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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

       Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, menurut data yang 

diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia 

tahun 2009 tercatat 32,53 juta jiwa. Kemiskinan diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai 

dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan 

tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 

2005:365). Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sebagai akibat 

ketiadaannya input-input produksi misalnya, lahan garapan, modal usaha, 

serta kapasitas sumber daya manusia yang sangat terbatas menjadi beban 

berat untuk bisa meloncat dari kegiatan sektor primer. Kemiskinan 

merupakan salah satu masalah yang tidak dapat terelakkan dalam 

pembangunan khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. 

Kemiskinan menimbulkan dampak terhadap seluruh aspek kehidupan 

masyarakat, termasuk dalam hal kesejahteraan sosial di masyarakat walaupun 

sering kali kemiskinan tersebut tidak disadari kehadirannya sebagai suatu 

masalah bagi masyarakat yang bersangkutan.  

        Berbagai macam cara dilakukan pemerintah Indonesia mulai dari 

pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk dapat menurunkan jumlah 

masyarakat yang mengalami kemiskinan, serta mengupayakan kesejahteraan 

hidup masyarakat demi terciptanya kelancaran pembangunan yang telah di 
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programkan oleh pemerintah, melalui upaya percepatan penanggulangan 

kemiskinan dengan melakukan koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam 

penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulan 

kemiskinan yang telah diatur dalam Perpres Nomor 15 tahun 2010 tentang 

percepatan penanggulangan kemiskinan.  

        Dalam Perpres ini, penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, diantaranya melalui bantuan 

sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi makro dan 

kecil, dan program lain dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonomi. 

Namun, pembangunan pemerintah tidak dapat berjalan lancar apabila angka 

kemiskinan masih saja tinggi. Kemiskinan merupakan permasalahan yang 

sangat kompleks, sehingga cara penanggulangan kemiskinan membutuhkan 

analisis yang tepat, mencakup seluruh komponen permasalahan, serta 

diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan, dan kontemporer. 

        Pada umumnya, sebagian masyarakat di Indonesia belum mengenal 

dengan baik mengenai arti dan pentingnya kesejahteraan sosial untuk lepas 

dari masalah  kemiskinan. Masih banyak kelompok masyarakat, baik kaum 

terdidik maupun kaum awam, yang belum memiliki pemahaman yang jelas 

mengenai kesejahteraan sosial. Sehingga kelemahan ini yang menjadi salah 

satu penyebab kurang tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat kemudian 

mengarah pada proses terjadinya kemiskinan. Ketidakmerataan pertumbuhan 

ekonomi bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin merupakan faktor 

yang sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia sehingga 
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program-program pembangunan pemerintah tidak dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

       Masyarakat miskin, sering kali mengalami berbagai macam keterbatasan 

dalam mengakses fasilitas yang diberikan oleh pemerintah bagi warganya, 

seperti sulitnya mengakses sarana pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan 

publik. Keterbatasan kemampuan dalam mengakses fasilitas pemerintah 

tersebut seringkali menimbulkan permasalahan bagi masyarakat miskin, 

seperti tingkat buta huruf yang cukup tinggi, gizi buruk, tingkat kesehatan 

yang rendah, pemukiman yang kumuh, dan masih banyak permasalahan yang 

lain. Seseorang dikatakan miskin apabila tingkat pendapatannya tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang meliputi 

pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat 

disebabkan oleh terlalu banyaknya jumlah anggota keluarga atau rendahnya 

produktivitas atau perpaduan antara keduanya. Rendahnya produktivitas 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti menganggur atau setengah 

menganggur, rendahnya pendidikan, dan terbatasnya ketrampilan, atau 

rendahnya tingkat kesehatan dan gizi. (Soemarno, 1996:1-2).  Kemiskinan ini 

sering dialami oleh masyarakat yang tinggal di desa-desa, di pesisir, di kota-

kota kecil, dan di pinggiran kota.  

       Kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

produktivitas masyarakat sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan sangat 

penting bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari cara masyarakat dalam 

memaknai pentingnya kesehatan sebagai sarana penunjang kegiatan produksi 
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yang mereka lakukan. Pada dasarnya jaminan kesehatan merupakan hak dasar 

yang dimiliki oleh warga negara sehingga upaya pemenuhannya menjadi 

wajib dilakukan. Kenyataan tersebut menjadi hal penting untuk mendapatkan 

perhatian bagi masing-masing individu atau masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan. Negara juga memiliki peran yang sangat besar dalam 

upaya memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, dimana negara 

bertanggungjawab untuk mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat dan lebih 

baik masyarakat. 

Menyadari bahwa kesehatan merupakan salah satu permasalahan 

yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, pemerintah merancang berbagai 

macam program yang ditujukan untuk kesehatan masyarakat. Di Sembalun 

Lombok Timur Nusa Tenggara Barat pemerintah dareh melalui Dinas 

Kesehatan mengadakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah 

(Jamkesmasda) sebagai kelanjutan pelaksanaan program Jamkesmasda dari 

Pemerintah Pusat. Program Jamkesmasda merupakan program pemerintah 

berupa pemberian pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat 

miskin melalui Puskesmas dan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh pemerintah 

Sembalun Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. 

       Untuk itulah peneliti mengangkat judul “Implementasi Program 

Jamkesmasda Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Miskin 

(Studi Kasus Masyarakat Desa Kecamatan Sembalun)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diteliti sebagai berikut : 

Bagaimana implementasi program Jamkesmasda sebagai upaya peningkatan 

kesehatan masyarakat miskin (Studi Kasus Masyarakat Desa Kecamatan 

Sembalun)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menganalisis implementasi program Jamkesmasdada sebagai upaya peningkatan 

kesehatan masyarakat miskin (Studi Kasus Masyarakat Desa Kecamatan 

Sembalun). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

       Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi: 

1. Kegunaan Penelitian 

a. Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan terkait dengan program jamkesda sebagai upaya 

peningkatan kesehatan untuk masyarakat miskin sehingga dapat 

digunakan sebagai literatur dan bahan acuan bagi penelitian-penelitian 

lanjutan yang menggunakan konteks seperti penelitian ini. 

b. Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam 

pelaksanaan proses dan strategi pelaksanaan program pemerintah yang 

ditujukan kepada masyarakat miskin, dalam hal ini adalah proses dan 
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strategi program Jamkesmasda yakni pemberian pelayanan kesehatan 

secara gratis kepada masyarakat miskin yang menjadi pesertanya.  

 

 


