
I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan rangkaian dari program-program disegala bidang secara 

menyeluruh, terarah, dan berkesinambungan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. 

Sedangkan pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa 

Indonesia untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat 

mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu usaha 

kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Adapun tujuan dari pembangunan kesehatan adalah 

untuk menciptakan masyarakat, bangsa, dan Negara yang ditandai dengan penduduk hidup 

sehat, adil, dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh 

wilayah Indonesia.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam suatu Negara khususnya dalam 

pembangunan. Bentuk pembangunan tersebut sangat signifikan terlihat dari sisi 

perekonomian. Di negara manapun, selalu ada campur tangan pemerintah dalam 

perekonomian. Tidak ada satu perekonomian pun, termasuk di negara kapitalis atau negara 

maju, bebas dari intervensi pemerintah. Dalam kancah perekonomian modern, peranan 

pemerintah dapat dipilah menjadi empat macam kelompok peran (Dumairy, 1996 : 158), 

yaitu :

1. Peran Alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi 

yang ada agar pemanfaatannya bias optimal dan mendukung efisiensi produksi

2. Peran Distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, 

kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar



3. Peran Stabilisatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian 

dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium

4. Peran Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan 

ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju.

Salah satu peran pemerintah adalah peran distribusi, yang mana di dalam peran ini 

mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan kelompok warga miskin dengan pemberian 

subsidi. Subsidi yang diberikan pemerintah juga merupakan pengeluaran rutin pemerintah 

disamping pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari, 

meliputi belanja pegawai, angsuran, dan bunga utang pemerintah serta sejumlah pengeluaran 

lainnya.

Pengeluaran Negara dalam bentuk upaya pemindahan kekayaan kepada individu untuk 

kesejahteraan yang didalamnya termasuk subsidi disebut transfer pemerintah (government 

transfer payment). Subsidi yang merupakan alat redistribusi pendapatan diartikan sebagai 

pajak negatif. Hal ini berarti subsidi akan menambah pendapatan bagi si penerimanya atau 

individu akan mengalami peningkatan pendapatan riil karena harga jual menjadi lebih rendah.

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan diberbagai bidang yang ditandai 

dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk 

menyampaikan aspirasi (Mangunsarkoro, 2002 : 01). Kemiskinan merupakan masalah pokok 

nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama 

dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kemiskinan bukan hanya merupakan masalah 

bagi negara Indonesia, melainkan juga masalah dunia. 



Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan antara lain ditandai dengan masih banyak 

masyarakat yang mengalami gizi buruk dan hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah 

Indonesia cukup peduli dengan masyarakat, ini dapat terlihat dari usaha pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melakukan upaya untuk mengatasi masalah 

kemiskinan.

Strategi penanggulangan kemiskinan diarahkan dengan mendasarkan pada 2 (dua) 

pendekatan, pertama mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin khususnya  yang 

menyangkut kebutuhan dasar manusia dengan memberikan berbagai subsidi, kedua 

memperbesar kemampuan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan memperbesar 

akses berusaha khususnya kepada usaha mikro, usaha kecil, dan menengah.

Menurut Sayogyo (1978), kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah 

standar kebutuhan minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pangan yang 

membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan akan beras dan 

kebutuhan gizi. Menurut Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1981 yang termasuk dalam 

kategori keluarga miskin adalah : Orang atau keluarga yang sama sekali tidak mempunyai 

suatu sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan 

pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang-orang yang mempunyai sumber mata 

pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. 

Dari pengertian diatas dapat ditarik gambaran bahwa keluarga miskin pada umumnya adalah 

mereka yang tidak memiliki kebutuhan hidup yang pokok sekalipun yang layak bagi 

kemanusiaan.

Indikator kinerja memiliki peran penting sebagai alat pengelolaan kebijakan mulai tahap 

penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan dan evaluasi.  Suatu indikator memiliki peranan 



dalam memberikan suatu pendekatan yang murah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan 

baik bagi para pengelola kegiatan, pengambil keputusan dan pihak lainnya dalam mengambil 

keputusan intervensi. Indikator dapat membantu dalam mengevaluasi kebijakan yang ada, 

program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja di Puskesmas Tahun 2006 - 2009

Tahun Tenaga 
Medis

Tenaga Paramedis 
non Perawat

Tenaga 
Administrasi

2006 20 4 3
2007 25 8 5
2008 28 8 7
2009 29 10 8

Sumber : Puskesmas Kemiling 2010

Pada Tabel 1. Terlihat bahwa jumlah tenaga kerja yang ada di puskesmas kemiling terjadi 

peningkatan dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Tahun 2009, terlihat jumlah tenaga medis 

sebanyak 29 orang, tenaga paramedis non perawat sebanyak 10 orang, tenaga administrasi 

sebanyak 8 orang.

Suatu indikator  kinerja juga bermanfaat dan memegang peranan penting dalam berbagai 

tahap pembangunan yaitu penilaian situasi, memfasilitasi pengambilan keputusan diantara 

berbagai alternatif strategi, mengidentifikasi permasalahan operasional, merekomendasikan 

modifikasi dan memberikan feedback bagi masukan kebijakan, program dan kegiatan baru 

yang akan disusun. 

Pengevaluasian kinerja dalam puskesmas kemiling seperti yang ada pada tabel 2. Dapat 

diperhatikan dibawah ini, tampak kegiatan para kinerja instansi kesehatan tersebut dibeberapa 

jenis kegiatan menurut target serta sasaran yang dicapai pada instansi kesehatan. Data yang 



ada hanya diambil periode 1 tahun dikarenakan pada kurun waktu 1 periode tersebut bisa 

terlihat meningkat atau tidaknya pencapaian yang diinginkan oleh Puskesmas tersebut.

Adapun jenis kegiatan terdiri dari promosi kesehatan, penyehatan lingkungan, kesehatan KB, 

upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan penyakit menular, upaya pengobatan, 

serta upaya kesehatan pengembangan. Dari jenis kegiatan dapat dilihat menurut target serta 

pencapaian yang kemudian dihitung menurut cakupan berdasarkan pada variabel dan sub 

variabel. Perhitungan berdasarkan persentase dari pembagian antara pencapaian dan target 

sasaran yang kemudian sub variabel tersebut dihitung dari nilai 100% dikurangi dengan nilai 

persentase yang ada pada variabel

Tabel 2 Pengevaluasian Kinerja Puskesmas Kemiling Tahun 2009 sebagai berikut :
No Jenis Kegiatan Target 

Sasaran 
(T)

Pencapaian
(H)

Cakupan
Sub 

Variabel 
(H/T)

Variabel

I. PROMOSI KESEHATAN
A. Penyuluhan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat 
1395 699 50,1% 49,9%

B. Bayi Mendapat Asi Ekslusif 587 298 50,8% 49,2%
C. Poskeskel 3 1 33,3% 66,7%

II. PENYEHATAN LINGKUNGAN
A. Penyehatan Air 455 277 60,8% 39,2%
B. Hygine dan Sanitasi 
Makanan dan Minuman 

76 47 61,8% 38,2%

C. Penyehatan Tempat 
Pembuangan Sampah dan 
Limbah

1420 782 55,1% 44,9%

D. Penyehatan Lingkungan 
Permukiman dan Jamban 
Keluarga

1410 782 55,1% 44,9%

E. Pengawasan Sanitasi 
Tempat-Tempat Umum 

77 46 59,7% 40,3%

F. Pengendalian Vektor 9 6 66,7% 33,0%
III. KESEHATAN IBU DAN ANAK 

TERMASUK KELUARGA 
BERENCANA 

A. Kesehatan Ibu 2817 1544 54,8% 45,2%
B. Upaya Kesehatan Balita 
dan Anak Pra-sekolah

5658 3523 62,3% 37,7%

C. Upaya Kesehatan anak Usia 
Sekolah dan Remaja

7918 2652 33,5% 66,5%

D. Pelayanan Keluarga 
Berencana

4896 2851 58,2% 41,8%

IV. UPAYA PERBAIKAN GIZI 9219 5801 62,9% 37,1%



MASYARAKAT
V. UPAYA PENCEGAHAN DAN 

PEMBERANTASAN PENYAKIT 
MENULAR

A. TB Paru 106 52 49,0% 51,0%
B. Pelayanan Imunisasi 6082 1342 22,1% 77,9%
C. ISPA 522 30 5,75% 94,25%

D. Demam Berdarah Deungue 
(DBD)

368 303 82,3% 17,7%

VI. UPAYA PENGOBATAN 
Pemeriksaan Laboratorium 5488 2131 38,8% 61,2%

VII. UPAYA KESEHATAN 
PENGEMBANGAN
Upaya kesehatan Usia Lanjut 4873 2726 55,9% 44,1%

Sumber : Puskesmas Kemiling 2010

*Terhitung dalam satuan jiwa*

Tabel 2. menunjukkan bahwa kinerja dari puskesmas kemiling belum maksimal, hal ini dapat 

dilihat dari setiap target sasaran yang diinginkan suatu instansi tersebut belum tercapai 

dengan baik. Maka dari itu, setiap program atau kegiatan yang dilakukan dalam instansi 

(puskesmas kemiling) tersebut memerlukan koordinasi dari dinas pemerintah daerah setempat 

serta dinas kesehatan agar dapat menanggulangi masalah yang terjadi dalam instansi tersebut, 

misalnya diadakan penyuluhan untuk para karyawannya agar kinerja dari puskesmas tersebut 

menjadi lebih baik dalam menangani dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk 

masyarakat serta penggunaan sarana dan prasarana yan mencukupi agar puskesmas kemiling 

menjadi puskesmas induk yang dapat diandalkan bagi masyarakat yang berobat disana. 

Sementara itu, terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat 

miskin yang dalam hal ini adalah bidang kesehatan salah satunya yaitu dengan Program 

ASKESKIN atau juga dikenal dengan Program GAKIN (Keluarga Miskin) pada tahun 2005 

berubah menjadi JAMKESMAS. Program JAMKESMAS merupakan salah satu dari berbagai 

program pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Program Jamkesmas mulai 

diberlakukan di puskemas Kemiling pada tahun 2007. Keringanan yang diberikan untuk 



keluarga miskin misalnya dengan memberikan obat-obatan gratis bagi pasien keluarga 

miskin, sampai biaya pengobatan dan perawatan gratis bagi keluarga miskin.

Pemerintah telah menetapkan masyarakat yang berhak mendapatkan jamkesmas sesuai 

dengan ketentuan. Bagi masyarakat pemegang kartu jamkesmas, berhak mendapatkan segala 

keperluan untuk pengobatan secara gratis sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program 

jamkesmas  tersebut. Jika tidak memiliki kartu jamkesmas, maka pasien dari masyarakat 

miskin tetap dapat memperoleh fasilitas dari Program jamkesmas dengan menunjukkan Surat 

Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan. 

Penduduk miskin berhak mendapatkan pengobatan yang layak dan berkehidupan yang cukup 

dengan usaha atau mata pencaharian yang bisa menghidupkan keluarganya. Diharapkan 

semua pengobatan yang ada di setiap wilayah Indonesia dapat menangani pasien yang kurang 

mampu dengan cara memberikan pelayanan yang prima tanpa membedakan status sosial. 

Adapun data penduduk  miskin menurut studi kasus yang diteliti yaitu berada di kecamatan 

kemiling sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin yang berada di Kecamatan Kemiling

N
o

Kecamatan Hasil Tahapan Keluarga Pra Sejahtera
2007 2008 2009

1. Sumber Rejo 1.209 940 920
2. Kemiling Permai 971 1.368 1.297
3. Langkapura 992 610 605
4. Beringin Raya 565 1.105 1.092
5. Sumber Agung 487 293 139
6. Kedaung 276 114 114
7. Pinang Jaya 437 301 299

JUMLAH 4.937 4.731 4.466

*Terhitung dalam satuan jiwa

Sumber : Kecamatan Kemiling Tahun 2010



Tabel 3. Menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah penduduk miskin didaerah kecamatan 

kemiling mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya peranan instansi yang terkait 

dalam memberikan bantuan berupa kredit mikro atau bantuan modal agar dapat membentuk 

suatu usaha yang bisa merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Akan tetapi jika dilihat 

dari setiap kelurahan, mengalami kenaikan dan penurunan terutama yang terjadi di daerah 

wilayah kerja puskesmas kemiling yaitu kelurahan Kemiling Permai. Hal ini harus dicarikan 

solusi yang terbaik agar penduduk miskin di wilayah tersebut bisa mendapatkan kehidupan 

yang layak baik secara moril maupun materiil serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

baik pula.

Adapun data yang didapat dari puskesmas kemiling mengenai jumlah pasien rawat jalan di 

kecamatan kemiling setiap bulannya mengalami kenaikan dan penurunan. Rata-rata pasien 

yang berobat di puskesmas tersebut berasal dari orang menengah ke bawah. Maka dari itu, 

perlu pelayanan yang terbaik dalam menangani setiap pasien yang berobat di puskesmas 

tersebut.

Tabel 4. Jumlah Pasien Keluarga Miskin yang Menjalani Perawatan Puskesmas 
Kecamatan Kemiling Tahun 2009

Bulan Pasien Keluarga Miskin yang Menjalani Perawatan 
(dalam Satuan Jiwa)

Januari 426
Februari 519
Maret 553
April 526
Mei 530
Juni 475
Juli 469
Agustus 519
September 377
Oktober 529
November 529
Desember 395

Jumlah 5.867

Sumber : Puskesmas Kemiling 2010



Pada Tabel 4. Bulan Januari terdapat 426 jiwa meningkat sebesar 4,58% di bulan Februari. 

Secara garis besar tren yang terlihat dari awal bulan Januari terus meningkat sampai bulan 

Maret, angka tertinggi di bulan Maret sampai 553 jiwa, yang menjalani perawatan di 

puskesmas kecamatan kemiling. Setelah itu cenderung menurun pada bulan Desember 2009.

Target dan realisasi anggaran keluarga miskin di Puskesmas Kemiling dalam program 

jamkesmas diperkirakan sejumlah Rp 10.000.000,- untuk target sedangkan realisasinya 

sekitar Rp 7.416.000,-. Hal ini bias terlihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Target dan Realisasi Anggaran Keluarga Miskin (Jamkesmas) Puskesmas 
Kemiling Tahun 2009

Bulan Target (Rp) Realisasi (Rp)
Januari 10.000.000,- 7.416.000.
Februari 10.000.000,- 7.416.000.
Maret 10.000.000,- 7.416.000.
April 10.000.000,- 7.416.000.
Mei 10.000.000,- 7.416.000.
Juni 10.000.000,- 7.416.000.
Juli 10.000.000,- 7.416.000.
Agustus 10.000.000,- 7.416.000.
September 10.000.000,- 7.416.000.
Oktober 10.000.000,- 7.416.000.
November 10.000.000,- 7.416.000.
Desember 10.000.000,- 7.416.000.
Jumlah 120.000.000,- 88.992.000

Sumber : Puskesmas Kemiling 2010

Berdasarkan pada Tabel 5. Terlihat bahwa total realisasi anggaran Keluarga Miskin 

Puskesmas kemiling pada tahun 2009 adalah sebesar Rp .120.000.000,-. Realisasi anggaran 

tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target yang diusulkan oleh puskesmas kemiling 

yaitu sebesar Rp 88.992.000,-. Dana anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya tidak sesuai 

dengan realisasi yang diberikan pada setiap instansi kesehatan. Maka dari itu, perlu perhatian 

yang khusus dari instansi yang terkait agar penanganan di bidang kesehatan menjadi lebih 

efektif dan efisien serta tepat guna menuju kehidupan yang lebih baik dan terarah. 



Tabel 6. Realisasi Anggaran Keluarga Miskin (Jamkesmas) dan Total Anggaran 
Puskesmas Kemiling Tahun 2007-2009

Tahun Anggaran Gakin (Rp) Total Anggaran 
Rumah Sakit (Rp)

2009 88.992.000,- 70.907.638,-
2008 71.193.689,- 85.893.528,-
2007 46.131.731,- 65.928.818,-

Sumber : Puskesmas Kemiling 2010
Dari Tabel 6. Dapat dilihat bahwa total anggaran Puskesmas kecamatan kemiling dari tahun 

ke tahun selalu mengalami kenaikan. 

Dana anggaran dari Program jamkesmas sangatlah besar dan merupakan subsidi yang sangat 

penting bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Oleh karena itu pelaksanaan dari 

anggaran tersebut diharapkan memiliki kinerja yang baik dan manfaatnya dapat dirasakan 

oleh masyarakat miskin yang menjadi sasaran. 

Peranan dari kinerja Puskesmas tersebut diharapkan dapat menjalankan kewajiban dalam hal 

memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien Puskesmas khususnya  masyarakat yang 

kurang mampu dalam menompang kehidupan perekonomian agar tidak menimbulkan 

kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : 

“Analisis Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas Bagi Keluarga Miskin di Kecamatan 

Kemiling Periode April – September 2010

(Studi Kasus : Puskesmas Kemiling)”.

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian dan latar belakang, maka dalam penelitian ini penulis menyajikan 

rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana kinerja pelaksanaan Program Jamkesmas di Puskesmas Kecamatan Kemiling 

Bandar Lampung ?”



C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam penelitian adalah :

“Untuk mengevaluasi kinerja dari pelaksanaan Program jamkesmas di Puskesmas Kemiling 

Bandar lampung agar menjadi puskesmas induk yang dapat diandalkan bagi masyarakat yang 

membutuhkan pengobatan medis”.

D. Kerangka Pemikiran

Kesehatan merupakan asset yang tak ternilai harganya sebab manusia akan dapat 

melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik jika dalam kondisi yang sehat. Sebaliknya, 

jika kondisi tubuh manusia mengalami gangguan kesehatan maka aktivitasnya yang biasa 

dilakukan akan mengalami hambatan. 

Untuk itu, pembangunan kesehatan harus terus dikembangkan. Pemerintah dalam hal ini 

memiliki peran yang sangat besar dalam usaha pengembangan kesehatan masyarakat, 

terutama masyarakat miskin. Diagram sistem kesehatan menjadi penting dalam struktur 

kesehatan. Berikut bentuk diagram serta penjelasan dari diagram sistem kesehatan tersebut.

Gambar 1. Sistem Kesehatan



Pengertian sistem kesehatan menurut Azrul Azwar merupakan perpaduan pengertian sistem di 

satu pihak dan pengertian kesehatan di pihak lain. Sistem kesehatan adalah kumpulan 

berbagai faktor yang komplek dan saling berhubungan yang terdapat dalam suatu negara, 

yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan perorangan, kelompok, 

masyarakat pada setiap saat yang dibutuhkan.

Jika ditinjau dari unsur pokok sistem kesehatan yakni yang menunjuk pada pengorganisasian 

struktur dan fungsi, ada dua subsistem yang ditemukan pada sistem kesehatan yaitu: 

1. Subsistem pelayanan kesehatan 

Subsistem Pelayanan Kesehatan adalah satu kesatuan utuh dan terpadu dari struktur dan 

fungsi pelayanan kesehatan yang diterapkan di suatu negara.

Struktur pelayanan kesehatan menunjuk pada keterkaitan antar berbagai sarana pelayanan 

kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam satu atau antar berbagai 

organisasi. 

Fungsi pelayanan kesehatan menunjuk pada keterkaitan dan kelengkapan pelayanan 

kesehatan yang diselengarakan oleh satu dan atau berbagai sarana kesehatan. Setiap 

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama dalam suatu 

organisasi adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan 

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok 

dan atau masyarakat (Levey dan Loomba, 1973).

Pelayanan Kesehatan secara umum dibedakan atas dua macam yaitu:



- Pelayanan Kesehatan Masyarakat (upaya kesehatan masyarakat)

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang tujuan 

utamanya memelihara, meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit serta sasaran 

utamanya adalah kelompok dan masyarakat.

- Pelayanan medis (pelayanan kedokteran, upaya kesehatan perorangan) (Hodgetts & 

Cascio,1983 )

Pelayanan medis adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya 

menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan serta sasaran utamanya adalah 

perorangan dan keluarga.

2. Subsistem Pembiayaan Kesehatan

Subsistem Pembiayaan Kesehatan adalah Satu kesatuan utuh terpadu dari kebijakan dan 

mekanisme pembiayaan kesehatan yang diterapkan disuatu negara.  Kebijakan 

pembiayaan dibedakan atas:

- Mobilisasi sumber daya 

- Alokasi sumber daya 

- Utilisasi sumber daya

Mekanisme pembiayaan menunjuk pada cara pembiayaan untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan dibedakan atas :

-  Cuma-Cuma

-  Dengan pembayaran 

-  Tunai (fee for service) 

-  Dimuka (prospective payment)



 Jumlah dana yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan  pelayanan 

kesehatan

-  Penyelenggaraan pelayanan kesehatan : jumlah dana yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

- Pemakai jasa pelayanan kesehatan : jumlah dana yang diperlukan untuk 

memanfaatkan pelayanan kesehatan

Setiap Negara berkembang mempunyai komitmen dan orientasi terhadap langkah 

pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan mempunyai perbedaan prinsip yang 

dilandasi oleh falsafah, hakekat, tujuan, strategi, maupun kebijaksanaan, dan program 

pembangunan. Namun demikian, pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap negara dimana 

pemerintah mempunyai peranan dalam pembangunan, merupakan suatu proses yang 

terencana dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan 

modernisasi bangsa guna meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan 

masyarakat.

Adapun peranan pemerintah dapat dipilah menjadi empat macam kelompok peran (Dumairy, 

1996 : 158), yaitu :

1.  Peran Alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi 

yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi,

2. Peran Distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, 

kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar,

3. Peran Stabilisatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian 

dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium,



4. Peran Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan 

ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju

Salah satu peran pemerintah adalah peran distributif, yang mana di dalam peran ini 

mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan kelompok warga miskin dengan 

pemberian subsidi.         

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan antara lain ditandai dengan masih banyak 

masyarakat yang mengalami gizi buruk dan hidup dibawah garis kemiskinan. Pemerintah 

Indonesia cukup peduli dengan masyarakat, ini dapat terlihat dari usaha pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melakukan upaya untuk mengatasi masalah 

kemiskinan.

Strategi penanggulangan kemiskinan diarahkan dengan mendasarkan pada 2 (dua) 

pendekatan, pertama mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin khususnya yang 

menyangkut kebutuhan dasar manusia dengan memberikan berbagai subsidi, kedua 

memperbesar kemampuan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan memperbesar 

akses berusaha khususnya kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Disamping itu, indikator kinerja memiliki peran penting sebagai alat pengelolaan kebijakan 

mulai tahap penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan dan evaluasi.  Suatu indikator 

memiliki peranan dalam memberikan suatu pendekatan yang murah, cepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan baik bagi para pengelola kegiatan, pengambil keputusan dan pihak 

lainnya dalam mengambil keputusan intervensi. Indikator dapat membantu dalam 

mengevaluasi kebijakan yang ada, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan.



Peranan kinerja Puskesmas kecamatan kemiling dalam pelaksanaan program jamkesmas 

memiliki andil yang cukup besar dalam membantu pengobatan masyarakat miskin karena 

dengan terbentuknya komponen kinerja yang handal akan mampu mengatasi segala hambatan 

dan rintangan yang ada dalam pelaksanaan program jamkesmas. Dari kinerja yang baik 

diharapkan semua kegiatan yang dilakukan akan mendapatkan hasil secara maksimal sesuai 

dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan hak dan kewajiban.  


