan telah disepakati bersama. Pandangan Pra-upaya dapat diartikan 

bahwa peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) 

membayar di muka sejumlah iuran secara teratur badan penyelenggara 

agar kebutuhan pemeliharaan kesehatan peserta terjamin. Mengingat 

pelaksanaan program JPKM di desa Selaganggeng yang telah digalakkan 

ini, sangat jelas bahwa badan pelaksana ini tidak hanya bertumpu pada 

bagaimana pengaturan pembiayaan kesehatan menjadi lebih ekonomis, 

melainkan juga Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) 

dipandang sebagai suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan 
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yang terarah dan terencana dengan pengelolaan yang efekif dan efisien 

didukung oleh pembiayaan pra-upaya yang memungkinkan peningkatan 

derajat kesehatan segenap pesertanya.  

Membahas mekanisme pelaksanaan program JPKM di Desa 

Selaganggeng Kecamatan Mrebet menitik beratkan pada adanya kontrak 

kerja, pengendalian mutu, pemantauan pemanfaatan pelayanan 

pemeliharaan kesehatan, mekanisme penanganan keluhan, pembayaran 

pra-upaya, risk profit cost sharing dan pemeliharaan kesehatan paripurna. 

Pemberi pelayanan kesehatan “managed care” JPKM itu sendiri dapat 

dikelola oleh perorangan, lembaga maupun model praktik kelompok 

dokter, dimana pelakunya harus tenaga kesehatan berlisensi yang telah 

menanda tangani kontrak kerja dengan managed care. Persyaratan yang 

diperlukan bagi PPK program JPKM di desa Selanganggeng telah sesuai 

dengan jurus-jurus JPKM baik kepemilikan izin operasional praktek, telah 

menyetujui kontrak kerja, menyelenggarakan pelayanan pemeliharaan 

kesehatan paripurna, bersedia dibayar secara pra-upaya, melaksanakan 

kendali mutu, mempunyai standar pelayanan medis, dan melaksanakan 

pencatatan pelaporan kegiatan. Namun, jika melihat adanya lonjakan biaya 

pelayanan kesehatan saat ini, peran dokter keluarga sangat strategis untuk 

memberikan kontribusinya, hal ini sejalan dengan pandangan Anwar 

(1996), maka diperlukan peran organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia 

(IDI) dalam penataan terselenggaranya pelayanan tersebut secara optimal. 

Dalam skema Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKPM) di 
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desa selanganggeng Purbalingga telah dikelola Bapel, dengan nama PT. 

Sadar Sehat Mandiri. Bapel dibentuk dengan SK Bupati No. 40/63 pada 

2003 yang berlaku efektif pada 7 April 2003. Namun skema ini telah 

berjalan sejak tahun fiskal 2001/2002 karena Pemerintah Purbalingga 

mengganggap penting untuk menjalankan skema ini lebih dahulu dan baru 

mengurus aturan pelaksanaannya dikemudian hari. Pemda Purbalingga 

memilih untuk membentuk Bapel yang terpisah untuk mengelola skema 

JKPM-nya karena menginginkan pengelolaan skema yang lebih 

independen dan tidak bergantung pada Dinas Kesehatan sehingga program 

ini dapat dikelola lebih efisien dan bertanggung jawab. 

Pelaksanaan program JPKM di desa Selanggangeng Kabupaten 

Purbalingga dapat dianggap unik dalam hal jaminan kesehatannya, karena 

tidak hanya mengikutsertakan keluarga miskin dalam skemanya, tapi juga 

keluarga non-miskin. Klien keluarga miskin (Gakin) menerima jaminan 

kesehatan gratis yang di subsidi pemerintah, sementara keluarga non 

miskin membayar premi, baik 50 % atau 100 % dari total preminya. 

Tujuan program ini adalah untuk mencapai jaminan universal untuk semua 

warga masyarakat di desa Selaganggeng Kabupaten Purbalingga, baik 

yang miskin (yang sebelumnya menerima subsidi JPS-BK) maupun yang 

tidak miskin. Bapel di Purbalingga menyediakan tiga paket bantuan yang 

hampir sama, dan jika masyarakat ingin bergabung sebagai anggota, maka 

layak menerima paket bantuan tersebut dengan premi yang disesuaikan 

berdasarkan pendapatannya.  
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Peserta JPKM di desa Selaganggeng kabupaten Purbalingga adalah 

penduduk Purbalingga tanpa kriteria. Rekruitmen kepesertaan JPKM 

dilaksanakan dalam waktu terbatas, yaitu dalam waktu satu bulan 

pendaftaran. Maka bagi masyarakat yang pada saat bulan pendaftaran tidak 

melakukan pendaftaran, mereka harus menunggu sampai pendaftaran 

peserta dibuka pada tahun berikutnya. Untuk peserta JPKM berkewajiban 

membayar premi yang telah ditetapkan, besaran premi sama bagi seluruh 

peserta JPKM. Sehubungan dengan adanya subsidi premi dari pemerintah, 

maka besaran premi yang harus dibayar untuk setiap keluarga menjadi 

tidak sama, dan ini tergantung pada kelompok tingkat ekonomi keluarga 

dimaksud. Penetapan keluarga miskin, didasarkan pada Kriteria Gakin 

yang dikeluarkan oleh Bupati Purbalingga dengan SK Bupati Purbalingga 

nomor: 460/453/2001.  

Metode yang digunakan untuk menetapkan bahwa sebuah keluarga 

dikategorikan miskin adalah melalui sensus yang dilakukan dengan 

bantuan kader kesehatan. Dari hasil sensus ini diperoleh data gakin sebesar 

37.933 KK atau sebesar 33% penduduk. Jumlah Gakin pada periode 

JPSBK sebesar 115.000 KK, sehingga selisih antara Gakin yang 

didasarkan pada kriteria JPSBK dan Gakin dengan SK Bupati 

dikategorikan sebagai Paska Gakin, dengan jumlah sebesar 77.067 Kepala 

Keluarga. Peserta skema JKPM dibagi dalam tiga kategori berdasarkan 

penghasilannya keluarga miskin (Gakin) bebas biaya.  
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Biasanya anggota Gakin/Strata I bekerja sebagai pekerja serabutan 

atau petani gurem. Keluarga yang pernah miskin (keluarga pasca-Gakin): 

tingkat penghasilannya dan kondisi hidupnya di atas kelompok miskin: 

membayar 50% dari total premi (saat ini Rp50.000). Umumnya adalah 

pekerja informal seperti tukang ojek dan penarik becak. Keluarga 

nonmiskin / kaya (keluarga non-Gakin): anggota yang “kaya” atau yang 

dapat membayar penuh preminya (saat ini Rp100.000). Para kader, 

(sukarelawan lokal) hanya membayar 50% premi namun menerima paket 

bantuan Strata III. Secara umum, para anggota Strata III adalah para 

pedagang eceran menengah atau besar. Penyedia layanan kesehatan di 

Purbalingga yang menerima anggota JKPM sebagai pasien dikategori 

sebagai berikut: Penyedia pelayanan kesehatan kelas I (PPK I): Puskesmas 

dan Bides. Semua anggota JPKM diharapkan untuk mengupayakan 

layanan kesehatan dari puskesmas terlebih dahulu. Penyedia pelayanan 

kesehatan II (PPK II): Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah sakit 

ini menerima pasien JKPM yang dirujuk dari puskesmas. Sedangkan cara 

penggunaan kartu JPKM peserta warga di desa selaganggeng adalah 

menyerahkan fotocopy kartu JPKM dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

serta menunjukkan kartu JPKM asli. Setelah itu peserta JPKM sudah dapat 

merasakan pelayanan kesehatan, baik yang rawat inap maupun yang rawat 

jalan. Jika dari pihak Puskesmas tidak mampu menangani penyakit pasien 

peserta JPKM, maka pihak Puskesmas membuat rujukan agar dirawat di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten Purbalingga.  
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Peserta JPKM di desa Selaganggeng sudah merasakan manfaat dari 

JPKM, mereka tidak malu atau sungkan dalam menggunakan kartu JPKM 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena itu semua adalah Hak 

dari peserta JPKM, yaitu mendapatkan pelayanan rawat jalan dan rawat 

inap di Puskesmas dan di Rumah Sakit Umum Purbalingga. Untuk rawat 

inap maksimal tiga hari.  

Telah disadari bahwa premi yang ditetapkan berdasarkan 

pengalaman JPSBK akan tidak mencukupi untuk pelayanan kesehatan di 

tingkat Puskesmas dan RS. Namun untuk mengawali pelaksanaan program 

yang belum dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat diperlukan 

suatu keberanian mencoba, dan diharapkan pada kurun waktu berikutnya 

besaran premi dapat sedikit demi sedikit disesuaikan Tanpa penambahan 

atau penyesuaian terhadap nilai inflasi, besaran asumsi dana untuk Gakin 

ini diajukan ke Pemda kabupaten untuk mendapatkan persetujuan sebagai 

besaran premi JPKM untuk satu keluarga, sehingga besaran premi JPKM 

adalah Rp. 25.000/KK/th. Pemkab menyetujui dan menyediakan anggaran 

dari DAU sebesar 1,2 milyar rupiah  

 
3. Keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat di Desa 

Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, yang 

dilakukan pemerintah melalui program Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (JPKM) 

Hingga sekarang model pembangunan pasca Orde Baru, belum 

banyak berubah. Isu pemberdayaan masyarakat masih sekedar hiasan kata 
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yang kenyataannya tak kunjung tiba. Tapi kali ini ada sesuatu yang 

berbeda dan menarik untuk diperhatikan di Kabupaten Purbalingga. Di 

mulai tahun 2001 pemerintah Kabupaten Purbalingga telah meluncurkan 

program yang akan semakin meningkatkan akses masyarakat kepada 

pelayanan kesehatan yaitu Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat (JPKM), dimana salah satu desa prioritas untuk program ini 

adalah desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. 

Program JPKM sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia, akan 

tetapi model yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Purbalingga sebagai penanggung jawab Program ini 

merupakan model yang terbaru, dan di Indonesia model ini merupakan 

yang pertama kali, dan program JPKM ini merupakan upaya 

menerjemahkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang 

menjadikan Bidang Kesehatan sebagai salah satu Pilar Pembagunan. 

Pihak Badan Pengelola (Bapel) JPKM Kabupaten Purbalingga 

telah melakukan sosialisasi secara berkesinambungan sejak dimulainya 

program ini yakni di tiap kecamatan terkhusus di desa Selaganggeng 

Kecamatan Mrebet, ke kalangan swasta, ibu-ibu PKK/ Dharma Wanita dan 

siaran pers di media cetak dan elektronik setempat. “Sosialisasi terbaik 

adalah berita dari mulut ke mulut, apabila masyarakat peserta JPKM desa 

Selaganggeng memang mendapat pelayanan yang baik dan wajar ketika 

menggunakan haknya berobat di sarana pelayanan kesehatan seperti yang 

dijanjikan. 
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Namun wujud Pembangunan kesehatan khususnya di Kabupaten 

Purbalingga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar 

yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam hal pemenuhan, 

pemerataan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta tenaga 

kesehatan. Harus diakui bahwa pada saat ini jumlah dan kualitas tenaga 

kesehatan masih belum mencukupi, prasarana dan fasilitas pelayanan 

kesehatan masih kurang dan belum menjangkau seluruh wilayah secara 

memadai. Kondisi tersebut tentu saja harus mendapat perhatian yang lebih 

dari pemerintah dalam rangka peningkatan akses dan jangkauan 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. 

Permasalahan yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) juga merupakan permasalahan yang masih perlu untuk terus 

ditingkatkan, mengingat kebersihan dan kesehatan lingkungan sangat 

berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Di desa Selaganggeng 

cakupan air bersih, cakupan saluran pembuangan air limbah dan cakupan 

jamban keluarga harus terus diupayakan peningkatannya.  

Peningkatan Desa sehat mandiri adalah desa yang secara mandiri 

mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada 

masyarakatnya, serta antisipatif dan responsif terhadap kejadian-kejadian 

yang dapat menimbulkan dampak pada gangguan kesehatan masyarakat.  

Salah satu indikator keberhasilan perwujudan desa sehat mandiri 

adalah nantinya Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) tidak hanya berfungsi 

sebagai sarana pelayanan kesehatan, tetapi juga sekaligus sebagai pusat 
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informasi kesehatan. Secara aktif PKD akan memberikan penyuluhan 

kesehatan kepada masyarakat di pedesaan, dengan demikian pengetahuan 

masyarakat tentang kesehatan akan meningkat dan mereka sadar tentang 

pentingnya perilaku hidup sehat serta bisa melindungi diri dari hal-hal 

yang membahayakan kesehatan.  

Perencanaan pembangunan kesehatan pada umumnya dan 

perencanaan dalam rangka menuju Desa Sehat Mandiri pada khususnya 

merupakan tahapan penting dari agenda meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat, dan agenda meningkatkan kemandirian masyarakat, yang 

penjabarannya adalah untuk meningkatkan akses dan cakupan masyarakat 

terhadap upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga bisa 

menopang pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.  

Hasil dan Perwujudan dari adanya Poliklinik Kesehatan Desa 

(PKD) secara garis besar dapat digambarkan adanya Poliklinik Kesehatan 

Desa (PKD) menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di 

pedesaan, dibawah pengawasan dan pendelegasian wewenang kepala 

puskesmas, Lembaga Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), dengan dimotori 

oleh Bidan desa dan bersama-sama dengan Perawat, Sanitarian, dan Ahli 

gizi, berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kepedulian 

masyarakat tentang faktor-faktor yang menimbulkan gangguan kesehatan, 

Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) bersama petugas kesehatan desa dan 

masyarakat melakukan pengumpulan data atau pemetaan kesehatan ibu 

hamil; ibu hamil resiko tinggi; bayi; balita; kondisi gizi masyarakat; dan 
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kesehatan lingkungan, Lembaga Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) 

bersama petugas kesehatan desa meningkatkan kesadaran dan kepedulian 

masyarakat untuk membangun sistem kewaspadaan dini terhadap wabah 

dan bencana alam, Lembaga PKD bersama-sama dengan masyarakat 

membangun dan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), 

serta merencanakan dan menyiapkan mekanisme rujukan, PKD juga 

menyiapkan sumber pembiayaan pelayanan kesehatan melalui peningkatan 

kepesertaan JPKM, disamping dukungan pembiayaan dari pemerintah. 

Perwujudan peranan masyarakat desa Selaganggeng kecamatan 

Mrebet cukup besar dalam pembiayaan kesehatan ini masih perlu didorong 

agar dikelola dengan lebih efektif dan efisien, karena ¾ nya masih berupa 

pengeluaran biaya langsung yang tidak terencana dan masih merupakan 

beban perorangan yang belum diringankan dengan usaha bersama dan 

kekeluargaan. Sementara itu, bila dikaitkan dengan keberhasilan 

pembangunan selama PJP I telah membawa Indonesia kepada beberapa 

tantangan baru, yaitu perubahan demografi dengan meningkatnya 

penduduk usia kerja dan usia lanjut, perubahan sosio-ekonomi dengan 

meningkatnya industrialisasi, pendapatan perkapita dan tuntutan terhadap 

mutupelayanan masyarakat, perubahan pola penyakit dengan 

meningkatnya penyakit tidak menular, gangguan akibat kemunduran 

fungsi tubuh, keganasan dan sebagainya, serta 

 perkembangan Iptek di bidang kesehatan yang disamping memberikan 

manfaat yang besar bagi kesehatan juga cenderung menjadikan pelayanan 
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kesehatan lebih canggih dan mahal. Selain menimbulkan beban ganda bagi 

pembangunan kesehatan, pelbagai perubahan tersebut juga akan 

meningkatkan pembiayaan kesehatan, yang bila tidak dikendalikan dapat 

menghambat pemerataan dan peningkatan mutu upaya kesehatan; sehingga 

dapat menghambat tercapainya peningkatan derajat kesehatan dan 

produktivitas bangsa.  

Sering dikemukakan bahwa pelayanan kesehatan akan dapat lebih 

bermutu dan lebih merata kalau tersedia cukup dana untuk 

meningkatkannya. Namun yang acapkali terjadi adalah bahwa 

penambahan dana malah menaikkan biaya kesehatan bila sitem 

kesehatannya tidak dikelola untuk mencegah terjadinya inefisiensi 

penggunaan dana. Lagi pula sitem pelayanan kesehatan yang inefisien itu 

akan selalu menghabiskan dana yang ada, berapapun penambahannya. 

Pengalaman itu mengajarkan bahwa perbaikan dalam sistem pemeliharaan 

kesehatan kepada masyarakat terutama di desa Selaganggeng Kecamatan 

Mrebet, memerlukan perubahan dan peningkatan sekaligus serta serentak 

atas tiga hal, sebagai berikut: perbaikan sistem pelayanan kesehatan, 

sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efisien, lebih efektif dan lebih 

bermutu. perbaikan sistem pembiayaan kesehatan berdasarkan dana pra-

upaya sedemikian rupa, sehingga pengelolaannya lebih rasional, 

peningkatan peranserta masyarakat, sehingga pemeliharaan kesehatan 

dirasakan sebagai tanggung jawab dan usaha bersama.  
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Upaya pemeliharaan kesehatan dapat membawa hasil yang 

diharapkan, bila diberikan penekanan yang sama kepada ketiga hal 

tersebut secara serentak dan sekaligus.  

Dengan demikian, harus dikembangkan suatu cara 

penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan di desa Selaganggeng 

Kecamatan Mrebet yang merangkum ke tiga hal tersebut dan diarahkan 

pada: 

1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar dapat secara efektif dan 

efisien dan efisien meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

2) Pengendalian biaya, agar pelayanan kesehatan dapat lebih terjangkau 

oleh masyarakat. 

3) Pemeratan upaya kesehatan dengan peranserta masyarakat, agar setiap 

orang dapat menikmati hidup sehat.  

Pengendalian biaya umpamanya jangan menyebabkan mutu dan 

pemerataan menurun. Usaha meningkatkan mutu tidak perlu berarti biaya 

menjadi tidak terjangkau. Begitu pula, peningkatan pemerataan jangan 

mengakibatkan mutu menurun. Cara pengendalian terpadu terhadap ke tiga 

hal inilah yang kemudian dirumuskan sebagai JPKM. Sebenarnya dalam 

setiap upaya pembangunan kesehatan, hal-hal ini perlu Untuk menjamin 

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan dan 

peningkatan mutu upaya kesehatan serta pengendalian pembiayaan 

kesehatan di masa yang penuh tantangan ini, UU no. 23 tahun 1992 

tentang Kesehatan telah menggariskan JPKM sebagai suatu “cara 
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penyelenggaraan” pemeliharaan kesehatan yang terpadu dengan 

pembiayaannya. Program JPKM juga merupakan cara pemeliharaan 

kesehatan masyarakat desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet yang 

diselenggarakan sebagai suatu usaha bersama guna mengefektifitaskan dan 

mengefisienkan pembiayaan yang sebagian besar kurang lebih 70% sudah 

berasal dari masyarakat. Jadi, pengembangan program JPKM sejalan 

dengan kebijakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dengan lebih memusatkan 

peran pemerintah untuk mengatur, membina dan menciptakan iklim yang 

semakin mendorong peningkatan peran serta masyarakat itu. 

Masyarakat peserta JPKM di desa Selaganggeng dengan adanya 

program JPKM, perilaku sakitnya kalau ada anggota keluarga yang sakit 

baik ringan ataupun yang berat langsung dibawa ke Puskesmas untuk 

mendapatkan penanganan intensif. 



 

i 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan 

beberapa hal : 

1. Program JPKM di kabupaten Purbalingga digalakkan mulai tahun 2001 

merupakan konsep bagaimana terciptanya pelayanan pemeliharaan 

kesehatan yang bermutu dengan biaya yang terkendali. Program JPKM 

juga merupakan suatu cara penyelenggaraan kesehatan yang terarah dan 

terencana dengan pengelolaan yang efektif , efisien, dan didukung oleh 

pembiayaan pra-upaya yang meningkatkan derajat kesehatan segenap 

pesertanya. Sehingga perkembangan program JPKM di kabupaten 

Purbalingga dari tahun 2001 hingga sekarang dapat bertahan dan diminati 

warga masyarakat Purbalingga.  

2. Pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(JPKM) di desa Selaganggeng telah melibatkan berbagai pihak terutama 

peserta program JPKM yang dibagi menjadi tiga strata yaitu strata I 

(Gakin), strata II (Keluarga Pasca-Gakin) dan strata III (Non miskin/kaya); 

badan pengelola (Bapel); dan pemberi pelayanan kesehatan (PPK I : PKD, 

PPK II: Puskesmas, dan PPK III: RSUD) telah bersama-sama secara 

kekeluargaan mengendalikan mutu dan biaya pemeliharaan kesehatan. 

3. Sudah 96 % penduduk desa Seganggeng sekarang telah terikat sebagai 
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pengguna JPKM, sehingga sangat memudahkan dan mendekatkan, serta 

meringankan biaya dalam mengakses pelayanan kesehatan, baik dari PPK 

I, PPK II dan PPK III. secara garis besar dapat digambarkan adanya 

Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) menjadi ujung tombak pelayanan 

kesehatan dasar di pedesaan, dibawah pengawasan dan pendelegasian 

wewenang kepala puskesmas. Lembaga Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), 

dengan dimotori oleh Bidan desa dan bersama-sama dengan Perawat, 

Sanitarian, dan Ahli gizi, berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan 

kepedulian masyarakat tentang faktor-faktor yang menimbulkan gangguan 

kesehatan. Lembaga PKD bersama-sama dengan masyarakat membangun 

dan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), PKD juga 

menyiapkan sumber pembiayaan pelayanan kesehatan melalui kepesertaan 

JPKM, disamping dukungan pembiayaan dari pemerintah. Sehingga 

terwujud Desa Sehat Mandiri dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat desa Selaganggeng. 

 

B. Saran  

1. Guna mewujudkan peningkatan derajad kesehatan masyarakat melalui 

pemeliharaan kesehatan yang paripurna, sangat diperlukan upaya 

bersama dari seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah sebagai 

penentu kebijakan dan petugas kesehatan yang melayani masyarakat, 

maupun swasta sebagai mitra pemerintah untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan, serta masyarakat dan juga swasta sebagai konsumen 
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yang membentuk dan menikmati pelayanan kesehatan. Kebersamaan 

ini menjadi sangat penting mengingat kemampuan pendanaan saat ini, 

baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat, sangat 

terbatas hingga sulit untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan 

yang sesuai kebutuhan secara berkesinambungan. 

2. Badan Pembina harus melaksanakan pemantauan dan pembinaan yang 

lebih intensif, terutama terhadap kepatuhan pengelola JPKM, serta 

menjaga jaminan mutu pelayanan PPK I, PPK II, dan PPK III dan 

meningkatkan pola pengaturan tenaga medis guna pemenuhan tenaga 

kesehatan sesuai standar profesi dalam upaya menyongsong era 

globalisasi. 

3. Untuk meningkatkan mutu PKD maka perlu ditambah tenaga kesehatan 

yang lebih profesional dan berkompetensi di bidang kesehatan yaitu setiap 

PKD harus ada seorang Dokter. 
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