
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional, dalam 

pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal.  Kenyataan yang terjadi sampai saat ini 

derajat kesehatan masyarakat masih rendah khususnya masyarakat miskin, hal ini 

dapat digambarkan bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi bagi 

masyarakat miskin tiga kali lebih tinggi dari masyarakat tidak miskin. Salah satu 

penyebabnya adalah karena mahalnya biaya kesehatan sehingga akses ke 

pelayanan kesehatan pada umumnya masih rendah (Kurniati, 2008 ; 6).

Banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan didalam pelayanan kesehatan 

terutama yang terkait dengan biaya pelayanan kesehatan, ketimpangan tersebut 

diantaranya diakibatkan perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi 

kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran 

swadana. Selama ini dari aspek  pengaturan masalah kesehatan baru di atur dalam 

tataran Undang-Undang dan peraturan yang ada dibawahnya, tetapi sejak 

Amandemen UUD 1945 perubahan ke dua dalam Pasal 28H Undang–Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 
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hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan 

(Kurniati, 2008 ; 8). 

Dalam Amandemen UUD 1945 perubahan ke tiga Pasal 34 ayat (3) dinyatakan 

bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

dan fasilitas umum yang layak. Untuk memenuhi dan mewujudkan hak bagi setiap 

warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan kewajiban 

pemerintah penyediaan fasilitas kesehatan sebagai amanat UUD 1945 serta 

kesehatan adalah merupakan kesehatan merupakan Public Good maka dibutuhkan 

intervensi dari Pemerintah.

Dari dampak krisis ekonomi yang ditimbulkan tersebut, maka pemerintah 

menunaikan hak warga Negara, yaitu dengan diadakannya program Jaring 

Pengaman Sosial Sektor Kesehatan. Program-program tersebut diharapkan dapat 

membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak dari krisis 

ekonomi dan program-program tersebut dapat  kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 1    Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial sektor Kesehatan
No Nama Program Tahun Pelaksanan

1 JPSBK 1997-2000
2 PDPSE-BK & KS 2001
3 PKPS-BBM 2002-2004
4 JKMM/ASKESKIN 2005-2008
5 JAMKESMAS 2008 - sekarang

Sumber : Biro Hukum Dan Organisasi Departemen Kesehatan RI  2008

Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan,  sejak 

tahun 1998 Pemerintah melaksanakan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan 

penduduk miskin. Dimulai dengan pengembangan Program Jaring Pengaman 

Sosial (JPS-BK) tahun 1998 – 2001,  Program Dampak Pengurangan Subsidi 

Energi (PDPSE) tahun 2001 dan Program Kompensasi Bahan Bakar Minyak 
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(PKPS-BBM) Tahun 2002-2004. Pada tahun 2005-2008 pemerintah 

mengeluarkan Askeskin dan yang terbaru sejak 2008 sampai dengan sekarang 

dikeluarkanlah program Jamkesmas.

Masyarakat yang kesehatannya dijamin oleh pemerintah menginginkan 

peningkatan kualitas pelayanan terus ditingkatkan. Khususnya pada kualitas 

pelayanan kesehatan rawat inap yang mana membutuhkan biaya besar banyak dari 

mereka masyarakat miskin tidak mampu untuk membayarnya. Perubahan 

kebijakan jaminan kesehatan atau Askeskin yang terjadi sangat cepat dan 

kurangnya sosialisasi mengakibatkan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan 

masyarakat miskin sulit mengikuti. Dalam hal ini, diperlukan pengaturan yang 

lebih baik menyangkut kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan pada 

masyarakat miskin dan cakupan pelayanan lebih baik. 

Cakupan atau paket pelayanan dalam pelaksanaan program untuk peningkatan 

kesehatan masyarakat sebelum krisis ekonomi diatas terus ditingkatkan demi 

terwujudnya taraf kesehatan masyarakat dan dalam mewujudkan hak masyarakat, 

yang kesehatannya dijamin oleh Negara. Pelaksanaan program yang dicanangkan 

pemerintah tidak lepas dari kendala atau masalah dalam proses pelaksanaannya. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi hak setiap 

warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, krisis moneter 

yang terjadi sekitar tahun 1997 telah memberikan andil meningkatkan biaya 

kesehatan berlipat ganda, sehingga menekan akses penduduk, terutama penduduk 

miskin terhadap pelayanan kesehatan.
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 Banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan pelayanan kesehatan yang 

mendorong peningkatan biaya kesehatan, diantaranya perubahan pola penyakit, 

perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan 

berbasis pembayaran out of pocket, dan subsidi pemerintah untuk semua lini 

pelayanan, disamping inflasi di bidang kesehatan yang melebihi sektor lain, dan 

sebaliknya dana yang berlebih di Puskesmas, juga menimbulkan fungsi ganda 

pada  PPK yang harus berperan sebagai ‘Payer’ sekaligus ‘Provider’ (Pedoman 

Pelaksanaan Jamkesmas, 2008 ; 10).

Dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional merupakan perubahan yang mendasar bagi perasuransian 

di Indonesia khusunya Asuransi Sosial dimana salah satu program jaminan sosial 

adalah jaminan kesehatan. Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 

tahun 2004 dinayatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan 

agar peserta memperolah manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 

dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar,  hal ini merupakan salah satu bentuk 

atau cara agar masyarakat dapat dengan mudah melakukan akses ke fasilitas 

kesehatan atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun demikian undang-

Undang tersebut belum dapat di implementasikan mengingat aturan pelaksanaan 

berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden sampai 

dengan saat ini belum satupun diundangkan kecuali Keputusan Presiden tentang 

Pengangkatan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Belum dapat 

diimplementasikannya Undang– Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional semakin membuat kelompok masyarakat tertentu yaitu 
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masyarakat miskin dan tidak mampu sulit untuk mendapatkan pelayanan (Biro 

Hukum Dan Organisasi Departemen Kesehatan RI, 2008 ; 3).

Sejak awal agenda 100 hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid satu 

telah berupaya untuk mengatasi hambatan dan kendala terkait dengan pelayanan 

kesehatan khusunya pelayanan kesehatan bagi  masyarakat miskin dan tidak 

mampu yaitu  kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Miskin. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sangat miskin, miskin 

dan tidak mampu dengan mana program Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas) mengacu pada prinsip-prinsip asuransi sosial, yaitu:

1. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu.

2. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost 

effective dan rasional.

3. Pelayanan Terstruktur, berjenjang dengan Portabilitas dan ekuitas.

4. Transparan dan akuntabel.

(Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Jamkesmas, 2008 ; 4)

Pada semester I tahun 2005, penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan 

bagi masyarakat miskin dikelola sepenuhnya oleh PT Askes (Persero) meliputi 

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan 

kesehatan rujukan di RS dengan sasaran sejumlah 36.146.700 jiwa sesuai data 

BPS tahun 2004. Dalam perjalanannya pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

miskin di semester I tahun 2005, ditemukan permasalahan yang utama yaitu 

perbedaan data jumlah masyarakat miskin BPS dengan data jumlah masyarakat 
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miskin di setiap daerah disertai beberapa permasalahan lainnya antara lain: 

program belum tersosialisasi dengan baik, penyebaran kartu peserta belum merata, 

keterbatasan sumber daya manusia PT Askes (Persero) di lapangan, minimnya 

biaya operasional dan manajemen di Puskesmas, kurang aktifnya Posyandu dan 

lain-lain (Biro Hukum Dan Organisasi Departemen Kesehatan RI, 2008 ; 5).

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka pada semester II tahun 2005, 

mekanisme penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat 

miskin diubah. Untuk pembiayaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan 

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung ke 

Puskemas melalui bank BRI. PT Askes (Persero) hanya mengelola pelayanan 

kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit (RS).  Disamping itu 

sasaran program disesuaikan menjadi 60.000.000 jiwa (Biro Hukum Dan 

Organisasi Departemen Kesehatan RI, 2008 ; 6) .

Berdasarkan pengalaman-pengalaman pelayanan kesehatan di masa lalu dan 

upaya untuk mewujudkan sistem pembiayaan yang efektif dan efisien masih perlu 

diterapkan mekanisme jaminan kesehatan yang berbasis asuransi sosial. 

Penyelenggaraan program ini melibatkan beberapa pihak yaitu Pemerintah Pusat 

(Departemen Kesehatan), Pemerintah Daerah, Pengelola Jaminan Kesehatan 

(PT.Askes (Persero), dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yaitu Puskesmas 

dan Rumah Sakit dimana masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi yang 

berbeda dengan tujuan yang sama yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan dengan 

biaya dan mutu yang terkendali.
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Berlandaskan pada upaya pengembangan sistem jaminan tersebut pada tahun 

2006, penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang 

meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan 

kesehatan rujukan di Rumah Sakit dikelola sepenuhnya melalui mekanisme 

asuransi sosial oleh PT Askes (Persero).

Dengan pertimbangan pengendalian biaya pelayanan kesehatan, peningkatan 

mutu, transparansi dan akuntabiltas, serta mengingat keterbatasan pendanaan, 

dilakukan perubahan pengelolaan program Askeskin pada tahun 2008, dengan 

memisahkan  fungsi pengelolaan dengan fungsi pembayaraan dengan didukung 

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

berlakukannya Tarif Paket Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di 

Rumah Sakit dengan nama program berubah menjadi Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (JAMKESMAS).  Peserta Jamkesmas telah dibagi dalam bentuk 

Kuota disetiap Kabupaten/Kota berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 

2006. kuota tersebut menimbulkan persoalan mengingat masih banyak masyarakat 

miskin di Kabupaten/Kota yang tidak masuk/menjadi peserta Jamkesmas 

sementara kebijakan Jamkemas adalah bagi masyarakat miskin diluar Kuota yang 

ditetapkan maka menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Biro Hukum Dan 

Organisasi Departemen Kesehatan RI, 2008 ; 7).

Program ini telah berjalan dan telah banyak hasil yang dicapai terbukti dengan 

terjadinya kenaikan yang luar biasa dari pemanfaatan program ini dari tahun ke 

tahun oleh masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu dan pemerintah 

telah meningkatkan jumlah masyarakat yang dijamin maupun pendanaannya. 
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Pelaksanaan Jamkesmas 2009 merupakan kelanjutan pelaksanaan Jamkesmas 

2008 dengan penyempurnaan dan peningkatan yang mencakup aspek kepesertaan, 

pelayanan kesehatan, pendanaan, organisasi dan manajemen. Untuk aspek 

kepesertaan, Jamkesmas mencakup 76,4 juta jiwa dengan dilakukan updating 

peserta Jamkesmas di Kabupaten/Kota, optimalisasi data masyarakat miskin, 

termasuk gelandangan, pengemis, anak terlantar dan masyarakat miskin tanpa 

identitas. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam berkontribusi terhadap 

masyarakat miskin di luar kuota. Dalam program ini, masih melibatkan PT Askes 

(Persero) yaitu  melaksanakan tugas dalam manajemen kepesertaan Jamkesmas 

(Dirjen Bina Pelayanan Medik, 2008 ; 3).

Peserta Program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu 

selanjutnya disebut peserta Jamkesmas, sejumlah 76,4 juta jiwa bersumber dari 

data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 yang dijadikan dasar penetapan 

jumlah sasaran peserta secara Nasional oleh Menteri Kesehatan RI (Menkes) 

sesuai SK Menkes Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 yang telah ditetapkan nomor, 

nama dan alamatnya melalui SK Bupati/Walikota tentang penetapan peserta 

Jamkesmas  serta gelandangan, pengemis, anak terlantar, masyarakat miskin yang 

tidak memiliki identitas, pasien sakit jiwa kronis, penyakit kusta dan sasaran 

Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum menjadi peserta Jamkesmas.

Di Provinsi Lampung jumlah masyarakat yang telah menjadi peserta Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dapat dilihat pada Tabel 2. Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan yang dimaksud bermacam-macam jenisnya,tergantung dari jenis 

pekerjaan ataupun keadaan ekonomi masyarakat.
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TABEL 2.    Jumlah Masyarakat Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 
dan yang Bukan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) di 
Provinsi Lampung tahun 2009

KAB / KOTA
JUMLAH 

PENDUDUK
JUMLAH 
PESERTA

%
BUKAN 

PESERTA
%

Bandar 
Lampung

845,822 654,089 77.33 191,733 22.67

Lampung 
Selatan

923,002 500,149 54.19 422,853 45.81

Lampung 
Tengah

1,195,623 482,190 40.33 713,433 59.67

Lampung 
Utara

585,640 536,123 91.54 49,517 8.46

Lampung 
Barat

410,723 400,477 97.51 10,246 2.49

TulangBawang 356,365 140,509 39.43 215,856 60.57

Way Kanan 417,755 204,096 48.86 213,659 51.14

Tanggamus 506,463 280,695 55.42 225,768 44.58

Lampung 
Timur

959,027 425,735 44.39 533,292 55.61

Metro 137,392 68,231 49.66 69,161 50.34

Pesawaran 429,697 221,572 51.56 208,125 48.44

Tuba Barat 264,887 117,408 44.32 147,479 55.68

Mesuji 186,524 79,315 42.52 107,209 57.48

Pringsewu 354,437 101,995 28.78 252,442 71.22

Jumlah 7,573,357 4,212,584 55.62 3,360,773 44.38

Sumber : Data Departemen Kesehatan Provinsi Lampung 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Lampung Barat memiliki 

persentase terbesar masyarakatnya yang telah menjadi peserta Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan (JPK) di Provinsi Lampung, yaitu sebesar 97,51 % dan 

yang bukan peserta hanya 2,49 %. Kabupaten Pringsewu memiliki persentase 

paling kecil masyarakatnya yang telah menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan yaitu sebesar 28,78% dan yang belum menjadi peserta sebesar 71,22%. 

Daerah Bandarlampung memiliki persentase masyarakat yang telah menjadi 
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peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sebesar 77,33% dan yang belum 

menjadi peserta sebesar 22,67%.

   
Tabel 3.   Jenis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ( JPK) dan Jumlah 

penerimanya Tahun 2009

KAB / 
KOTA

                                              JENIS JPK

JAMKES
MAS

ASKES
JAMSO
STEK

ASKES 
KOME
RSIL

JAMKES
DA / 

PKMB
 JUMLAH

Bandar 
Lampung

        263,4
11 

      115,
925 

       152,
658 

  
531,994

Lampung 
Selatan

        471,8
12 

        24,
035 

           5,
899 

  
-   

               
123 501,869

Lampung 
Tengah

        426,1
81 

        43,
294 

         12,
715 

  
-   

  
-   482,190

Lampung 
Utara

        291,2
31 

        35,
243 

  
96 

  
326,570

Lampung 
Barat

        207,0
28 

        15,
035 

  
-   

  
-   

        178,
414 400,477

Tulang 
Bawang

       131,3
77 

          8,
294 

              
838 

  
-   

  
-   140,509

Way Kanan  190,110 13,986 
     
           - 

  
-   

  
-   204,096

Tanggamus
        257,1
21 

        13,
818 

           9,
756 

  
280,695

Lampung 
Timur

        376,9
61 

        33,
362 

  
-   

  
2,667 

          12,
745 425,735

Metro
          29,5
68 

        27,
202 

           1,
584 

  
602 

            9,
275 68,231

Pesawaran
        209,4
71 

        11,
926 

              
175 

  
-   

  
-   221,572

Tuba Barat
        110,6
03 

          6,
712 

  
93 

  
-   

  
-   117,408

Mesuji
          79,3
15 

  
-   

  
-   

  
-   

  
-   79,315

Pringsewu
        101,9
95 

  
-   

              
401 

  
-   

  
-   102,396

Jumlah
     3,146,1

84 
      348,

832 
       184,

215 
  

3,269 
        200,

557 3,883,057
Sumber : Data Departemen Kesehatan Provinsi Lampung 2010

Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Lampung Selatan paling 

banyak masyarakat yang menerima bantuan program Jamkesmas yaitu sebesar 
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471.812 orang dan Kabupaten Metro adalah daerah yang paling sedikit 

masyarakatnya menerima bantuan program Jamkesmas sebanyak 29.568 orang. 

Untuk daerah Bandarlampung masyarakat penerima bantuan program Jamkesmas 

sebanyak 263.411 orang.

Apabila masih terdapat masyarakat miskin yang tidak terdapat dalam kuota 

Jamkesmas, pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab pemerintah 

daerah setempat dan mekanisme pengelolaannya mengikuti model Jamkesmas, hal 

tersebut dimaksudkan agar semua masyarakat miskin terlindungi jaminan 

kesehatan dan dimasa yang akan datang dapat dicapai. Sampai saat ini masyarakat 

yang sudah ada jaminan  kesehatan baru mencapai 50,8% dari kurang labih 230 

juta jiwa penduduk. Jumlah luncuran dana dan klaim pada program Jamkesmas di 

Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 4.   

Tabel 4.  Luncuran Dana dan Klaim
Luncuran Dana Klaim

Tahun 2008 29,776,053,851 48,701,365,635
Tahun 2009 59,652,187,000 41,258,557,138

Sumber : Data Departemen Kesehatan Provinsi Lampung 2010
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa luncuran dan yang semula pada tahun 2008 

sebesar Rp.29.776.053.851 meningkat pada tahun 2009 sebesar 

Rp.59.652.187.000, sedangkan untuk klaim yang diberikan pada tahun 2008 

sebesar Rp.48.701.365.635 dan pada tahun 2009 menurun menjadi 

Rp.41.258.557.138. Hal ini menunjukkan pada tahun 2009 dana yang dihabiskan 

untuk program ini menurun sedangkan luncuran yang diberikan meningkat pada 

tahun 2009. Rumah Sakit Abdul Moeloek adalah salah satu Rumah Sakit Rujukan 
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pasien pemegang kartu Jamkesmas. Pada Tabel 5 di bawah ini dapat dilihat 

laporan Rumah Sakit Abdul Moeloek pada pelayanan pasien Jamkesmas.

Tabel 5.  Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Peserta 
Jamkesmas Di Rumah Sakit Abdul Moeloek tahun 2008.1 – 2010.2 
(orang).

Pasien Rawat Jalan Pasien Rawat Inap

2
0
0
8

Januari 2.855 1.981
Februari 2.481 1.947
Maret 3.142 1.790
April 3.909 1.882
Mei 3.208 1.331
Juni 2.894 1.187
Juli 1.801 835
Agustus 2.122 938
September 1.883 798
Oktober 2.696 1.019
November 2.850 1.048
Desember 2.885 1.107

2
0
0
9

Januari 2.967 1.157
Februari 3.189 1.210
Maret 3.150 1.175
April 3.387 1.208
Mei 3.421 1.313
Juni 3.465 1.267
Juli 3.641 1.223
Agustus 3.329 1.301
September 2.155 1.106
Oktober 2.865 1.243
November 2.748 1.175
Desember 2.583 1.082

2010 Januari 2.109 1.323
Februari 3.485 1.208

Sumber : Data Jamkesmas Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek 2010

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2008 peserta rawat jalan yang 

paling banyak menggunakan  kartu Jamkesmas pada bulan april yaitu sebanyak 

3.909 orang dan pasien rawat inap yang menggunakan kartu Jamkesmas paling 

banyak pada bulan Januari sebanyak 1981 orang. Pada tahun 2009 paling banyak 

pasien rawat jalan yang menggunakan kartu Jamkesmas pada bulan Juli yaitu 
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sebanyak 3.641 orang sedangkan pasien rawat inap paling banyak pada bulan Mei 

yaitu sebanyak 1.313 orang.

B. Permasalahan

Bagaimana efektifitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 

terhadap pelayanan kesehatan masyarakat miskin pasien rawat jalan di Rumah 

Sakit Abdul Moloek melalui indikator ketepatan sasaran,sosialisai, dan pelayanan 

pihak Rumah Sakit.

C. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui efektifitas program Jamkesmas pada pasien Jamkesmas rawat 

jalan di Rumah Sakit Abdul Moloek melalui indikator ketepatan sasaran, 

sosialisasi, dan pelayanan pihak Rumah Sakit.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk mencapai Indonesia sehat maka perlu ada sinergi antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah, hal yang paling penting dalam mensinergikan jaminan 

kesehatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah masalah 

pembiayaan.  Masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdapat dalam 

Keputusan Bupati/Walikota akan dibiayai dari APBN, Masyarakat miskin dan 

tidak mampu diluar kuota ditanggung oleh Pemerintah Daerah dengan sumber 

biaya dari APBD, Kelompok Pekerja dibiayai dari institusi masing-masing ( PNS, 

ASABRI, JAMSOSTEK) dan kelompok individu (kaya dan sangat kaya) 
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membiayai diri sendiri dengan asuransi kesehatan komersial atau asuransi 

kesehatan lainnya.  

Sampai saat ini sudah banyak Pemerintah Daerah yang mempunyai kemampuan 

menyediakan dana melalui APBD dalam rangka memberikan jaminan kesehatan 

bagi masyarakatnya diluar kuota Jamkesmas, tetapi pelaksanaannya antara 

pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain berbeda-beda, 

sampai saat ini sekurang-kurangnya ada dua nama program dalam pelayanan 

kesehatan di daerah yaitu Jaminan Kesehatan Daerah dengan Bapel dan Pelayanan 

Kesehatan Gratis untuk semua penduduk.

Untuk memenuhi hak masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan konsititusi 

dan undang-undang, Departemen Kesehatan menetapkan kebijakan untuk lebih 

memfokuskan pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Dasar pemikirannya 

adalah selain memenuhi kewajiban pemerintah juga berdasarkan kajian bahwa 

indikator-indikator kesehatan akan lebih baik apabila lebih memperhatikan 

pelayanan kesehatan yang terkait dengan kemiskinan. Permasalahan dalam 

program Jamkesmas antara lain data peserta masih belum akurat, sosialisasi belum 

optimal, dan adanya pungutan untuk mendapatkan kartu 
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A.  Fungsi Pemerintah

Fungsi pemerintah menurut Richen. A. Musgrave (dalam Mangkoesoeharto, 

2000;2) dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja 

pemerintah, yaitu :

1. Fungsi Alokasi (Allocation Branch)

      Yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan 

publik

2. Fugsi Distribusi (Distribution Brach)

      Yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial 

ekonomi. Pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, 

kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar, macam 

ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.

3. Fungsi Stabilisasi (Stabilization Branch)

      Yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan dari kebijakan-

kebijakan yang ada. Disamping itu fungsi ini bertujuan untuk 

mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilisator perekonmian).
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Kaitan dan permasalahan fungsi atau tujuan diatas hampir selalu dijumpai pada 

setiap permasalahan megenai tujuan atau kebijakan tertentu, misalnya mengenai 

tujuan politik pembangunan, tujuan untuk kebijakan perdagangan, kesempatan 

kerja, kesempatan memperoleh pendidikan, pertanian, perburuhan, pengangkutan 

dan lain-lain

B. Pengeluaran Pemerintah

Menurut Adam Smith (dalam Sutrisno P.H, 1983 ; 384) perinsip-perinsip pokok 

pengeluaran pemerintah guna menjalankan tugas dan fungsi pemerintah sebagai 

berikut:

1. Azas Moralita

      Pengeluaran pemerintah atas azas ini didasarkan atas kumpulan nilai-nilai 

yang didukung dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dan bangsa. Nilai- nilai 

tersebut menjadi dasar dan mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

dalam masyarakat.

2. Azas Nasionalita

      Pengeluaran pemerintah pada azas ini didasarkan atas keputusan bangsa secara 

keseluruhan yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda 

dan terlepas dari kepentingan dan kebutuhan tiap-tiap warga negara.

3. Azaz Kerakyatan

      Pengeluaran pemerintah pada azaz ini didasarkan atas pertimbangan 

pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani 

lembaga kerakyatan. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus selalu 
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memperhatikan hak-hak dan kewajiban azasi rakyat yang harus dilindungi dan 

dihargai.

4. Azas Rasionalita

      Pengeluaran pemerintah pada azas ini didasarkan atas penggunaan akal jernih 

dari segala tindakan pemerintah yang konkritnya berupa tindakan pejabat-

pejabat pemerintah. Tindakan rasional ini harus memperhatikan efisiensi dan 

efektifitas. Efisiensi dalam arti mencapai tujuan yang ditetapkan hendaknya 

digunakan sumber ekonomi yang minimum. Efektifitas dalam arti dengan 

sumber daya ekonomi yang ada hendaknya digunakan sebaik-baiknya.

5. Azas Fungsionalitas

      Pengeluaran pemerintah pada azas ini didasarkan atas fungsi dan kedudukan 

dari suatu lembaga kenegaraan.

6. Azas Perkembangan

      Pengeluaran pemerintah pada azas ini didasarkan oleh perkembangan atau 

kemajuan manusia, baik sebagai mahluk biologis, mahluk sosial maupun 

mahluk budaya yang selalu membutuhkan atau kemajuan.

7. Azas Keseimbangan dan Keadilan

      Pengeluaran pemerintah pada azas ini harus memperhatikan keseimbangan 

dan keadilan. Keseimbangan adalah hubungan variabel dalam proposi yang 

tepat. Keadilan merupakan keseimbangan hubungan antara hak dan 

kewajiban, antara pemenuhan kebutuhaan kolektif dengan kebutuhan 

individual, anatra mahluk biologis dan mahluk sosial.
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Ketujuh azas tersebut dinamakan azas pengeluaran pemerintah yang ideal, bersifat 

relatif tergantung waktu dan tempat. Bagi suatu masyarakat dimana tingkat 

moralitasnya tinggi maka azas yang pertama tidak berlaku dan apabila bagi suatu 

masyarakat yang nasionalitas/patriotisme tinggi maka azas ini tidak perlu 

diperhatikan dan begitu setrusnya.

Menurut M. Soeparmoko (1997 ; 27) pengeluaran pemerintah dalam arti rill dapat 

dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh 

pengeluaran pemerintah itu, sedangkan menurut Nurdjaman (1992 ; 11) 

pengeluaran negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan 

pemerintah dan prioritas kegiatan yang dipilihnya. Soeparmoko juga 

menambahkan (1997 ; 24)  pengeluaran pemerintah itu mempunyai dua sifat 

yaitu:

1. Exhaustive : merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam 

perekonomian yang dapat langsung di konsumsi dan dapat pula untuk 

menghasilkan barang lain lagi.

2. Transfer : berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk 

kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi atau 

mungkin pula kepada negara-negara sebagai hadiah (grants).

Menurut Soeparmoko ( 1997 ; 26-32) alasan-alasan yang menyebabkan 

pengeluaran pemerinth selalu meningkat adalah:

1. Adanya perang.

2. Adanya kenaikan tingkat penghasilan masyarakat.

3. Adanya urbanisasi yang membarengi perkembangan ekonomi.
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4. Adanya perkembangan demokrasi.

5. Adanya perkembangan pemerintah itu sendiri.

6. Adanya rencana-rencana pembangunan oleh pemerintah.

C.  Kebijakan Subsidi

Menurut Soeparmoko (1997 ; 36) subsidi yang merupakan alat redistribusi 

pendapatan diartikan sebagai pajak negatif, sehingga hal itu akan menambah 

pendapatan mereka yang menerima subsidi atau yang mengalami peningkatan 

pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang 

disubsidi oleh pemerintah sehingga harga jualnya rendah. Menurut M. 

Soeparmoko (1997 ; 41) pemberian subsidi digolongkan menjadi 2 :

1. Subsidi dalam bentuk uang

      Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang 

sebagai tambahan penghasilan kepada konsumen atrau dapat pula pemerintah 

memberikan subsidi dalam bentuk menurunkan harga barang. Artinya dalam 

mengkonsumsi suatu barang konsumen hanya diwajibkan untuk membayar 

kurang dari harga barang yang sebenarnya dan selisihnya akan ditanggung 

pemerintah agar jangan sampai merugikan siprodusen barang tersebut.

2. Subsidi Innatura

      Apabila pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah 

tertentu dengan jumlah tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut 

bayaran atau mungkin dengan pembayaran tetap dibawah harga pasar.
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Pengaruh subsidi barang (Innatura) dengan jumlah tertentu bisa sebagai berikut :

1. Mengurangi jumlah pembelian untuk barang-barang yang disubsidikan 

tetapikonsumsi total bertambah.

2. Tidak mengubah konsumsi total.

3. Konsumsi menjadi terlalu tinggi.

4. Konsumsi menjadi terlalu rendah.

Bila dibandingkan 2 subsidi diatas bisa dilihat bahwa pemberian subsidi dalam 

bentuk uang jauh lebih efisien dibandingkan dengan subsidi barang. Hal itu 

karena :

1. Kepuasan yang diperoleh masyarakat bisa lebih maksimum karena dengan 

adanya subsidi tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta tidak 

membatasi piihan masyarakat / konsumen akan suatu barang.

2. Jumlah anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk subsidi uang 

tersebut jauh lebih kecil ketimbang subsidi barang.

D. Pengertian Efektivitas Dan Pengukuran Efektivitas.

A. Pengertian Efektifitas.

Konsep Efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli organisasi dan manajemen 

memiliki makna yang berbeda yang bergantung pada kerangka acuan yang 

dipergunakan. Menurut Winarno Surahmat (1998 ; 38) efektivitas adalah keadaan 

yang menunjukan sejauh mana apa yang direncanakan atau yang diinginkan dapat 

terlaksana atau dapat tercapai. Hessel (2005 ; 138) menekankan pentingnya 
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efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas 

adalah kunci dari kesuksesan suatu organasasi. Sedangkan Miller (1997 ; 292) 

dalam Hessel (2005 ; 139) mengemukakan bahwa efektivitas dimaksud sebagai 

tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus 

dibedakan dengan efisiensi, karena efisiensi mengandung pengertian 

perbandingan antar biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung 

dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas bahwa efektifitas merupakan suatu 

kegiatan yang menunjukan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan 

manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dahulu. Tercapainya 

suatu tujuan manajemen (artinya manajemen yang efektif) tidak selamanya 

disertai efisiensi yang maksimum. Dengan perkataan lain manajemen yang efektif 

tidak perlu manajemen yang efisien. 

Pengukuran Efektivitas.

Menurut Campbell (1977 ; 112) dalam Eko Wahyudi (2004 ; 23) pengukuran 

efektifitas suatu organisasi secara keseluruhan diperlukan atas beberapa 

pertimbangan :

1. Pengukuran efektivitas diperlukan guna mengetahui keberadaan profil suatu 

organisasi apakah dalam keadaaan baik atau tidak.

2. Pengukuran efektivitas diperlukan sebagai suatu diagnosa untuk menentukan 

faktor – faktor penyebab terjadinya penurunan atau kenaikan profitabilitas 

atau keuntungan organisasi.
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3. Pengukuran efektivitas sebagai bahan keputusan dalam suatu perencanaan 

guna mengubah keadaan organisasi menjadi lebih baik.

4. Pengukuran Efektivitas diperlukan sebagai bahan evaluasi bagi usaha 

pengembangan organisasi yaitu suatu aktifitas yang berkaitan dengan 

perubahan perilaku, struktur, dan teknologi organisasi.

5. Pengukuran Efektivitas diperlukan sebagai bahan untuk menyatakan 

perbandingan organisasi.

6. Pengukuran Efektivitas diperlukan sebagai alat untuk mengetahui karakteristik 

apa saja yang berhubungan dengannya.

Permasalahan utama yang sering muncul dalam konsep efektifitas adalah didalam 

pendefinisian konsep, hal ini ditandai dengan banyaknya pendekatan sebagai alat 

ukur yang digunakan untuk mencapai efektivitas. Azhar Kasim (1993;8) 

mengukur efektivitas suatu organisasi berdasarkan 4 model (pandangan) yaitu :

1. Model tujuan rasional : Model ini menekankan pada rumusan tujuan, 

perencanaan, evaluasi, dan produktivitas, kelemahan model ini dalam 

mengevaluasi efektivitas adalah karena penilaian keberhasilan dilakukan atas 

dasar kriteria pribadi penilai. Dilain pihak pendekatan ini diragukan 

obyektivitasnya karena kenyataan sebagian besar organisasi mempunyai 

tujuan-tujuan yang bertentangan dan tujuan resmi biasanya tidak jelas.

2. Model hubungan manusia : model ini menekankan kepada kepemimpinan, 

serta pengembangan sumber daya manusia. Kelebihan model ini adalah 

anggota organisasi diperlukan sebagai manusia tidak semata-mata sebagai 

faktor produksi tetapi model ini cenderung mengabaikan perspektif makro 
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(organisasi secara keseluruhan) dan hampir sepenuhnya memfokuskan pada 

aspek manusia.

3. Model Sistem terbuka : Model ini memfokuskan pada hubungan antara 

organisasi dengan lingkungannya. Secara teoritis model ini lebih 

komprehensif sebab organisasi dianggap sebagai suatu yang dinamis dalam 

kerangka lingkungan yang lebih luas. Dilain pihak pendekatan ini tidak 

mungkin direalisir dalam studi yang sebenarnya karena kompleksnya model 

dan hubungan antar elemen-elemennya.

4. Model proses internal : Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada proses 

pengolahan informasi dan pembuatan keputusan dalam organisasi. Kelebihan 

model ini karena mengevaluasi efektivitas organisasi berdasarkan proses 

daripada mengevaluasi tujuan akhir. Kelemahan model ini mempunyai 

kesulitan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan proses-proses 

internal organisasi.

Efektifitas didalam perkembangan pengukurannya menggunakan berbagai 

pendekatan sebagai pijakan karena masih beragamnya pendefinisian tentang 

efektivitas, pendekatan-pendekatan tersebut antara lain :

1. Pendekatan sasaran dalam pengukurannya memusatkan pada aspek output.

2. Pendekatan proses, pendekatan ini melihat efektivitas dari proses kegiatan 

internal didalamnya

3. Pendekatan Sumber, pendekatan ini melihat efektivitas dari keberhasilan 

untuk mendapatkan sumber-sumber (dana, sarana dan tenaga) juga 

kemampuan untuk mengelolanya.
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E. Pengertian Pelayanan Dan Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Pelayanan

Menurut H.A.S Moenir (1992 ; 78), pelayanan merupakan proses pemenuhan 

kebutuhan melalui aktivitas orang lain dengan melakukan serangkaian kegiatan. 

Dengan demikian pelayanan ini dapat dikatakan sebagai suatu proses, pelayanan 

yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruhkehidupan 

orang dalam bermasyarakat. Pelayanan akan terlaksana dengan baik dan 

memuaskan apabila didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut 

meliputi:

a. Kesadaran para pegawai / pelaksana

b. Adanya peraturan yang memadai

c. Organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis

d. Pendapatan pegawai yang cukup memenuhi kebutuhan minimum.

e. Kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas atau pekerjaan yang 

dapat dipertanggung jawabkan.

f. Tersedianya sarana pelayanan yang sesuai dengan jenis dan bentuk tugas 

pekerjaan pelayanan.

2. Pelayanan Kesehatan.

Kesehatan bukan suatu komoditi sedangkan pelayanan kesehatan adalah suatu 

komoditi. Hubungan antara keinginan sehat dengan permintaan pelayanan 

kesehatan sangatlah kompleks, hal ini disebabkan oleh kesenjangan informasi 

karena keinginan menjadi sehat dan menjadi pengguna pelayanan kesehatan 

melibatkan berbagai informasi diantaranya : informasi tentang status kesehatan 
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yang membaik, informasi tentang pelayanan kesehatan yang tersedia, dan 

informasi tentang kelebihan dan kekurangan pelayanan kesehatan tersebut 

disebarkan oleh para ahli kesehatan kepada masyarakat dan dari informasi ini 

masyarakat akan terpengaruh untuk melakukan permintaan dan penggunaan 

pelayanan kesehatan.

Menurut Benyamin Lumenta (1988 ; 15) pelayanan kesehatan adalah suatu 

kegiatan makro sosial yang berlaku antara lembaga dengan suatu populasi 

tertentu, masyarakat atau komunitas. Pelayanan kesehatan mempunyai tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat, untuk mengatasi, 

menetralisasi, dan menormalisasi semua masalah dan penyimpangan terhadap 

keadaan medis yang normatif.

Syarat-syarat pelayanan kesehatan yang baik meliputi : 

1. Tersedia dan berkesinambungan.

      Semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit 

ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat adalah setiap saat yang 

dibutuhkan.

2. Dapat diterima dan wajar.

      Pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan 

kepercayaan masyarakat.

3. Mudah dicapai.

      Untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan 

distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting.

4. Mudah dijangkau.
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      Hal ini dari sudut biaya, untuk mewujudkan keadaan tersebut harus dapat 

diupayakan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan ekonomi 

masyarakat.

5. Bermutu.

      Pengertian mutu adalah menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan 

kesehatan yang diselenggarakan.

Menurut Azrul Azwar (1996 ; 35) pelayanan kesehatan itu sendiri adalah setiap 

upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama – sama dalam suatu organisasi 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perseorangan, kelompok atau 

masyarakat. Menurut Wiliams A. Reinke diartikan sebagai pemberi perhatian 

kepada masyarakat  yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat berupa 

sarana dan prasaran kesehatan termasuk tenaga kesehatan agar masyarakat merasa 

aman dan terjamin dalam memeriksa kesehatannya (Agustian, 2000 ; 22 ).

Pelayanan kesehatan merupakan sarana untuk mewujudkan reaksi sosial yang 

terorganisir terhadap kondisi masyarakat. Dalam pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh berbagai sarana kesehatan yang salah satunya yaitu pelayanan 

kesehatan rumah sakit, dimana dalam pelayanan kesehatan rumah sakit terdapat 

kegiatan pelayanan kesehatan berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap 

dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang 

medik (Permenkes Nomor 159 Tahun 1988).
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F.   Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

A. Ketentuan Umum

1. Peserta Program JAMKESMAS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu 

selanjutnya disebut peserta JAMKESMAS, yang terdaftar dan memiliki kartu 

dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

2. Jumlah sasaran peserta Program JAMKESMAS tahun 2008 sebesar 19,1 juta 

Rumah Tangga Miskin (RTM) atau sekitar 76,4 juta jiwa bersumber dari data 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 yang dijadikan dasar penetapan 

jumlah sasaran peserta secara Nasional oleh Menteri Kesehatan RI (Menkes). 

Berdasarkan Jumlah Sasaran Nasional tersebut Menkes membagi alokasi 

sasaran kuota Kabupaten/Kota. Jumlah sasaran peserta (kuota) masing-masing 

Kabupaten/Kota sebagai mana terlampir.

3. Berdasarkan Kuota Kabupaten/kota sebagaimana butir 2 diatas, 

Bupati/Walikota menetapkan peserta JAMKESMAS Kabupaten/Kota dalam 

satuan jiwa berisi nomor, nama dan alamat peserta dalam bentuk Keputusan 

Bupati/Walikota. Apabila jumlah peserta JAMKESMAS yang ditetapkan 

Bupati/Walikota melebihi dari jumlah kuota yang telah ditentukan, maka 

menjadi tanggung jawab Pemda setempat.

4. Bagi Kabupaten/kota yang telah menetapkan peserta JAMKESMAS lengkap 

dengan nama dan alamat peserta serta jumlah peserta JAMKESMAS yang 

sesuai dengan kuota, segera dikirim daftar tersebut dalam bentuk dokumen 

elektronik (soft copy) dan dokumen cetak (hard copy) kepada :
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a. PT Askes (Persero) setempat untuk segera diterbitkan dan di 

distribusikankartu ke peserta, sebagai bahan analisis dan pelaporan. 

b. Rumah sakit setempat untuk digunakan sebagai data peserta 

JAMKESMAS yang dapat dilayani di Rumah Sakit, bahan pembinaan, 

monitoring dan evaluasi, pelaporan dan sekaligus sebagai bahan analisis.

c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Tim Pengelola JAMKESMAS 

Kabupaten/Kota setempat sebagai bahan pembinaan, monitoring dan 

evaluasi, pelaporan dan bahan analisis.

d. Dinas Kesehatan Propinsi atau Tim Pengelola JAMKESMAS Propinsi 

setempat sebagai bahan kompilasi kepesertaan, pembinaan, monitoring, 

evaluasi, analisis, pelaporan serta pengawasan.

e. Departemen Kesehatan RI, sebagai database kepesertaan nasional, bahan 

dasar verifikasi Tim Pengelola Pusat, pembayaran klaim Rumah 

Sakit,pembinaan, monitoring, evaluasi, analisis, pelaporan serta 

pengawasan.

5.  Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menetapkan jumlah dan nama

masyarakat miskin (no, nama dan alamat), selama proses penerbitan distribusi

kartu belum selesai, kartu peserta lama atau Surat Keterangan Tidak Mampu

(SKTM) masih berlaku sepanjang yang bersangkutan ada dalam daftar

masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

6.  Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan jumlah,

nama dan alamat masyarakat miskin secara lengkap diberikan waktu

sampai dengan akhir Juni 2008. Sementara menunggu surat keputusan
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tersebut sampai dengan penerbitan dan pendistribusian kartu peserta, maka 

kartu peserta lama atau SKTM masih diberlakukan. Apabila sampai batas 

waktu tersebut pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat menetapkan sasaran

masyarakat miskinnya, maka terhitung 1 Juli 2008 pembiayaan pelayanan

kesehatan masyarakat miskin di wilayah tersebut menjadi tanggung

jawab pemerintah daerah setempat.

7.  Pada tahun 2008 dilakukan penerbitan kartu peserta JAMKESMAS baru yang

pencetakan blanko, entry data, penerbitan dan distribusi kartu sampai ke 

peserta menjadi tanggungjawab PT Askes (Persero).

8.  Setelah peserta menerima kartu baru maka kartu lama yang diterbitkan 

sebelum tahun 2008, dinyatakan tidak berlaku lagi meskipun tidak dilakukan 

penarikan kartu dari peserta.

9.  Bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu identitas seperti

gelandangan, pengemis, anak terlantar, yang karena sesuatu hal tidak terdaftar

dalam Surat Keputusan Bupati/walikota, akan dikoordinasikan oleh PT Askes

(Persero) dengan Dinas Sosial setempat untuk diberikan kartunya.

10. Bagi bayi yang terlahir dari keluarga peserta JAMKESMAS langsung menjadi

peserta baru sebaliknya bagi peserta yang meninggal dunia langsung hilang hak

kepesertaannya (Panduan Jamkesmas 2008 ; 18).

B. Administrasi Kepesertaan.

Administrasi kepesertaan meliputi: registrasi, penerbitan dan pendistribusian 

Kartu sampai ke Peserta sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Askes (Persero) 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

29



1.  Data peserta yang telah ditetapkan Pemda, kemudian dilakukan entry oleh PT 

Askes (Persero) untuk menjadi database kepesertaan di Kabupaten/Kota.

2.  Entry data setiap peserta meliputi antara lain :

a. nomor kartu,

b. nama peserta,

c. jenis kelamin

d. tempat dan tanggal lahir/umur

e. alamat

3.  Berdasarkan database tersebut kemudian kartu diterbitkan dan didistribusikan

sampai ke peserta.

4.  PT Askes (Persero) menyerahkan Kartu peserta kepada yang berhak, mengacu

kepada penetapan Bupati/Walikota dengan tanda terima yang ditanda

tangani/cap jempol peserta atau anggota keluarga peserta.

5.  PT Askes (Persero) melaporkan hasil pendistribusian kartu peserta kepada

Bupati/Walikota, Gubernur, Departemen Kesehatan R.I, Dinas Kesehatan 

Propinsi dan Kabupaten/ Kota serta Rumah Sakit setempat (Panduan 

Jamkesmas 2008 ; 19).

G.   Indikator Keberhasilan Program JAMKESMAS

Sebagai patokan dalam menilai keberhasilan dan pencapaian dari pelaksanaan 

penyelenggaraan program JAMKESMAS secara nasional, diukur dengan 

indicator indikator sebagai berikut:

1.  Indikator Input

Untuk indikator input yang akan dinilai yaitu:
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a. Adanya Tim Koordinasi JAMKESMAS di tingkat Pusat / Prop / 

Kabupaten / Kota

b. Adanya Tim Pengelola JAMKESMAS di tingkat Pusat /Prop/ Kabupaten/ 

Kota

c. Adanya Pelaksana Verifikasi di semua RS

d. Tersedianya anggaran untuk manajemen operasional

e. Tersedianya APBD untuk maskin diluar Jaminan Kesehatan Masyarakat

(JAMKESMAS)

2.   Indikator Proses

Untuk indikator proses yang akan dinilai yaitu:

a. Adanya database kepesertaan 100% di Kabupaten/Kota

b. Tercapainya distribusi Kartu Peserta JAMKESMAS 100%

c. Pelaksanaan Tarif Paket JAMKESMAS di RS (INA-DRG)

d. Penyampaian klaim yang tepat waktu

e. Pelaporan yang tepat waktu

3.   Indikator Output

      Untuk indikator Output yang diinginkan dari program ini yaitu:

      a.    Peningkatan cakupan kepesertaan dengan indikator yaitu:

1) 100% Kabupaten/Kota mempunyai data base kepesertaan

2) Cakupan kepemilikan kartu 100%

 b.    Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan dengan indikator:

1) Kewajaran tingkat Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat 

Inap Tingkat Pertama (RITP)
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2) Kewajaran tingkat rujukan dari PPK I ke PPK II/III

3) Kewajaran Kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

4) Kewajaran Kunjungan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL),

5) Ketepatan mekanisme pembayaran dengan penggunaan Tarif  Paket 

JAMKESMAS di RS (INA-DRG)

     
 c.   Kecepatan pembayaran Klaim dan meminimalisasi penyimpangan, dengan

            indikator:

            1) Klaim diajukan setiap hari Jum’at

2) Pembayaran klaim selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal berita

     acara verifikasi di Depkes

3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

(Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas, 2008 ; 35)

H.   Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Jamkesmas 2008

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak perubahan mendasar dalam 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik dalam hal pemberdayaan 

masyarakat, desentralisasi, upaya kesehatan, maupun lingkungan strategis 

kesehatan, termasuk pengaruh globalisasi. Berbagai kebijakan penting yang perlu 

menjadi acuan antara lain Pengembangan Desa Siaga, Obat Murah, Apotek 

Rakyat, Jamkesmas, Poskestren, Mushalla Sehat, dan P4K. Perubahan iklim dan 

upaya percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) sangat 

berpengaruh pada bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program bantuan sosial 

untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang 
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diselenggarakan secara nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka 

mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. 

Upaya pelaksanaan Jamkesmas merupakan perwujudan pemenuhan hak rakyat 

atas kesehatan dan amanat Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan merupakan salah satu komitmen 

pemerintah dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Namun karena hingga 

saat ini peraturan pelaksana dan lembaga yang harus dibentuk berdasarkan 

Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) belum terbentuk, Departemen Kesehatan mengeluarkan kebijakan 

program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin sebagai wujud pemenuhan 

hak rakyat atas kesehatan tersebut. Pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dituangkan 

dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Program 

Jamkesmas, sebagai salah satu program unggulan Departemen Kesehatan, telah 

dilaksanakan sejak tahun 2005 dengan jumlah peserta 36,1 juta penduduk miskin 

(Biro Hukum Dan Organisasi Departemen Kesehatan RI, 2008 ; 12). 

Program Jamkesmas Tahun 2008 Dengan pertimbangan untuk mengendalikan 

pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabiltas, serta 

mengingat keterbatasan pendanaan, pengelolaan program Jamkesmas tahun 2008 

dilakukan langsung oleh Departemen Kesehatan. Pergantian pihak pengelola 

dengan tahun–tahun sebelumnya menyebabkan terjadinya perubahan–perubahan 

dalam pelaksanaannya, sehingga mekanisme pelaksanaan Program Jamkesmas 

tahun 2008 sebagai berikut: 
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1. Kepesertaan Jamkesmas 

Peserta Program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu 

yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Jumlah sasaran peserta sebesar 19,1 juta Rumah Tangga Miskin 

(RTM) atau sekitar 76,4 juta jiwa. Jumlah tersebut berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS) tahun 2006, yang dijadikan dasar penetapan jumlah 

sasaran peserta secara nasional oleh Menkes. Berdasarkan Jumlah Sasaran 

Nasional tersebut Menkes membagi alokasi sasaran kuota Kabupaten/Kota. 

Bupati/Walikota wajib menetapkan peserta Jamkesmas Kabupaten/Kota dalam 

satuan jiwa berisi nomor, nama dan alamat peserta dalam bentuk Keputusan 

Bupati/Walikota. Administrasi kepesertaan Jamkesmas meliputi: registrasi, 

penerbitan dan pendistribusian kartu kepada peserta. Untuk administrasi 

kepesertaan Departemen Kesehatan menunjuk PT Askes (Persero), dengan 

kewajiban melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Data peserta yang telah ditetapkan Pemda, kemudian dilakukan entry oleh 

PT Askes (Persero) untuk menjadi database kepesertaan di 

Kabupaten/Kota. 

b. Entry data setiap peserta. 

c. Berdasarkan database tersebut kemudian kartu diterbitkan dan 

didistribusikan kepada peserta. d. PT Askes (Persero) menyerahkan kartu 

peserta kepada yang berhak, mengacu kepada penetapan Bupati/Walikota 

dengan tanda terima yang ditanda tangani/cap jempol peserta atau anggota 

keluarga peserta. e. PT Askes (Persero) melaporkan hasil pendistribusian 
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kartu peserta kepada Bupati/Walikota, Gubernur, Departemen Kesehatan, 

Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/ Kota serta rumah sakit setempat 

(Biro Hukum Dan Organisasi Departemen Kesehatan RI, 2008 ; 14).

Kriteria rumah tangga miskin :

1. Luas lantai bangunan kurang dari 8 meter persegi per orang 

2. Jenis lantai bangunan tanah / bambu / kayu murahan 

3. Jenis dinding bangunan bambu / rumbia / tembok tampa plester 

4. Fasilitas ruang air besar tidak punya 

5. Sumber penerangan bukan listrik 

6. Sumber air minum sumur / air hujan / mata air tidak terlindung 

7. Bahan bakar masak sehari-hari kayu bakar / arang / minyak tanah 

8. Komsumsi daging/susu/ayam per minggu hanya satu kali / tidak pernah 

9. Pembelian pakaian baru tidak pernah/hanya satu setel setahun 

10. Frekuensi makan dalam sehari hanya sekali / dua kali sehari 

11. Kemampuan berobat kepuskesmas tidak mampu 

12. Pekerjaaan utama kepala rumah tangga dibawah rp. 600.000,- perbulan 

13. Pendidikan terakhir tidak sekolah / tidak tamat sd / tamat sd 

14. Pemilikan aset bergerak/tidak bergerak tidak punya tabungan, motor, 

perhiasan dll, kecuali motor yang dimiliki digunakan sebagai alat untuk 

mencari nafkah, contoh : tukang ojek (Seksi Pembiayaan Jaminan Kesehatan 

Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, 2010 ; 5)

Masyarakat yang memenuhi minimal sembilan dari empat belas kriteria diatas 

sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat miskin dan berhak menerima kartu 

Jamkesmas.
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2. Tatalaksana Pelayanan Kesehatan 

Setiap peserta Jamkesmas berhak mendapat pelayanan kesehatan dasar 

meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan (RJ) dan rawat inap (RI), serta 

pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap 

tingkat lanjutan (RITL) dan pelayanan gawat darurat. Pelayanan kesehatan 

dalam program Jamkesmas menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan 

rujukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan 

jaringannya. Pelayanan rawat jalan lanjutan diberikan di Balai Kesehatan 

Mata Masyarakat (BKMM), Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 

(BBKPM), BKPM/BP4/BKIM dan rumah sakit (RS). 

b. Pelayanan rawat inap diberikan di Puskesmas Perawatan dan ruang rawat 

inap kelas III (tiga) di RS Pemerintah termasuk RS Khusus, RS 

TNI/POLRI dan RS Swasta yang bekerjasama dengan Departemen 

Kesehatan. Departemen Kesehatan melalui Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota atas nama Menkes membuat perjanjian kerjasama (PKS) 

dengan RS setempat, yang diketahui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

meliputi berbagai aspek pengaturan. 

c. Pada keadaan gawat darurat (emergency) seluruh Pemberi Pelayanan 

Kesehatan (PPK) wajib memberikan pelayanan kepada peserta walaupun 

tidak memiliki perjanjian kerjasama. Penggantian biaya pelayanan 

kesehatan diklaimkan ke Departemen Kesehatan melalui Tim Pengelola 

Kabupaten/Kota setempat setelah diverifikasi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku pada program ini. 
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d. RS/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM melaksanakan pelayanan rujukan 

lintas wilayah dan biayanya dapat diklaimkan oleh Pemberi Pelayanan 

Kesehatan (PPK) yang bersangkutan ke Departemen Kesehatan. Pelayanan 

kesehatan RJTL di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan di Rumah 

Sakit, serta pelayanan RI di Rumah Sakit yang mencakup tindakan, 

pelayanan obat, penunjang diagnostik, pelayanan darah serta pelayanan 

lainnya (kecuali pelayanan haemodialisa) dilakukan secara terpadu 

sehingga biaya pelayanan kesehatan diklaimkan dan diperhitungkan 

menjadi satu kesatuan menurut jenis paket dan tarif pelayanan kesehatan 

peserta Jamkesmas Tahun 2008, atau penggunaan sistem INA-DRG 

(apabila sudah diberlakukan), sehingga dokter berkewajiban melakukan 

penegakan diagnosa sebagai dasar pengajuan klaim (Biro Hukum Dan 

Organisasi Departemen Kesehatan RI, 2008 ; 16). 

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta, sebagai berikut: 

a. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke 

Puskesmas dan jaringannya. 

b. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus menunjukkan kartu 

yang keabsahan kepesertaannya merujuk kepada daftar masyarakat miskin 

yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat. Penggunaan SKTM hanya 

berlaku untuk setiap kali pelayanan kecuali pada kondisi pelayanan lanjutan 

terkait dengan penyakitnya. 

c. Apabila peserta Jamkesmas memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka 

yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai 

surat rujukan dan kartu peserta yang ditunjukkan sejak awal sebelum 
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mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus emergency. Pelayanan 

tersebut meliputi :

a. Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah Sakit, BKMM/ 

BBKPM /BKPM/BP4/BKIM. 

b. Pelayanan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit 

c. Pelayanan obat-obatan 

d. Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik d. Untuk 

memperoleh pelayanan rawat jalan di BKMM/BBKPM/BKPM/ 

BP4/BKIM dan RS peserta harus menunjukkan kartu peserta. Bila berkas 

sudah lengkap, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan Surat 

Keabsahan Peserta (SKP), dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan 

kesehatan. Pada dasarnya manfaat yang disediakan untuk masyarakat 

miskin bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali beberapa hal 

yang dibatasi dan tidak dijamin. Pelayanan kesehatan komprehensif 

tersebut meliputi antara lain: 

1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya 

a) Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada Puskesmas 

dan jaringannya baik dalam maupun luar gedung meliputi pelayanan:

- Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan 

kesehatan 

- Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin) 

- Tindakan medis kecil 

- Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal 
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- Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita 

- Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat 

kontrasepsi disediakan BKKBN) 

-    Pemberian obat. 

b) Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada Puskesmas 

Perawatan, meliputi pelayanan : 

- Akomodasi rawat inap 

- Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan 

kesehatan 

- Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin) 

- Tindakan medis kecil 

- Pemberian obat 

- Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED) 

c)  Persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas non-

perawatan/bidan di desa/Polindes/dirumah pasien/praktek bidan 

swasta. 

d)  Pelayanan gawat darurat (emergency). Kriteria/diagnosa gawat 

darurat, sebagaimana terlampir. 

2) Pelayanan kesehatan di RS dan di BKMM/BBKPM/BKPM/ 

BP4/BKIM: 

a) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), dilaksanakan pada Puskesmas 

yang menyediakan pelayanan spesialistik, poliklinik spesialis RS 

Pemerintah, BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM meliputi: 
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- Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan 

kesehatan oleh dokter spesialis/umum 

- Rehabilitasi medik 

- Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan 

elektromedik 

- Tindakan medis kecil dan sedang  Pemeriksaan dan 

pengobatan gigi tingkat lanjutan 

- Pelayanan KB, termasuk kontap efektif, kontap pasca 

persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan 

komplikasinya (alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN) 

- Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah 

Sakit 

- Pelayanan darah 

- Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit 

b) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang 

perawatan kelas III RS Pemerintah, meliputi : 

- Akomodasi rawat inap pada kelas III 

- Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan 

kesehatan 

- Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan 

elektromedik. 

- Tindakan medis 

- Operasi sedang dan besar 

- Pelayanan rehabilitasi medis 
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- Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU) 

- Pemberian obat mengacu Formularium RS program ini 

- Pelayanan darah 

- Bahan dan alat kesehatan habis pakai 

- Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit (PONEK) 

c) Pelayanan gawat darurat (emergency) kriteria gawat darurat, 

sebagaimana terlampir 

3) Pelayanan Yang Dibatasi (Limitation) 

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

maksimal Rp 150.000,- berdasarkan resep dokter. 

b) Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai resep dari dokter 

spesialis mata, berdasarkan harga yang paling murah dan 

ketersediaan alat tersebut di daerah. 

c) Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, 

pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling murah 

dan ketersediaan alat tersebut di daerah. 

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

diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur Rumah 

Sakit atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat 

tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi dalam 

aktivitas sosial peserta tersebut. Pemilihan alat bantu gerak 

berdasarkan harga yang paling efisien dan ketersediaan alat tersebut 

di daerah. 
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e) Pelayanan penunjang diagnostik canggih. Pelayanan ini diberikan 

hanya pada kasus-kasus ‘life-saving’ dan kebutuhan penegakkan 

diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan 

pengendalian oleh Komite Medik. 

4) Pelayanan Yang Tidak Dijamin (Exclusion) 

a) Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan 

b) Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika 

c) General check up 

d) Prothesis gigi tiruan. 

e) Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan 

tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah 

f) Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya 

mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan 

impotensi. 

g) Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam 

h) Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial 

3. Tata Laksana Pendanaan

Sumber Dana berasal dari APBN sektor Kesehatan Tahun Anggaran 2008 dan 

kontribusi APBD. Pemerintah daerah berkontribusi dalam menunjang dan 

melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di 

daerah masing¬-masing Dana yang digunakan untuk penyelenggaraan 

Program Jamkesmas merupakan dana bantuan sosial dimana dalam 
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pembayaran kepada rumah sakit dalam bentuk paket, dengan berdasarkan 

klaim yang diajukan. 

4. Pengorganisasian 

      Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Jamkesmas terdiri dari Tim 

Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas di Pusat, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, pelaksana verifikasi di PPK dan PT Askes (Persero). Tim 

Pengelola Jamkesmas bersifat Internal lintas program Departemen Kesehatan 

sedangkan Tim koordinasi bersifat lintas Departemen. Tim Pengelola 

Jamkesmas melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan bagi masyarakat 

miskin meliputi kegiatan–kegiatan manajemen kepesertaan, pelayanan, 

keuangan, perencanaan dan sumber daya manusia, informasi, hukum dan 

organisasi serta telaah hasil verifikasi. Tim Pengelola Jamkesmas bersifat 

internal lintas program di Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan 

Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain Tim Pengelola juga dibentuk Tim 

Koordinasi program Jamkesmas, yang bertugas melaksanakan koordinasi 

penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat miskin yang melibatkan lintas 

sektor dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dalam berbagai 

kegiatan antara lain koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, dan pengendalian. 

(Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Jamkesmas, 2008 ; 13)

Pelaksanaan program JAMKESMAS berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan 

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 
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mengamanatkan ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar 

dipelihara oleh negara, sedangkan ayat (3) bahwa negara bertanggungjawab 

atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negar Nomor 

4355)

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 

66,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

(Lembaran Negara Tahun 2004 No. 116, Tambahan Lembaran Negara No. 

4431)

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara No. 4548)
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)

9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 

133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 

(Lembaran Negara Tahun 1996 No.49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3637)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 No.89, Tambahan Lembaran Negara 

No.4741)

13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 

Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 

94 Tahun 2006

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan

(Panduan Jamkesmas, 2008 ; 4-5)

45



Jika mencermati peraturan–peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penyelenggaraan program Jamkesmas telah sesuai dengan koridor hukum yang 

berlaku. Menteri Kesehatan memiliki kekuasaan pengelolaan keuangan negara di 

bidang kesehatan, dan pengelolaan keuangan tersebut diwujudkan dalam bentuk 

bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi resiko sosial. 

Bantuan sosial tersebut direalisasikan dalam bentuk Jaminan Kesehatan yang 

penyelengaraannya dalam skema asuransi sosial.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna kartu Jamkesmas 

dan sumber data sekunder adalah data-data dari kantor yang terkait dengan 

program jamkesmas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaaan dalam bentuk kuesioner yang harus dijawab oleh orang yang 

menjadi responden. Dalam penelitian ini kuesioner dibagikan kepada 

masyarakat pengguna kartu Jamkesmas dan Jamkesmasda di Rumah sakit 

Abdul Moeloek. 

2. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari 

dekat kegiatan yang dilakukan rumah sakit Abdul Moeloek.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-

dokumen atau arsip-arsip yang terdapat pada kantor-kantor atau lokasi 

penelitian sebagai pelengkap data yang telah dikumpulkan.
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B. Sampel Dan Metode Penarikan 

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah 

di tetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah diambil dari jumlah pasien rawat 

jalan peserta Jamkesmas pada bulan Februari 2010 yaitu 3.485 orang. Penentuan 

sampel dilakukan secara acak sederhana (Simple Random Sampling).  Dalam 

pengambilan sampel, rumus yang digunakan adalah:

n = 

dimana D = 

(M. Nazir,1988.344)

Keterangan : N = Besarnya populasi

n = Besarnya sampel

P = Rasio dari unsur-unsur sampel yang memenuhi criteria

D = Standar penyimpanan populasi dalam penelitian ini 

B = Bound of error 90 % jadi B = 0,1

Maka besar sampel yang harus diambil adalah :
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3.485 x 0,5 (1-0,5)
n = 

(3.485 – 1) 0,0025 + 0,5 ( 1 – 0,5 )

871,25
  = 

8,71 + 0,25

871,25
  = 

8,96

  =  97,234 dibulatkan menjadi 97 KK



Batasan Variabel

Peserta Program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang 

terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, yang 

dijadikan dasar penetapan jumlah sasaran peserta secara nasional oleh Menkes. 

Administrasi kepesertaan Jamkesmas meliputi: registrasi, penerbitan dan 

pendistribusian kartu kepada peserta (Biro Hukum Dan Organisasi Departemen 

Kesehatan RI, 2008 ; 16) dan kriteria rumah tangga miskin :

15. Luas lantai bangunan kurang dari 8 meter persegi per orang 

16. Jenis lantai bangunan tanah / bambu / kayu murahan 

17. Jenis dinding bangunan bambu / rumbia / tembok tampa plester 

18. Fasilitas ruang air besar tidak punya 

19. Sumber penerangan bukan listrik 

20. Sumber air minum sumur / air hujan / mata air tidak terlindung 

21. Bahan bakar masak sehari-hari kayu bakar / arang / minyak tanah 

22. Komsumsi daging/susu/ayam per minggu hanya satu kali / tidak pernah 

23. Pembelian pakaian baru tidak pernah/hanya satu setel setahun 

24. Frekuensi makan dalam sehari hanya sekali / dua kali sehari 

25. Kemampuan berobat kepuskesmas tidak mampu 

26. Pekerjaaan utama kepala rumah tangga dibawah rp. 600.000,- perbulan 

27. Pendidikan terakhir tidak sekolah / tidak tamat sd / tamat sd 

28. Pemilikan aset bergerak/tidak bergerak tidak punya tabungan, motor, 

perhiasan dll, kecuali motor yang dimiliki digunakan sebagai alat untuk 
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mencari nafkah, contoh : tukang ojek (Seksi Pembiayaan Jaminan Kesehatan 

Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, 2010 ; 5)

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta, sebagai berikut: 

 Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke 

Puskesmas dan jaringannya. 

 Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus menunjukkan 

kartu yang keabsahan kepesertaannya merujuk kepada daftar masyarakat 

miskin yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat. Penggunaan 

SKTM hanya berlaku untuk setiap kali pelayanan kecuali pada kondisi 

pelayanan lanjutan terkait dengan penyakitnya. 

• Apabila peserta Jamkesmas memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, 

maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 

disertai surat rujukan dan kartu peserta yang ditunjukkan sejak awal 

sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus emergency

(Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Jamkesmas, 2008 ; 13)

Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan selanjutnya akan dilakukan pengolahan 

data melalui beberapa tahap, yaitu :

a. Tahap editing, yaitu cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang 

telah diperoleh di lapangan. Dalam tahap ini data yang diperoleh akan 

dikoreksi dan diperbaiki untuk menghindari kesalahan dan meragukan 

sehingga menjadi lebih sempurna.

50



b.   Tahap Tabulating, yaitu tahap menyusun data yang telah diproses ke dalam 

bentuk tabel sehingga lebih mudah dipahami, dan diinterpretasikan secara 

kualitatif.

c.   Menginterprestasikan data, yaitu memberikan tafsiran atau 

penjabaran/interprestasi data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang 

lebih luas dengan menghubungkan jawaban dengan hasil data yang lain serta 

dari pengamatan, maupun dokumentasi yang telah ada.

C. Alat Analisis

Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan metode deskrptif yaitu 

menggambarkan analisis tabel dari hasil kuisoner pasien rawat jalan peserta 

Jamkesmas di Rumah sakit Abdul Moeloek. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah format deskriftif (menggambarkan), kemudian data disajikan 

dalam bentuk tabel tunggal yang sebelumnya data dihitung dengan distribusi 

frekuensi atau frekuensi data yang kemudian diprsentasekan untuk dianalisis 

hingga bisa ditarik kesimpulan, kemudian untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan/kegagalan. Pencapaian kinerja diukur dengan skala ordinal sebagai 

berikut : 

Tabel 6. Skala Ordinal Tingkat Keberhasilan Kinerja
Skala Ordinal Predikat
85% - 100 %

                    70%  - 85 %
55% - < 70%
40% - < 55%

< 40%

Sangat Berhasil  
Berhasil  

Cukup Berhasil  
Kurang Berhasil  
Tidak Berhasil

(M. Nazir,1988.344)
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Untuk menghitung Skor rata-rata digunakan rumus :

∑
∑=

fi

fixi
X

.

Keterangan : X = Skor rata-rata

xi = skor

fi = frekuensi

 

Karena penelitian ini bersifat kuantitatif, maka jawaban responden pada kuisioner 

perlu diubah dalam bentuk angka-angka untuk mengkuantitatifkan data yang 

diperoleh, jawaban yang tersedia diberi skor. Penentuan skor yang digunakan atas 

jumlah pertanyaan yang diajukan perespon adalah dengan menggunakan skala 

Likert, , dengan kriteria umum penilaian :

1.. Jawaban a diberi skor 5 dengan kategori sangat tinggi

2.. Jawaban b diberi skor 4 dengan kategori tinggi

3.. Jawaban c diberi skor 3 dengan kategori cukup tinggi

4.. Jawaban d diberi skor 2 dengan kategori rendah

5.. Jawaban e diberi skor 1 dengan kategori sangat rendah

D.D. UjiUji  ValiditasValiditas  

Pengujian validitas kuisioner dilakukan untuk menunjukkan apakah kuisioner 

yang akan disebar kepada responden layak (valid) atau tidak disebar. Uji validitas 

digunakan untuk menunjukkan sejauh mana daftar pertanyaan dapat mengukur 

efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui program Jamkesmas 

dengan menggunakan rumus korelasi parametik .
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Rumus korelasi parametik yang digunakan sebagai berikut :

rr  = = ∑ ∑ ∑∑
∑ ∑∑

−−

−

})(){})(){

))((

2222 yynxxn

yxxyn

(Suharsimi Arikunto, 1998:2)

Keterangan :

r    =    Koefisien korelasi antara variabel x dan y
x    =    Efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui program 

Jamkesmas.
y    =    Jumlah skor dari total pertanyaan.
n    =    Banyaknya variabel sampel yang dianalisis
Pengujian kevalidan menggunakan r product moment pada derajat kebebasan

(dk) = n-1 dengan kriteria pengujian :  

Jika  rrhitung hitung ≥ r ≥ r tabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan valid.  

Jika  rrhitung hitung ≤ ≤ r r tabel, , maka daftar pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Pengujian validitas kuisioner dilakukan untuk menunjukkan apakah kuisioner 

yang akan disebar kepada responden layak (valid) atau tidak layak disebar, 

dengan menggunakan rumus korelasi parametik. Dengan menggunakan sampel 

sebanyak 20 responden, kuisioner diuji apakah pertanyaan yang dibuat sudah 

valid. Hasil perhitungan untuk menguji validitas menggunakan rumus korelasi 

parametik dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini.  
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Tabel 7. Hasil Perhitungan Validitas (sampel)

No
Nilai korelasi 

(pearson 
corelation)

Probabilitas 
korelasi [sig.(2-

tailed)]
Tabel r Kesimpulan

1 0,648 0 0,202 Valid
2 0,601 0 0,202 Valid
3 0,780 0 0,202 Valid
4 0,556 0 0,202 Valid
5 0,756 0 0,202 Valid
6 0,814 0 0,202 Valid
7 0,494 0 0,202 Valid
8 0,768 0 0,202 Valid
9 0,731 0 0,202 Valid
10 0,683 0 0,202 Valid
11 0,556 0 0,202 Valid
12 0,885 0 0,202 Valid

E.E. UjiUji  ReliabilitasReliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur yang digunakn 

dapat dipercaya. Alat ukur yang digunakan dikatakan reliabel jika memiliki taraf 

kepercayaan yang tinggi dan memiliki kemantapan dan ketepatan.  

Untuk mengukur reliabilitas digunakan rumus Alpha sebagai berikut :

rr1111  =  = 











−





−
∑

2

2

1
1 t

b

k

k

σ
σ

Keterangan :Keterangan :

rr1111 = = Kereliabelan Instrumen.
kk = = Banyaknya jumlah pertanyaan
σtσt22 = = Jumlah varian total
∑ 2bσ = = Jumlah varian pertanyaan

(Suharsimi Arikunto, 2002:19)
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Dengan rumus varian::

n
n

X
X

ab

22
2

2

)(∑∑
∑

−
=

Keterangan : :

nn = = Banyaknya skor responden yang diuji coba
∑X = =  Jumlah skor yang dipilih

Dengan keputusan::

Jika t ≥  t ≥ dari t tabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan reliabel..

Jika t ≤  t ≤ dari t tabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan tidak reliabel..

Tabel 8. Nilai Interprestasi Kereliabelan 
Besarnya Nilai r Interprestasi

Antara 0,8000-0,10000 0,8000-0,10000
Antara 0,6000-0,7999 0,6000-0,7999
Antara 0,4000-0,5999 0,4000-0,5999
Antara 0,2000-0,3999 0,2000-0,3999
Antara 0,0000-0,1999 0,0000-0,1999

Tinggi  
Cukup  
Agak rendah 
Rendah  
Sangat rendah

(Suharsimi Arikunto, 2002:268)

Untuk menguji validitas dan uji reliabilitas menggunakan program statistika SPSS 

V.15 For Windows.

F.   Gambaran Umum
1. Sejarah Berdirinya RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung didirikan 

sejak tahun 1914 oleh Perkebunan (Onderneming) Pemerintah Hindia Belanda 

untuk merawat buruh perkebunan. Pada tahun 1942-1945 sebagai Rumah Sakit 

untuk merawat tentara Jepang. Dari tahun 1945-1950 sebagai RSU dikelola oleh 

Pemerintah Pusat RI. Dari tahun 1950-1964 sebagai RSU dikelola Pemerintah 

Provinsi Sumsel. Dari tahun 1964-1965 Sebagai RSU dikoelola Kodya Tanjung 

55



Karang.Dan sejak tahun 1965 sampai sekarang RSU Provinsi Lampung dikelola 

oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Tahun 1984 berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Lampung No: 

G/180/B/HK/1984 pada tanggal 7 Agustus 1984 nama Rumah Sakit Umum 

Provinsi Lampung diganti menjadi Rumah Sakit Umum  Dr. H. Abdul 

Moeloek.Berdasarkan peraturan daerah parovinsi Lampung No 8 tahun 1995 pada 

tanggal 27 Februari 1995 RSU Dr.H. Abudl Moeloek dirubah menjadi RSUD 

Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah disahkan 

oleh menteri dalam negri dengan surat keputusan No 139 tahun 1995 dan di 

undangkan dalam lembaran daerah Provinsi  Lampung No173 tahun 1995 

Seri:No:168 tanggal 28 november 1995. RSUD Dr.H. Abudul Moeloek Provinsi 

Lampung melalui peraturan Daerah Provinsi Lamung No 12 tahun 2000 tanggal 8 

juni 2000 (persetujuan DPRD Provinsi Lampung No 13 tahun 2000 tanggal 8 juni 

2000) di tetapkan menjadi Rumah Sakit Unit Swadana Daerah (RSUSD). Sejak 

berdirinya hingga saat ini RSUD Dr.H. Abdul Moeloek tercatat telah mengalami 

21 pergantian Direktur.

21 Direktur Rumah Sakit Abdul Moloek dari sejak awal berdiri sampai sekarang :

1. Tahun 1929-1932 : Dr.Sam Stoh.

2. Tahun 1932-1934 : Dr. Tampelar.

3. Tahun 1934-1936 : Dr. Debrish.

4. Tahun 1936-1942 : Dr.Klamer

5. Tahun 1942-1957 : Dr. Dr.H. Abdul Moeloek

6. Tahun 1957-1959 : Dr. Liem Boen Houw.

7. Tahun 1959-1963 : Dr. Tjeng Kong Sin.
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8. Tahun 1963-1968 : Dr.H.E.Tardan.

9. Tahun 1968-1969 : Dr. Enjun.

10. Tahun 1969-1972 : Dr. Dr.H. Abdul Azis.

11. Tahun 1972-1979 : Dr. Soepardi.

12. Tahun 1979-1984 : Dr.Soepayanto,Sp.B.

13. Tahun 1984-1989 : Drg.Yahya Mahdali.

14. Tahun 1989-1993 : Dr. Ambar Wulan.

15. Tahun 1993-1996 : Dr. Achmad Sofyan AT.

16. Tahun 1996-2001 : Dr. Ruskandi Martaamadja, SpA

17. Tahun 2001-2006 : Dr. Relliyani R,m.Kes.

18. Tahun 2006-2007 : Dr. Wiwiek Ekameini.

19. Tahun 2007-2007 : Dr.Ida Fitriati Basjuni, M.Kes.

20. Tahun 2008-2008 : Dr.Wirman.

21. Tahun 2008-2010 : Dr.Endang Sri Haryanti. S,M.Kes.

2.   Status dan Kapasitas 

Dr.H. Abdul Moeloek adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung 

dan merupakan Rumah sakit Rujukan tertinggi di Provinsi Lampung.

Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kesehatan RI No.HK.03.05/I/2603/08 

RSUD Dr.H. Abdul Moeloek ditetapkan menjadi rumah sakit kelas B pendidikan, 

dan berdasarkan keputusan Direktur RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Nomor 

800/139/1.3/I/2008 tanggal 14 januari 2008 tentang relokasi tampat tidur di 
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RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung maka kapasitas ditetapkan 

menjadi 600 tempat tidur.

3.   Sumber Daya Yang Dimiliki Dalam Mendukung Kegiatan Pelayanan 
Kesehatan di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

Tabel 9.Jumlah tenaga yang tersedia di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi 
Lampung dikelompokan menjadi :

NO JENIS TENAGA TERSEDIA

1 Medis 115
2 Paramedis Perawatan 495
3 Paramedis Non Perawatan 126

4 Tenaga Non Medis 508
TOTAL 1244

Rumah Sakit Abdul Moloek memiliki jumlah tenaga medis sebanyak 115 orang, 

paramedis perawatan sebesar 495 orang, paramedis non perawatan sebesar 126 

orang, dan tenaga non medis sebesar 508 orang. Jadi total tenaga yang tersedia di 

Rumah Sakit Abdul Moloek sebesar 1.244 orang.

3.1. Sarana dan Prasarana

1.Gedung.

Bangunan gedung RSAM didirikan diatas tanah seluas 85.770 m2 yang terdiri 

dari :

- Unit Gedung Rawat Inap :17.671,50 m2

- Unit Gedung Non Perawatan : 8.071,50 m2

- Ruang Dokter jaga dan Perawatan Kontrol :60 m2

- Unit Gedung UGD 2 Tingkat :1.800 m2
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- Unit Rawat Jalan 2 lantai :3.832 m2

- Unit Gedung Rumah Dinas Dokter :510 m2

- Unit Gedung Garasi Mobil :335 m2

- Unit Gedung logistic :253 m2

- Unit Gedung Generator Set :53 m2

- Unit Gedung Incenerator :34 m2

- Unit Gedung ROI :317 m2

- Unit Gedung Flu Burung :200 m2

- Unit Gedung Diklat :462 m2

Luas Seluruhnya :31.739 m2

2. Peralatan Medik

Jika melihat standar dari Dirjen Yanmed Depkes RI peralatan medik yang di 

miliki oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek untuk kelas Rumah Sakit Pendidikan.

Pada tahun 2008 untuk pengadaan peralatan mediik yang membutuhkan anggaran 

yang tinggi dibiayai oleh APBD terutama untuk pemeliharaan. 

3.Peralatan Non Medik.

Untuk memperlancar sarana komunikasi telah dioperasikan 6 Unit Saluran telepon 

dengan 1 Unit pesawat PABX 95 Extensia dan 2 Unit pesawat Faximile.

Transportasi.

Sarana transportasi yang dimiliki RSAM terdiri dari :

 1 buah mobil sedan untuk Direktur.

 1 buah mobil minibus untuk Direktur

 1 buah kendaraan roda empat untuk Wadir pelayanaan

 1 buah kendaraan roda empat untuk wadir umum dan keuangan

 1 buah kendaraan roda empat untuk wadir Diklat dan SDM
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 8 buah mobil ambulance.

 1 buah mobil jenajah

 7 buah kendaraan roda dua

4. Peralataan Rumah Tangga.

Pada Instalasi Gizi dilengkapi dengan peralatan yang menggunakan tenaga uap 

dan minyak tanah. Peralatan Loundry dilengkapi peralatan antara lain :

 2 buah mesin cuci ukuran besar merk Washex

 2 buah mesin cuci ukuran sedang merk Ranzacci.

 2 buah mesin cuci ukurcn kecil merk Electrolux

 2 buah mesin pengering menggunakan stim/uap merk Electrolux

 2 buah mesin pengering menggunakan listrik/elemen(merk Ranzacci).

 2 buah mesin gosok rolling menggunakan stim/uap merk Impress

 1 buah mesin gosok rolling menggunakan listrik/elemen(merk 

Ranzacci).

 1 buah setrika listrik.

5. Peralatan Kantor.

Peralatan investaris kantor terdiri dari : computer, mesin tik,mesin hitung, mesin 

sit, almari buku, dan meubelair.

1. Kamar jenazah.

Kamar Jenazah berukuran 59 m2 dilengkapin dengan 2 buah alat pendingin 

jenazah dan 3 set alat bedah mayat. Tahun 2002 telah di bangun gedung 
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Administrasi untuk instalasi kamar jenazah seluas : 50 meter yang dibiayai oleh 

dana APBD Provinsi Lampung.

2. Air Bersih.

Sumber air bersih diperolah dari PDAM, Sumur pompa dalam 7(tujuh) buah, yang 

efektif 4(empat) buah, dan sumur gali 3(tiga) buah pada musim kemarau tidak 

efektif sama sekali. Karena penurunan debit air. Berdasarkan perhitungan bahwa 

keperluan air di RSUAM sebanyak 349 m3/hr. Pada musim kemarau kebutuhan 

tersebut perlu penambahan sampai sebanyak 90 m3/hari.

3. Listrik

Jumlah pemakaian listrik sebanyak 3.500 kwh/bulan dengan daya 450 KVA. 

Kebutuhan listrik dalam keadaan darurat (jika sewaktu-waktu ada pemadaman 

listrik dari PLN) sebagaian besar sudah di penuhi dari 4 Generator set dengan 

total daya 340 KVA.

4. Tenaga Uap.

Untuk keperluan Instalasi Gizi , Laundry dan Sterilisasi alat-alat kedokteran 

(CSSD) RSUD Dr. H. Abdul Moeloek memiliki 3 buah mesin tenaga uap (boiler) 

dan 1 Unit mesin CSSD, sementara belum dapat dioperasionalkan karena ada 

kerusakan pada alat tersebut.

5. Pengelolah Sampah/Limbah.

Produksi sampah rata-rata 8 m3/hari yang terdiri dari sampah tangga dan sampah 

medis. Sampah Rumah Tangga di buang keluar wilayah RSAM bekerjasama 

dengan Dinas Kebersihan Kodya Bandar Lampung Sedangkan sampah padat 

dibakar dengan menggunakan incinerator.
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Untuk Pengelolahan limbah cair medis telah dioperasikan 1 Unit Instlasi 

Pengolahan Air Limbah (Savage System), sebelum air limbah tersebut dibuang 

kealiran sungai.

4.  Kapasitas tempat Tidur & Rincian Kelas Perawatan.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, efesien 

dan optimal, maka melalui SK Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung No. 800/139/1.3/I/2008, tanggal 14 januari Tahun 2008, telah 

ditetapkan Jumlah tempat tidur menjadi 600 tempat tidur sebagai berikut

Tabel 10. Jumlah Tempat Tidur
Kelas Utama 50 8,34%
Kelas I 60 10%
Kelas II 111 18,5%
Kelas Khusus 37 6,16%
Kelas III 342 57%

JUMLAH 600 100%

Jumlah tempat tidur yang dimiliki Rumah Sakit Abdul Moloek yaitu Kelas utama 

sebanyak 50 tempat tidur, Kelas I sebanyak 60 tempat tidur, Kelas II sebanyak 

111 tempat tidur, Kelas khusus sebanyak 37 orang, dan Kelas III sebanyak 342 

orang. Jadi total semua tempat tidur yang dimiliki ada 600 tempat tidur.

Tabel 11. Rincian Kelas Perawatan
NO Ruangan Kelas Perawatan

Utama I II khusus III
1 Murai 8 19
2 Nuri 4 14
3 Kenanga 10 19
4 Anyelir 4 15
5 Mawar 12 32
6 Kemuning 4 23
7 Kutilang 8 45
8 Gelatik 5 18
9 Delima 2 2 12 30
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10 Alamanda 8 10 31
11 Aster 6 20 17
12 Anggrek 10 11
13 Jantung 2 4 8
14 Bougenvil 6 30
15 Melati 2 8 2 30
16 Isolasi/Sars 3
17 Icu/Iccu 6
18 IGD 4
19 ROI lantai 1 1 6
20 ROI lantai 2 2
21 ROI lantai 3
22 PBH A 22
23 PBH B 18
24 Pav.Utama SN A 7
25 Pav.Utama SN B 16
26 Pav.Utama SN C 24

JUMLAH 50 60 111 37 342

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A.  Karakteristik Responden

Setelah dilakukan penarikan sampel, sebanyak 97 responden penerima 

Jamkesmas, ternyata diperoleh bahwa sebanyak 58 orang responden berjenis 

kelamin laki-laki dan 39 responden berjenis kelamin perempuan.

Tabel 12. Jenis Kelamin Responden 
No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%)

1.. Laki-laki 58 59,79
2 Perempuan 3939 40,21

Total 97 100
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2010
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Berdasarakan Tabel 12 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden berjenis 

kelamin laki-laki sebesar 59,79% dan responden berjenis kelamin perempuan 

sebesar 40,21%. Dari data diatas juga dapat disimpulkan bahwa responden laki-

laki lebih banyak daripada perempuan.  

Tabel 13. . Pendidikan Terakhir Responden
No. Pendidikan Terakhir Jumlah (orang) Persentase (%)
1. Diploma/Sarjana 1 1,03
2. Tamatan SMA/Sederajat 38 39,18
3. Tamatan SMP/Sederajat 48 49,48
4. Tamatan SD/Sederajat 8 8,25
5. Tidak Tamat SD/Tidak 

Bersekolah
2 2,06

Total 97 100
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2010

Berdasarkan Tabel 13, hasil sebaran kuisioner terhadap 97 responden, pendidikan 

terkhir responden Diploma/Sarjana sebanyak 1 orang atau 1,03 %, tamatan 

SMA/sederajat sebanyak 38 orang atau 39,18%, , tamatan SMP/sederajat sebanyak 

48 orang atau 49,48%, , tamatan SD/sederajat sebanyak 8 orang atau 8,25%, dan 

tidak Tamat SD/tidak bersekolah sebanyak 2 orang atau 2,06%. 

Tabel 14. Jenis Pekerjaan Responden
No.. Jenis Pekerjaan Jumlah (orang) Persentase (%)
1.. Pedagang 9 9,28
2.. Wiraswasta 29 29,89
3.. Buruh 22 22,68
4.. Tani 1313 13,4
5.. Ibu Rumah Tangga 24 24,75

Total 97 100
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2010

Berdasarkan Tabel 14 hasil sebaran kuisioner terhadap 97 responden, jenis 

pekerjaan responden yang berdagang sebanyak 9 orang atau 9,28%, wiraswasta 

sebanyak 29 orang atau 29,89%, buruh sebanyak 22 orang atau 22,68%, bertani 

sebanyak 13 orang atau 13,4%, dan ibu rumah tangga sebanyak 24 atau 24,75%.
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Tabel 15. Kelompok Usia Responden
No.. Usia (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%)
1.1. 20 - 27  8 8,25%  
2.. 28 - 34  33 34,02%  
3.. 35 - 41  34  35,05%  
4.. 42 - 48  12  12,37%  
5.. 49 - > 10  10,31%

Total 97 100
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2010

Hasil kuisioner menunjukkan bahwa usia responden berkisar antara 20-55 tahun. 

Terdiri dari responden berusia 20-27 tahun sebanyak 8 orang atau 8,25%, 

responden berusia 28-34 tahun sebanyak 33 orang atau 34,02%, responden berusia 

35-41 tahun sebanyak 34 orang atau 35,05%, responden 42-48 thun sebanyak 12 

orang atau 12,37%, dan responden berusia 49-55 tahun sebanyak 10 orang atau 

10,31%.

  

B. Analisis Uji Validitas KuisionerB. Analisis Uji Validitas Kuisioner

Pengujian validitas kuisioner dilakukan untuk menunjukkan apakah kuisioner 

yang akan disebar pada responden layak (valid) atau tidak layak disebar dengan 

menggunakan rumus korelasi parametik. Hasil perhitungan untuk menguji 

validitas menggunakan korelasi parametik terhadap 97 responden dapat dilihat 

pada Tabel 16 di bawah ini :

Tabel 16. Hasil Perhitungan Validitas 

No
Nilai korelasi 

(pearson 
corelation)

Probabilitas 
korelasi [sig.(2-

tailed)]
Tabel r Kesimpulan

1 0,586 0 0,202 Valid
2 0,489 0 0,202 Valid
3 0,619 0 0,202 Valid
4 0,463 0 0,202 Valid
5 0,576 0 0,202 Valid
6 0,718 0 0,202 Valid
7 0,511 0 0,202 Valid
8 0,671 0 0,202 Valid
9 0,661 0 0,202 Valid
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10 0, 622 0 0,202 Valid
11 0,666 0 0,202 Valid
12 0,668 0 0,202 Valid

Sumber : data diolah dari lampiran

C. Analisis Reliabilitas

Uji Realibilitas adalah tingkat kehandalan kuisioner. Kuisioner yang realibel 

adalah kuisioner yang apabila dicoba secara berulang-ulang kepada kelompok 

yang sama akan menghasilkan data yang sama. Hasil analisis realiabilitas dengan 

menggunakan SPSS diperoleh koefisien  Alpha = 0.833. Jika mengacu pada 

kriteria koefisien reliabilitas, maka termasuk dalam kategori tinggi (0,8000-

0,10000). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan adalah reliabel.

D. Analisis Deskriptif Kualitatif

Dalam menganalisis sejauh mana efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat 

miskin melalui penggunaan kartu Jamkesmas di Rumah Sakit Abdul Moloek 

Bandar Lampung, maka hasil tabulasi data setelah dikelompokkan, dicari nilai 

frekuensi dan nilai persentase pencapaiam masing-masing alternatif jawaban yang 

diberikan dalam kuisioner untuk membantu dalam analisis kualitatif.

  
1. Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Sasaran Program Jamkesmas

Tabel 17. Ketepatan sasaran responden

No. Pertanyaan
Jumlah yang 

menjawab (orang)
Ya Tidak

1. Apakah luas bangunan lantai rumah anda kurang 
dari 8 meter persegi perorang

73 24

2. Apakah jenis lantai bangunan rumah anda dari 
tanah/bambu/kayu murahan

16 81

3. Apakah jenis tembok rumah anda dari 56 41
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bambu/rumbia/tembok tanpa plester
4. Apakah rumah anda tidak memiliki fasilitas 

WC/kakus/jamban
32 65

5. Apakah sumber penerangan di rumah anda bukan 
listrik

6 91

6. Apakah sumber air minum anda berasal dari sumur / 
air hujan / mata air tidak terlindung

95 2

7. Apakah bahan bakar masak anda sehari-hari adalah 
kayu bakar/arang/minyak tanah

79 18

8. Apakah anda mengkonsumsi daging/susu/telur 
dalam 1 minggu kurang dari sekali

79 18

9. Apakah anda membeli pakaian baru dalam 1 tahun 
kurang dari 1 stel pakaian

74 23

10. Apakah anda makan dalam 1 hari 2 kali atau kurang 53 44
11. Apakah anda tidak mampu berobat ke puskesmas 89 8
12 Apakah penghasilan kepala keluarga kurang dari Rp. 

600.000 perbulan
93 4

13. Apakah pendidikan terakhir anda tidak sampai SMP 58 39
14. Apakah anda tidak memiliki 

tabungan/motor/perhiasan (kecuali motor untuk 
mencari nafkah)

72 25

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 2010

Dari 14 karakter yang diberikan pada 97 responden dan dikaitkan dengan 

karakteristik orang yang berhak menerima Jamkesmas harus memenuhi minimal 9 

dari 14 karakter yg diberikan, maka responden yang memenuhi syarat hanya 70 

orang responden (data terlampir). Maka dapat dihitung analisis matrik efektivitas 

pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui program jamkesmas dengan 

indikator pelayanan sakit terhadap pengguna kartu jamkesmas :

                                                                    

97

70
 x  x 100 % = 72,16 %

Keterangan :  
85% - 100 % = Sangat Berhasil
70% - 85 % = Berhasil
55% - < 70% = Cukup Berhasil
40% - < 55% = Kurang Berhasil
< 40% = Tidak Berhasil
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Dari keseluruhan analisis ketepatan sasaran Program Jamkesmas ini diperoleh 

pencapaian sebesar 72,16% dimana tingkat pencapaian tersebut dinyatakan 

berhasil.

2. Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Program Jamkesmas

Tabel 18. Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Tentang Program 
Jamkesmas Sebelumnya.

Alternatif Jawaban
Skor 
(Xi)

Frekuensi
(fi)

Persentase
Frekuensi (%)

Xi.fi
Rata-rata
Skor (x)

Sangat Mengetahui 5 0 0 0

     97

255=

      = 2,63

Mengetahui 4 30 30,9 120
Cukup Mengetahui 3 16 16,5 48
Kurang Mengetahui 2 36 37,1 72
Tidak Mengetahui 1 15 15,5 15
Jumlah 97 100 255

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 2010

Dari Tabel 18 di atas menunjukan bahwa masih banyak warga miskin yang 

sebelimnya kurang mengetahui tentang adanya program jamkesmas. Hal ini 

terlihat dengan banyaknya responden menjawab kurang mengetahui yaitu 

sebanyak 36 responden atau 37,1% dengan skor rata-rata sebesar 2,03. 

Keterangan di atas juga memperjelas bahwa responden kurang menerima 

sosialisasi dari pemerintah tentang program Jamkesmas ini. Kesimpulannya 

responden cenderung menilai bahwa pemerintah kurang memberikan sosialisasi 

yang merata sampai ke mayarakat miskin.

Tabel 19. Tanggapan Responden Mengenai Penyuluhan Yang Diberikan Dinas 
Kesehatan Setempat Tentang Program Jamkesmas

Alternatif Jawaban
Skor
(Xi)

Frekuensi
(fi)

Persenta
se

Frekuen
si (%)

Xi.fi
Rata-rata
Skor (x)

Sangat Jelas 5 1 1,031 5

97

239=

    

Jelas 4 14 14,43 56
Cukup Jelas 3 25 25,77 75
Kurang Jelas 2 46 47,42 92
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          2,46Tidak Jelas 1 11 11,34 11
Jumlah 97 100 239

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 2010

Dari Tabel 19 di atas menujukkan bahwa penyuluhan yang diberikan Dinas 

Kesehatan setempat tentang program Jamkesmas ini kurang jelas dimengerti oleh 

masyarakat miskin. Hal ini terlihat dengan banyaknya responden yang menjawab 

kurang jelas yaitu sebanyak 46 responden atau sebesar 47,42% dengan skor rata-

rata 2,46.

Kesimpulan dari uraian di atas, bahwa responden cenderung menilai Dinas 

Kesehatan kurang efektif dalam memberikan penyuluhan tentang program 

Jamkesmas ini. Pemerintah diharapkan dapat melakukan penyuluhan yang merata 

ke semua daerah agar sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik.

Tabel 20. Tanggapan Responden Mengenai Persyaratan Masyarakat Yang Berhak 
Menerima Kartu Jamkesmas

Alternatif Jawaban
Skor
(Xi)

Frekuensi
(fI)

Persentase
(%)

Xi.fi
Rata-rata
Skor (x)

Sangat Mengetahui 5 0 0 0

97

289=

      = 2,98

Mengetahui 4 29 29,9 116
Cukup Mengetahui 3 42 43,3 126
Kurang Mengetahui 2 21 21,65 42
Tidak Mengetahui 1 5 5,155 5
Jumlah 97 100 289

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 2010

Dari Tabel 20 di atas menunjukkan bahwa masyarakat cukup mengetahui 

persyaratan masyarakat yang berhak menerima Kartu Jamkesmas. Hal ini terlihat 

banyaknya responden yang menjawab cukup mengetahui yaitu sebanyak 42 

responden atau sebesar 43,3% dengan skor rata-rata 2,98. Kesimpulan dari uraian 

di atas, bahwa responden sudah cukup pintar dalam mencari informasi mengenai 

syarat-syarat penerima bantuan program Jamkesmas ini.

Tabel 21. Tanggapan Responden Mengenai Cara Menggunakan Kartu Jamkesmas
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Alternatif Jawaban (Xi)
Frekuensi

(fi)
Persentase

(%)
Xi.fi

Rata-rata
Skor (x)

Sangat Mengetahui 5 0 0 0

97

328=

     = 3,38

Mengetahui 4 43 44,33 172
Cukup Mengetahui 3 48 49,48 144
Kurang Mengetahui 2 6 6,186 12
Tidak Mengetahui 1 0 0 0
Jumlah 97 100 328

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 2010

Dari Tabel 21 di atas menunjukkan bahwa masyarakat miskin sudah cukup 

mengetahui cara menggunakan kartu Jamkesmas. Hal ini terlihat dengan 

banyaknya responden yang menjawab cukup mengetahui yaitu sebesar 48 

responden atau sebesar 49,48% dengan rata-rata skor 3,38. Keterangan di atas 

juga memperlihatkan bahwa rata-rata penerima bantuan Jamkesmas ini sudah 

sering menggunakan kartu jamkesmasnya,dilihat dari tidak ada responden yang 

menjawab tidak mengetahui . 

3. Tanggapan Responden Pelayanan Pihak Rumah Sakit Terhadap 
Pengguna Kartu Jamkesmas

Tabel 22. Tanggapan Responden Mengenai Ketanggapan Pihak Rumah Sakit 
Terhadap Pengguna Kartu Jamkesmas

Alternatif Jawaban (Xi)
Frekuensi

(fi)
Persentase

(%)
Xi.fi

Rata-rata
Skor (x)

Sangat Tanggap 5 1 1,031 5

97

320=

= 3,3

Tanggap 4 38 39,18 152
Cukup Tanggap 3 47 48,45 141
Kurang Tanggap 2 11 11,34 22
Tidak Tanggap 1 0 0 0
Jumlah 97 100 320

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 2010

Dari Tabel 22 di atas menunjukkan bahwa pihak rumah sakit sudah cukup tanggap 

dalam melayani pasien pengguna kartu Jamkesmas. Hal ini terlihat dengan 

banyaknya responden menjawab cukup tanggap yaitu sebanyak 47 responden atau 

sebesar 48,45% dengan rata-rata skor 3,3. Tabel di atas juga memperjelas bahwa 
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rata-rata masyarakat pengguna kartu Jamkesmas menilai bahwa kinerja pihak 

Rumah Sakit sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dari 38 responden atau 39,18% 

dari total respondenyang memberikan penilaian tanggap terhadap pelayanan yang 

diberikan pihak Rumah Sakit.

Tabel 23. Tanggapan Responden Mengenai Persyaratan Mengurus Penggunaan 
Kartu Jamkesmas Di Rumah Sakit

Alternatif 
Jawaban

(Xi)
Frekuensi

(fi)
Persentase

(%)
Xi.fi

Rata-rata
Skor (x)

Sangat Mudah 5 2 2,062 10

97

329=

= 3,4

Mudah 4 44 45,36 176
Cukup Mudah 3 41 42,27 123
Kurang Mudah 2 10 10,31 20
Tidak Mudah 1 0 0 0
Jumlah 97 100 329

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2010
Dari Tabel 23 di atas menunjukkan bahwa persyaratan mengurus penggunaan 

kartu Jamkesmas di Rumah Sakit mudah. Hal ini terlihat dengan banyaknya 

responden menjawab mudah sebanyak 44 responden atau sebesar 45,36% dengan 

rata-rata skor 3,4.

Kesimpulan dari uraian diatas bahwa pihak Rumah Sakit sudah baik dalam 

memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin yang ingin berobat 

menggunakan kartu Jamkesmas. Pihak Rumah Sakit juga diharapkan terus 

meningkatkan kinerjanya agar semua masyarakat miskin dapat terlayani dengan 

baik.

Tabel 24. Tanggapan Mengenai Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Pihak 
Rumah Sakit

Alternatif Jawaban (Xi)
Frekuensi

(fi)
Persentase

(%)
Xi.fi

Rata-rata
Skor (x)

Tidak Pernah Membedakan 5 57 58,76 285
97

436=

 = 4,49

Kadang Membedakan 4 33 34,02 132
Sering Membedakan 3 6 6,186 18
Selalu Membedakan 2 0 0 0
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Sangat Membedakan 1 1 1,031 1
Jumlah 97 100 436

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 2010

Dari Tabel 24 di atas menunjukan bahwa pihak rumah sakit sudah baik dalam 

memberikan pelayanan kepada pasien pengguna Jamkesmas dan tidak membeda-

bedakan dengan pasien yang tidak menggunakan kartu Jamkesmas. Hal ini terlihat 

dengan banyaknya responden yang menjawab tidak pernah membeda-bedakan 

sebanyak 57 responden atau sebanyak 58,76% dengan skor rata-rata 4,49

Tabel di atas juga memperlihatkan ternyata masih ada sedikit pasien yang merasa 

ada perbedaan jika berobat dengan menggunakan kartu Jamkesmas dibandingkan 

berobat tidak dengan kartu Jamkesmas . Untuk mengatasi masalah ini pihak 

Rumah Sakit masih harus terus meningkatkan kinerjanya, agar tidak ada lagi 

pasien yang merasa dibeda-bedakan. Kesimpulan dari uraian di atas bahwa pihak 

Rumah sakit sudah baik dalam memberikan pelayanan kepada pasien Jamkesmas 

tetapi harus terus meningkatkan kinerja pelayanannya agar semakin baik lagi.

Tabel 25. Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan Kesehatan Yang diberikan 
Pihak Medis Terhadap Pengguna Kartu Jamkesmas

Alternatif 
Jawaban

(Xi)
Frekuensi

(fi)
Persentase

(%)
Xi.fi

Rata-rata
Skor (x)

Sangat Baik 5 6 6,186 30
    97

345=

  = 3,56

Baik 4 48 49,48 192
Cukup Baik 3 37 38,14 111
Kurang Baik 2 6 6,186 12
Tidak Baik 1 0 0 0
Jumlah 97 100 345

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 2010

Dari Tabel 25 di atas menunjukan bahwa tim medis Rumah Sakit dalam 

memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna kartu Jamkesmas sudah 

baik. Hal ini terlihat dengan banyaknya responden yang menjawab baik sebesar 
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48 responden atau sebesar 49,48 dengan skor rata-rata 3,56. Tabel di atas juga 

memperlihatkan bahwa masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan 

oleh pihak tim medis Rumah Sakit

Tabel 26. Tanggapan Responden Mengenai Penjelasan Pihak Rumah Sakit 
Tentang Sakit Yang Diderita Pasien Pengguna Kartu Jamkesmas

Alternatif 
Jawaban

(Xi)
Frekuensi

(fi)
Persentase

(%)
Xi.fi

Rata-rata
Skor (x)

Sangat Jelas 5 3 3,093 15
97

327=

 = 3,37

Jelas 4 38 39,18 152
Cukup Jelas 3 48 49,48 144
Kurang Jelas 2 8 8,247 16
Tidak Jelas 1 0 0 0
Jumlah 97 100 327

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 2010

Dari Tabel 26 di atas menunjukkan bahwa penjelasan pihak Rumah Sakit tentang 

sakit yang diderita pasien sudah cukup baik. Hal ini terlihat dengan banyaknya 

responden yang menjawab cukup jelas sebesar 48 responden atau sebesar 49,48 % 

dengan skor rata-rata 3,37. Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa pihak 

Rumah Sakit harus lebih jelas dalam memberikan keterangan penyakit yang 

diderita pasien, karena mungkin bahasa yang digunakan para tim medis harus 

lebih sederhana agar dimengerti oleh pasien yang latar belakang pendidikannya 

masih rendah.

Tabel 27. Tanggapan Responden Tentang Penjelasan Pemakaian Obat Yang 
diberikan Tim Medis

Alternatif Jawaban (Xi)
Frekuensi

(fi)
Persentase

(%)
Xi.fi

Rata-rata
Skor (x)

Sangat Jelas 5 0 0 0

97

308=

 = 3,18

Jelas 4 32 32,99 128
Cukup Jelas 3 50 51,55 150
Kurang Jelas 2 15 15,46 30
Tidak Jelas 1 0 0 0
Jumlah 97 100 308

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 2010
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Tabel di atas menunjukan bahwa penjelasan tentang pemakaian obat yang 

diberikan tim medis sudah cukup baik. Hal ini terlihat dengan banyaknya 

responden yang menjawab cukup jelas sebesar 50 responden atau sebesar 51,55% 

dengan total skor 3,18. Tabel di atas juga menjelaskan bahwa pihak rumas sakit 

harus lebih meningkatkan pelayanannya dalam penjelasan pemakaian obat yang 

harus dimengerti oleh pasien

Dari Tabel 28 di bawah ini menunjukkan bahwa program Jamkesmas ini sangat 

membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara 

gratis. Hal ini terlihat dengan banyaknya responden menjawab sangat membantu 

sebanyak 43 responden atau sebesar 44,33% dengan skor rata-rata 4,28. Tabel di 

atas memperlihatkan juga bahwa responden menyatakan sangat terbantu dengan 

adanya program jamkesmas ini, pasien miskin yang sebelumnya kesulitan untuk 

berobat karena tidak ada biaya, dengan adanya kartu jamkesmas mereka dapat 

memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis.

Tabel 28. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Program Jamkesmas Dalam 
Membantu Masyarakat Miskin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis

Alternatif Jawaban (Xi)
Frekuensi

(fi)
Persentase

(%)
Xi.fi

Rata-rata
Skor (x)

Sangat Membantu 5 43 44,33 215

97

415=

 = 4,28

Membantu 4 41 42,47 164
Cukup Membantu 3 10 10,31 30
Kurang Membantu 2 3 3,093 6
Tidak Membantu 1 0 0 0
Jumlah 97 100 415

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 2010

Dari Tabel 29 di bawah ini menunjukkan bahwa dengan adanya program 

Jamkesmas ini masyarakat miskin yang sebelumnya malas untuk berobat jika 

sakit dapat terbantu dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 
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segera berobat jika sakit. Hal ini terlihat dengan banyaknya responden yang 

menjawab setuju sebesar 64 responden atau sebesar 65,98 % dengan rata-rata skor 

4,31.

Tabel 29. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Program Jamkesmas 
Terhadap Kesadaran Masyarakat Untuk Segera Berobat Jika Sakit

Alternatif 
Jawaban

(Xi)
Frekuensi

(fi)
Persentase

(%)
Xi.fi

Rata-rata
Skor (x)

Sangat Setuju 5 11 11,34 55

97

419=

= 4,31

Setuju 4 64 65,98 256
Cukup Setuju 3 18 18,56 54
Kurang Setuju 2 4 4,124 8
Tidak Setuju 1 0 0 0
Jumlah 97 100 419

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 2010

E. Analisis Matrik Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 
Melalui Program Jamkesmas 

Pada Tabel 30 di bawah ini menunjukkan analisis matrik efektivitas pelayanan 

kesehatan masyarakat miskin melalui program Jamkesmas dengan indikator 

sosialisasi program Jamkesmas yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan 

diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan tentang program Jamkesmas sebesar 

2,63%, penyuluhan yang diberikan oleh dinas kesehatan sebesar 2,46%, syarat-

syarat penerima Jamkesmas sebanyak 2,98%, dan cara menggunakan kartu 

Jamkesmas sebesar 3,38%. Dari keseluruhan analisis sosialisasi program 

Jamkesmas ini diperoleh pencapaian sebesar 57,25%, dimana tingkat pencapaian 

sosialisasi tersebut dinyatakan cukup berhasil.

Tabel 30. Analisis Matrik Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 
Melalui Program Jamkesmas dengan Indikator Sosialisasi Program Jamkesmas 
Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan

Sub Variabel  
Total Skor 
Rata-rata  

Total Skor 
Harapan

% 
Pencapaian

Pengetahuan Tentang Program 
Jamkesmas Sebelumnya. 2,63  5

2,63 2,63 x 100%x 100%
   5   5
= 52,6%= 52,6%
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Penyuluhan Yang Diberikan Dinas 
Kesehatan Setempat Tentang 
Program Jamkesmas

2,46  5
2,46 2,46 x 100%x 100%
   5   5
= 49,2%= 49,2%

Persyaratan Masyarakat Yang 
Berhak Menerima Kartu 
Jamkesmas

2,98  5
2,98 2,98 x 100%x 100%
   5   5
= 59,6%= 59,6%

Cara Menggunakan Kartu 
Jamkesmas 3,38 5

3,38 3,38 x 100%x 100%
   5   5
= 67,6%= 67,6%

Rata-rata 57,25%57,25%
Sumber : Data Diolah

Keterangan :  
85% - 100 % = Sangat Berhasil 
70% - 85 % = Berhasil                                       
55% - < 70% = Cukup Berhasil            
40% - < 55% = Kurang Berhasil                           
< 40% = Tidak Berhasil

Tabel 31. Analisis Matrik Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 
Melalui Program Jamkesmas dengan Indikator Pelayanan Rumah Sakit Terhadap 
Pengguna Kartu Jamkesmas

Sub Variabel  
Total Skor 
Rata-rata  

Total Skor 
Harapan

%%
PencapaianPencapaian

Ketanggapan Pihak Rumah Sakit 
Terhadap Pengguna Kartu 
Jamkesmas

3,3  5
3,3 3,3 x 100%x 100%
   5   5
= 66%= 66%

Persyaratan Mengurus 
Penggunaan Kartu Jamkesmas Di 
Rumah Sakit

3,4  5
3,4 3,4 x 100%x 100%
   5   5
= 68%= 68%

Pelayanan Kesehatan Yang 
Diberikan Pihak Rumah Sakit 
Apakah Ada Perbedaan

4,49 5
4,49 4,49 x 100%x 100%
   5   5
= 89,8%= 89,8%

Pelayanan Kesehatan Yang 
diberikan Pihak Medis Terhadap 
Pengguna Kartu Jamkesmas

3,56  5
356 356 x 100%x 100%
   5   5
= 71,2%= 71,2%

Penjelasan Pihak Rumah Sakit 
Tentang Sakit Yang Diderita 
Pasien Pengguna Kartu 
Jamkesmas

3,37  5
3,37 3,37 x 100%x 100%
   5   5
= 67,4%= 67,4%

Penjelasan Pemakaian Obat Yang 
diberikan Tim Medis 3,18  5

3,18 3,18 x 100%x 100%
   5   5
= 63,6%= 63,6%

Pengaruh Program Jamkesmas 
Dalam Membantu Masyarakat 

4,28  5 4,28 4,28 x 100%x 100%
   5   5
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Miskin Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Gratis = 85,6%= 85,6%

Pengaruh Program Jamkesmas 
Terhadap Kesadaran Masyarakat 
Untuk Segera Berobat Jika Sakit

4,31 5
4,31 4,31 x 100%x 100%
   5   5
= 86,2%= 86,2%

Rata-rata 74,725%74,725%
Sumber : Data Diolah
Keterangan :  
85% - 100 % = Sangat Berhasil
70% - 85 % = Berhasil
55% - < 70% = Cukup Berhasil
40% - < 55% = Kurang Berhasil
< 40% = Tidak Berhasil

Pada Tabel 31 di atas menunjukkan bahwa ketanggapan pihak Rumah Sakit 

sebesar 66%, persyaratan mengurus penggunaan kartu Jamkesmas sebesar 68%, 

pelayanan yang diberikan apakah ada perbedaan dengan pasien yang tidak 

menggunakan kartu Jamkesmas sebesar 89,8%, pelayanan kesehatan yang 

diberikan tim medis sebesar 71,2%, penjelasan tentang sakit yang diderita sebesar 

67,4%, penjelasan tentang pemakaian obat sebesar 63,6%, pengaruh program 

Jamkesmas dalam membantu pasien mendapatkan pelayanan kesehatan gratis 

sebesar 85,6%, pengaruh program Jamkesmas terhadap kesadaran masyarakat 

untuk segera berobat jika sakit sebesar 82,6%. Dari keseluruhan analisis 

Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Melalui Program Jamkesmas 

dengan Indikator Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Pengguna Kartu Jamkesmas 

diperoleh pencapaian sebesar 74,725%, dimana tingkat pencapaian tersebut 

dinyatakan berhasil.

F.  Korelasi Antara Tingkat Pendidikan Responden Dengan Jawaban 
Responden

Tabel 32. Korelasi Tingkat Pendidikan dengan sub variabel Tanggapan 
Responden Mengenai Pengetahuan Tentang Program Jamkesmas Sebelumnya
 D3/S1 SMA SMP SD Tidak Sekolah
Sangat Mengetahui 0 0 0 0 0
Mengetahui 1 16 13 0 0
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Cukup Mengetahui 0 9 5 1 1
Kurang Mengetahui 0 9 23 3 1
Tidak Mengetahui 0 4 7 4 0

Dari Tabel 32 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap jawaban responden mengenai pengetahuan tentang program jamkesmas 

sebelumnya karena semakin tingginya pendidikan responden maka mayoritas 

jawaban semakin mendekati skor harapan 5 (skala likert) dan dapat dilihat dari 

responden yang berpendidikan D3/S1 yang menjawab mengetahui sebanyak 1 

responden. Responden berpendidikan SMA yang menjawab mengetahui sebanyak 

16 responden, yang menjawab cukup mengetahui sebanyak 9 responden, dan yang 

menjawab kurang mengetahui sebanyak 9 responden. Responden berpendidikan 

SMP yang menjawab mengetahui sebanyak 13 responden, yang menjawab cukup 

mengetahui sebanyak 5 responden, yang menjawab kurang mengetahui sebanyak 

23 responden dan yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 7 responden. 

Responden yang berpendidikan SD yang menjawab cukup mengetahui sebanyak 1 

responden, yang menjawab kurang mengetahui sebanyak 3 responden dan yang 

menjawab tidak mengetahui sebanyak 4 responden. Responden yang tidak sekolah 

yang menjawab cukup mengetahui sebanyak 1 responden dan yang menjawab 

kurang mengetahui sebanyak 1 responden.

Tabel 33. Korelasi Tingkat Pendidikan dengan sub variabel Tanggapan 
Responden Mengenai Penyuluhan Kesehatan Yang Diselenggarakan Dinas 
Kesehatan Setempat
 D3/S1 SMA SMP SD Tidak Sekolah
Sangat Jelas 0 0 1 0 0
Jelas 1 12 1 0 0
Cukup Jelas 0 15 7 3 0
Kurang Jelas 0 10 30 5 1
Tidak Jelas 0 1 9 0 1
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Dari Tabel 33 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap jawaban responden mengenai penyuluhan kesehatan yang 

diselenggarakan dinas kesehatan setempat karena semakin tingginya pendidikan 

responden maka mayoritas jawaban semakin mendekati skor harapan 5 (skala 

likert) dan dapat dilihat dari responden yang berpendidikan D3/S1 yang menjawab 

jelas sebanyak 1 responden. Responden berpendidikan SMA yang menjawab jelas 

sebanyak 12 responden, yang menjawab cukup jelas sebanyak 15 responden, yang 

menjawab kurang jelas sebanyak 10 responden, dan yang menjawab tidak jelas 

sebanyak 1 responden. Responden berpendidikan SMP yang menjawab sangat 

jelas sebanyak 1 responden, yang menjawab jelas sebanyak 1 responden, yang 

menjawab cukup jelas sebanyak 7 responden, yang menjawab kurang jelas 

sebanyak 30 responden dan yang menjawab tidak jelas sebanyak 9 responden. 

Responden yang berpendidikan SD yang menjawab cukup jelas sebanyak 3 

responden, dan yang menjawab kurang jelas sebanyak 5 responden. Responden 

yang tidak sekolah yang menjawab kurang jelas sebanyak I responden dan yang 

menjawab tidak jelas sebanyak 1 responden.

Tabel 34. Korelasi Tingkat Pendidikan dengan sub variabel Tanggapan 
Responden Mengenai Syarat-Syarat Masyarakat Yang Berhak Menerima 
Jamkesmas

D3/S1 SMA SMP SD Tidak Sekolah
Sangat Mengetahui 0 0 0 0 0
Mengetahui 1 18 8 2 0
Cukup Mengetahui 0 17 20 4 1
Kurang Mengetahui 0 1 18 1 1
Tidak Mengetahui 0 2 2 1 0

Dari Tabel 34 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap jawaban responden mengenai syarat-syarat masyarakat yang berhak 

menerima jamkesmas karena semakin tingginya pendidikan responden maka 
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mayoritas jawaban semakin mendekati skor harapan 5 (skala likert) dan dapat 

dilihat dari responden yang berpendidikan D3/S1 yang menjawab mengetahui 

sebanyak 1 responden. Responden berpendidikan SMA yang menjawab 

mengetahui sebanyak 18 responden, yang menjawab cukup mengetahui sebanyak 

17 responden, yang menjawab kurang mengetahui sebanyak 1 responden, dan 

yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 2 responden. Responden 

berpendidikan SMP yang menjawab mengetahui sebanyak 8 responden, yang 

menjawab cukup mengetahui sebanyak 20 responden, yang menjawab kurang 

mengetahui sebanyak 18 responden dan yang menjawab tidak mengetahui 

sebanyak 2 responden. Responden yang berpendidikan SD yang menjawab 

mengetahui sebanyak 2 responden, yang menjawab cukup mengetahui sebanyak 4 

responden, yang menjawab kurang mengetahui sebanyak 1 responden, dan yang 

menjawab tidak mengetahui sebanyak 1 responden. Responden yang tidak sekolah 

yang menjawab cukup mengetahui sebanyak 1 responden dan yang menjawab 

kurang mengetahui sebanyak 1 responden.

Tabel 35. Korelasi Tingkat Pendidikan dengan sub variabel Tanggapan 
Responden Mengenai Cara-Cara Menggunakan Kartu Jamkesmas
 D3/S1 SMA SMP SD Tidak Sekolah
Sangat Mengetahui 0 0 0 0 0
Mengetahui 1 18 19 1 0
Cukup Mengetahui 0 15 23 3 1
Kurang Mengetahui 0 5 11 4 1
Tidak Mengetahui 0 0 5 0 0

Dari Tabel 35 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap jawaban responden mengenai cara-cara menggunakan kartu jamkesmas 

karena semakin tingginya pendidikan responden maka mayoritas jawaban 

semakin mendekati skor harapan 5 (skala likert) dan dapat dilihat dari responden 
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yang berpendidikan D3/S1 yang menjawab mengetahui sebanyak 1 responden. 

Responden berpendidikan SMA yang menjawab mengetahui sebanyak 18 

responden, yang menjawab cukup mengetahui sebanyak 15 responden, dan yang 

menjawab kurang mengetahui sebanyak 5 responden. Responden berpendidikan 

SMP yang menjawab mengetahui sebanyak 19 responden, yang menjawab cukup 

mengetahui sebanyak 23 responden, yang menjawab kurang mengetahui sebanyak 

11 responden dan yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 5 responden. 

Responden yang berpendidikan SD yang menjawab mengetahui sebanyak 1 

responden, yang menjawab cukup mengetahui sebanyak 3 responden, dan yang 

menjawab kurang mengetahui sebanyak 4 responden. Responden yang tidak 

sekolah yang menjawab cukup mengetahui sebanyak 1 responden dan yang 

menjawab kurang mengetahui sebanyak 1 responden.

Dari Tabel 36 di bawah menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap jawaban responden mengenai ketanggapan pihak rumah sakit dalam 

melayani pasien jamkesmas karena semakin tingginya pendidikan responden 

maka mayoritas jawaban semakin mendekati skor harapan 5 (skala likert) dan 

dapat dilihat dari responden yang berpendidikan D3/S1 yang menjawab tanggap 

sebanyak 1 responden. Responden berpendidikan SMA yang menjawab sangat 

tanggap sebanyak 1 responden, yang menjawab tanggap sebanyak 21 responden, 

yang menjawab cukup tanggap sebanyak 14 responden, dan yang menjawab 

kurang tanggap sebanyak 2 responden. Responden berpendidikan SMP yang 

menjawab tanggap sebanyak 15 responden, yang menjawab cukup tanggap 

sebanyak 25 responden, dan yang menjawab kurang tanggap sebanyak 8 

responden. Responden yang berpendidikan SD yang menjawab tanggap sebanyak 
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1 responden, yang menjawab cukup tanggap sebanyak 6 responden, dan yang 

menjawab kurang tanggap sebanyak 1 responden. Responden yang tidak sekolah 

yang menjawab cukup tanggap sebanyak 2 responden.

Tabel 36. Korelasi Tingkat Pendidikan dengan sub variabel Tanggapan 
Responden Mengenai Ketanggapan Pihak Rumah Sakit Dalam Melayani Pasien 
Jamkesmas
 D3/S1 SMA SMP SD Tidak Sekolah
Sangat Tanggap 0 1 0 0 0
Tanggap 1 21 15 1 0
Cukup Tanggap 0 14 25 6 2
Kurang Tanggap 0 2 8 1 0
Tidak Tanggap 0 0 0 0 0

Dari Tabel 37 di bawah menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap jawaban responden mengenai proses mengurus penggunaan kartu 

jamkesmas di rumah sakit karena semakin tingginya pendidikan responden maka 

mayoritas jawaban semakin mendekati skor harapan 5 (skala likert) dan dapat 

dilihat dari responden yang berpendidikan D3/S1 yang menjawab mudah 

sebanyak 1 responden. Responden berpendidikan SMA yang menjawab sangat 

mudah sebanyak 2 responden, yang menjawab mudah sebanyak 27 responden, 

dan yang menjawab cukup mudah sebanyak 9 responden. Responden 

berpendidikan SMP yang menjawab mudah sebanyak 12 responden, yang 

menjawab cukup mudah sebanyak 27 responden, dan yang menjawab kurang 

mudah sebanyak 9 responden. Responden yang berpendidikan SD yang menjawab 

mudah sebanyak 3 responden, yang menjawab cukup mudah sebanyak 4 

responden, dan yang menjawab kurang mudah sebanyak 1 responden. Responden 

yang tidak sekolah yang menjawab mudah sebanyak 1 responden dan yang 

menjawab cukup mudah sebanyak 1 responden.
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Tabel 37. Korelasi Tingkat Pendidikan dengan sub variabel Tanggapan 
Responden Mengenai Proses Mengurus Penggunaan Kartu Jamkesmas di Rumah 
sakit
 D3/S1 SMA SMP SD Tidak Sekolah
Sangat Mudah 0 2 0 0 0
Mudah 1 27 12 3 1
Cukup Mudah 0 9 27 4 1
Kurang Mudah 0 0 9 1 0
Tidak Mudah 0 0 0 0 0

Dari Tabel 38 di bawah menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap jawaban responden mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan pihak 

rumah sakit apakah ada perbedaan karena semakin tingginya pendidikan 

responden maka mayoritas jawaban semakin mendekati skor harapan 5 (skala 

likert) dan dapat dilihat dari responden yang berpendidikan D3/S1 yang menjawab 

tidak pernah membedakan sebanyak 1 responden. Responden berpendidikan SMA 

yang menjawab tidak pernah membedakan sebanyak 33 responden dan yang 

menjawab kadang membeda-bedakan sebanyak 5 responden. Responden 

berpendidikan SMP yang menjawab tidak pernah membedakan sebanyak 20 

responden, yang menjawab kadang membeda-bedakan sebanyak 24 responden, 

dan yang menjawab sering membeda-bedakan sebanyak 4 responden. Responden 

yang berpendidikan SD yang menjawab tidak pernah membedakan sebanyak 3 

responden, yang menjawab kadang membeda-bedakan sebanyak 3 responden, dan 

yang menjawab sering membeda-bedakan sebanyak 2 responden. Responden yang 

tidak sekolah yang menjawab kadang membeda-bedakan sebanyak 1 responden 

dan yang menjawab sangat membeda-bedakan sebanyak 1 responden.

Tabel 38. Korelasi Tingkat Pendidikan dengan sub variabel Tanggapan 
Responden Mengenai Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Pihak Rumah Sakit 
Apakah Ada Perbedaan
 D3/S1 SMA SMP SD Tidak Sekolah
Tidak Pernah Membedakan 1 33 20 3 0
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Kadang Membedakan 0 5 24 3 1
Sering Membedakan 0 0 4 2 0
Selalu Membedakan 0 0 0 0 0
Sangat Membedakan 0 0 0 0 1

Dari Tabel 39 di bawah menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap jawaban responden mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan pihak 

medis terhadap pengguna kartu jamkesmas karena semakin tingginya pendidikan 

responden maka mayoritas jawaban semakin mendekati skor harapan 5 (skala 

likert) dan dapat dilihat dari responden yang berpendidikan D3/S1 yang menjawab 

baik sebanyak 1 responden. Responden berpendidikan SMA yang menjawab 

sangat baik sebanyak 4 responden, yang menjawab baik sebanyak 27 responden, 

yang menjawab cukup baik sebanyak 5 responden, dan yang menjawab kurang 

baik sebanyak 2 responden. Responden berpendidikan SMP yang menjawab baik 

sebanyak 17 responden, yang menjawab cukup baik sebanyak 28 responden, dan 

yang menjawab kurang baik sebanyak 3 responden. Responden yang 

berpendidikan SD yang menjawab sangat baik sebanyak 1 responden, yang 

menjawab baik sebanyak 3 responden, yang menjawab cukup baik sebanyak 3 

responden, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 1 responden. Responden 

yang tidak sekolah yang menjawab sangat baik sebanyak 1 responden dan yang 

menjawab cukup baik sebanyak 1 responden.

Tabel 39. Korelasi Tingkat Pendidikan dengan sub variabel Tanggapan 
Responden Mengenai Pelayanan Kesehatan Yang diberikan Pihak Medis 
Terhadap Pengguna Kartu Jamkesmas
 D3/S1 SMA SMP SD Tidak Sekolah
Sangat Baik 0 4 0 1 1
Baik 1 27 17 3 0
Cukup Baik 0 5 28 3 1
Kurang Baik 0 2 3 1 0
Tidak Baik 0 0 0 0 0
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Tabel 40. Korelasi Tingkat Pendidikan dengan sub variabel Tanggapan 
Responden Mengenai Penjelasan Pihak Rumah Sakit Tentang Sakit Yang Diderita 
Pasien Pengguna Kartu Jamkesmas
 D3/S1 SMA SMP SD Tidak Sekolah
Sangat Jelas 0 2 1 0 0
Jelas 1 23 12 1 1
Cukup Jelas 0 9 32 7 0
Kurang Jelas 0 4 3 0 1
Tidak Jelas 0 0 0 0 0

Dari Tabel 40 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap jawaban responden mengenai penjelasan pihak rumah sakit tentang sakit 

yang diderita pasien pengguna kartu jamkesmas karena semakin tingginya 

pendidikan responden maka mayoritas jawaban semakin mendekati skor harapan 

5 (skala likert) dan dapat dilihat dari responden yang berpendidikan D3/S1 yang 

menjawab jelas sebanyak 1 responden. Responden berpendidikan SMA yang 

menjawab sangat jelas sebanyak 2 responden, yang menjawab jelas sebanyak 23 

responden, yang menjawab cukup jelas sebanyak 9 responden, dan yang 

menjawab kurang jelas sebanyak 4 responden. Responden berpendidikan SMP 

yang menjawab sangat jelas sebanyak 1 responden, yang menjawab jelas 

sebanyak 12 responden, yang menjawab cukup jelas sebanyak 32 responden, dan 

yang menjawab kurang jelas sebanyak 3 responden. Responden yang 

berpendidikan SD yang menjawab jelas sebanyak 1 responden, dan yang 

menjawab cukup jelas sebanyak 7 responden. Responden yang tidak sekolah yang 

menjawab jelas sebanyak 1 responden dan yang menjawab kurang jelas sebanyak 

1 responden.

Tabel 41. Korelasi Tingkat Pendidikan dengan sub variabel Tanggapan 
Responden Mengenai Penjelasan Pemakaian Obat Yang diberikan Tim Medis
 D3/S1 SMA SMP SD Tidak Sekolah
Sangat Jelas 0 0 0 0 0
Jelas 1 19 10 2 0

85



Cukup Jelas 0 15 28 6 1
Kurang Jelas 0 4 10 0 1
Tidak Jelas 0 0 0 0 0

Dari Tabel 41 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap jawaban responden mengenai penjelasan pemakaian obat yang diberikan 

tim medis karena semakin tingginya pendidikan responden maka mayoritas 

jawaban semakin mendekati skor harapan 5 (skala likert) dan dapat dilihat dari 

responden yang berpendidikan D3/S1 yang menjawab jelas sebanyak 1 responden. 

Responden berpendidikan SMA yang menjawab jelas sebanyak 19 responden, 

yang menjawab cukup jelas sebanyak 15 responden, dan yang menjawab kurang 

jelas sebanyak 4 responden. Responden berpendidikan SMP yang menjawab jelas 

sebanyak 10 responden, yang menjawab cukup jelas sebanyak 28 responden, dan 

yang menjawab kurang jelas sebanyak 10 responden. Responden yang 

berpendidikan SD yang menjawab jelas sebanyak 2 responden, dan yang 

menjawab cukup jelas sebanyak 6 responden. Responden yang tidak sekolah yang 

menjawab cukup jelas sebanyak 1 responden dan yang menjawab kurang jelas 

sebanyak 1 responden.

Tabel 42. Korelasi Tingkat Pendidikan dengan sub variabel Tanggapan 
Responden Mengenai Pengaruh Program Jamkesmas Dalam Membantu 
Masyarakat Miskin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis
 D3/S1 SMA SMP SD Tidak Sekolah
Sangat Membantu 1 22 12 6 2
Membantu 0 12 27 2 0
Cukup Membantu 0 3 7 0 0
Kurang Membantu 0 1 2 0 0
Tidak Membantu 0 0 0 0 0

Dari Tabel 42 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap jawaban responden mengenai pengaruh program jamkesmas dalam 

membantu masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis karena 
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semakin tingginya pendidikan responden maka mayoritas jawaban semakin 

mendekati skor harapan 5 (skala likert) dan dapat dilihat dari responden yang 

berpendidikan D3/S1 yang menjawab sangat membantu sebanyak 1 responden. 

Responden berpendidikan SMA yang menjawab sangat membantu sebanyak 22 

responden, yang menjawab membantu sebanyak 12 responden, yang menjawab 

cukup membantu sebanyak 3 responden, dan yang menjawab kurang membantu 

sebanyak 1 responden. Responden berpendidikan SMP yang menjawab sangat 

membantu sebanyak 12 responden, yang menjawab membantu sebanyak 27 

responden, yang menjawab cukup membantu sebanyak 7 responden, dan yang 

menjawab kurang membantu sebanyak 2 responden. Responden yang 

berpendidikan SD yang menjawab sangat membantu sebanyak 6 responden, dan 

yang menjawab membantu sebanyak 2 responden. Responden yang tidak sekolah 

yang menjawab sangat membantu sebanyak 2 responden.

Tabel 43. Korelasi Tingkat Pendidikan dengan sub variabel Tanggapan 
Responden Mengenai Pengaruh Program Jamkesmas Terhadap Kesadaran 
Masyarakat Untuk Segera Berobat Jika Sakit
 D3/S1 SMA SMP SD Tidak Sekolah
Sangat Setuju 0 6 3 2 0
Setuju 1 30 28 4 1
Cukup 0 2 16 0 0
Kurang setuju 0 0 1 2 1
Tidak Setuju 0 0 0 0 0

Dari Tabel 43 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap jawaban responden mengenai pengaruh program jamkesmas terhadap 

kesadaran masyarakat untuk segera berobat jika sakit karena semakin tingginya 

pendidikan responden maka mayoritas jawaban semakin mendekati skor harapan 

5 (skala likert) dan dapat dilihat dari responden yang berpendidikan D3/S1 yang 

menjawab setuju sebanyak 1 responden. Responden berpendidikan SMA yang 
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menjawab sangat setuju sebanyak 6 responden, yang menjawab setuju sebanyak 

30 responden, dan yang menjawab cukup sebanyak 2 responden. Responden 

berpendidikan SMP yang menjawab sangat setuju sebanyak 3 responden, yang 

menjawab setuju sebanyak 28 responden, yang menjawab cukup sebanyak 16 

responden, dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 1 responden. Responden 

yang berpendidikan SD yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 responden, yang 

menjawab setuju sebanyak 4 responden, dan yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 2 responden. Responden yang tidak sekolah yang menjawab setuju 

sebanyak 1 responden dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 1 orang.

G.  Korelasi Antara Umur Responden Dengan Jawaban Responden

Tabel 44. Korelasi Umur dengan sub variabel Tanggapan Responden Mengenai 
Pengetahuan Tentang Program Jamkesmas Sebelumnya
 20-27 28-34 35-41 42-48 49-55
Sangat Mengetahui 0 0 0 0 0
Mengetahui 2 15 11 2 0
Cukup Mengetahui 4 6 6 0 0
Kurang Mengetahui 2 10 12 7 5
Tidak Mengetahui 0 2 5 3 5

Dari Tabel 44 di atas menunjukkan bahwa umur berpengaruh terhadap jawaban 

responden mengenai pengetahuan tentang program jamkesmas sebelumnya karena 

semakin muda umur responden maka mayoritas jawaban semakin mendekati skor 

harapan 5 (skala likert) dan dapat dilihat dari responden yang berusia 20-27 tahun 

yang menjawab mengetahui sebanyak 2 responden, yang menjawab cukup 

mengetahui sebanyak 4 responden, dan yang menjawab kurang mengetahui 

sebanyak 2 responden. Responden berusia 28-34 tahun yang menjawab 

mengetahui sebanyak 15 responden, yang menjawab cukup mengetahui sebanyak 
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6 responden, yang menjawab kurang mengetahui sebanyak 10 responden dan 

yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 2 responden. Responden berusia 35-

41 tahun yang menjawab mengetahui sebanyak 11 responden, yang menjawab 

cukup mengetahui sebanyak 6 responden, yang menjawab kurang mengetahui 

sebanyak 12 responden dan yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 5 

responden. Responden yang berusia 42-48 tahun yang menjawab mengetahui 

sebanyak 2 responden, yang menjawab kurang mengetahui sebanyak 7 responden 

dan yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 3 responden. Responden yang 

berusia 49-55 tahun yang menjawab kurang mengetahui sebanyak 5 responden 

dan yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 5 responden.

Tabel 45. Korelasi Umur dengan sub variabel Tanggapan Responden Mengenai 
Penyuluhan Kesehatan Yang Diselenggarakan Dinas Kesehatan Setempat
 20-27 28-34 35-41 42-48 49-55
Sangat Jelas 0 1 0 0 0
Jelas 2 9 2 1 0
Cukup Jelas 2 11 12 0 0
Kurang Jelas 4 9 17 8 8
Tidak Jelas 0 3 3 3 2

Dari Tabel 45 di atas menunjukkan bahwa umur berpengaruh terhadap jawaban 

responden mengenai penyuluhan kesehatan yang diselenggarakan dinas kesehatan 

setempat karena semakin muda umur responden maka mayoritas jawaban semakin 

mendekati skor harapan 5 (skala likert) dan dapat dilihat dari responden yang 

berusia 20-27 tahun yang menjawab jelas sebanyak 2 responden, yang menjawab 

cukup jelas sebanyak 2 responden, dan yang menjawab kurang jelas sebanyak 4 

responden. Responden berusia 28-34 tahun yang menjawab sangat jelas sebanyak 

1 responden, yang menjawab jelas sebanyak 9 responden, yang menjawab cukup 

jelas sebanyak 11 responden, yang menjawab kurang jelas sebanyak 9 responden 

dan yang menjawab tidak jelas sebanyak 3 responden. Responden berusia 35-41 
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tahun yang menjawab jelas sebanyak 2 responden, yang menjawab cukup jelas 

sebanyak 12 responden, yang menjawab kurang jelas sebanyak 17 responden dan 

yang menjawab tidak jelas sebanyak 3 responden. Responden yang berusia 42-48 

tahun yang menjawab jelas sebanyak 1 responden, yang menjawab kurang jelas 

sebanyak 8 responden dan yang menjawab tidak jelas sebanyak 3 responden. 

Responden yang berusia 49-55 tahun yang menjawab kurang jelas sebanyak 8 

responden dan yang menjawab tidak jelas sebanyak 2 responden.

Dari Tabel 46 di bawah menunjukkan bahwa umur berpengaruh terhadap jawaban 

responden mengenai syarat-syarat masyarakat yang berhak menerima jamkesmas 

karena semakin muda umur responden maka mayoritas jawaban semakin 

mendekati skor harapan 5 (skala likert) dan dapat dilihat dari responden yang 

berusia 20-27 tahun yang mengetahui sebanyak 5 responden, dan yang menjawab 

cukup mengetahui sebanyak 3 responden. Responden berusia 28-34 tahun yang 

menjawab mengetahui sebanyak 15 responden, yang menjawab cukup mengetahui 

sebanyak 13 responden, dan yang menjawab kurang mengetahui sebanyak 5 

responden. Responden berusia 35-41 tahun yang menjawab mengetahui sebanyak 

8 responden, yang menjawab cukup mengetahui sebanyak 18 responden, yang 

menjawab kurang mengetahui sebanyak 6 responden dan yang menjawab tidak 

mengetahui sebanyak 2 responden. Responden yang berusia 42-48 tahun yang 

menjawab mengetahui sebanyak 1 responden, yang menjawab cukup mengetahui 

sebanyak 6 responden, dan yang menjawab kurang mengetahui sebanyak 5 

responden. Responden yang berusia 49-55 tahun yang menjawab cukup 

mengetahui sebanyak 2 responden, yang menjawab kurang mengetahui sebanyak 

5 responden dan yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 3 responden.
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Tabel 46. Korelasi Umur dengan sub variabel Tanggapan Responden Mengenai 
Syarat-Syarat Masyarakat Yang Berhak Menerima Jamkesmas
 20-27 28-34 35-41 42-48 49-55
Sangat Mengetahui 0 0 0 0 0
Mengetahui 5 15 8 1 0
Cukup Mengetahui 3 13 18 6 2
Kurang Mengetahui 0 5 6 5 5
Tidak Mengetahui 0 0 2 0 3

Tabel 47. Korelasi Umur dengan sub variabel Tanggapan Responden Mengenai 
Cara-Cara Menggunakan Kartu Jamkesmas
 20-27 28-34 35-41 42-48 49-55
Sangat Mengetahui 0 0 0 0 0
Mengetahui 6 18 15 3 1
Cukup Mengetahui 2 15 17 8 6
Kurang Mengetahui 0 0 2 1 3
Tidak Mengetahui 0 0 0 0 0

Dari Tabel 47 di atas menunjukkan bahwa umur berpengaruh terhadap jawaban 

responden mengenai cara-cara menggunakan kartu jamkesmas karena semakin 

muda umur responden maka mayoritas jawaban semakin mendekati skor harapan 

5 (skala likert) dan dapat dilihat dari responden yang berusia 20-27 tahun yang 

menjawab mengetahui sebanyak 6 responden, dan yang menjawab cukup 

mengetahui sebanyak 2 responden. Responden berusia 28-34 tahun yang 

menjawab mengetahui sebanyak 18 responden, dan yang menjawab cukup 

mengetahui sebanyak 15 responden. Responden berusia 35-41 tahun yang 

menjawab mengetahui sebanyak 15 responden, yang menjawab cukup mengetahui 

sebanyak 17 responden, dan yang menjawab kurang mengetahui sebanyak 2 

responden. Responden yang berusia 42-48 tahun yang menjawab mengetahui 

sebanyak 3 responden, yang menjawab cukup mengetahui sebanyak 8 responden, 

dan yang menjawab kurang mengetahui sebanyak 1 responden. Responden yang 

berusia 49-55 tahun yang menjawab mengetahui sebanyak 1 responden, yang 
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menjawab cukup mengetahui sebanyak 6 responden dan yang menjawab kurang 

mengetahui sebanyak 3 responden.

Tabel 48. Korelasi Umur dengan sub variabel Tanggapan Responden Mengenai 
Ketanggapan Pihak Rumah Sakit Dalam Melayani Pasien Jamkesmas
 20-27 28-34 35-41 42-48 49-55
Sangat Tanggap 0 0 1 0 0
Tanggap 4 11 14 5 3
Cukup Tanggap 3 18 16 5 5
Kurang Tanggap 1 4 3 2 2
Tidak Tanggap 0 0 0 0 0

Dari Tabel 48 di atas menunjukkan bahwa umur berpengaruh terhadap jawaban 

responden mengenai ketanggapan pihak rumah sakit dalam melayani pasien 

jamkesmas karena semakin muda umur responden maka mayoritas jawaban 

semakin mendekati skor harapan 5 (skala likert) dan dapat dilihat dari responden 

yang berusia 20-27 tahun yang menjawab tanggap sebanyak 4 responden, yang 

menjawab cukup tanggap sebanyak 3 responden, dan yang menjawab kurang 

tanggap sebanyak 1 responden. Responden berusia 28-34 tahun yang menjawab 

tanggap sebanyak 11 responden, yang menjawab cukup tanggap sebanyak 18 

responden dan yang menjawab kurang tanggap sebanyak 4 responden. Responden 

berusia 35-41 tahun yang menjawab sangat tanggap sebanyak 1 responden, yang 

menjawab tanggap sebanyak 14 responden, yang menjawab cukup tanggap 

sebanyak 16 responden, dan yang menjawab kurang tanggap sebanyak 3 

responden. Responden yang berusia 42-48 tahun yang menjawab tanggap 

sebanyak 5 responden, yang menjawab cukup tanggap sebanyak 5 responden, dan 

yang menjawab kurang tanggap sebanyak 2 responden. Responden yang berusia 

49-55 tahun yang menjawab tanggap sebanyak 3 responden, yang menjawab 
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cukup tanggap sebanyak 5 responden dan yang menjawab kurang tanggap 

sebanyak 2 responden.

Tabel 49. Korelasi Umur dengan sub variabel Tanggapan Responden Mengenai 
Proses Mengurus Penggunaan Kartu Jamkesmas di Rumah sakit
 20-27 28-34 35-41 42-48 49-55
Sangat Mudah 1 1 0 0 0
Mudah 3 21 15 4 1
Cukup Mudah 4 11 15 6 5
Kurang Mudah 0 0 4 2 4
Tidak Mudah 0 0 0 0 0

Dari Tabel 49 di atas menunjukkan bahwa umur berpengaruh terhadap jawaban 

responden mengenai proses mengurus penggunaan kartu jamkesmas di rumah 

sakit karena semakin muda umur responden maka mayoritas jawaban semakin 

mendekati skor harapan 5 (skala likert) dan dapat dilihat dari responden yang 

berusia 20-27 tahun yang menjawab sangat mudah sebanyak 1 responden, yang 

menjawab mudah sebanyak 3 responden, dan yang menjawab cukup mudah 

sebanyak 4 responden. Responden berusia 28-34 tahun yang menjawab sangat 

mudah sebanyak 1 responden, yang menjawab mudah sebanyak 21 responden, 

dan yang menjawab cukup mudah sebanyak 11 responden. Responden berusia 35-

41 tahun yang menjawab mudah sebanyak 15 responden, yang menjawab cukup 

mudah sebanyak 15 responden, dan yang menjawab kurang mudah sebanyak 4 

responden. Responden yang berusia 42-48 tahun yang menjawab mudah sebanyak 

4 responden, yang menjawab cukup mudah sebanyak 6 responden, dan yang 

menjawab kurang mudah sebanyak 2 responden. Responden yang berusia 49-55 

tahun yang menjawab mudah sebanyak 1 responden, yang menjawab cukup 

mudah sebanyak 5 responden dan yang menjawab kurang mudah sebanyak 4 

responden.
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Tabel 50. Korelasi Umur dengan sub variabel Tanggapan Responden Mengenai 
Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Pihak Rumah Sakit Apakah Ada Perbedaan
 20-27 28-34 35-41 42-48 49-55
Tidak Pernah Membedakan 4 22 20 6 5
Kadang Membedakan 3 11 14 3 2
Sering Membedakan 0 0 0 3 3
Selalu Membedakan 0 0 0 0 0
Sangat Membedakan 1 0 0 0 0

Dari Tabel 50 di atas menunjukkan bahwa umur berpengaruh terhadap jawaban 

responden mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan pihak rumah sakit 

apakah ada perbedaan karena semakin muda umur responden maka mayoritas 

jawaban semakin mendekati skor harapan 5 (skala likert) dan dapat dilihat dari 

responden yang berusia 20-27 tahun yang menjawab tidak pernah membedakan 

sebanyak 4 responden, yang menjawab kadang membeda-bedakan sebanyak 3 

responden, dan yang menjawab sangat membeda-bedakan sebanyak 1 responden. 

Responden berusia 28-34 tahun yang menjawab tidak pernah membedakan 

sebanyak 22 responden dan yang menjawab kadang membeda-bedakan sebanyak 

11 responden. Responden berusia 35-41 tahun  yang menjawab tidak pernah 

membedakan sebanyak 20 responden, dan yang menjawab kadang membeda-

bedakan sebanyak 14 responden. Responden yang berusia 42-48 tahun yang 

menjawab tidak pernah membedakan sebanyak 6 responden, yang menjawab 

kadang membeda-bedakan sebanyak 3 responden, dan yang menjawab sering 

membeda-bedakan sebanyak 3 responden. Responden yang berusia 49-55 tahun 

yang menjawab tidak pernah membeda-bedakan sebanyak 5 responden, yang 

menjawab kadang membeda-bedakan sebanyak 2 responden, dan yang menjawab 

sering membeda-bedakan sebanyak 3 responden.
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Tabel 51. Korelasi Umur dengan sub variabel Tanggapan Responden Mengenai 
Pelayanan Kesehatan Yang diberikan Pihak Medis Terhadap Pengguna Kartu 
Jamkesmas
 20-27 28-34 35-41 42-48 49-55
Sangat Baik 1 2 2 0 1
Baik 4 20 17 6 1
Cukup Baik 2 11 13 6 5
Kurang Baik 1 0 2 0 3
Tidak Baik 0 0 0 0 0

Dari Tabel 51 di atas menunjukkan bahwa umur berpengaruh terhadap jawaban 

responden mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan pihak medis terhadap 

pengguna kartu jamkesmas karena semakin muda umur responden maka 

mayoritas jawaban semakin mendekati skor harapan 5 (skala likert) dan dapat 

dilihat dari responden yang berusia 20-27 tahun yang menjawab sangat baik 

sebanyak 1 responden, yang menjawab baik sebanyak 4 responden, yang 

menjawab cukup baik sebanyak 2 responden, dan yang menjawab kurang baik 

sebanyak 1 responden. Responden berusia 28-34 tahun yang menjawab sangat 

baik sebanyak 2 responden, yang menjawab baik sebanyak 20 responden, dan 

yang menjawab cukup baik sebanyak 11 responden. Responden berusia 35-41 

tahun yang menjawab sangat baik sebanyak 2 responden, yang menjawab baik 

sebanyak 17 responden, yang menjawab cukup baik sebanyak 13 responden, dan 

yang menjawab kurang baik sebanyak 2 responden. Responden yang berusia 42-

48 tahun yang menjawab baik sebanyak 6 responden, dan yang menjawab cukup 

baik sebanyak 6 responden. Responden yang berusia 49-55 tahun yang menjawab 

sangat baik sebanyak 1 responden, yang menjawab baik sebanyak 1 responden, 

yang menjawab cukup baik sebanyak 5 responden dan yang menjawab kurang 

baik sebanyak 3 responden.
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Tabel 52. Korelasi Tingkat Pendidikan dengan sub variabel Tanggapan 
Responden Mengenai Penjelasan Pihak Rumah Sakit Tentang Sakit Yang Diderita 
Pasien Pengguna Kartu Jamkesmas
 20-27 28-34 35-41 42-48 49-55
Sangat Jelas 0 2 1 0 0
Jelas 5 18 10 5 0
Cukup Jelas 2 10 23 7 6
Kurang Jelas 1 3 0 0 4
Tidak Jelas 0 0 0 0 0

Dari Tabel 52 di atas menunjukkan bahwa umur berpengaruh terhadap jawaban 

responden mengenai penyuluhan penjelasan pihak rumah sakit tentang sakit yang 

diderita pasien pengguna kartu jamkesmas karena semakin muda umur responden 

maka mayoritas jawaban semakin mendekati skor harapan 5 (skala likert) dan 

dapat dilihat dari responden yang berusia 20-27 tahun yang menjawab jelas 

sebanyak 5 responden, yang menjawab cukup jelas sebanyak 2 responden, dan 

yang menjawab kurang jelas sebanyak 1 responden. Responden berusia 28-34 

tahun yang menjawab sangat jelas sebanyak 2 responden, yang menjawab jelas 

sebanyak 18 responden, yang menjawab cukup jelas sebanyak 10 responden, dan 

yang menjawab kurang jelas sebanyak 3 responden. Responden berusia 35-41 

tahun yang menjawab sangat jelas sebanyak 1 responden, yang menjawab jelas 

sebanyak 10 responden, dan yang menjawab cukup jelas sebanyak 23 responden. 

Responden yang berusia 42-48 tahun yang menjawab jelas sebanyak 5 responden, 

dan yang menjawab cukup jelas sebanyak 7 responden. Responden yang berusia 

49-55 tahun yang menjawab cukup jelas sebanyak 6 responden dan yang 

menjawab kurang jelas sebanyak 4 responden.

Tabel 53. Korelasi Umur dengan sub variabel Tanggapan Responden Mengenai 
Penjelasan Pemakaian Obat Yang diberikan Tim Medis
 20-27 28-34 35-41 42-48 49-55
Sangat Jelas 0 0 0 0 0
Jelas 4 12 12 2 2

96



Cukup Jelas 4 18 16 8 4
Kurang Jelas 0 3 6 2 4
Tidak Jelas 0 0 0 0 0

Dari Tabel 53 di atas menunjukkan bahwa umur berpengaruh terhadap jawaban 

responden mengenai penjelasan pemakaian obat yang diberikan tim medis karena 

semakin muda umur responden maka mayoritas jawaban semakin mendekati skor 

harapan 5 (skala likert) dan dapat dilihat dari responden yang berusia 20-27 tahun 

yang menjawab jelas sebanyak 4 responden, dan yang menjawab cukup jelas 

sebanyak 4 responden. Responden berusia 28-34 tahun yang menjawab jelas 

sebanyak 12 responden, yang menjawab cukup jelas sebanyak 18 responden, dan 

yang menjawab kurang jelas sebanyak 3 responden. Responden berusia 35-41 

tahun yang menjawab jelas sebanyak 12 responden, yang menjawab cukup jelas 

sebanyak 16 responden, dan yang menjawab kurang jelas sebanyak 6 responden. 

Responden yang berusia 42-48 tahun yang menjawab jelas sebanyak 2 responden, 

yang menjawab cukup jelas sebanyak 8 responden, dan yang menjawab kurang 

jelas sebanyak 2 responden. Responden yang berusia 49-55 tahun yang menjawab 

jelas sebanyak 2 responden, yang menjawab cukup jelas sebanyak 4 responden 

dan yang menjawab kurang jelas sebanyak 4 responden.

Tabel 54. Korelasi Umur dengan sub variabel Tanggapan Responden Mengenai 
Pengaruh Program Jamkesmas Dalam Membantu Masyarakat Miskin 
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis
 20-27 28-34 35-41 42-48 49-55
Sangat Membantu 7 19 15 1 1
Membantu 1 14 18 5 3
Cukup Membantu 0 0 0 6 4
Kurang Membantu 0 0 1 0 2
Tidak Membantu 0 0 0 0 0

Dari Tabel 54 di atas menunjukkan bahwa umur berpengaruh terhadap jawaban 

responden mengenai pengaruh program jamkesmas dalam membantu masyarakat 
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miskin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis karena semakin muda umur 

responden maka mayoritas jawaban semakin mendekati skor harapan 5 (skala 

likert) dan dapat dilihat dari responden yang berusia 20-27 tahun yang menjawab 

sangat membantu sebanyak 7 responden, dan yang menjawab membantu sebanyak 

1 responden. Responden berusia 28-34 tahun yang menjawab sangat membantu 

sebanyak 19 responden, dan yang menjawab membantu sebanyak 14 responden. 

Responden berusia 35-41 tahun yang menjawab sangat membantu sebanyak 15 

responden, yang menjawab membantu sebanyak 18 responden, dan yang 

menjawab kurang membantu sebanyak 1 responden. Responden yang berusia 42-

48 tahun yang menjawab sangat membantu sebanyak 1 responden, yang 

menjawab membantu sebanyak 5 responden, dan yang menjawab cukup 

membantu sebanyak 6 responden. Responden yang berusia 49-55 tahun yang 

menjawab sangat membantu sebanyak 1 responden, yang menjawab membantu 

sebanyak 3 responden, yang menjawab cukup membantu sebanyak 4 responden 

dan yang menjawab kurang membantu sebanyak 2 responden.

Tabel 55. Korelasi Umur dengan sub variabel Tanggapan Responden Mengenai 
Pengaruh Program Jamkesmas Terhadap Kesadaran Masyarakat Untuk Segera 
Berobat Jika Sakit
 20-27 28-34 35-41 42-48 49-55
Sangat Setuju 1 3 6 0 1
Setuju 7 25 24 5 3
Cukup 0 5 2 7 4
Kurang setuju 0 0 2 0 2
Tidak Setuju 0 0 0 0 0

Dari Tabel 55 di atas menunjukkan bahwa umur berpengaruh terhadap jawaban 

responden mengenai pengaruh program jamkesmas terhadap kesadaran 

masyarakat untuk segera berobat jika sakit karena semakin muda umur responden 

maka mayoritas jawaban semakin mendekati skor harapan 5 (skala likert) dan 
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dapat dilihat dari responden yang berusia 20-27 tahun yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 1 responden, dan yang menjawab setuju sebanyak 7 responden. 

Responden berusia 28-34 tahun yang menjawab sangat setuju sebanyak 3 

responden, yang menjawab setuju sebanyak 25 responden, dan yang menjawab 

cukup sebanyak 5 responden. Responden berusia 35-41 tahun yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 6 responden, yang menjawab setuju sebanyak 24 

responden, yang menjawab cukup sebanyak 2 responden, dan yang menjawab 

kurang setuju sebanyak 2 responden. Responden yang berusia 42-48 tahun yang 

menjawab setuju sebanyak 5 responden, dan yang menjawab cukup sebanyak 7 

responden. Responden yang berusia 49-55 tahun yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 1 responden, yang menjawab setuju sebanyak 3 responden, yang 

menjawab cukup sebanyak 4 responden, dan yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 2 responden.

H. Pembahasan

Berdasarkan analisis hasil jawaban responden dan pengukuran variabel yang telah 

diuraikan dalam tabel berdasarkan masing-masing indikator dapat dilihat 

efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui program jamkesmas. 

Dari 3 indikator yang dianalisis, 2 diantaranya dikatakan berhasil dan 1 dikatakan 

cukup berhasil.  

Sesuai dengan fungsi pemerintah yang pertama yaitu fungsi Alokasi (Allocation  

Branch), yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk 

kebutuhan publik. Dengan adanya program Jamkesmas ini berarti Pemerintah 

sudah berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan, 
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khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Indikator ketepatan sasarn 

program Jamkesmas dapat dikatakan berhasil dengan tingkat pencapaian 72,16%, 

hal ini berarti pemerintah sudah melakukan fungsi alokasi secara relatif tepat 

dalam memberikan bantuan program Jamkesmas ini kepada masyarakat yang 

membutuhkannya, sehingga apa yang menjadikan salah satu tujuan program ini 

yaitu meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan Indonesia yang 

sehat dapat terealisasi.  

Fungsi Pemerintah yang kedua adalah fungsi distribusi, yaitu peran pemerintah 

untuk mengusahakan agar distribusi pendapatan di tengah masyarakat dapat 

merata. Fungsi ini mencegah agar kesenjangan dalam masyarakat antara 

masyarakat miskin dan kaya tidak semakin melebar. Cara terbaik agar distribusi 

pendapatan dapat tercapai adalah melalui pajak, dengan adanya pajak pemerintah 

dapat mendistribusikannya untuk melaksanakan program-program pemerintah 

yang salah satunya adalah Jamkesmas.

Fungsi pemerintah yang ketiga adalah fungsi stabilisasi, yaitu peran pemerintah 

untuk menyelaraskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada, karena kadang-

kadang kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah bisa saling berbenturan akibat 

kondisi yang kompleks. Sebagai contoh untuk mengurangi beban belanja negara 

pemerintah harus mencabut subsidi bahan bakar dan hal ini mengakibatkan semua 

harga kebutuhan pokok semakin meningkat. Hal ini tentu saja akan 

mengakibatkan masyarakat miskin akan menjadi semakin kesulitan. Untuk 

mengatasi hal ini pemerintah mengeluarkan program Jaminan Kesehatan 
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Masyarakat bagi masyarakat miskin, dengan adanya program ini masyarakat 

miskin dapat berobat secara gratis.  

Indikator sosialisasi program Jamkesmas dikatakan cukup berhasil dengan tingkat 

pencapaian 57,25%. Pada umumnya masyarakat penerima Jamkesmas sudah tahu 

cara menggunakan kartu ini, mendapatkannya pun cukup mudah dan sosialisasi 

yang dilakukan dinas kesehatan kepada masyarakat miskin tentang program ini 

harus terus ditingkatkan agar masyarakat semakin paham arti pentingnya tujuan 

program ini.

Indikator pelayanan pihak Rumah Sakit kepada pasien pengguna kartu Jamkesmas 

dikatakan berhasil dengan pencapaian 74,725%. Keluarga fakir miskin penerima 

Jamkesmas merasa sangat terbantu dengan adanya program ini, masyarakat 

merasa pihak Rumah Sakit sudah baik dalam memberikan pelayanan kesehatan 

gratis dan juga tidak ada perbedaan antara pasien pengguna kartu Jamkesmas dan 

pasien yang tidak menggunakan kartu Jamkesmas.

Berdasarkan tabel korelasi antara tingkat pendidikan dan jawaban responden dapat 

dilihat bahwa tingkat pendidikan responden berpengaruh  terhadap jawaban 

responden mengenai pengetahuan program jamkesmas sebelumnya, penyuluhan 

yang diberikan oleh dinas kesehatan, syarat-syarat penerima Jamkesmas, dan cara 

menggunakan kartu Jamkesmas dapat dilihat bahwa semakin tinggi pendidikan 

responden maka persentasi  jawaban yang dihasilkan relatif semakin tinggi dan 

mendekati skor harapan yaitu 5 (skala Likert). Hal ini disebabkan karena pada 

umumnya jika responden yang berpendidikan semakin tinggi maka akan semakin 
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mudah menyerap informasi yang diberikan dan semakin sadar bahwa kesehatan 

adalah sesuatu yang sangat berharga. 

Hasil tabel korelasi antara tingkat pendidikan dan jawaban responden dapat dilihat 

bahwa tingkat pendidikan responden berpengaruh  terhadap jawaban responden 

mengenai ketanggapan pihak Rumah Sakit, persyaratan mengurus penggunaan 

kartu Jamkesmas, pelayanan yang diberikan apakah ada perbedaan dengan pasien 

yang tidak menggunakan kartu Jamkesmas, pelayanan kesehatan yang diberikan 

tim medis penjelasan tentang sakit yang diderita, penjelasan tentang pemakaian 

obat, pengaruh program Jamkesmas dalam membantu pasien mendapatkan 

pelayanan kesehatan gratis, pengaruh program Jamkesmas terhadap kesadaran 

masyarakat untuk segera berobat jika sakit dapat dilihat bahwa semakin tinggi 

pendidikan responden maka persentasi  jawaban yang dihasilkan relatif semakin 

tinggi dan mendekati skor harapan yaitu 5 (skala Likert). Hal ini disebabkan 

karena pada umumnya responden yang pendidikannya semakin tinggi akan 

semakin mengerti tentang prosedur yang harus dilakukan dalam mengurus 

penggunaan kartu jamkesmas di Rumah Sakit, hal ini karena semakin tinggi 

pendidikan seseorang pada umunya akan semakin mudah menyerap informasi 

yang diberikan. Hal ini juga disebabkan responden yang pendidikannya semakin 

tinggi akan semakin mengerti tentang berharganya sebuah kesehatan dan lebih 

baik mencegah daripada mengobati, karena jika kita sakit maka biaya yang 

dikeluarkan akan lebih mahal daripada biaya yang kita gunakan untuk menjaga 

kesehatan kita.
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Berdasarkan tabel korelasi antara umur dan jawaban responden dapat dilihat 

bahwa umur responden berpengaruh  terhadap jawaban responden mengenai 

pengetahuan program jamkesmas sebelumnya, penyuluhan yang diberikan oleh 

dinas kesehatan, syarat-syarat penerima Jamkesmas, dan cara menggunakan kartu 

Jamkesmas dapat dilihat bahwa semakin muda umur responden maka persentasi 

jawaban yang dihasilkan relatif semakin tinggi dan mendekati skor harapan yaitu 

5 (skala Likert). Hal ini disebabkan karena pada umumnya responden yang lebih 

muda relatif  masih memiliki semangat yang lebih tinggi dalam belajar sesuatu 

yang baru dan mencari informasi yang penting serta masih sangat mudah untuk 

menerima informasi dan mengingatnya daripada responden yang lebih tua.

Hasil tabel korelasi antara umur dan jawaban responden dapat dilihat bahwa umur 

responden berpengaruh  terhadap jawaban responden mengenai ketanggapan 

pihak Rumah Sakit, persyaratan mengurus penggunaan kartu Jamkesmas, 

pelayanan yang diberikan apakah ada perbedaan dengan pasien yang tidak 

menggunakan kartu Jamkesmas, pelayanan kesehatan yang diberikan tim medis 

penjelasan tentang sakit yang diderita, penjelasan tentang pemakaian obat, 

pengaruh program Jamkesmas dalam membantu pasien mendapatkan pelayanan 

kesehatan gratis, pengaruh program Jamkesmas terhadap kesadaran masyarakat 

untuk segera berobat jika sakit dapat dilihat bahwa semakin muda umur 

responden maka persentasi  jawaban yang dihasilkan relatif semakin tinggi dan 

mendekati skor harapan yaitu 5 (skala Likert). Hal ini disebabkan karena pada 

umumnya responden yang masih muda akan semakin mengerti dan bersabar 

dalam mengurus penggunaan kartu jamkesmas di Rumah Sakit, hal ini karena 

semakin muda umur responden maka kondisi fisik responden relatif lebih kuat 
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dibandingkan responden yang lebih tua. Responden yang lebih muda pun relatif 

lebih memiliki ingatan yang lebih baik dibandingkan responden yang lebih tua, 

sehingga informasi pun akan semakin mudah diterima.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)  memiliki manfaat 

yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam 

bidang kesehatan, hal ini terlihat dari mayoritas responden yang menjawab 
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terbantu dan tidak segan lagi untuk langsung berobat semenjak adanya kartu 

Jamkesmas. 

2. Dalam analisis efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui 

program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Rumah sakit Abdul 

Moloek Bandar Lampung dapat diukur dari beberapa indikator keberhasilan 

program secara keseluruhan, diantaranya ketepatan sasaran dan diperoleh hasil 

72,16 %, dimana tingkat pencapaian tersebut dinyatakan berhasil.

3.   3.   Dalam analisis matrik efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin 

melalui program Jamkesmas dengan indikator sosialisasi program Jamkesmas 

yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan diperoleh kesimpulan  bahwa 

pengetahuan tentang program Jamkesmas sebesar 2,63%, penyuluhan yang 

diberikan oleh dinas kesehatan sebesar 2,46%, syarat-syarat penerima 

Jamkesmas sebanyak 2,98%, dan cara menggunakan kartu Jamkesmas sebesar 

3,38%. Dari keseluruhan analisis sosialisasi program Jamkesmas ini diperoleh 

pencapaian sebesar 57,25%, dimana tingkat pencapaian sosialisasi tersebut 

dinyatakan cukup berhasil.

4.   4.   Dalam analisis efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui 

program jamkesmas dengan indikator  ketanggapan pihak Rumah Sakit sebesar 

66%, persyaratan mengurus penggunaan kartu Jamkesmas sebesar 68%, 

pelayanan yang diberikan apakah ada perbedaan atau tidak dengan pasien 

yang tidak menggunakan kartu Jamkesmas sebesar 89,8%, pelayanan 

kesehatan yang diberikan tim medis rumah sakit sebesar 71,2%, penjelasan 

tentang sakit yang diderita pasien pengguna kartu Jamkesmas sebesar 67,4%, 

105



penjelasan tentang pemakaian obat sebesar 63,6%, pengaruh program 

Jamkesmas dalam membantu pasien mendapatkan pelayanan kesehatan gratis 

sebesar 85,6%, pengaruh program Jamkesmas terhadap kesadaran masyarakat 

untuk segera berobat jika sakit sebesar 82,6%. Dari keseluruhan analisis 

Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Melalui Program 

Jamkesmas dengan Indikator Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Pengguna 

Kartu Jamkesmas diperoleh pencapaian sebesar 74,725%, dimana tingkat 

pencapaian tersebut dinyatakan berhasil.

B. Saran 

Dari hasil uraian-uraian dan kesimpulan di atas, diberikan beberapa pemikiran 

yang kiranya dapat berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja 

pemerintah dan instansi yang terkait dengan program ini :

1. Untuk lebih meningkatkan  kinerja pemerintah  melaui Program Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di provinsi Lampung tahun 2010 di 

perlukan dukungan dari semua pihak baik perorangan, kelompok, organisasi, 

atau lembaga sehingga program dapai mencapai tujuan yang diharapkan. 

Terutama peran Rumah Sakit abdul Moloek dalam meningkatkan 

pelayanannya, Karena Rumah Sakit abdul Moloek sebagai Rumah sakit 

rujukan pasien Jamkesmas di provinsi Lampung.
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2. Sosialisasi merupakan salah satu kunci keberhasilan program, diharapkan agar 

sosialisasi ke masyarakat lebih merata dan menyebar sampai pelosok daerah 

terpencil agar masyarakat semakin tahu arti pentingnya kesehatan bagi diri 

mereka sendiri dan bagi masyarakat sekitar. 

3.  Pihak Rumah Sakit diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik 

lagi kepada pasien miskin pengguna Jamkesmas dan tidak membeda-bedakan 

antara pasien pengguna Jamkesmas dengan pasien yang lain, karena sudah 

kewajiban Rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. 

Pihak medis juga harus lebih jelas dan transparan mengenai sakit yang diderita 

pasien dan juga dalam penggunaan obat yang diberikan.
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