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 Seperti dimandatkan dalam konstitusi, jaminan sosial dalam bidang kesehatan 
adalah hak bagi setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan, untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai 
manusia yang bermanfaat (pasal 28 huruf H Undang – Undang Dasar Republik 

  iagabes ,natahesek nanayal ayngnitnep naksagenem tubesret nakiteP .)aisenodnI
tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa jaminan hak atas kesehatan dapat 
dinikmati oleh seluruh warga negara apapun jenis kelamin, suku, agama, maupun 
kelas sosial seseorang. 

 Terbitnya seperangkat aturan, seperti Undang – Undang Nomor 20 Tahun 
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang – Undang Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai institusi 
yang bertugas menyusun dan bertanggung jawab atas layanan kesehatan, adalah 
manifestasi dari tanggung jawab negara tersebut. Namun hampir 15 tahun ide tentang 
pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat (universal health coverage) yang hendak 

anggaran BPJS, ketersediaan infrastruktur layanan kesehatan hingga tingkat desa, 
profesionalitas tenaga medis,  hingga praktik di lapangan yang diskriminatif dari para 
stakeholders seperti pejabat publik, rumah sakit penyedia layanan dan kesejahteraan 
tenaga kerja medis akibat dari carut marut pengelolaan BPJS tersebut. 

 Tahun 2019 tinggal menghitung bulan. Namun segudang persoalan tersebut 
hingga hari ini masih menunggu tindak nyata dari pemerintah untuk segera diselesaikan. 
Salah satu pangkal, yang menjadi objek dari penelitian Lokataru ini adalah mengenai 
administrasi kepesertaan BPJS yang dalam aturan normatif dan prakteknya masih 
menghambat penikmatan warga negara atas hak mereka untuk hidup sehat dengan 
memperoleh layanan kesehatan. Mulai dari persoalan kaburnya indikator yang 
digunakan guna menetapkan golongan masyarakat  tidak mampu sebagai penerima 
bantuan iuran, hingga sensivitas gender dalam penerapan sistem dan praktik yang 
seringkali menyisihkan  kelompok rentan seperti anak – anak, penyandang disabilitas 
serta korban kekerasan.

 Meski Mr. Dainius Pūras, pelapor khusus Perserikatan Bangsa – Bangsa 
(PBB) untuk hak kesehatan psikologis dan mental, dalam kunjungannya ke Indonesia 
2017 lalu memuji pelaksanaan BPJS yang dianggapnya sudah berada pada jalur yang 
benar, namun persoalan administrasi yang menjadi objek kunci dari laporan riset ini 
sudah seharusnya mendapat perhatian khusus mengingat kepesertaan adalah prasyarat 
utama bagi warga negara untuk mendapat pengakuan haknya dalam menikmati 
jaminan kesehatan. Hasil riset ini menjadi penting untuk menjadi perhatian para 
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pegiat, praktisi, aktivis maupun pejabat publik di tingkat pusat maupun daerah sebagai 
masukan dan kritik terhadap kepastian layanan kesehatan bagi masyarakat. 

 Semoga hasil riset ini dapat mengungkap carut – marut konsep jaminan 
sosial dan kesehatan di Indonesia untuk menarik perhatian publik dan tentunya para 
pembuat kebijakan untuk memperbaiki  sistem dan administrasi pelayanan kesehatan 
sebagai salah satu target penting dalam Pembangunan Berkelanjutan di tahun 2030. 
Selamat membaca. 

Jakarta, 27 Juli 2018
Lokataru Foundation

 Lokataru Foundation menghaturkan terima kasih atas leadership dan keahlian 
yang diberikan oleh Atnike Nova Sigiro dalam penelitian ini, terutama ditengah masa 
penulisan disertasinya. Lebih jauh, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim 
peneliti Yulianti Mutmainnah, Sri Suparyati, Fachran Dirgantara Muhamad, dan 
Daywin Prayogo untuk �nalisasi laporan riset Formulasi dan Pelaksanaan 
Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Implikasinya terhadap Jaminan Kesehatan Nasional 
di Indonesia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada INFID (Internasional NGO 
Forum on Indonesian Development) yang telah membantu kami dengan memberi 
masukan & saran dalam merancang serta penulisan riset ini. 
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 Kehadiran Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) menjadi kabar baik bagi 
kita semua setidaknya dengan dua alasan. Pertama melalui JKN akan membantu 
mengurangi resiko hidup yang dihadapi warga khususnya di bidang kesehatan 
dan kedua cakupan JKN yang menargetkan seluruh warga memiliki jaminan
kesehatan (universal coverage).
 Tidak hanya itu, JKN juga akan membantu Indonesia mencapai target 
pembangunan global Sustainable Development Goals (SDGs). Khususnya 
Tujuan 1 (Menghapuskan Kemiskinan) yang memiliki target untuk menerapkan 
secara nasional sistem dan upaya perlindungan social bagi semua, termasuk
kelompok yang paling miskin. Kepesertaan JKN menjadi salah satu indicator 
untuk pencapaian target tersebut.
 Dengan demikian upaya-upaya untuk memperkuat JKN mutlak 
dibutuhkan. Hasil kajian yang ada di tangan Bapak/Ibu sekalian merupakan salah 
satu bentuk upaya kami untuk memperkuat JKN. Kajian ini kiranya menemukan 
bukti bahwa masih ada persoalan dalam pelaksanaan JKN, utamanya dari aspek 
kepesertaan. Sistem JKN saat ini masih berpotensi untuk “meninggalkan” 
beberapa kelompok warga seperti penyandang disabilitas dan perempuan korban 
kekerasan. Pendataan juga masih menjadi persoalan terutama dalam menentukan 
Penerima Bantuan Iuran (PBI).
 Melalui kajian ini kami berharap dapat memberikan manfaat bagi 
pengambil kebijakan untuk memperbaiki sistem JKN dan dapat digunakan 
sebagai bahan advokasi bagi Kelompok Masyarakat Sipil (CSO) serta dapat 
menambah pengetahuan bagi kita semua. Kami juga ingin mengucapkan terima 
kasih kepada Haris Azhar, Atnike Sigiro dan tim dari Yayasan Lokataru, yang 
telah bekerja keras untuk melakukan dan menyelesaikan kajian ini.

Jakarta, 18 Juli 2018

Hamong Santono
Senior Program Officer Membership and Partnership, INFID

Mendukung Tujuan dan target SDGs
Masih ada kendala dalam pelaksanaannya, termasuk kepesertaan
Studi ini dapat memberikan manfaat CSO, pengambil kebijakan dll
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https://www.lightroompresets.com/blogs/pretty-presets-blog/17692588-everything-you- wanted-to-know-about-birth-photography-
but-were-afraid-to-ask



RINGKASAN LAPORAN

Formulasi dan Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Implikasinya 
terhadap Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia

Latar Belakang
 BPJS Kesehatan adalah sebuah jaminan kesehatan berbentuk asuransi sosial 
(social insurance), maka status kepesertaan adalah prasyarat bagi seseorang untuk 
memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-undang jaminan sosial, khususnya Jaminan 
Kesehatan Nasional ( JKN) memiliki visi agar semua penduduk di Indonesia dapat 
menjadi peserta BPJS Kesehatan. 

 BPJS Kesehatan menargetkan agar pada tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia 
telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jika itu tercapai maka BPJS Kesehatan telah 
menjadi Jaminan Kesehatan Seluruh Penduduk (Universal Coverage Health Care).1  
Meskipun jumlah peserta BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 terus 
meningkat, namun peserta BPJS Kesehatan masih memiliki sejumlah persoalan dalam 
status kepesertaan yang menghambat masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. 

 Penelitian yang berlangsung hampir satu tahun ini dilaksanakan oleh Lokataru 
Foundation dengan dukungan International NGO Forum on Indonesia Development 
(INFID) bertujuan untuk memetakan dan menganalisa permasalahan dalam formulasi 
dan pelaksanaan kebijakan kepesertaan BPJS yang masih menghambat perluasan 
kepesertaan dan akses terhadap layanan kesehatan. Penelitian ini difokuskan pada dua 
permasalahan di dalam persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan, yaitu : (1) formulasi 
kepesertaan yang dapat mengambat perluasan kepesertaan BPJS, dan (2) kebijakan dan 
pelaksanaan BPJS Kesehatan terkait kepesertaan yang dapat mengambat peserta BPJS 
untuk mengakses layanan kesehatan. 

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data studi literatur 
dan Focus Group Discussion (FGD). Peserta FGD terdiri dari pemangku kepentingan, 
khususnya dari kelompok akademisi atau pakar di bidang kebijakan sosial, kelompok 
masyarakat sipil, pemerintah daerah yang bertugas di bidang terkait BPJS Kesehatan, 
dan perwakilan dari BPJS Kesehatan. Termasuk melakukan wawancara ke korban atau 
pengguna akses dan fasilitas BPJS. 

Temuan
Penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1  Laporan Pengelolaan Program Tahun 2016 & Laporan Keuangan Tahun 2016 (Auditan), sumber: http://
bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/detail/835 
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1. Pengaturan Kepesertaan Menentukan Aksesibilitas Hak Atas Kesehatan bagi 
warganegara dan peserta BPJS Kesehatan

 Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa jaminan hak atas 
kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh warga negara apapun jenis kelamin, suku, 
agama, maupun kelas sosial seseorang. Namun, pilihan bentuk jaminan kesejatan 
berupa asuransi sosial menyebabkan hanya sebagian warga yang mampu yang secara 
mandiri dapat membiayai kepesertaannya. 
 Untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mampu juga dapat memperoleh 
jaminan kesehatan, maka pemerintah pun menyediakan bantuan iuran (PBI) bagi 
masyarakat yang masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu tersebut. Dalam 
prakteknya, menentukan siapa individu atau kelompok masyarakat yang berhak 
mendapatkan bantuan bukanlah hal yang mudah. 
 Selain masalah untuk menentukan bantuan iuran, prosedur birokrasi dan 
kualitas administrasi kependudukan sangat menentukan pendataan peserta baik 
bagi peserta PBI maupun peserta mandiri (non - PBI).

2. Masih terjadi kekosongan aturan mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan, 
sehingga beberapa kelompok khusus terabaikan, seperti:

a) Anak – khususnya anak dalam kandungan dan bayi yang baru lahir 
Kepesertaan BPJS Kesehatan hanya mengenal peserta PBI dan peserta 

non - PBI dan belum mengenali situasi-situasi khusus yang dihadapi 
oleh masyarakat, seperti anak dalam kandungan dan/atau bayi yang baru 
dilahirkan, dan penyandang disabilitas.

BPJS Kesehatan belum mengakui hak anak dalam kandungan/bayi yang 
baru dilahirkan sebagai hak yang melekat kepada sang ibu atau orang tuanya. 
Untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, anak dalam kandungan/bayi yang 
baru dilahirkan sang ibu atau orang tua harus melakukan proses administrasi 
atau pendaftaran kepada BPJS Kesehatan yang cukup memakan waktu. 
Peserta PBI lebih beruntung dibandingkan peserta non-PBI, karena anak 
dalam kandungan/bayi yang baru dilahirkan dari ibu peserta PBI dianggap 
secara otomatis berhak menjadi peserta PBI.

b) Penyandang Disabilitas
Belum ada pengaturan mengenai proses pendaftaran peserta, dan 

database yang memadai agar perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat 
menjangkau dan menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat dengan 
mudah/aksesibel menjadi peserta BPJS Kesehatan.
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Studi lebih lanjut masih dibutuhkan dalam memetakan situasi dan 
kebutuhan kelompok penyandang disabilitas di Indonesia. Salah satunya 
adalah studi mengenai kapan penyandang disabilitas berhak menjadi peserta 
PBI dan kapan penyandang disabilitas berhak menjadi peserta mandiri, 
dan prosedur pendaftaran yang lebih sensitif terhadap situasi penyandang 
disabilitas dan keluarganya.

c) Korban Kekerasan
Selain itu BPJS, bekerja sama dengan institusi penegak hukum 

(Kepolisian dan Kejaksaan) penting untuk memberikan pelayanan visum 
et repertum secara gratis bagi para pencari keadilan yang mengalami luka 
dan penderitaan secara fisik sebagai jaminan untuk memperoleh perlakuan 
hukum yang adil, termasuk bagi para korban pelecehan seksual dan kekerasan 
berbasis gender lainnya. 

3. Ketiadaan jaminan dan insentif bagi Peserta Mandiri
 Penerapan denda dan sanksi justru dikenakan kepada peserta mandiri atau non 
- PBI yang telat membayar atau menunggak. Namun dalam periode tunggakan 
tersebut seorang peserta mandiri tidak mendapatkan jaminan pelayanan. Sepatutnya 
BPJS Kesehatan menjamin hak peserta dan keluarganya untuk mendapatkan 
layanan kesehatan, karena sistem BPJS tidak memutuskan keanggotaan, karena 
tetap menagih pembayaran ketika seseorang pindah fasilitas dari keanggotaan 
perusahaan ke perorangan. 

 Peserta BPJS Kesehatan (dan keluarganya) yang selama bekerja ditanggung 
oleh perusahaan akan kehilangan akses terhadap layanan kesehatan bila tiba-tiba 
pekerja tersebut mendapatkan PHK. 

Peserta mandiri, baik peserta penerima upah atau pun bukan, seharusnya secara 
otomasis langsung menjadi peserta JKN-PBI agar dia dan keluarganya tetap bisa 
mengakses layanan kesehatan.  

4. Analisa Gender dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan
Kepesertaan BPJS Kesehatan berbasis Kartu Keluarga (KK) dan nomor rekening 

suami menyulitkan kepesertaan individu terutama bagi perempuan korban KDRT 
atau perempuan yang ditinggalkan begitu saja oleh suami atau ditelantarkan untuk 
mengakses layanan kesehatan karena basis KK adalah identitas suami sebagai kepala 
keluarga.
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BPJS belum memiliki skema perlindungan bagi perempuan korban kekerasan 
terutama perempuan korban dengan dampak psikologis yang tinggi dan butuh 
berobat jangka panjang. Untuk itu, skema BPJS penting memasukkan skema atau 
Pemulihan dalam Makna Luas (PDML). 

5. Kepesertaan berbasis Kartu Keluarga rumit secara administratif
 Dengan sistem kepesertaan berbasis KK setiap perubahan atau permasalahan 
yang dihadapi oleh salah seorang anggota keluarga akan berdampak pada status 
kepesertaan BPJS Kesehatan seluruh anggota keluarga yang tercantum di dalam 
KK.
 Pemutakhiran data kependudukan yang lambat, misalnya data kematian anggota 
keluarga yang belum terhapuskan dalam KK, tetap mewajibkan pembayaran iuran 
sesuai jumlah peserta dalam KK (sekalipun ada yang telah meninggal). Sementara 
jika satu anggota keluarga menunggak, maka seluruh anggota kelurga tidak dapat 
mengakses layanan kesehatan. 

6. Pragmatisme dalam penerapan peraturan dan prosedur kepesertaan
 Perubahan kebijakan dan prosedur kepesertaan mau pun iuran BPJS Kesehatan 
kerap dibuat demi mengatasi ancaman defisit anggaran. Di sisi lain, perubahan 
yang terjadi tanpa proses sosialisasi maupun konsultasi publik yang memadai telah 
mengakibatkan ketidaktahuan dan kerancuan dalam memahami prosedur maupun 
kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta BPJS Kesehatan.

 Tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam 
menentukan sendiri program jaminan kesehatan di tingkat daerah juga menyebabkan 
kerancuan di tengah masyarakat tentang posisi BPJS sebagai sebuah sistem jaminan 
kesehatan yang terintegrasi secara nasional, dengan banyaknya inisiatif layanan 
kesehatan berupa asuransi, atau bentuk - bentuk jaminan kesehatan lainnya yang 
dipromosikan di tingkat provinsi dan kabupaten. 

 Pragmatisme kebijakan BPJS Kesehatan demi mencegah defisit telah 
menyebabkan dibuatnya peraturan yang mempersulit peserta BPJS Kesehatan mau 
pun penduduk yang ingin menjadi peserta. Pilihan kepesertaan berbasis Kartu 
Keluarga adalah pilihan prosedur dan kebijakan yang dalam pelaksanaan telah 
menimbulkan banyak persoalan status kepesertaan BPJS Kesehatan.

7. BPJS Kesehatan perlu memikirkan perluasan kepesertaan berbasis iuran sebagai 
cara mengatasi ancaman defisit anggaran
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 Untuk mengatasi ancaman defisit anggaran, BPJS Kesehatan perlu menjajaki 
potensi-potensi pemasukan iuran dari sektor-sektor lain, seperti pemerintah daerah, 
sektor swasta, dan perusahaan negara atau BUMN.

 Pemerintah daerah dalam Undang-undang Nomor Tahun 2016 mengenai 
Jaminan Kesehatan merupakan pemegang tanggung jawab pembayaran iuran PBI 
bagi peserta daerah. Namun kordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan 
daerah telah menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan BPJS Kesehatan mau pun 
jaminan sosial yang dikembangkan inisiatif pemerintah daerah.

 Peran Sektor Swasta dan BUMN sebagaimana diamanatkan undang-undang 
mengenai Jaminan Kesehatan sebagai pemberi kerja, juga belum didorong oleh BPJS 
Kesehatan mau pun pemerintah. Padahal potensi untuk memperluas kepesertaan 
dari sektor ini belum tergarap penuh.

Rekomendasi

 Penelitian ini merekomendasikan kepada BPJS Kesehatan dan pemerintah, 
untuk mempertimbangkan pengaturan kebijakan lebih lanjut yang dapat mendorong 
perluasan kepesertaan sekaligus melindungi hak-hak dari penduduk yang telah 
menjadi peserta BPJS Kesehatan sebagai berikut:

Kepada BPJS Kesehatan
1) Mengatur hak anak dalam kandungan dan bayi yang baru lahir agar melekat 

pada kepesertaan ibu/orang tua.
2) Mengembangkan sistem kepesertaan yang inklusif agar dapat menjamin semua 

kelompok, baik penyandang disabilitas, anak, kaum miskin, dan lainnya dapat 
menjadi peserta BPJS Kesehatan baik dalam proses sosialisasi mau pun prosedur 
pendaftaran.

3) Menghapus konsep penghukuman seperti blokir (rawat jalan maupun 
rawat inap) terhadap peserta. Karena hal itu bertentangan dengan visi BPJS 
Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik. Hal ini juga menghambat cita-cita 
BPJS Kesehatan sebagai Universal Health Coverage (UHC).

4) Memperkuat pengarusutamaan gender dalam pengaturan kepesertaan agar 
perempuan tidak mengalami eksklusi untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan 
akibat dari struktur sosial yang patriarki.

5) Mengembalikan fungsi kepesertaan BPJS Kesehatan berbasis individu (KTP) 
bukan berbasis kartu keluarga (KK).
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6) Mendorong pengaturan kepesertaan yang menjamin status kepesertaan dari 
pekerja yang mengalami PHK menjadi PBI (bukan diblokir).

 
 Kepada Pemerintah

1) Mengembalikan fungsi Jaminan Kesehatan Nasional yang diemban oleh BPJS 
Kesehatan untuk menjamin hak penduduk dan warganegara atas kesehatan 
yang memadai dan berkualitas.

2) Memastikan bahwa konsep Jaminan Kesehatan Nasional yang dijalankan 
oleh BPJS Kesehatan sejalan dengan semangat keberlanjutan sebagaimana 
komitmen pemerintah dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs 
(Sustainable Development Goals), khususnya tujuan pertama tentang penghapusan 
kemiskinan, tujuan ke-3 tentang kesehatan dan kesejahteraan, dan tujuan ke-5 
tentang kesetaraan gender.

3) Melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Tenaga Kerja, untuk 
memperkuat pengawasan dan sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan 
pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

4) Melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Sosial, untuk 
meningkatkan kordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat dalam 
memutakhirkan pendataan penduduk yang berhak mendapatkan bantuan iuran 
BPJS Kesehatan (PBI).

5) Melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk 
memperbaiki sistem administrasi kependudukan dan pemutakhiran data untuk 
mendukung pengintegrasian kepesertaan BPJS Kesehatan secara nasional.

Dalam penelitian ini, Lokataru Foundation menemukan bahwa masih terdapat 
peraturan atau kebijakan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang menghambat 
jalannya pemenuhan hak atas kesehatan dan hak atas jaminan sosial yang menjadi 
kewajiban negara. Hal ini yang sebabkan oleh: 

1) Rendahnya jaminan dan insentif bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan; 
2) Masih adanya kekosongan aturan mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan 

khususnya bagi kelompok-kelompok khusus; 
3) Ketimpangan Gender dalam peraturan kesertaan; 
4) Rumitnya kepesertaan berbasis Kartu Keluarga (KK) secara administratif; 
5) Lemahnya upaya mendorong perluasan kepesertaan dari sektor swasta; 
6) Masa tunggu aktivasi kepesertaan mandiri semakin panjang; 
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7) Buruknya sistem administrasi kependudukan terkait pendataan masyarakat 
tidak mampu untuk memperoleh kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI); 

8) Pragmatis dalam penerapan peraturan dan prosedur kepesertaan BPJS 
Kesehatan.

Berdasarkan temuan di dalam penelitian ini, Lokataru Foundation merekomendasikan 
beberapa hal:

a. kepada BPJS Kesehatan untuk:
1) Mengembangkan sistem kepesertaan yang inklusif agar dapat menjamin 

semua kelompok; 
2) Menghapus konsep penghukuman seperti blokir; 
3) Memperkuat pengarusutamaan gender dalam pengaturan kepesertaan;
4) Mengembalikan fungsi kepesertaan BPJS Kesehatan berbasis individu 

(KTP), 

b. kepada pemerintah Republik Indonesia untuk:
1) Mengembalikan fungsi Jaminan Kesehatan Nasional untuk menjamin 

hak penduduk dan warganegara atas kesehatan dan jaminan sosial;
2) Memastikan konsep Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan 

oleh BPJS Kesehatan sejalan dengan semangat Pembangunan 
Berkelanjutan/SDGs (Sustainable Development Goals);

3) Memperkuat pengawasan dan sanksi kepada perusahaan yang tidak 
mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan;

4) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat dalam 
memutakhirkan pendataan penduduk yang berhak mendapatkan 
bantuan iuran BPJS Kesehatan (PBI);

5) Memperbaiki dan memutakhiran sistem administrasi kependudukan 
untuk mendukung pengintegrasian kepesertaan BPJS Kesehatan secara 
nasional.

Kata kunci: Kepesertaan BPJS Kesehatan, Perluasan Peserta, pemenuhan hak atas kesehatan 
dan hak atas jaminan sosial.
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1. PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang
 Sejak ditetapkannya Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 
dan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS), Indonesia telah memiliki landasan konstitusional untuk mengembangkan 
sebuah sistem jaminan sosial – termasuk jaminan kesehatan - yang universal. Jaminan 
kesehatan universal adalah suatu sistem jaminan sosial yang layanannya berlaku 
dan melindungi seluruh warga negara, bahkan termasuk penduduk yang tinggal di 
Indonesia. Ditetapkannya perundang-undangan mengenai jaminan sosial nasional 
tersebut memperlihatkan sebuah kemajuan yang penting dalam kebijakan sosial di 
Indonesia, jika dibandingkan dengan kebijakan jaminan sosial di Indonesia pada masa 
sebelumnya yang hanya tersedia secara terbatas seperti: jaminan sosial bagi pegawai 
pemerintah atau militer, dan pengaturan sistim jaminan sosial bagi pekerja penerima 
upah. 
 Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 
2016 mencatat bahwa hingga akhir tahun tersebut peserta Jaminan Kesehatan Nasional 
– Kartu Indonesia Sehat ( JKN-KIS) telah mencapai tujuh puluh persen (70%) dari 
total penduduk Indonesia. Laporan tersebut mencatat total 171.939.254 penduduk 
Indonesia telah menjadi peserta BPJS Kesehata.2 Jumlah ini terus meningkat sejak 
BPJS Kesehatan diluncurkan pada tahun 2014. Terus meningkatnya jumlah peserta 
BPJS Kesehatan memperlihatkan semangat dari Undang-undang No. 40 tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk mewujudkan suatu jaminan sosial yang 
menyeluruh bagi seluruh penduduk di Indonesia.

1.2. Jaminan Sosial dan Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia 

 Hak Asasi Manusia sering dan kerap dikenali hanya melalui Deklarasi Umum 
Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Sementara DUHAM sering dilihat sebagai 
sebuah daftar hak belaka. Sesungguhnya DUHAM adalah titik awal pengakuan secara 
universal melalui sebuah dokumen yang otoritatif karena diterbitkan, meskipun hanya 
melalui Deklarasi, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lebih jauh, DUHAM 
harus dipahami sebagai konsolidasi dan institusionalisasi nilai dan perdebatan HAM, 
baik diantara berbagai konsep HAM oleh para pemikirnya maupun dalam situasi 

2 Lihat: Laporan Pengelolaan Program Tahun 2016 & Laporan Keuangan Tahun 2016 (Auditan), sumber: 
http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/detail/835 diakses pada tanggal 16 November 2017
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perang dunia. Dibalik puncak konsolidasi tersebut, DUHAM harus dilhat sebagai 
upaya penegasan atas konsep Martabat Manusia (Human Dignity) sehingga DUHAM 
bisa dijadikan sebagai standar minimum untuk pencapaian kondisi manusia yang 
bermartabat (Standard Minimum Achievement). 
 Tafsir akan HAM mengalami penafsiran yang signifakan tatkala, perang 
dingin berakhir diawal 1990an. Redup bubar rejim komunisme global, mendorong 
terselenggaranya Konvensi Wina 1993 dengan hasil Deklarasi Wina dan Program 
Aski HAM (1993). Melalui Deklarasi ini ditafsirkan, sekaligus membantah anggapan 
DUHAM sebagai daftar hak, bahwa setiap hak dalam daftar DUHAM harus dilihat 
sebagai satu kesatuan, untuk itu semua jenis hak itu saling terkait, saling tergantung. 
Lebih jauh, Deklarasi Wina menyatakan bahwa HAM menyaratkan demokrasi dan 
pembangunan agar keutuhan nilai HAM bisa terwujud secara baik. 
  Dalam perkembangannya, terutama dari berbagai dokumen hukum, HAM baik 
ditingkatan internasional, regional hingga nasional (melalui komitmen konstitusional) 
menjadi tanggung jawab negara untuk dipenuhi kepada setiap individu atau 
warganegaranya. Kewajiban negara dikenal dalam 3 bentuk, Penghormatan (Respect), 
Perlindungan (Protect) dan Pemenuhan (Fulfill). Dari ketiganya tidak dikenal tugas 
negara pada kategori hak tertentu. Semua hak membutuhkan ketiga bentuk tugas 
negara diatas. 
 Penghormatan merupakan bentuk pasif negara untuk tidak mengganggu hak 
setiap orang, kenikmatan atas hak tersebut atau upaya menggapai hak yang dikejar 
seseorang. Perlindungan adalah bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan agar 
gangguan atau pelanggaran atas hak, kenikmatan dan upaya menggapai hak setiap 
individu bisa dicegah. Sementara Pemenuhan adalah tugas negara untuk mengakui 
hak-hak tersebut dalam aturan hukum yang sah, disusun implementasikan, baik dalam 
program atau menyediakan anggarannya, tenaga serta ahli, perangkatan dan penyediaan 
fasilitas lainnya untuk memastikan agar hak-hak setiap orang bisa terpenuhi dalam 
menikmatinya atau bisa diperbaikinya ketika terlanggar.
 Hak atas Kesehatan dan Hak atas Jaminan Sosial juga telah diterima sebagai 
bagian dari hak asasi manusia dan diatur dalam instrumen internasional HAM, seperti: 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan secara spesifik diatur dalam 
Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Konvensi Ekosob).
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Tabel 1. Pengaturan Hak atas Kesehatan dan Hak atas Jaminan Sosial  dalam 
Instrumen Internasional (Diolah dari instrumen HAM internasional)

 

INSTRUMEN HAM ISI PENGATURAN

Pasal 25
(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai 
untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, 
termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan 
perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, 
dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita 
sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut 
atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan 
nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan 
bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan 
di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat 
perlindungan sosial yang sama.

Pasal 12
1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap 
orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai 
atas kesehatan fisik dan mental.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak 
pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini 
sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk 
mengupayakan:
a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat 
kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak 
yang sehat;
b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit 
menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan 
dengan pekerjaan;

Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia (DUHAM)

Konvensi Internasional Hak – 
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
(Konvensi EKOSOB), diratifikasi 
oleh pemerintah Indonesia 
melalui UU No. 11 tahun 2005 
tentang Pengesahan Kovenan 
Internasional Tentang Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Pasal 12
1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-
peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap 
perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan supaya 
menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk 
pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, 
atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
2. Sekalipun terdapat ketentuan pada ayat 1) ini, negara-
negara peserta wajib menjamin kepada perempuan pelayanan 
yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa 
sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cuma-
cuma dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang 
cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Konvensi tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan (CEDAW), 
diratifikasi oleh Pemerintah 
Indonesia melalui UU No. 7 
tahun 1984 tentang Pengesahan 
Ratifikasi Konvensi PBB 
tentang Penghapusan segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan)
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dituangkan ke dalam hukum nasional, maka pemerintah Indonesia bertanggung jawab 
tidak hanya kepada mekanisme HAM internasional seperti PBB, tetapi juga secara 
konstitusional, untuk mewujudkan isi undang-undang seperti yang tertera di dalam 
tabel 1 di atas. Konvensi HAM tersebut di atas juga mengatur hak-hak yang terkait 
dengan hak atas kesehatan dan hak atas jaminan sosial.
 Perkembangan kebijakan jaminan kesehatan nasional ( JKN)/BPJS Kesehatan 
di Indonesia juga sejalan dengan perkembangan kebijakan sosial global (global social 
policy) Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 
Tujuh belas (17) tujuan dan seratus enam puluh sembilan (169) target dari program 
SDGs secara eksplisit telah menetapkan beberapa target yang berhubungan langsung 
dengan akses terhadap jaminan kesehatan.3  
 Dalam Review Berkala PBB atas Indonesia mengenai situasi pemajuan dan 
perlindungan Hak Asasi Manusia pada tahun 2017, pemerintah Indonesia juga telah 
menyatakan dukungannya atas beberapa rekomendasi yang terkait langsung dengan isu 
jaminan kesehatan4 diantaranya:

1) Memastikan peningkatan cakupan layanan bagi masyarakat untuk mengakses 
pelayanan kesehatan sebagaimana ditargetkan oleh Skema Jaminan Kesehatan 
Nasional (BPJS Kesehatan). (S-139.19)

2) Mengadopsi perundang-undangan dan kebijakan yang menjamin akses 
perempuan dan remaja terhadap pendidikan seksual dan pelayanan kesehatan 
reproduksi yang ramah. (S-139-27)

3) Memperkuat berbagai upaya untuk melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional. 
(S-139.86)

4) Mengusahakan lebih lanjut upaya yang efektif untuk memajukan dan 
melindungi hak dan kesejahteraan anak, melindung anak dari kekerasan, 
termasuk memastikan akses anak terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. 
(S-139.134)

5) Mendukung pelaksanaan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 
dan memperkuat upaya pemerintah untuk menangani masalah buruh anak dan 
memastikan akses anak terhadap pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan. 
(S-139.144)

3  Lihat: http://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdgdiakses pada tanggal 1 Maret 2018
4  Lihat: https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/indonesia/session_27_-_may_2017/recommen-
dations_and_pledges_indonesia_2017.pdf diakses pada tanggal 25 Februari 2018
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Dengan berbagai komitmen di dunia internasional maupun dalam hukum 
nasional, maka pemerintah Indonesia memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan 
komitmen-komitmen tersebut ke dalam formulasi kebijakan, maupun pelaksanaan 
program yang akan mewujudkan komitmen-komitmen tersebut. Salah satu kebijakan 
dan program yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah Jaminan Kesehatan Nasional 
yang dikelola oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

1.3. Perumusan Masalah
 BPJS Kesehatan adalah sebuah jaminan kesehatan berbentuk asuransi sosial 
(social insurance), maka status kepesertaan adalah prasyarat bagi seseorang untuk 
memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-undang jaminan sosial, khususnya jaminan 
kesehatan nasional ( JKN) memiliki visi agar semua penduduk di Indonesia dapat 
menjadi peserta BPJS Kesehatan. Untuk mencapai target kepesertaan BPJS Kesehatan 
yang universal, maka pembuat kebijakan baik DPR mau pun pemerintah pusat dan 
daerah, BPJS Kesehatan, dan pemberi layanan kesehatan perlu mengevaluasi apakah 
formulasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang ada saat ini telah menjangkau jumlah 
peserta yang lebih luas dan juga menjamin kepastian keberlanjutan kepesertaan. BPJS 
Kesehatan menargetkan agar pada tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia telah 
menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jika itu tercapai maka BPJS Kesehatan telah menjadi 
Jaminan Kesehatan Seluruh Penduduk (Universal Coverage Health Care).5  
 Meskipun jumlah peserta BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 
terus meningkat, namun peserta BPJS Kesehatan masih memiliki sejumlah persoalan 
dalam status kepesertaan yang menghambat masyarakat untuk memperoleh layanan 
kesehatan.  
 Dalam pemantauan berita online dalam rentang periode 2015 - 2016, penelitian 
ini menemukan sejumlah pola permasalah kepesertaan BPJS Kesehatan, diantara lain:

1) Tunggakan pembayaran iuran yang mengakibatkan peserta tidak dapat 
menggunakan layanan kecuali jika tunggakan dilunasi;

2) Warga tidak mampu tidak dapat memperoleh kartu BPJS Penerima 
Bantuan Iuran (PBI) akibat data kependudukan yang tidak akurat;

3) Unit kepesertaan yang berbasis kartu keluarga menyulitkan warga untuk 
mengakses layanan jika terjadi perubahan status anggota keluarga akibat 
meninggal dunia atau pun perceraian.

 Dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan pada tahun 2016, 
Institut Kapal Perempuan mengungkapkan bahwa data keluarga miskin 
yang digunakan oleh pemerintah daerah tidak valid sehingga ada warga 
miskin yang tidak dapat mengakses jaminan kesehatan.6

5   Laporan Pengelolaan Program Tahun 2016 & Laporan Keuangan Tahun 2016 (Auditan), sumber: http://
bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/detail/835 diakses pada tanggal 14 September 2017
6 Sumber: http://www.solidaritas.net/2016/12/data-tidak-valid-hambat-perempuan-miskin-akses-bpjs/ diakses 
pada tanggal 18 Oktober 2017
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 Penelitian lain juga menemukan kompleksitas persoalan kepesertaan JKN 
yang terjadi di tingkat lapangan seperti: perbedaan pemahaman yang berbeda diantara 
pemerintah daerah dan petugas fasilitas layanan medis mengenai tugas dan kewenangan 
pembuatan kartu JKN Peserta dengan Bantuan Iuran (PBI), ketidakjelasan indikator 
keluarga miskin dan persoalan ketimpangan gender – telah menghalangi warga yang 
berhak memperoleh PBI untuk menjadi peserta BPJS-KIS dengan bantuan iuran 
(Muthmainnah, 2017).

 Berangkat dari beberapa persoalan di atas maka penelitian ini mencoba 
memetakan dan menganalisa problem-problem di dalam formulasi dan pelaksanaan 
kebijakan kepesertaan BPJS yang masih menghambat perluasan kepesertaan dan 
akses terhadap layanan kesehatan dalam BPJS Kesehatan melalui beberapa pertanyaan 
berikut:

1) Apakah kebijakan dan pelaksanaan BPJS Kesehatan memiliki formulasi 
kepesertaan yang dapat mengambat perluasan kepesertaan BPJS?

2) Apakah kebijakan dan pelaksanaan BPJS Kesehatan memiliki formulasi 
kepesertaan yang dapat mengambat peserta BPJS untuk mengakses layanan 
kesehatan?

1.4. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data
 Penelitian ini berusaha mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan BPJS 
Kesehatan dengan mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul dalam lingkup 
kepesertaan BPJS Kesehatan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, 
penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi literatur dan Focus Group 
Discussion (FGD). 

 Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-
undangan terkait BPJS Kesehatan dan monitoring pemberitaan media atas kasus-kasus 
yang terkait dengan masalah kepesertaan BPJS Kesehatan.

 Dua kali FGD dilakukan di Jakarta dengan bersama beberapa perwakilan 
pemangku kepentingan:

1) FGD pertama pada tanggal 17 Oktober 2017 dihadiri oleh para pemangku 
kepentingan dari kelompok masyarakat sipil yang bekerja di berbagai sektor 
maupun isu, seperti: perempuan, penyandang disabilitas, buruh, kemiskinan 
perkotan, hak ekonomi sosial budaya, dan orang-orang yang selama ini 
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mengikuti perkembangan kebijakan dan pelaksanaan BPJS Kesehatan di 
wilayah Jabodetabek. 

2) FGD kedua pada tanggal 16 November 2017 dihadiri oleh para pemangku 
kepentingan dari kelompok akademisi atau pakar di bidang kebijakan sosial, 
perwakilan pemerintah daerah atau dinas kesehatan yang bertugas dalam 
pelaksanaan BJPS Kesehatan di wilayah Jakarta dan Tangerang, dan perwakilan 
kantor pusat BPJS Kesehatan.

 Hambatan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan akan menghambat akses 
masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karenanya, melalui studi 
literatur dan FGD, penelitian ini berusahakan menemukan persoalan-persoalan yang 
saat ini menghambat masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Penelitian 
ini berusahakan memetakan persoalan dalam dua level, yaitu pada level kebijakan atau 
peraturan perundang-undangan, dan persoalan yang terjadi pada level pelaksanaan.

https://sorotdaerah.com/kesehatan/andika-bocah-8-tahun-gagal-berobat-pakai-kartu-bpjs/
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2. Konsep Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Konsekuensinya
2.1. Pengaturan Kepesertaan dalam BPJS Kesehatan
 Penelitian ini menemukan beberapa pengaturan kepesertaan dalam BPJS 
Kesehatan yang menyebabkan kendala dalam perluasan peserta dan juga kepastian 
status peserta BPJS Kesehatan, yaitu:

1) Sifat kepesertaan yang bersifat wajib
Sifat kepesertaan BPJS Kesehatan lebih menekankan jaminan kesehatan 
nasional ( JKN) dengan konsep ‘wajib’ dibandingkan dengan konsep ‘hak’. 
Akibatnya, BPJS Kesehatan memberi masyarakat lebih banyak tanggungjawab 
dalam memastikan dirinya atau anggota keluarganya menjadi peserta BPJS 
Kesehatan.

2) Kepesertaan berbasis Kartu Keluarga (KK)
Dengan model kepesertaan berbasis KK, setiap perubahan status anggota 
keluarga di dalam KK akan berdampak kepada anggota keluarga lainnya. 

3) Indikator kemiskinan yang tidak tepat dalam penentuan peserta Penerima 
Bantuan Iuran (PBI)
Penggunaan indikator kemiskinan untuk penyediaan layanan khusus seringkali 
tidak relevan dengan situasi saat ini, sehingga masyarakat yang membutuhkan 
betul – betul layanan tersebut sering luput dari sasaran.

Bagian selanjutnya akan memaparkan bagaimana pengaturan kepesertaan BPJS 
Kesehatan justru menghambat masyarakat untuk menjadi peserta atau bahkan terpental 
dari status kepesertaannya.

2.2. Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib

 Peraturan perundang-perundangan utama yang menjadi landasan pelaksanaan 
BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) adalah Undang-undang No. 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang No. 24 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun selain kedua undang-undang 
tersebut, terdapat setidaknya duapuluh peraturan perundang-undangan yang turut 
mengatur tata kelola pelaksanaan JKN melalui BPJS Kesehatan yang dapat dilihat pada 
tabel berikut. 
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Tabel 2. Peraturan Perundang-undangan Dalam Pengelolaan JKN/ BPJS

Jenis Peraturan
Perundang-undangan Judul Peraturan Perundang-undangan

1) Undang-undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
 Sosial Nasional;

2) Undang-undang No.24 tahun 2011 tentang Badan 
 Penyelenggara Jaminan Sosial

3) Undang-Undang No. 36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan 

 Fakir Miskin.

Undang-undang

1)  Peraturan Presiden No.12 tahun 2013 tentang Jaminan 
 Kesehatan;

2)  Peraturan Presiden RI No. 109 tahun 2013 tentang Penahapan 
 Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

3)  Peraturan Presiden Republik Indonesia No.111 tahun 2013 
 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 
 2013;

4)  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 
 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 
 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan

5)  Peraturan Presiden RI Nomor 28 tahun 2016 tentang 
 Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 
 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

1)  Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 tahun 2013 tentang 
 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan 
 Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan 
 Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

2)  Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2013 tentang 
 Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

3)  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 
 Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups 
 (INACBG).

4)  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.28 
 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
 Kesehatan Nasional.

5)  Peraturan Menteri Kesehatan No. 99 tahun 2015 tentang 
 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 
 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada  Jaminan 
 Kesehatan Nasional.

6)  Peraturan Menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2016 tentang 
 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan  Dalam Penyelenggaraan 
 Program Jaminan Kesehatan.

7)  Peraturan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2016 tentang 
 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 52 
 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 
 Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

8)  Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2017 tentang 
 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan  
 Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden

Peraturan Menteri
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1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

2) Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi  Kerja Selain 
Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, 
Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan 
Jaminan Sosial.

3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 101 Tahun 
2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 170/HUK/2015 
tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah

Keputusan Menteri

1) Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 tahun 2014 tentang 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

2) Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

3) Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta Pekerja 
bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja (mencabut 
Per BPJS no. 4 tahun 2014)

4) Peraturan BPJS Kesehatan No. 32 tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta Pekerja 
bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja.

5) Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pendaftaran, Penagihan, Pembayaran, dan Pelaporan 
iuran secara Online bagi Kemudahan berusaha.

6) Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 tahun 2016 tentang Petunjuk 
Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat Dalam Program 
Jaminan Kesehatan Nasional.

7) Peraturan BPJS Kesehatan No. 5 tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 tahun 2015 
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi 
Peserta Pekerja hukum Penerima Upah dan Peserta bukan 
Pekerja.

8) Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 tahun 2017 tentang 
Pemerataan Peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Peraturan BPJS Kesehatan

Sumber: Peraturan Perundang-Undangan terkait BPJS Kesehatan

 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 
mengatur jenis peserta JKN menjadi dua kelompok, yaitu7:

a) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Peserta PBI)
b) Bukan Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan (Peserta non PBI)

 Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
mengatur bahwa “jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip 
asuransi sosial dan prinsip ekuitas”8. Model asuransi sosial inilah yang kemudian 
memberikan warna pengaturan dan pelaksanaan JKN yang dikelola oleh BPJS 
Kesehatan.

.

7 UU No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, pasal 2.
8 Pasal 19 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004.
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 Meski di dalam UU No.40 Tahun 2004 disebutkan di dalam bagian 
pertimbangan bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya 
masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur”, namun formulasi jaminan 
sosial dalam pengaturan JKN lebih menekankan JKN sebagai kewajiban ketimbang 
sebuah hak. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 14 dalam Undang-undang No. 24 
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU No. 24 Tahun 2011) 
yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di 
Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”

 Kewajiban semua warga untuk menjadi peserta disebutkan kembali di dalam 
pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 
Nasional, yang berbunyi:

“Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk 
Indonesia”

 Hal ini ditegaskan juga pada bagian prinsip-prinsip penyelenggaraan program 
JKN dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, disebutkan bahwa salah 
satu prinsip dari program JKN adalah “kepesertaan bersifat wajib”. Dijelaskan pada 
BAB II dari Lampiran tersebut sebagai berikut:

“Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga 
dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, 
penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah, 
serta kelayakan penyelenggaraan program”

 Peraturan perundang-undangan terkait JKN tersebut tidak mengatur JKN 
sebagai sebuah hak dari warga negara atau penduduk, melainkan kewajiban. Sementara 
dalam konsepsi hak asasi manusia, hak atas kesehatan maupun hak atas jaminan sosial 
adalah tanggungjawab negara sebagai pemegang tanggung jawab (duty bearer). Konsep 
wajib yang lebih menjadi tanggung jawab warga negara/penduduk ini dapat dilihat dari 
pengaturan dan pelaksanaan JKN pada penelitian ini.
 Prinsip kepesertaan sebagai sebuah ‘kewajiban’ bagi penduduk memiliki 
konsekuensi bahwa tanggungjawab untuk memastikan diri sebagai peserta dan juga 
sanksinya dibebankan pada penduduk atau warganegara. Beberapa kewajiban penduduk 
yang ditemukan dalam penelitian ini misalnya:

1) Kewajiban untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya
2) Kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan iuran 
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bagi calon peserta PBI
3) Kewajiban untuk memutakhirkan Kartu Keluarga
4) Sanksi blokir jika terlambat membayar iuran
5) Sanksi denda jika terlambat membayar iuran

2.3. Persoalan Administrasi kependudukan
 Saat ini BPJS Kesehatan menggunakan model keanggotaan/kepesertaan 
dengan basis pencatatan di dalam Kartu Keluarga (KK). Dengan model ini maka 
setiap orang akan dicatatkan sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagai satu unit bersama 
dengan seluruh anggota keluarga di dalam sebuah KK. Maka, setiap perubahan pada 
anggota keluarga, baik karena kelahiran, kematian, perceraian, pindah tempat tinggal, 
dan lainnya, akan berdampak pada registrasi atau status kepesertaan BPJS Kesehatan 
dari seluruh anggota keluarga lain yang tercatat di dalam satu KK tersebut. Pembayaran 
iuran BPJS Kesehatan juga dilakukan sekaligus bagi semua anggota keluarga dalam 
satu KK.

 Pada mulanya kepesertaan BPJS Kesehatan adalah kepesertaan perorangan. 
Hal ini diatur oleh Peraturan BPJS No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran 
dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Bab II, pasal 2 yang menyatakan:

(1) Peserta perorangan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya 
dalam program Jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS 
Kesehatan;

(2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi seluruh 
anggota keluarga sebagaimana terdaftar dalam kartu keluarga;

(3) Anggota keluarga yang terdaftar pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud 
pada ayat 2 sekurang-kurangnya terdiri dari: 
(a). Istri/suami yang sah dari peserta; dan atau
(b). Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta.

 Peraturan BPJS No. 4 Tahun 2014  tersebut kemudian dicabut dan diganti 
dengan Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan 
Pembayaran Iuran Bagi Peserta Bukan Pekerja. Berdasarkan peraturan yang baru ini, 
maka kepesertaan BPJS Kesehatan kemudian berubah menjadi berbasis KK (Kartu 
Keluarga). Peraturan yang baru ini mengatur tata cara pendaftaran dan pembayaran 
iuran sebagai berikut9:

(1) Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, wajib mendaftarkan 

9  Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2015, Bab II, pasal 2
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dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta program jaminan kesehatan 
kepada BPJS kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2019;

(2) Anggota keluarga sebagaimana disebut dalam ayat (1), meliputi seluruh 
anggota keluarga sebagaimana terdaftar pada KK;

(3) Anggota keluarga yang terdaftar pada  KK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Istri atau suami yang sah dari peserta; dan/atau 
b. anak kandung, anak tiri, dan atau anak angkat yang sah dari peserta

(4) Pendaftaran sebagaimana disebut pada ayat (1), dilakukan oleh salah satu 
anggota keluarga yang terdaftar dalam KK;

(5) Dalam hal hanya terdapat satu nama dalam KK yang berhalangan 
mendaftarkan dirinya karena alasan yang sah, pendaftaran dapat dilakukan 
oleh orang yang ditunjuk oleh yang bersangkutan, dengan melampirkan 
surat kuasa;

(6) Pendaftaran sebagaimana disebut pada ayat (1), dilakukan dengan memilih 
kelas perawatan yang sama.

Hasil temuan FGD I mencatat bahwa perubahan peserta dari perorangan menjadi 
berbasis KK telah menimbulkan kesulitan bagi peserta BPJS Kesehatan, seperti:

1) Jika satu orang mengalami tunggakan pembayaran, maka semua orang 
di dalam KK tersebut akan diblokir dan tidak dapat mengakses layanan 
kesehatan

2) Jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia namun datanya belum 
dihapus dari KK, maka iuran orang yang telah meninggal tetap wajib untuk 
dibayarkan.

3) Jika terjadi perceraian namun data perceraian belum dimutakhirkan, maka 
seluruh suami, istri, dan seluruh anggota keluarga yang ada di dalam KK 
wajib membayar iuran. 

4) Tidak selarasnya data di KK cetak dengan KK online. 

 Sementara itu, peserta FGD II yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah 
daerah dari dua wilayah Kabupaten/Kotamadya, yaitu Kota Tangerang Selatan dan 
DKI Jakarta juga melihat persoalan administrasi kependudukan sebagai persoalan 
besar dalam proses administrasi atau pendaftaran BPJS Kesehatan. Koordinasi antara 
instansi pun masih dirasa kurangnya. 

 Pasal 10 Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran 
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dan Pembayaran Iuran bagi Peserta Pekerja bukan Penerima Upah dan Peserta bukan 
Pekerja menyebutkan:

1) Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja, wajib 
melaporkan kepada BPJS kesehatan setiap terjadi perubahan data peserta 
atau anggota keluarganya paling lambat 7 hari kerja sejak terjadinya 
perubahan.

2) Perubahan data peserta atau anggota keluarganya sebagaimana mana 
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a) alamat rumah dan 
b) jumlah anggota keluarga

 Permasalahan lain yang muncul dengan model kepesertaan berbasis KK juga 
terjadi ketika salah satu anggota keluarga ada yang meninggal dunia. Peraturan di 
atas menyebutkan bahwa peserta harus memberitahukan kepada BPJS setiap terjadi 
perubahan jumlah anggota keluarga. Aturan pemutakhiran data anggota keluarga ini 
seringkali tidak diketahui oleh peserta BPJS. Akibatnya anggota yang telah meninggal 
masih terus dikenakan iuran pembayaran. 

 Tugas dan tanggung jawab untuk memutakhirkan data peserta BPJS Kesehatan 
berada di tangan peserta. Permenkes No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Program Jaminan Kesehatan Nasional, poin c, ayat (3) mengatur bahwa setiap Peserta 
Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) berkewajiban untuk melaporkan perubahan data 
kepesertaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 
dengan menunjukkan identitas peserta pada saat pindah domisili, pindah kerja, 
menikah, perceraian, kematian, kelahiran dan lain-lain. Masih rendahnya kesadaran 
penduduk Indonesia untuk memutakhirkan administrasi kependudukannya, dan juga 
sistem birokrasi kependudukan belum efektif, menjadi kondisi di dalam masyarakat 
yang seharusnya dipertimbangkan ketika BPJS Kesehatan memilih model kepesertaan 
berbasis KK.

2.4. Menjamin Kepesertaan Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu
 Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta JKN yang iuran 
kepesertaannya dibayar atau disubsidi oleh pemerintah. Peserta yang berhak memperoleh 
bantuan iuran adalah masyarakat yang masuk dalam kategori golongan masyarakat 
fakir miskin atau orang tidak mampu.10 Sedangkan Peserta Bukan PBI atau Peserta 
Mandiri adalah peserta yang pembayaran iurannya berasal dari pembayaran mandiri 
ataupun dibayarkan oleh pemberi kerja atau penanggung. Peserta Bukan PBI meliputi: 

10   Pasal 3 ayat (1) Perpres No.12 tahun 2013
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a) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
b) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
c) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

 BPJS Kesehatan menggunakan pendekatan kebijakan sosial yang residual. 
Masyarakat yang dianggap mampu secara ekonomi diwajibkan menjadi peserta dengan 
membayar sendiri atau dibayarkan oleh pemberi kerja, sementara negara memberi 
jaminan hanya bagi golongan masyarakat yang tidak mampu dengan memberikan 
bantuan iuran kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tersebut.

Kotak 1. Model Residual dalam Kesejahteraan Sosial

Ramesh Mishra membuat tipologi model negara kesejahteraan, yaitu: residual, 
institusional, dan sosialis. Model kesejahteraan residual adalah pendekatan 
kesejahteraan dimana bantuan sosial disediakan secara minimal bagi kaum miskin 
atau golongan yang tidak mampu berdasarkan indikator atau syarat tertentu (means 
tested). 

Sumber: Paul Spicker (2013) 

 Prinsip kepesertaan yang residual dan bersyarat inilah yang kemudian 
menyebabkan kerumitan dan permasalahan dalam pelaksanaan model kepesertaan 
BPJS Kesehatan. Agar dapat menjadi peserta PBI, maka seseorang harus memenuhi 
syarat pengujian (means tested) tertentu. Warga yang ingin menerima bantuan, harus 
membuktikan bahwa dirinya secara ekonomi tidak mampu untuk menjadi peserta 
mandiri. Prosedur penilaian penerimaan PBI dilakukan oleh pemerintah lokal, 
puskemas, kemensos, dan akhirnya oleh BPJS. 
 Peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta JKN 
yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah 
pusat mengambil pembiayaan iuran Peserta PBI dari APBN, sementara pemerintah 
daerah mengambil pembiayaan iuran dari kas daerah atau APBD. 

 Kepesertaan PBI diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional Pasal 14 ayat (2) menyatakan: 

“Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin 
dan orang tidak mampu”. 

Pasal tersebut kemudian diterjemahkan lebih lanjut dalam beberapa peraturan 
turunannya, yaitu:

1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2014 tentang pedoman 
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pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional Bab III poin A, 1C yang 
mengatur bahwa Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan 
adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. 

2) Peraturan BPJS No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Iuran 
Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan 
Pembayaran Iuran  Jaminan kesehatan pasal 1 angka 5.

Kotak 2. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Kepesertaan PBI

UU No. 40/ 2015 tentang 
Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (Pasal 14 ayat 2) 

Peraturan BPJS No.2/2016 
tentang Tata Cara 

Pembayaran Iuran Jaminan 
Kesehatan (Pasal 1 angka 5)

Peraturan Menteri Kesehatan 
No.24/2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional 

(Bab III poin A, 1C

Sumber: diolah dari peraturan perundang-undangan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan

Definisi dari fakir miskin dan orang tidak mampu untuk peserta BPJS PBI 
merujuk pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 
pasal 1 yang menyatakan bahwa yang termasuk fakir miskin adalah: 

“orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau 
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan 
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau 
keluarganya”

 UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dengan beberapa 
peraturan terkait di tingkat Menteri dan peraturan pelaksana BPJS yang memberikan 
kewenangan bagi Kementerian Sosial untuk menetapkan kategori fakir miskin. 
Beberapa aturan turunan dibuat untuk menerjemahkan pelaksanaan dari undang-
undang ini, seperti:

1) Permenkes No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional BAB III Peserta dan Kepesertaan bagian B Poin 
2 menyebutkan: 
“Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan ditetapkan oleh 
Menteri Sosial, yang selanjutnya didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan ke 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai peserta 
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Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.“ 
2) Peraturan BPJS No. 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis  Tata Cara 

Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah 
dan Peserta Bukan Pekerja pasal 10 ayat (1) huruf d menyebutkan: 
“Peserta atau bayi baru lahir dari Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta 
bukan pekerja yang mendaftar sebagai peserta BPJS kesehatan dengan hak manfaat 
pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan menunjuk surat rekomendasi dari 
dinas sosial setempat sebagai orang tidak mampu dan/atau keterangan lain yang 
dibutuhkan.” 

3) Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran 
Jaminan Kesehatan Pasal 2 ayat (1) berbunyi: 
“Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan oleh Menteri setelah 
berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait”. 

 Berdasarkan Permenkes No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan 
program jaminan kesehatan nasional BAB III Peserta dan Kepesertaan penetapan 
Penerima Bantuan Iuran (PBI) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:11 

1) Usulan data calon pengganti Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibuat melalui 
proses verifikasi yang merupakan bagian dari kegiatan pemutakhiran Basis 
Data Terpadu. Pemutakhiran data diawali dengan kegiatan Musyawarah Desa/
Musyawarah Kelurahan (Musdes/Muskel) untuk mengusulkan Penerima 
Bantuan Iuran (PBI). Kemudian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 
(TKSK) melakukan verifikasi data ke lapangan. 

2) Dokumen hasil verifikasi pengganti kemudian didata oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kabupaten/Kota. 

3) Dinas Sosial Kabupaten/Kota kemudian melakukan validasi terhadap data 
usulan tersebut, yang selanjutnya diproses dengan penambahan karakteristik 
Penerima Bantuan Iuran (PBI) pengganti. Kemudian Dinas Sosial melakukan 
pemeringkatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya dilakukan verifikasi 
dan validasi untuk menjadi basis data terpadu Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
Jaminan Kesehatan. 

 Prosedur selanjutnya diatur di dalam Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi 
Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.  Perubahan peserta 
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dilakukan oleh Kementerian Sosial. 
Perubahan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dilakukan oleh Kementerian Sosial 
melalui verifikasi dan validasi setiap 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan 

11  (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Program Jaminan Kesehatan Nasional, 2014)BAB III Peserta dan Kepesertaan bagian B Poin 3
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sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran 
(PBI) Jaminan Kesehatan. 

 Penelitian ini menemukan bahwa salah satu masalah utama dalam pelaksanaan 
prosedur penetapan dan pemutakhiran data peserta PBI adalah indikator kemiskinan 
yang tidak lagi relevan dengan gaya hidup atau kondisi sosial ekonomi masyarakat saat 
ini, khususnya di perkotaan.

 Salah satu peserta FGD mengungkapkan bahwa indikator miskin yang 
digunakan oleh BPJS merujuk juga pada indikator miskin BPS (Badan Pusat Statistik). 
Kategori miskin oleh BPS tidak sejalan dengan UU No. 13 Tahun 2011.12 Indikator 
miskin untuk menentukan peserta PBI misalnya menggunakan indikator kepemilikan 
atas rumahnya dengan lantai ubin, kepemilikan kendaraan bermotor, telepon genggam, 
atau televisi. Ada empatbelas indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS 
sebagaimana disebutkan di dalam kotak berikut.

Kotak 3. Indikator Kemiskinan menurut standar BPS13

12  Timbul Siregar, Narasumber FGD I
13  Lihat http://www.pasienbpjs.com/2016/04/cara-menjadi-peserta-bpjs-pbi.html Diakses pada tanggal 30 No-
vember 2017

1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang
2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa diplester.
4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah 

tangga lain.
5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ 

sungai/ air hujan.
7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ 

minyak tanah
8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas 

lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan 
dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- 
per bulan

13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat 
SD/ tamat SD.

14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal 
Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, 
kapal motor, atau barang modal lainnya.
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 Sebuah keluarga dinyatakan miskin apabila memenuhi setidaknya sembilan 
indikator yang ditetapkan tersebut. Indikator yang dibuat oleh BPJS ternyata tidak 
dapat menangkap kondisi kesejahteraan keluarga yang sesungguhnya. Beberapa 
indikator tersebut misalnya tidak relevan dalam konteks masyarakat urban, seperti: 
sumber penerangan listrik yang dimiliki oleh semua perumahan di kota besar, aset 
berupa kendaraan bermotor yang nilainya kurang dari Rp. 500.000,- nyaris dimiliki oleh 
semua rumah tangga sebagai alat tranportasi maupun alat bekerja, tingkat pendidikan 
kepala keluarga tidak tamat SD atau tamat SD sulit ditemui, bahan bakar berupa 
minyak tanah atau kayu bakar nyaris hilang penggunaannya di kota besar dibandingkan 
dengan penggunaan bahan bakar gas elpiji. Akibatnya dari tidak relevannya indikator 
yang digunakan, maka banyak peserta yang seharusnya membutuhkan bantuan iuran 
tidak dapat menjadi peserta BPJS PBI.

 Sebagai catatan tambahan, 14 indikator tersebut pernah digugat oleh SRMI 
(Serikat Rakyat Miskin Indonesia) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Februari 
2009 dengan pihak Tergugat adalah BPS (Badan Pusat Statistik).14 Namun, gugatan 
tersebut kalah sehingga ke empat belas indikator itu masih tetap sebagai indikator 
untuk menentukan kategori keluarga miskin oleh BPJS Kesehatan.
 Di dalam FGD pertama dan kedua, peserta FGD mengungkapkan bahwa 
beberapa Pemerintah Daerah yang memiliki pendapatan daerah cukup besar memilih 
untuk menyediakan anggaran (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Jaminan Kesehatan, 2013) iuran bagi setiap warga daerah tersebut tanpa perlu 

non-tested based) dan menentukan kategori tidak mampu atau 
miskin. Sehingga semua warganya dapat menjadi peserta BPJS PBI. Peran pemerintah 
daerah dalam perluasan peserta BPJS Kesehatan akan dibahas pada Bab selanjutnya 
dari laporan ini.

14   Lihat https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/20 Diakses pada tanggal 23 September 2017
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3. Rendahnya Insentif Bagi Peserta Mandiri
3.1. Jaminan Kesehatan sebagai Kewajiban Warga
 Sebagaimana dipaparkan pada Bab 2, prinsip “wajib” dari kepesertaan BPJS 
Kesehatan berakibat pada beban dan sanksi yang lebih besar kepada penduduk atau 
warganegara dibandingkan tanggungjawab negara atau BPJS Kesehatan selaku 
pengelola jaminan kesehatan nasional ( JKN). Penelitian ini menemukan beberapa 
persoalan dalam penerapan prinsip kepesertaan yang bersifat “wajib” terhadap peserta 
mandiri atau non PBI, yaitu:

1) Masa tunggu kepesertaan yang semakin panjang;
2) Blokir dan denda terhadap peserta mandiri jika terjadi tunggakan iuran;
3) Ketidakpastian status kepesertaan bagi anak dalam kandungan atau bayi 

yang baru lahir. 
 Beban dan sanksi yang dikenakan kepada peserta mandiri tersebut menimbulkan 
ketidakpastian terhadap status kepesertaan dari peserta mandiri, dan menyebabkan 
mereka kehilangan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan fasilitas BPJS 
Kesehatan.

3.2. Masa Tunggu Aktivasi Kepesertaan Mandiri semakin panjang
 Masa tunggu aktivasi kepesertaan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan 
seseorang untuk mengaktifkan status kepesertaan BPJS Kesehatan setelah pendaftaran 
dan pembayaran iuran pertama 15.  Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan 
Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja, peserta BPJS Kesehatan harus menunggu 
setidaknya 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran untuk melakukan pembayaran 
iuran pertama. Peserta baru bisa menggunakan layanan setelah iuran dibayarkan dan 
status kepesertaan dinyatakan aktif.

 Dalam FGD II, perwakilan dari BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pada 
masa awal berjalannya, BPJS Kesehatan tidak menerapkan masa tunggu untuk aktivasi 
kepesertaan untuk mendapatkan layanan. Akibatnya jumlah klien yang datang ke 
rumah sakit meningkat dengan pesat. Bagi BPJS Kesehatan jumlah pasien yang sangat 
banyak membebani  BPJS Kesehatan. Sehingga prinsip gotong 
royong pada program JKN untuk mendorong subsidi dari orang yang sehat kepada 
orang yang sakit tidak terjadi.16 Setelah masa aktivasi diperpanjang, jumlah orang yang 
sakit yang mendaftarkan dirinya menjadi menurun.

15 Lihat: https://www.panduanbpjs.com/apakah-setelah-daftar-bpjs-bisa-langsung-digunakan/   adap seskaid 
tanggal 1 Oktober 2017
16  FGD BPJS Kesehatan Ke-2
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 Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran 
dan Pembayaran Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Kesehatan (Per-BPJS No.4 
Tahun 2014) pasal 10 menetapkan bahwa untuk dapat memperoleh pelayanan BPJS 
Kesehatan, Peserta Mandiri/Peserta Pekerja bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan 
Pekerja yang telah melakukan registrasi/pendaftaran BPJS Kesehatan diharuskan 
untuk menunggu masa belaku kartu selama 7 hari kalender setelah pembayaran iuran 
pertama.

 Pada masa selanjutnya BPJS Kesehatan mengeluarkan Peraturan BPJS 
Kesehatan No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran 
Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja (Per-BPJS No.1 
Tahun 2015), yang kemudian mencabut Per-BPJS No. 4 Tahun 2014. Dengan adanya 
Per-BPJS No. 1 Tahun 2015, secara otomatis ketentuan masa tunggu berlaku kartu 
BPJS Kesehatan selama 7 hari tersebut tidak berlaku lagi. Per-BPJS No. 1 Tahun 2015 
tidak mengatur kembali masa tunggu aktivasi/berlaku kartu BPJS Kesehatan, tetapi 
hanya mengatur: “Jaminan Pelayanan Kesehatan dapat diberikan setelah peserta melakukan 
pembayaran iuran pertama” (Pasal 9 ayat (11) Per-BPJS No. 1 Tahun 2015).

 Masa aktif kepesertaan yang diatur dalam peraturan BPJS No. 1 Tahun 2015 
pasal 9 tersebut kemudian dipertegas lagi oleh peraturan Direksi  BPJS No. 32 tahun 
2015 tentang Petunjuk Teknis Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta 
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja (PerDir-BPJS No. 32 Tahun 
2015). Dalam peraturan direksi BPJS tersebut, pasal 5 menerangkan bahwa lama 
persetujuan BPJS Kesehatan atas pembayaran iuran pertama ditetapkan paling cepat 14 
hari kalender dan paling lambat 30 hari kalender setelah virtual account diterima. Oleh 
sebab itu dapat diartikan bahwa peserta mandiri BPJS Kesehatan harus menunggu 
sekurang-kurangnya 14 hari untuk  mendapatkan hak kepersertaan dan manfaat 
layanan kesehatan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

 Meskipun aturan mengenai perpanjangan masa tunggu aktivasi kartu 
kepersertaan Mandiri BPJS Kesehatan tidak dijelaskan secara tegas, namun dari 
perubahan ketentuan-ketentuan Peraturan BPJS Kesehatan dari Per-BPJS No. 4 
Tahun 2014 hingga terbitnya PerDir-BPJS No. 32 Tahun 2015, masa tunggu aktivasi 
kartu peserta mandiri BPJS Kesehatan menjadi semakin panjang, dari awalnya selama 
7 hari kalender setelah pembayaran iuran pertama, menjadi setidaknya 14 hari kalender. 
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3.3. Pengaturan Denda dan blokir atas keterlambatan pembayaran iuran 
bagi Peserta Non PBI
 Penelitian ini menemukan bahwa penerapan denda dan blokir terhadap peserta 
BPJS Kesehatan non PBI yang mengalami tunggakan iuran telah menyebabkan 
masyarakat kehilangan statusnya sebagai peserta aktif dan kemudian mengalami 
kesulitan untuk mendapatkan layanan.

 Pada peraturan yang telah lalu, yaitu Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 
tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan menerapkan batas paling lambat untuk 
tanggal pembayaran iuran peserta setiap bulannya pada tanggal 10 setiap bulannya. 
Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2013 tersebut, setiap keterlambatan pembayaran 
iuran akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari total iuran tertunggak. 

 Kemudian keluarlah perubahan atas Perpres tersebut dengan terbitnya 
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres 
No. 111 Tahun 2013 ini dibuatlah aturan bahwa peserta yang menunggak pembayaran 
iuran selama enam bulan akan diblokir kepesertaan BPJS Kesehatannya.17 Pemblokiran 
diterapkan hingga tunggakan iuran dilunasi. Penerapan denda atas keterlambatan 
membayar iuran ini mendapatkan kritik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 
berpendapat bahwa penerapan denda tersebut memiliki dimensi penerapan riba18. 

 Aturan denda 2% dari iuran yang tertunggak tersebut kemudian di ubah melalui 
Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan denda tunggakan 
iuran diubah menjadi denda atas biaya rawat inap berdasarkan standar biaya INA 
CBGs (Indonesia Case Base Groups). Peserta FGD I menilai bahwa perubahan denda 
atas biaya rawat inap atau INA CBGs tersebut justru semakin memberatkan peserta 
BPJS, mengingat nominal biaya rawat inap berdasarkan INA CBGs justru lebih besar 
dari iuran BPJS Kesehatan.

Kotak 4. Apa itu INA CBGs19

17  Pasal 17 A Perpres No.111 tahun 2013.
18  Lihat: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b99820dee82/mui-hanya-nilai-pungutan-denda-iuran-
bpjs-kesehatan-riba diakses pada tanggal 1 Desember 2017
19  INFOBPJS: Media Internal Resmi BPJS Kesehatan, Edisi VIII. 2014. “INA CBGs Membuat Biaya Kesehatan Lebih 
Efektif”.Jakarta. hal. 3.

INA CBGS atau Indonesia Case Base Groups adalah sistem paket pembayaran 
dengan sistem “paket”, berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Rumah Sakit 
akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA CBG (www.panduanbpjs.
com, 2016)s yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan untuk suatu 
kelompok diagnosis.

Misalnya, seorang pasien menderita demam berdarah. Dengan demikian sistem 
INA-CBG sudah “menghitung” layanan apa saja yang akan diterima pasien 
tersebut, berikut pengobatannya, sampai dinyatakan sembuh atau selama satu 
periode dirawat di rumah sakit.
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 Perubahan nilai tunggakan kemudian diatur pada Pasal 17A ayat (1) Peraturan 
Presiden Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur sebagai berikut:

1) Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan 
lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan dalam Pasal 17A ayat (1), penjaminan 
Peserta diberhentikan sementara.

2) Pemberhentian sementara penjaminan Peserta sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali apabila Peserta:
a. membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 12 (dua 

belas) bulan; dan
b. membayar iuran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian 

sementara jaminan.
3) Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif 

kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan 
untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya.

4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 2,5% (dua koma lima 
persen) dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak 
dengan ketentuan:

a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan
b. besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Ilustrasi atas penerapan pasal 17A di atas dapat dilihat dalam di dalam panduan 
penjelasan BPJS Kesehatan di bawah ini:

Kotak 5. Ilustrasi Penerapan Denda Tunggakan Iuran Peserta Non PBI

(menurut Perpres No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan) 20

Seandainya peserta BPJS Kesehatan kelas I tidak membayar iuran peserta selama 5 
bulan (menunggak), maka yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk melunasi 
tunggakan tersebut yaitu Rp 80.000/bulan x 5 bulan = Rp400.000. Ditambah 
dengan iuran pada bulan berjalan sehingga total iuran yang harus dibayarkan agar 
kepesertaan nya aktif adalah Rp480.000.

Selanjutnya, pada hari ke-5 sejak kepesertaannya aktif kembali, peserta dirawat inap 
di rumah sakit dan menjalani operasi jantung dengan biaya Rp 55.871.700 sesuai 
tarif INA CBG’s. Karena peserta dirawat inap dengan kondisi masih dalam waktu 

ditetapkan dalam Perpres  No. 19/ 2016 maka peserta dikenai denda 2,5%. Oleh 
karena itu peserta yang bersangkutan wajib membayar denda sebesar 2,5% x 5 bulan 
tertunggak x Rp 55.871.700 = Rp 6.983.962

20  Sumber: https://www.panduanbpjs.com/perubahan-peraturan-denda-terlambat-bayar-iuran-bpjs-kesehatan-di-
hapus/  diakses pada  tanggal 10 Oktober 2017
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 Kasus pemutusan kepesertaan akibat tunggakan iuran banyak terjadi bagi peserta 
BPJS Kesehatan Non PBI. Pada tahun 2016 misalnya, tunggakan iuran kepesertaan 
jumlah mencapai sekitar Rp. 3,4 triliun21 atau sekitar 10 juta orang22.

 Pada kasus perburuhan/ketenagakerjaan yang dimana iuran kepesertaannya 
dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja, pemblokiran peserta terjadi ketika:

1) Perusahaan terlambat membayarkan iuran BPJS bagi pekerjanya
`Ketika perusahaan atau pemberi kerja terlambat membayarkan iuran 
pekerjanya, akibatnya dirasakan oleh pekerja dan/atau keluarganya. Jika 
kepesertaannya sampai diblokir maka pekerja dan keluarganya tidak dapat 
mengakses jaminan kesehatan. Sementara itu, perusahaan tidak dikenakan 
sanksi denda administratif sebesar 2% per bulannya dari total iuran yang 
tertunggak dari PBJS Kesehatan terhadap keterlambatan pembayaran tersebut 
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17A ayat (3) Peraturan Presiden No. 
111 Tahun 2013 tersebut, berbunyi :

“Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda 
keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran 
yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan 
yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.”

2) Pekerja mengalami PHK 
`Saat pekerja mengalami PHK, maka otomatis perusahaan berhenti mengiur 
bagi pekerja dan keluarganya. Padahal menurut peraturan, paling lama 6 
(enam) bulan sejak pekerja di PHK, sang pekerja seharuanys berhak untuk 
mendapatkan layanan kesehatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat 
(1) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tersebut yang berbunyi :

“Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a 
yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat Jaminan 
Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK tanpa 
membayar iuran.”

 Salah satu contoh kasus pemblokiran kepesertaan akibat PHK terjadi 
pada kasus PHK massal yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia 
terhadap 8.300 pekerjaanya. Karyawan PT FI, termasuk kontraktor dan 
privatisasi dinonaktifkan pada Mei 2017 ketika ribuan karyawan tersebut 
sedang melakukan aksi mogok kerja. Setelah melakukan PHK, PT FI juga 
menghentikan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dari para karyawan yang 
sedang mogok tersebut. Akibat pemutusan pembayaran iuran tersebut BPJS 
Kesehatan kemudian memblokir status kepesertaan para buruh tersebut. 

21   Lihat: https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/23/234751926/bpjs.kesehatan.minta.peserta.tertib.bayar.
iuran diakses pada tanggal 18 November 2017
22   Lihat: https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/23/212619726/tunggakan.iuran.peserta.bpjs.kesehatan.
tembus.rp.3.4.triliun diakses pada tanggal 17 November 2017
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Dalam perkembangan kasus ini, sebanyak 15 orang karyawan mogok kemudian 
meninggal dunia karena tidak mampu membayar biaya pengobatan23.

23   Sumber : https://economy.okezone.com/read/2018/01/23/320/1849265/freeport-indonesia-non-aktifkan-bp-
js-kesehatan-karyawannya Diakses pada tanggal 12 Februari 2018
24   Dikutip dari hasil investigasi Lokataru yang dirilis pada Februari 2018.  “Diberangus dan Dikorbankan”: 
Laporan Mengenai Kondisi Hak Asasi Manusia Ribuan Pekerja PT. Freeport Indonesia yang Melakukan 
Pemogokan.

 Sementara, menurut Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan, khususnya pasal 7, mengatur sebagai berikut:

1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang mengalami 
PHK tetap memperoleh hak Manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 
(enam) bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran.

2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah bekerja kembali 
wajib memperjang status kepesertaannya dengan membayara iuran.

3) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
bekerja kembali dan tidak mampu, berhak menjadi Peserta PBI Jaminan 
Kesehatan.

 Namun dalam prakteknya, jaminan bagi kelanjutan kepesertaan dari Peserta 
Penerima Upah seperti buruh belum terlindungi. Buruh yang telah menjadi anggota 
BPJS Kesehatan tidak mendapatkan insentif lebih ketika mereka kehilangan pekerjaan. 
Ketika PHK terjadi, sang buruh harus membuktikan diri sebagai golongan masyarakat 
tidak mampu agar dapat memperoleh bantuan iuran. 

Yustiwati Wasan (30 tahun), adalah istri dari Budi Wasan seorang pekerja PT Freeport 
Indonesia. Pada tanggal 18 Oktober 2017, Yustiwati Wasan masuk RSUD untuk melahirkan. 
Dalam hasil diagnosa dokter, Yustiwati tengah memiliki kandungan kembar, dimana salah satu 
bayi yang dikandung Yustiwati dinyatakan prematur, atau memiliki kelainan.

Saat bekerja untuk PT Freeport, Budi dan keluarganya adalah anggota BPJS Kesehatan. 
Istrinya ditolak oleh Puskesmas ketika akan memeriksakan kesehatan di Puskemas. Diduga 
penolakan ini dilatarbelakangi oleh dirumahkannya sebagian pekerja PT. Freeport Indonesia, 
serta keterlibatan Budi dalam aksi mogok kerja karyawan PT. Freeport Indonesia.

Setelah melalui proses persalinan tanggal 21 Oktober 2017, anak pertama pasangan ini lahir 
dengan sehat dan bisa pulang tanpa dipungut biaya. Sementara anak kedua dirawat terus akan 
tetapi harus membayar biaya perawatannya dan dinyatakan dokter, anak tersebut harus 
memiliki BPJS terlebih dahulu, sebelum mendapat akses pelayanan secara gratis.

Akibatnya, anak kedua Yustiwati harus dirawat di RSUD sampai 3 minggu dan tidak 
ditanggung BPJS hingga sang anak akhirnya meninggal dunia. Dan Yustiwati dan Budi kembali 
dibebankan biaya sejumlah 18 juta rupiah untuk membawa jasad anak keduanya keluar dari 
RSUD karena bayi kedua Budi dan Yustiwati, dianggap belum memiliki kepesertaan sebagai 
anggota BPJS Kesehatan.

Kotak 6. Pemutusan Pembayaran Sepihak oleh Perusahaan dan Pemblokiran 
Kepesertaan (Contoh Kasus: Yustiwati Wasan)24
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4. Terabaikannya Jaminan Kepesertaan Bagi Kelompok 
Khusus

 Kepesertaan BPJS Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 
12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan hanya mengenal dua jenis kepesertaan, yaitu: 
peserta penerima bantuan iuran (PBI), dan peserta bukan penerima bantuan iuran (non 
PBI). Lebih lanjut peraturan perundang-undangan mengenai BPJS Kesehatan atau 
JKN, hanya mengatur hal-hal terkait dengan hak dan kewajiban dari kedua kelompok 
peserta ini, namun luput mengenali dan memahami keberadaan kelompok-kelompok 
khusus di dalam masyarakat.

 Penelitian ini menemukan bahwa BPJS Kesehatan masih belum memiliki 
kepekaaan terhadap keberadaan kelompok masyarakat atau individu yang memiliki 
kebutuhan khusus, seperti: anak dalam kandungan atau bayi yang baru lahir, perempuan, 
dan penyandang disabilitas. Ketiga kelompok ini membutuhkan perhatian khusus ketika 
BPJS Kesehatan menerjemahkan model kepesertaan, baik dalam kategori peserta PBI 
maupun non PBI.

4.1. Ketidakpastian Jaminan Kesehatan Bagi Anak Dalam Kandungan atau 
Bayi yang Baru Lahir
 Layanan medis BJPS Kesehatan juga mencakup layanan melahirkan bagi calon 
ibu, baik melalui prosedur kelahiran normal ataupun melalui operasi. Namun anak yang 
dilahirkan tidak secara otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini menimbulkan 
permasalah dalam memastikan akses bayi yang baru lahir untuk menjadi peserta dan 
mendapatkan layanan kesehatan.  

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 
2002), definisi anak tidak hanya sebatas pada seseorang yang belum mencapai usia 18 
tahun namun juga termasuk bayi yang masih dalam kandungan ibunya.25 Undang-
undang tersebut mengatur bahwa setiap anak memiliki hak atas pelayanan kesehatan 
dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.26 
Semua hak anak selain menjadi kewajiban atau tanggung jawab orang tua/keluarga si 
anak juga menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah 
berkewajiban untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan 
secara komprehensif bagi setiap anak sejak dalam kandungan.27 

25  Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak
26   Pasal 8 UU Perlindungan Anak
27   Pasal 45 UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Per-
lindungan Anak.
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 Sementara itu Peraturan Direktur BPJS Kesehatan No. 31 Tahun 2015 
mengatur bahwa bayi dalam kandungan menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan cara 
didaftarkan oleh ibunya atau keluarganya yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.28

 Bayi dalam kandungan yang akan didaftarkan sebagai peserta mandiri/non-
PBI BPJS Kesehatan diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 Per-BPJS No. 1 
Tahun 2015 jo Pasal 9 PerDir-BPJS No. 32 Tahun 2015, sebagai berikut :

1) Bayi dapat didaftarkan sejak terindikasi denyut jantung bayi dalam 
kandungan, dengan bukti surat keterangan dokter atau bidan jejaring 
yang diberikan oleh dokter atau bidan jejaring pada fasilitas kesehatan 
tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tanpa melalui 
pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.

2) Surat keterangan dokter atau bidan jejaring dimaksud angka 1 di atas, 
sekurang-kurangnya berisi :
a) Deteksi adanya denyut jantung bayi dalam kandungan;
b) Usia bayi dalam kandungan; dan
c) Hari perkiraan lahir (HPL) bayi.

3) Pendaftaran bayi dalam kandungan dilakukan oleh ibunya atau keluarganya 
dengan cara mengisi formulir daftar isian peserta dengan menyertakan surat 
keterangan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas dan menandatangani 
pernyataan persetujuan sebagaimana umumnya pendaftaran peserta 
mandiri/non-PBI serta pernyataan persetujuan dengan ketentuan khusus 
sebagai berikut: 
a) Melakukan pembayaran iuran pertama paling cepat setelah bayi 

dilahirkan dalam keadaan hidup dan selambat-lambatnya 30 hari 
kalender sejak HPL bayi.

b) Melakukan perubahan data bayi paling lambat 3 bulan setelah kelahiran 
yang meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan NIK bayi; dan

c) Menyetujui untuk mengulang proses pendaftaran apabila belum 
melakukan pembayaran iuran pertama sampai dengan 30 hari kalender 
sejak HPL bayi dan berlaku tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran 
bagi peserta mandiri/non-PBI.

4) Jaminan pelayanan kesehatan untuk bayi dalam kandungan berlaku sejak 
iuran pertama telah dibayar.

5) Apabila belum dilakukan pembayaran iuran pertama atas bayi dalam 
kandungan sampai dengan 30 hari kalender setelah HPL maka data bayi 

28  Pasal 9 PerDir-BPJS No. 32 Tahun 2015
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tersebut akan dinonaktifkan dan apabila bayi dalam kandungan tidak 
didaftarkan selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum dilahirkan, maka 
berlaku tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta mandiri/
non-PBI.

 Berdasarkan ketentuan-ketentuan pendaftaran di atas, jaminan pelayanan 
kesehatan baru dapat diperoleh apabila:

a) Iuran pertama BPJS Kesehatan sang bayi telah dibayarkan
b) Iuran pertama BPJS Kesehatan baru dapat dibayarkan paling cepat 

setelah bayi dilahirkan.
c) Artinya, BPJS Kesehatan hanya akan menjamin pelayanan kesehatan 

saat persalinan kelahiran bayi.

 Dalam FGD II diungkapkan oleh salah satu peserta, bahwa bayi yang baru lahir 
dari seorang ibu Peserta Mandiri/Non PBI yang mengalami prematur tidak akan dapat 
memperoleh layanan apabila sang bayi ketika di dalam kandungan belum didaftarkan. 
Di Tangerang Selatan misalnya pernah ditemukan kasus di mana sang bayi sudah 
didaftarkan sebagai anggota BPJS Kesehatan namun kepesertaannya belum aktif dan 
kemudian meminta bantuan dari pemerintah kota. 
 Guna menjamin hak anak, khususnya yang baru dilahirkan, seharusnya 
pemerintah dan BPJS Kesehatan mempertimbangkan aturan kepesertaan anak yang 
melekat pada sang ibu, jika perlu hingga usia bayi tertentu. Masa melahirkan dan masa 
perawatan bayi adalah masa yang sibuk dan juga menghabiskan biaya bagi sang ibu dan 
juga keluarga. BPJS Kesehatan juga perlu memberlakukan kepesertaan khusus bagi bayi 
juga untuk mencegah kematian bayi. Untuk mencegah kasus-kasus maladministrasi 
maupun ancaman sakit kepada bayi, setidaknya pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu 
mempertimbangkan pemberian status peserta PBI bagi semua bayi, baik bagi peserta 
mandiri maupun peserta PBI.

4.1.1. Bayi Peserta PBI
 Berbeda dengan Peserta Mandiri/Non-PBI, bayi baru lahir dari peserta PBI 
otomatis akan menjadi peserta PBI. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
 Kepastian tentang status kepesertaan bayi yang baru lahir dari Peserta PBI ini 
sudah sejalan dengan Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan Anak, yang mengatur apabila 
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orang tua dan keluarga bayi dalam kandungan tidak mampu melaksanakan/memenuhi 
kewajibannya atas hak-hak anak/bayi dalam kandungan tanpa terkecuali hak atas 
jaminan kesehatan, maka negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
wajib untuk turut memikul tanggung jawab guna memenuhi hak atas kesehatan dan 
hak atas jaminan kesehatan setiap anak termasuk bayi dalam kandungan.

Sementara bayi baru lahir dari Peserta PBI otomatis menjadi Peserta PBI, bayi 
baru lahir Peserta Mandiri/Non-PBI baru menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan jika 
telah didaftarkan dan telah melakukan pembayaran iuran pertama. Perbedaan kepastian 
kepesertaan diantara kedua bentuk Kepesertaan ini menimbulkan hambatan di dalam 
pelaksanaan JKN.

4.2. Ketimpangan Gender dalam Pengaturan Kepesertaan
 Model kepesertaan BPJS Kesehatan berbasis Kartu Keluarga menimbulkan 
kerumitan ketika terjadi perubahan di dalam keanggotaan keluarga. Kepala keluarga 
dalam administrasi kependudukan di Indonesia selalu diisi oleh laki-laki atau suami. 
Permasalahan bagi perempuan atau istri terjadi ketika menghadapi konflik rumah 
tangga baik berupa perceraian maupun ditinggalkan secara sepihak oleh suami.

 Ketika terjadi perceraian maka idealnya isi Kartu Keluarga harus dimutakhirkan. 
Jika data perceraian belum dimutakhirkan, maka seluruh anggota keluarga, baik suami, 
istri, maupun seluruh anggota keluarga yang ada di dalam KK wajib dibayarkan sebagai 
satu keluarga peserta BPJS Kesehatan.

 Organisasi pendampingan dan pemberdayaan perempuan yang hadir dalam 
FGD I juga memaparkan bahwa perempuan seringkali tidak memiliki akses untuk 
mendapatkan dokumen identitas dasar baik KTP maupun KK. Untuk memberdayakan 
posisi perempuan, organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) 
melakukan pendampingan bagi perempuan di desa dengan mengundang pemerintahan 
desa dan BPJS Kesehatan untuk secara langsung berkonsultasi dan memberikan 
sosialisasi dan mendaftarkan kaum perempuan di desa untuk menjadi peserta BPJS 
Kesehatan.

1.3. Menjamin Hak Penyandang Disabilitas
 Hak penyandang disabilitas diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi 
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Undang-undang ini menjelaskan bahwa 
hak-hak penyandang disabilitas termasuk kaitannya hak atas kesehatan, adalah menjadi 
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kewajiban negara dalam merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas tersebut.
 Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 12 
huruf b. c. dan d. Menjelaskan lebih lanjut bahwa hak atas kesehatan bagi penyandang 
disabilitas mencakup hak untuk:

a) memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang 
kesehatan; 

b) memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, 
bermutu, dan terjangkau; 

c) memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung 
jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi 
dirinya.

 Hingga saat penelitian ini dilakukan, BPJS Kesehatan belum memiliki 
pengaturan bagi kelompok khusus, seperti warga penyandang disabilitas. Kepesertaan 
BPJS Kesehatan bagi penyandang disabilitas diterapkan sebagaimana penduduk lainnya 
pada umumnya. Apabila penyandang disabilitas merupakan orang tidak mampu, 
maka mereka harus mengikuti tata cara pendaftar sebagai peserta PBI, dan juga dapat 
menjadi peserta mandiri atau non-PBI apabila penyandang disabilitas tidak masuk 
dalam kategori miskin.

 Salah satu peserta FGD I dari kelompok penyandang disabilitas memaparkan 
bahwa dalam pencatatan kependudukan di Indonesia, banyak orang tidak mencatatkan 
anggota keluarga yang merupakan penyandang disabilitas kepada kantor catatan sipil 
dan dinas kependudukan atau kepada sensus kependudukan. Pada umumnya banyak 
keluarga masih beranggapan bahwa memiliki angota keluarga atau anak penyandang 
disabilitas adalah sebuah aib. Akibatnya, penyandang disabilitas kerap tidak tercatat 
sebagai penduduk penyandang disabilitas, bahkan tidak memiliki Kartu Tanda 
Penduduk Indonesia, dan tidak masuk dalam Kartu Keluarga. Akibatnya banyak 
penyandang disabilitas menemui kesulitan untuk mendaftarkan dirinya sebagai 
peserta BPJS Kesehatan, ataupun mendapatkan layanan khusus yang akomodatif bagi 
penyandang disabilitas.
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 5. Tantangan Perluasan Kepesertaan BPJS Kesehatan
5.1. Sumber pendanaan BPJS Kesehatan
 Untuk mewujudkan cita-cita menjadi sebuah Jaminan Kesehatan bagi Seluruh 
Penduduk/Universal Coverage Health Care (UCHC), BPJS Kesehatan menargetkan 
bahwa pada tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta Jaminan 
Kesehatan Nasional ( JKN) ini. Meski juga harus memastikan kualitas layanan 
kesehatan yang tersedia, konsep UCHC utamanya atau pada tahap awal memang 
menekankan pada perluasan jangkauan dari layanan kesehatan. Konsep UCHC berupa 
asuransi sosial menjadi model yang banyak digunakan oleh negara, khususnya negara 
berkembang, karena keterbatasan anggaran negara untuk mendanai layanan kesehatan 
universal/Universal Health Care. 
 Anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai populasi dan kualitas layanan yang 
dibutuh oleh suatu negara ditentukan oleh kondisi demografis, harapan penduduk 
atas kualitas layanan kesehatan yang diinginkan, kapasitas lembaga-lembaga negara, 
dan juga kapasitas individual untuk mendanai layanan kesehatan.29 Konsep UCHC 
dikembangkan umumnya di negara-negara berkembang yang memiliki tantangan fiskal 
seperti pendapatan dari pajak yang belum optimal, dan juga kendala sosiologis maupun 
geografis. Oleh karena itu, peningkatan atau perluasan jumlah peserta menjadi target 
BPJS Kesehatan setiap tahun. Sejak beroperasi di tahun 2014 hingga akhir tahun 2016, 
tercatat total 171.939.254 penduduk Indonesia telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Kotak 7. Peningkatan Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Sejak 2014 – 2016

29   WHO (2013), Arguing for Universal Health Coverage. Hal. 22. 
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 Selain cita-cita bahwa semua penduduk dapat memperoleh akses jaminan 
kesehatan (Universal Coverage Health Care), salah satu alasan pentingnya perluasan 
peserta adalah konsekuensi dari format BPJS Kesehatan yang berupa asuransi sosial. 
Dengan bentuknya sebagai asuransi sosial, selain dari alokasi anggaran dari APBN, 
BPJS Kesehatan harus mengandalkan pengumpulan dana publik yang diperoleh dari 
iuran kepesertaan. Sejak tahun 2014 iuran yang diterima oleh BPJS Kesehatan terus 
meningkat mulai dari 40,7 triliun rupiah (2014), menjadi 52,7 triliun rupiah (2015), 
dan meningkat menjadi 67,4 triliun rupiah pada 2016.

Kotak 8. Diagram Pendapatan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2014 – 2016
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Sumber: Laporan Pengelolaan Program Tahun 2016 & Laporan Keuangan 
Tahun 2016 (Auditan), BPJS Kesehatan.

 Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 pasal 171, besar anggaran kesehatan yang 
dialokasikan pemerintah adalah minimal 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) di luar gaji. APBN tahun 2017 mempertahankan alokasi lima persen 
anggaran dengan alokasi kepada bidang kesehatan sebesar 104,7 triliun rupiah. Dari 
total APBN untuk bidang kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan mengalokasikan 
anggaran untuk PBI BPJS Kesehatan sebesar kurang lebih (Rp 23.000,- x 94,4 juta 
jiwa x 12 bulan) Rp 26,054 Triliun30.

30  Diolah dari perhitungan sasaran anggaran sektor kesehatan berdasarkan APBN 2017; sumber: https://www.
kemenkeu.go.id/apbn2017 Diakses pada tanggal 12 November 2017.
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Tabel 3. Ancaman Defisit Anggaran BPJS Kesehatan sejak Tahun 2015-2017

Tahun Defisit Anggaran

Ancaman defisit pada akhir tahun sebesar Rp 5,85 T 

Ancaman defisit pada akhir tahun sebesar Rp 9,25 T 

Ancaman defisit pada akhir tahun sebesar Rp 9 T

2015

2016

2017

                         Data diolah dari berbagai sumber berita

 Dengan penerimaan iuran sebesar kurang lebih Rp. 67 triliun pada tahun 2016, 
maka secara keseluruhan BPJS Kesehatan telah memiliki anggaran sebesar Rp 67 T  
dari penerimaan iuran + Rp. 25,5 T dari APBN = Rp. 92,5 T. Dengan total anggaran 
yang dimiliki tersebut, dari tahun ke tahun BPJS Kesehatan kerap mengalami ancaman 
defisit (lihat tabel. Ancaman Defisit Anggaran BPJS Kesehatan sejak tahun 2015-
2017). Untuk mengatasi defisit anggaran maka BPJS Kesehatan menaikan harga iuran 
peserta pada bulan April 2016 sebesar 17 persen untuk kelas III (kelas PBI).

5.2. Tantangan Perluasan Peserta Non PBI

Karena keterbatasan anggaran dan pemasukan melalui iuran maka perluasan 
kepesertaan BPJS Kesehatan dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun, Prosedur 
pendaftaran peserta, aktivasi kepesertaan, serta penerapan sanksi atau denda dilakukan 
sebagai cara untuk mengatas ancaman defisit anggaran yang terjadi setiap tahun. 
Penelitian mencari tahu sumber pendanaan BPJS selain dari iuran dan APBN yang 
dapat mendorong pemasukan melalui iuran dan mendorong perluasan peserta. Dalam 
penelitian ditemukan setidaknya dua  sumber pendanaan lain yang belum didorong 
lebih maksimal, yaitu: pendanaan oleh sektor swasta/industri, dan pendanaan oleh 
pemerintah daerah. 
5.2.1. Lemahnya Upaya Mendorong Perluasan Peserta dari Sektor Swasta

 Salah satu cara yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan 
pendapatan melalui iuran adalah dengan menaikkan premi atau besar iuran. Pada 
bulan April 2016, melalui Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, iurang 
BPJS Kesehatan mengalami kenaikan. Kenaikan ini khususnya dikenakan bagi peserta 
pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja, yang secara umum dapat 
dikategorikan sebagai peserta mandiri.
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Tabel 4. Besar Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan pada tahun 201631.

31   Lihat: https://ekonomi.kompas.com/read/2016/03/14/082126526/Iuran.BPJS.Kesehatan.Naik.per.1.Ap-
ril.2016.Ini.Besarannya Diakses pada tanggal 30 Januari 2018

Rp 30.000,-Rp 25.500,-III (kelas PBI)

Rp 51.000,-Rp 42.500,-II

I Rp 80.000,-Rp 59.500,-

Kelas Besar Iuran
Sebelumnya

Besar Iuran Setelah 
Kenaikan

Sumber: diolah dari pemberitaan media dan Perpres No. 19 Tahun 2016

 Penelitian ini menemukan dua kelemahan dalam strategi meningkatkan 
pemasukkan dengan cara menaikkan iuran peserta yang sudah aktif menjadi peserta 
BPJS Kesehatan. Pertama, kenaikan iuran tersebut tidak memberikan insentif lebih 
bagi peserta aktif, apalagi apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan jumlah 
layanan kesehatan. Kedua, akibatnya bagi masyarakat yang belum menjadi peserta, 
strategi ini tidak memotivasi mereka untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan. Dengan 
demikian maka BPJS Kesehatan dan pemerintah perlu mengembangkan strategi lain 
untuk mengatasi defisit anggaran.

 Dalam FGD I, peserta diskusi mengangkat persoalan masih rendahnya 
komitmen sektor swasta dan BUMN untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi 
peserta BPJS Kesehatan. Potensi tambahan pemasukkan dan perluasan peserta BPJS 
Kesehatan seharusnya dapat menargetkan sektor swasta bahkan BUMN. Sebagaimana 
diatur dalam UU No. 9 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, pasal 11 ayat (1) 
menyebutkan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai 
peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan. 

 Sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota 
BPJS Kesehatan berdasarkan UU No. 9 Tahun 2016 tersebut sebetulnya cukup 
keras. Sanksi terberat termasuk pencabutan ijin usaha. Namun pengawasan maupun 
penegakan hukum oleh pemerintahd an BPJS Kesehatan terhadap perusahaan yang 
melanggar belum berjalan. Dalam diskusi bahkan ditemukan beberapa BUMN yang 
masih belum mendaftarkan seluruh pekerjanya.
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Kotak 9. Mengapa sektor swasta masih enggan mendaftarkan pekerjanya menjadi 
anggota BPJS Kesehatan

A = Lemahnya penegakan hukum bagi perusahaan yang 
tidak mendaftarkan pekerjanya

B = Fasilitas asuransi/ kesehatan dari perusahaan lebih baik 
dari pertanggungan BPJS Kesehatan

C = Lemahnya pengawasan dari kementerian 
ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

A B

C

Sumber: Diolah dari hasil FGD
 Keengganan sektor swasta untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta 
BPJS Kesehatan disebabkan oleh setidaknya dua hal. Pertama, sektor swasta – 
khususnya perusahaan-perusahaan besar telah memberikan asuransi kesehatan dengan 
kualitas layanan yang lebih baik. Kedua, lemahnya upaya dari kementerian tenaga kerja 
dan BPJS untuk mendorong dan memberikan sanksi bagi perusahaan-perusahaan 
yang tidak mau mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
 Pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu memperkuat upaya untuk memperluas 
kepesertaan BPJS Kesehatan dari Pekerja Penerima Upah yang dibayarkan oleh sektor 
swasta atau perusahaan. Dengan jumlah penerimaan iuran yang lebih besar, maka 
prinsip gotong-royong dari JKN semakin kuat. Namun pemerintah perlu memikirkan 
pula strategi insentif untuk mengajak dan sekaligus memberi sanksi tegas bagi sektor 
swasta dalam perluasan kepersertaan BPJS Kesehatan ini.

5.2.2. Peran serta Pemerintah Daerah dalam Perluasan Kepesertaan PBI
 Program jaminan kesehatan adalah tawaran program yang semakin populer di 
kalangan pemerintah daerah. Dalam konteks pemilihan kepala daerah secara langsung 
(pilkada), program layanan maupun jaminan kesehatan menjadi tawaran menarik di 
masa kampanye. Beberapa kepala daerah pun mendapatkan sorotan positif dari publik 
ketika berhasil menjalankan atau pun mengembangkan program jaminan kesehatan di 
daerahnya.
 Dalam FGD II, penelitian ini secara khusus mengundang beberapa peserta 
dari Dinas Kesehatan pemerintah daerah DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan. 
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Tabel 5. Kebijakan Pemerintah Daerah yang Memberikan Bantuan Iuran atau 
Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Warga di Wilayahnya

DaerahNo Nama Peraturan Penjelasan Pembiayaan 
Peraturan Gubernur 
DKI Jakarta No. 169 
Tahun 2016 tentang 
Kepesertaan dan 
Pelayanan Jaminan 
Kesehatan

Peraturan Walikota 
Tangerang Selatan 
No. 32 Tahun 2016  
tentang Pedoman 
Penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan 
Daerah

Pasal 1 angka 29.
Penerima Bantuan Daerah adalah Warga yang 
memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu 
Keluarga Jakarta yang menerima layanan fasilitas 
kesehatan kelas III yang iuran kepersertaannya 
dibayarkan oleh APBD.

Pasal 15 (2)
Pelayanan yang tidak termasuk dalam program 
JKN akan difasilitasi dan dibiayai oleh 
Pemerintah Daerah.

Pasal 1 angka 7
Jamkesda adalah program jaminan pembiayaan 
pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan pola bantuan bagi 
seluruh masyarakat yang belum memiliki 
Jaminan Kesehatan.

Provinsi DKI 
Jakarta

Kota 
Tangerang 
Selatan

1

2

 Pasal 15 ayat (1)
Dalam hal ditemukan masyarakat sebagaimana 
dalam Pasal 5, yang membutuhkan pembiayaan 
Pelayanan Kesehatan di Faskes dan belum 

maka untuk menjamin keberlangsungan biaya 
Pelayanan Kesehatan dapat dibayarkan oleh 
Pemerintah  Daerah sesuai Pelayanan Kesehatan 
yang diberikan oleh Faskes.

Pasal 15 (4)
Untuk pembiayaan selanjutnya pembiayaan 
kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud 

Jaminan Kesehatan.

Peraturan Walikota 
Kota Tangerang 
No. 14 Tahun 
2017 tentang 
Penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan Di 
Kota Tangerang

Pasal 1 angka 19
Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang 
yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah 
Daerah ke BPJS Kesehatan untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan

Pasal 4
Peserta jaminan Kesehatan bagi masyarakat yang 
pembiayaan pelayanan kesehatannya dibayarkan 
melalui iuran jaminan kesehatan terdiri dari :
 a. Peserta PBI;dan 
 b. Peserta Non PBI

Kota 
Tangerang 
Selatan

3

Peraturan Gubernur 
Jawa Barat No. 62 
Tahun 2015 tentang 
Kepesertaan dan 
Pembiayaan Penerima 
Bantuan Iuran Daerah 
Provinsi Jawa Barat

Pasal 11 (1)
Proporsi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi 
peserta PBI Daerah Provinsi adalah 40 % untuk 
Pemerintah Daerah Provinsi dan 60 % untuk 
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Provinsi Jawa 
Barat

4
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Peraturan Walikota 
Depok No. 4 Tahun 
2016 tentang Petunjuk 
Teknis Pembiayaan 
Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Miskin 
Diluar Kuota 
Penerima Bantuan 
Iuran Jaminan 
Kesehatan Dan 
Bantuan Sosial Tidak 
Terencana Bagi Orang 
Terlantar
Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah No.  21 
Tahun 2015 tentang 
Integrasi Jaminan 
Kesehatan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah 
Ke Dalam Program 
Jaminan Kesehatan 
Nasional

Pasal 3 (1)
Pemerintah Kota Depok dapat memberikan 
pelayanan kesehatan Pembiayaan Jaminan 
Kesehatan bagi masyarakat Miskin diluar 
Kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan 
Kesehatan kepada anggota/kelompok 
masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan 
sosial (PMKS), Anak Panti Asuhan, Narapidana 
sesuai kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 8
Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu 
tata cara penyelenggaraan program jaminan 
kesehatan Provinsi Jawa Tengah oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS 
Kesehatan) dengan prinsip kendali mutu dan 
kendali biaya.

Kota Depok

Provinsi Jawa 
Tengah

5

6

Pasal 7 (1)
Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta 
integrasi Jamkesda yang dibayarkan oleh 
Pemerintah Daerah mengacu kepada besaran 
iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI

Peraturan Gubernur 
Jawa Timur No. 
28 Tahun 2014 
tentang Mekanisme 
Pembayaran Premi 
Bagi Masyarakat 
Miskin
Penerima Bantuan 
Iuran Daerah Kepada 
Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
Kesehatan.

Peraturan Walikota 
Surabaya No. 61 
Tahun 2015 tentang 
Pembiayaan Program 
Jaminan Kesehatan 
Bagi Penduduk 
Kota Surabaya 
Yang Dibiayai Oleh 
Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah 
Kota Surabaya

Pasal 1 angka 10
Penerima Bantuan Iuran Daerah yang 
selanjutnya disebut PBI-D adalah masyarakat 
miskin yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan 
Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial yang pembayaran preminya ditanggung 
oleh  Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
melalui bantuan iuran daerah.

Pasal 5 ayat (1)
Besaran premi PBI-D sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 19.225,- 
(sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima 
rupiah) setiap peserta per bulan. 
 
Pasal 5 ayat (2) 
Alokasi dana untuk membayar premi bagi PBI-D 
ke BPJS Kesehatan bersumber dari dana APBD 
Provinsi.

Pasal 2 ayat (1)

dan membiayai iuran jaminan kesehatan kepada 
BPJS Kesehatan bagi penduduk yang termasuk 
dalam kelompok tertentu beserta keluarga 
sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga.

Provinsi Jawa 
Timur

Kota 
Surabaya

7

8
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Pasal 7 (1)
Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta 
integrasi Jamkesda yang dibayarkan oleh 
Pemerintah Daerah mengacu kepada besaran 
iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI

Peraturan Gubernur 
Jawa Timur No. 
28 Tahun 2014 
tentang Mekanisme 
Pembayaran Premi 
Bagi Masyarakat 
Miskin
Penerima Bantuan 
Iuran Daerah Kepada 
Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
Kesehatan.

Peraturan Walikota 
Surabaya No. 61 
Tahun 2015 tentang 
Pembiayaan Program 
Jaminan Kesehatan 
Bagi Penduduk 
Kota Surabaya 
Yang Dibiayai Oleh 
Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah 
Kota Surabaya

Pasal 1 angka 10
Penerima Bantuan Iuran Daerah yang 
selanjutnya disebut PBI-D adalah masyarakat 
miskin yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan 
Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial yang pembayaran preminya ditanggung 
oleh  Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
melalui bantuan iuran daerah.

Pasal 5 ayat (1)
Besaran premi PBI-D sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 19.225,- 
(sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima 
rupiah) setiap peserta per bulan. 
 
Pasal 5 ayat (2) 
Alokasi dana untuk membayar premi bagi PBI-D 
ke BPJS Kesehatan bersumber dari dana APBD 
Provinsi.

Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah berwenang mendaftarkan 
dan membiayai iuran jaminan kesehatan kepada 
BPJS Kesehatan bagi penduduk yang termasuk 
dalam kelompok tertentu beserta keluarga 
sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga.

Propinsi Jawa 
Timur

Kota 
Surabaya

7

8

Peraturan Daerah 
Provinsi Gorontalo 
No. 4 tahun 
2014 tentang 
Penyelenggaraan 
Program Jaminan 
Kesehatan Daerah 
yang terintegrasi 
dengan program 
jaminan kesehatan 
Nasional

Pasal 5 ayat (2)
Pembiyaan peserta sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sharing 
pembiayaan dan kepersertaan, yaitu 60 % 
peserta oleh pemerintah daerah provinsi dan 40 
% peserta oleh pemerintah daerah kabupaten / 
kota.  

Propinsi 
Gorontalo

10

             Sumber: Diolah dari beberapa peraturan pemerintah daerah

 Melalui studi literatur, penelitian ini menemukan setidaknya sepuluh pemerintah 
daerah yang menyediakan bantuan iuran atau bantuan layanan kesehatan bagi seluruh 
warga di daerahnya, yaitu: Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota 
Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Propinsi 
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Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, Provinsi Gorontalo.

 Di dalam FGD II yang dihadiri oleh perwakilan dinas kesehatan Kota Tangerang 
Selatan dan DKI Jakarta, ditemukan bahwa setiap warga dengan KTP Tangerang atau 
DKI Jakarta, dapat mendaftarkan diri sebagai Peserta PBI yang didanai oleh APBD 
masing-masing daerah tersebut.

5.2.2.1. Kartu Jakarta Sehat di DKI Jakarta

 Dalam FGD II, peserta dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta memaparkan bahwa 
dari sekitar 10 juta lebih penduduk Jakarta, sekitar 8 (delapan) juta penduduk telah 
menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan komposisi: 3 juta penduduk menjadi peserta 
KIS-PBI dan sekitar 4 juta lebih menjadi peserta non-PBI.  Pernyataan ini didukung 
oleh informasi yang disebutkan oleh BPJS Kesehatan bahwa pada tahun 2017, di 
Jakarta terdapat sejumlah 3.487.097 peserta PBI yang iurannya ditanggung oleh APBD 
DKI Jakarta.32 Peserta PBI yang iurannya didanai oleh APBD DKI Jakarta inilah yang 
disebut sebagai penerima Kartu Jakarta Sehat (KJS).33 

 Selama ini publik memang sering dibingungkan dengan berbagai kartu atau 
program jaminan sosial/kesehatan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. Setidaknya ada 3 (tiga) jenis program yang saat ini dikenal 
oleh masyarakat DKI Jakarta, yaitu: Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jaminan Kesehatan 
Nasional ( JKN), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

 Ketiga program ini semuanya adalah program yang berada di bawah koordinasi 
BPJS Kesehatan.34 Pada mulanya program jaminan kesehatan bernama JKN, inilah 
program jaminan kesehatan yang diluncurkan sebagai program jaminan kesehatan 
nasional pada tanggal 1 Januari 2014. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, 
program JKN tersebut ditambahkan namanya dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS). 
Sehingga kartu JKN kemudian berubah namanya menjadi JKN-KIS. Sementara KJS 
adalah program JKN-KIS untuk peserta PBI yang iurannya didanai oleh APBD DKI 
Jakarta. 

 Integrasi antara jaminan kesehatan daerah ( Jamkesda) pemerintah DKI Jakarta 
telah dimulai sejak tahun 2013 ketika masih berbadan hukum PT Askes. Integrasi ini 
berlanjut ketika PT. Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan.

32  Sumber: http://www.bpjs-kesehatan.net/2017/01/kartu-jakarta-sehat-jks-tetap-bekerja.html  diakses pada tanggal 
33  Sumber:https://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/15221551/Apa.Perbedaan.KIS.KJS.JKN.dan.BPJS.
Kesehatan. diakses pada tanggal 
34 Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/15221551/Apa.Perbedaan.KIS.KJS.JKN.dan.BPJS.
Kesehatan. Diakses pada tanggal
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 Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 169 Tahun 2016 
tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan, menjamin peserta mandiri 
BPJS Kesejahatan yang memiliki KTP DKI Jakarta untuk dapat dialihkan menjadi 
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Jakarta atau Kartu Jakarta Sehat apabila:

1) pendaftar baru di kelas III
2) peserta yang terdaftar di kelas III yang menunggak 1 bulan iuran
3) peserta yang terdaftar di kelas I dan kelas II yang menunggak minimal 3 

bulan.

 Meskipun dialihkan menjadi peserta PBI, namun peserta yang menunggak 
tetap memiliki kewajiban untuk membayar tunggakan iuran sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.35

 Perwakilan Dinas kesehatan DKI dalam FGD II menyatakan bahwa pada 
dasarnya semua warga ber KTP DKI dapat menjadi peserta PBI.  Untuk menjadi peserta 
BPJS Kesehatan / KIS-PBI maka sang penduduk harus memiliki KTP dan KK domisili 
DKI Jakarta. Proses pendaftaran dengan datang ke Puskesmas. Puskemas kemudian 
akan mengirimkan surat keterangan terdaftar di faskes tingkat pertama bagi penduduk 
yang bersangkutan kepada Kemensos. Kemensos bertugas untuk memasukkan data 
tersebut dan memberikan rekomendasi kepada BPJS Kesehatan bahwa orang tersebut 
berhak mendapatkan KIS-PBI. 

 Meski prosedur yang ada cukup sederhana, namun persoalan masih muncul 
dalam tingkat pelaksanaan. Sebuah riset yang dilakukan oleh Yulianti Muthmainnah 
pada akhir tahun 2016 menemukan beberapa masalah prosedur dalam pembuatan PBI 
di wilayah Jakarta, seperti36:

1) Puskesmas menolak membuatkan KIS-PBI karena pembuatan diwakilan 
oleh orang lain;

2) Penolakan pembuatan KIS-PBI bagi perempuan yang sedang mengandung;
3) Penolakan pemutakhiran data oleh perwakilan BPJS Kesehatan bagi 

peserta yang sedang menunggak iuran, meskipun akan bermutasi menjadi 
peserta PBI (dengan keterangan surat miskin).

35   Pasal 6 ayat (4) Pergub DKI Jakarta No.169 tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan
36  Yulianti Muthmainnah, Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerjma Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, 
Bogor, dan Depok, diterbikan oleh Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017.
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5.2.2.2. Pengobatan Gratis Bagi Semua Penduduk di Kota Tangerang Selatan

 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah mengatur tentang Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) dan non-Penerima Bantuan Iuran (non-PBI). Perwal Tangerang Selatan 
tersebut mengatur Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibiayai 
oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam program Jaminan Kesehatan 
Daerah ( Jamkesda). 

 Jamkesda Tangerang Selatan merupakan program jaminan pembiayaan 
kesehatan dengan pola bantuan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang 
Selatan dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tangerang Selatan. Bantuan Iuran Peserta dari pemerintah kota Tangerang 
Selatan diberikan hanya kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan. 

 Peserta FGD dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan memaparkan bahwa 
dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 
2012 tentang Penyelenggara Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di 
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Penduduk Kota Tangerang 
Selatan, maka semua penduduk ber-KTP Tangerang Selatan terbebas biaya berobat. 

 Pasal 6 Perwal Tangerang Selatan No. 26 Tahun 2012 tersebut mengatur 
persyaratan untuk mendapatkan pembebasan biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan 
sebagai berikut:

a) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tangerang Selatan dan 
masih berlaku; atau

b) Memiliki Kartu Identitas lain yang menyatakan bahwa pasien berdomisili 
di daerah dan masih berlaku. 

 Dengan adanya Pasal 6 ayat (a) ini warga Tangerang Selatan bebas biaya berobat 
sejak di fasilitas tingkat pertama di Puskesmas hingga ke Rumah Sakit Umum milik 
Pemerintah Daerah Tangerang Selatan tanpa membedakan apakah warga memiliki 
kartu  JKN PBI ataupun JKN Mandiri (non PBI). Syarat utama adalah beridentitas 
sebagai warga Tangerang Selatan berdasarkan identitas penduduk. Sedangkan untuk 
Pasal 6 ayat (b), identitas lainnya ini adalah surat domisili dari kelurahan setempat yang 
menjelaskan bahwa warga tersebut bertempat tinggal di daerah Tangerang Selatan. 
 Rumah sakit umum juga menerima pasien rujukan JKN dari fasilitas pertama 
sekalipun pasien tersebut bukan warga Tangerang Selatan. Program gratis berobat 
bagi warga beridentitas Tangerang Selatan sudah berjalan sejak tahun 2013.37 Sejak 

37  Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/03/0650187/Asalkan.Pakai.E-KTP.Berobat.di.Tangsel.
Gratis diakses pada tanggal 19 Januari 2018
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pemberlakukan aturan ini, pemerintah daerah Tangerang Selatan telah membangun 
dan meningkatkan bangunan, sarana, dan prasarana fasilitas kesehatan. Pada bulan 
November 2017, kota Tangerang Selatan telah memiliki 26 Puskesmas yang tersebar 
di tujuh kecamatan, dengan 21 Puskesmas sudah dilengkapi fasilitas rawat inap, semua 
gratis.38 
 Meski program ini memudahkan warga, namun pendekatan program semacam ini 
dapat memperlambat perluasan peserta BPJS Kesehatan secara nasional. Kekhawatiran 
ini diperlihatkan oleh surat Kementerian Kesehatan kepada Gubernur Banten yang 
yang menyatakan bahwa berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Kesehatan, maka program jaminan kesehatan di daerah harus terintegrasi dengan 
program JKN.39

38  http://news.metrotvnews.com/read/2015/11/03/186946/modal-ktp-warga-tangsel-bisa-berobat-gratis Diakses pada 
tanggal 2 Februari 2018
39  Sumber: https://news.detik.com/berita/3899234/program-berobat-gratis-modal-ktp-banten-dicoret-kemenkes Diak-
ses pada tanggal 2 Februari 2018

https://www.videoblocks.com/video/silhouette-of-disabled-man-pushes-himself-in- wheelchair-down-hospital-corridor-
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6. Kesimpulan dan Rekomendasi
6.1. Kesimpulan
 Berdasarkan hasil temuan dalam FGD dan studi literatur yang dilakukan, 
penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengaturan Kepesertaan Menentukan Aksesibilitas Hak Atas Kesehatan bagi 
warganegara dan peserta BPJS Kesehatan
 Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa jaminan hak atas 
kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh warga negara apapun jenis kelamin, suku, 
agama, maupun kelas sosial seseorang. Namun, pilihan bentuk jaminan kesejatan 
berupa asuransi sosial menyebabkan hanya sebagian warga yang mampu yang secara 
mandiri dapat membiayai kepesertaannya. 
 Untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mampu juga dapat memperoleh 
jaminan kesehatan, maka pemerintah pun menyediakan bantuan iuran (PBI) bagi 
masyarakat yang masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu tersebut. Dalam 
prakteknya, menentukan siapa individu atau kelompok masyarakat yang berhak 
mendapatkan bantuan bukanlah hal yang mudah. 
 Selain masalah untuk menentukan bantuan iuran, prosedur birokrasi dan 
kualitas administrasi kependudukan sangat menentukan pendataan peserta baik 
bagi peserta PBI maupun peserta mandiri (non - PBI).

2. Masih terjadi kekosongan aturan mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan, 
sehingga beberapa kelompok khusus terabaikan, seperti:

d) Anak – khususnya anak dalam kandungan dan bayi yang baru lahir 
Kepesertaan BPJS Kesehatan hanya mengenal peserta PBI dan peserta 

non - PBI dan belum mengenali situasi-situasi khusus yang dihadapi 
oleh masyarakat, seperti anak dalam kandungan dan/atau bayi yang baru 
dilahirkan, dan penyandang disabilitas.

BPJS Kesehatan belum mengakui hak anak dalam kandungan/ bayi yang 
baru dilahirkan sebagai hak yang melekat kepada sang ibu atau orangtuanya. 
Untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, anak dalam kandungan/ bayi yang 
baru dilahirkan sang ibu atau orangtua harus melakukan proses administrasi 
atau pendaftaran kepada BPJS Kesehatan yang cukup memakan waktu. 
Peserta PBI lebih beruntung dibandingkan peserta non-PBI, karena anak 
dalam kandungan/bayi yang baru dilahirkan dari ibu peserta PBI dianggap 
secara otomatis berhak menjadi peserta PBI.
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e) Penyandang Disabilitas
Belum ada pengaturan mengenai proses pendaftaran peserta, dan 

database yang memadai agar perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan 
dapat menjangkau dan menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat 
dengan mudah/aksesibel menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Studi lebih lanjut masih dibutuhkan dalam memetakan situasi 
dan kebutuhan kelompok penyandang disabilitas di Indonesia. Salah 
satunya adalah studi mengenai kapan penyandang disabilitas berhak 
menjadi peserta PBI dan kapan penyandang disabilitas berhak menjadi 
peserta mandiri, dan prosedur pendaftaran yang lebih sensitif terhadap 
situasi penyandang disabilitas dan keluarganya.

f ) Korban Kekerasan
Selain itu BPJS, bekerja sama dengan penegak hukum (Kepolisian 

& Kejaksaan) penting untuk memberikan pelayanan visum et repertum 
secara gratis bagi para pencari keadilan yang mengalami luka dan 
penderitaan secara fisik sebagai jaminan untuk memperoleh perlakuan 
hukum yang adil, termasuk bagi para korban pelecehan seksual dan 
kekerasan berbasis gender lainnya. 

3. Ketiadaan jaminan dan insentif bagi Peserta Mandiri
 Penerapan denda dan sanksi justru dikenakan kepada peserta mandiri 
atau non - PBI yang telat membayar atau menunggak. Ketika seorang peserta 
mandiri terlambat membayar atau menunggak, seharusnya BPJS Kesehatan 
justru menjamin hak mereka dan keluarganya untuk mendapatkan layanan 
kesehatan. 
 Peserta BPJS Kesehatan (dan keluarganya) yang selama bekerja ditanggung 
oleh perusahaan akan kehilangan akses terhadap layanan kesehatan bila tiba-
tiba pekerja tersebut mendapatkan PHK. 

Kotak 10. Perubahan status kepesertaan penerima upah menjadi peserta 
mandiri (Contoh Kasus: Sri Suparyati)40

40   Hasil wawancara Lokataru dengan Sri Suparyati pada tanggal 14 Februari 2018

 Sri Suparyati (40), sebelumnya bekerja sebagai karyawati di salah 
satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Semasa menjadi karyawati pada 
lembaga tersebut, iuran BPJS Sri dibayarkan oleh lembaga dengan standar 
karyawan dengan kepesertaan kelas 1.
Sekitar akhir tahun 2015 Sri berhenti bekerja di LSM tersebut. Saat itu 
pihak lembaga sudah memutus anggota kepesertaan Sri. Selama beberapa 
bulan Sri belum sempat mengurus kepesertaan tersebut. Pada tahun 2016 Sri 
bermaksud mengurus keanggotaan peserta BPJS kembali setelah berhenti 
dari pekerjaan. 
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 Menurut Sri pengurusan BPJS itu tidak mudah. Untuk mengurus 
kepesertaan BPJS Sri datang ke kantor BPJS di Jalan Proklamasi, Jakarta 
Pusat. Saat itu Sri menjelaskan maksud dan tujuannya untuk mengaktifkan 
kepesertaan BPJS yang sebelumnya masih melekat sebagai karyawan. Tanpa 
di informasikan lebih jauh, Sri diminta untuk mengisi formulir kepesertaan 
BPJS dan melampirkan KK (Kartu Keluarga). Esoknya Sri datang kembali 
dengan membawa formulir dan kelengkapannya. Setelah mengantri cukup 
lama, formulir tersebut diproses dan keluarlah perintah untuk pembayaran. 
 Keesokan harinya Sri mencoba untuk membayar iuran BPJS 
Kesehatannya melalui ATM BNI (Bank Nasional Indonesia). Namun Sri 
tidak dapat melakukan pembayaran. Ia juga mencoba membayar melalui 
salah satu gerai yang menerima pembayaran online, namun pembayaran tetap 
tidak bisa dilakukan dengan alasan bahwa pembayaran tidak bisa diterima. 
 Setelah disarankan untuk kembali ke kantor BJPS oleh petugas 
gerai, Sri kemudian kembali mengunjungi kantor BPJS di Jalan Proklamasi. 
Setelah menjelaskan persoalan yang dihadapi di bagian loket pengaduan, 
Sri disarankan untuk mengambil antrian yang berbeda dengan sebelumnya. 
Setelah mengantri lama, akhirnya Sri bertemu dengan salah bagian lain dan 
menjelaskan duduk persoalanya. 
 Setelah di cek petugas tersebut menyampaikan bahwa Sri harus 
membayar iuran yang belum dibayar bulan-bulan sebelumnya. Sri sempat 
protes mengapa ia harus membayar tunggakan? Sri berpandangan bahwa 
kepesertaan BPJSnya sebelumnya sudah diputus dan kemudian ia mendaftar 
kembali menjadi kepesertaan mandiri yang berbeda dengan sebelumnya. 
 Petugas saat itu menyampaikan bahwa kepesertaan BPJS itu melekat 
secara otomatis. Sehingga perpindahan kepesertaan BPJS dari karyawan ke 
peserta non karyawan harus dibebani dengan pembayaran di bulan-bulan di 
masa transisi tersebut. Informasi seperti ini juga tidak pernah Sri dapatkan 
setelah melakukan pendaftaran kepesertaan berbasis Kartu Keluarga.

Peserta mandiri, baik peserta penerima upah ataupun bukan, seharusnya secara 
otomasis langsung menjadi peserta JKN-PBI agar dia dan keluarganya tetap bisa 
mengakses layanan kesehatan.  

4. Analisa Gender dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan
Kepesertaan BPJS Kesehatan berbasis Kartu Keluarga (KK) dan nomor rekening 

suami menyulitkan kepesertaan individu terutama bagi perempuan korban KDRT 
atau perempuan yang ditinggalkan begitu saja oleh suami atau ditelantarkan untuk 
mengakses layanan kesehatan karena basis KK adalah identitas suami sebagai 
kepala keluarga.

BPJS belum memiliki skema perlindungan bagi perempuan korban kekerasan 
terutama perempuan korban dengan dampak psikologis yang tinggi dan butuh 
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berobat jangka panjang. Untuk itu, skema BPJS penting memasukkan skema atau 
Pemulihan dalam Makna Luas (PDML). 

5. Kepesertaan berbasis Kartu Keluarga rumit secara administratif
 Dengan sistem kepesertaan berbasis KK setiap perubahan atau permasalahan 
yang dihadapi oleh salah seorang anggota keluarga akan berdampak pada status 
kepesertaan BPJS Kesehatan seluruh anggota keluarga yang tercantum di dalam 
KK.
 Pemutakhiran data kependudukan yang lambat, misalnya data kematian anggota 
keluarga yang belum terhapuskan dalam KK, tetap mewajibkan pembayaran iuran 
sesuai jumlah peserta dalam KK (sekalipun ada yang telah meninggal). Sementara 
jika satu anggota keluarga menunggak, maka seluruh anggota keluarga tidak dapat 
mengakses layanan kesehatan. 

Kotak 11.  Tunggakan iuran untuk anggota keluarga yang telah meninggal untuk 
mengaktifkan pemblokiran sementara (Contoh Kasus: Hamzah) 41

41   Hasil wawancara Lokataru dengan Hamzah pada tanggal 3 Februari 2018. 

 Hamzah (47 tahun) bekerja sebagai supir pribadi, adalah kepala keluarga 
dari satu orang istri dan tiga orang anak. Hamzah adalah satu-satunya pencari 
nafkah di dalam keluarga. Salah seorang anaknya meninggal dunia pada tahun 2013. 
Saat itu status kepesertaan masih sebagai peserta Jamkesda di kota Depok. Setelah 
sang anak meninggal, kartu keluarga (KK) keluarga ini belum dimutakhirkan isinya, 
sehingga sang anak yang telah meninggal masih terdaftar sebagai anggota keluarga.
 Pada tahun 2015 Hamzah mendaftarkan keluarganya menjadi peserta 
BPJS Kesehatan kelas 2, secara online. Seluruh anggota keluarga, termasuk anak 
yang telah meninggal otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
 Pada tahun 2017, keluarga ini menunggak iuran BPJS Kesehatan selama 
kurang lebih 10 bulan. Tidak diharapkan ternyata sang istri jatuh sakit dan 
harus mendapatkan rawat inap. Ketika dibawa ke rumah sakit, pihak rumah 
sakit menyatakan bahwa status kepesertaan BPJS keluarga ini telah dikenakan 
pemblokiran sementara.
Hamzah diharuskan membayar lunas seluruh tunggakan agar dapat mengaktifkan 
status kepesertaan BPJS Kesehatan sang istri (dan seluruh keluarga). Hamzah 
kemudian membayar iuran tertunggak ke sebuah mini market dan dikenakan biaya 
tunggakan iuran sebesar Rp 2.700.000,-. Besarnya tunggakan tersebut adalah iuran 
dari kelima anggota keluarga yang terdaftar di dalam kartu keluarga, termasuk sang 
anak yang telah meninggal dunia.
 Namun ketika Hamzah kembali mendaftarkan ke rumah sakit, ternyata 
status kepesertaannya belum aktif karena ada tunggakan denda keterlambatan 
pembayaran iuran. Akhirnya Hamzah membayar sebesar Rp 700.000,- langsung 
kepada kantor BPJS Kesehatan setempat. 
 Setelah membayar denda tunggakan, barulah sang istri dapat memperoleh 
layanan rawat inap.
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6. Pragmatisme dalam penerapan peraturan dan prosedur kepesertaan
 Perubahan kebijakan dan prosedur kepesertaan maupun iuran BPJS Kesehatan 
kerap dibuat demi mengatasi ancaman defisit anggaran. Di sisi lain, perubahan 
yang terjadi tanpa proses sosialisasi maupun konsultasi publik yang memadai telah 
mengakibatkan ketidaktahuan dan kerancuan dalam memahami prosedur maupun 
kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta BPJS Kesehatan.
 Tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam 
menentukan sendiri program jaminan kesehatan di tingkat daerah juga menyebabkan 
kerancuan di tengah masyarakat tentang posisi BPJS sebagai sebuah sistem jaminan 
kesehatan yang terintegrasi secara nasional, dengan banyaknya inisiatif layanan 
kesehatan berupa asuransi, atau bentuk - bentuk jaminan kesehatan lainnya yang 
dipromosikan di tingkat provinsi dan kabupaten. 

 Pragmatisme kebijakan BPJS Kesehatan demi mencegah defisit telah 
menyebabkan dibuatnya peraturan yang mempersulit peserta BPJS Kesehatan 
maupun penduduk yang ingin menjadi peserta. Pilihan kepesertaan berbasis Kartu 
Keluarga adalah pilihan prosedur dan kebijakan yang dalam pelaksanaan telah 
menimbulkan banyak persoalan status kepesertaan BPJS Kesehatan.

7. BPJS Kesehatan perlu memikirkan perluasan kepesertaan berbasis iuran sebagai 
cara mengatasi ancaman defisit anggaran
 Untuk mengatasi ancaman defisit anggaran, BPJS Kesehatan perlu menjajaki 
potensi-potensi pemasukan iuran dari sektor-sektor lain, seperti pemerintah daerah, 
sektor swasta, dan perusahaan negara atau BUMN.
 Pemerintah daerah dalam Undang-undang Nomor Tahun 2016 mengenai 
Jaminan Kesehatan merupakan pemegang tanggungjawab pembayaran iuran PBI 
bagi peserta daerah. Namun kordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan 
daerah telah menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan BPJS Kesehatan maupun 
jaminan sosial yang dikembangkan inisiatif pemerintah daerah.
 Peran Sektor Swasta dan BUMN sebagaimana diamanatkan undang-undang 
mengenai Jaminan Kesehatan sebagai pemberi kerja, juga belum didorong oleh BPJS 
Kesehatan maupun pemerintah. Padahal potensi untuk memperluas kepesertaan 
dari sektor ini belum tergarap penuh.

6.2. Rekomendasi
Penelitian ini merekomendasikan kepada BPJS Kesehatan dan pemerintah, untuk 
mempertimbangkan pengaturan kebijakan lebih lanjut yang dapat mendorong perluasan 
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kepesertaan sekaligus melindungi hak-hak dari penduduk yang telah menjadi peserta 
BPJS Kesehatan sebagai berikut:

Kepada BPJS Kesehatan
1. Mengatur hak anak dalam kandungan dan bayi yang baru lahir agar melekat 

pada kepesertaan ibu/orangtua.
2. Mengembangkan sistem kepesertaan yang inklusif agar dapat menjamin semua 

kelompok, baik penyandang disabilitas, anak, kaum miskin, dan lainnya dapat 
menjadi peserta BPJS Kesehatan baik dalam proses sosialisasi maupun prosedur 
pendaftaran.

3. Menghapus konsep penghukuman seperti blokir (rawat jalan maupun 
rawat inap) terhadap peserta. Karena hal itu bertentangan dengan visi BPJS 
Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik. Hal ini juga menghambat cita-cita 
BPJS Kesehatan sebagai Universal Health Coverage (UHC).

4. Memperkuat pengarusutamaan gender dalam pengaturan kepesertaan agar 
perempuan tidak mengalami eksklusi untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan 
akibat dari struktur sosial yang patriarki.

5. Mengembalikan fungsi kepesertaan BPJS Kesehatan berbasis individu (KTP) 
bukan berbasis kartu keluarga (KK).

6. Mendorong pengaturan kepesertaan yang menjamin status kepesertaan dari 
pekerja yang mengalami PHK menjadi PBI (bukan diblokir).

 
 Kepada Pemerintah

1. Mengembalikan fungsi Jaminan Kesehatan Nasional yang diemban oleh BPJS 
Kesehatan untuk menjamin hak penduduk dan warganegara atas kesehatan 
yang memadai dan berkualitas.

2. Memastikan bahwa konsep Jaminan Kesehatan Nasional yang dijalankan 
oleh BPJS Kesehatan sejalan dengan semangat keberlanjutan sebagaimana 
komitmen pemerintah dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs 
(Sustainable Development Goals), khususnya tujuan pertama tentang penghapusan 
kemiskinan, tujuan ke-3 tentang kesehatan dan kesejahteraan, dan tujuan ke-5 
tentang kesetaraan gender.

3. Melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Tenaga Kerja, 
untuk memperkuat pengawasan dan sanksi kepada perusahaan yang tidak 
mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

4. Melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Sosial, untuk 
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meningkatkan kordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat dalam 
memutakhirkan pendataan penduduk yang berhak mendapatkan bantuan iuran 
BPJS Kesehatan (PBI).

5. Melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk 
memperbaiki sistem administrasi kependudukan dan pemutakhiran data untuk 
mendukung pengintegrasian kepesertaan BPJS Kesehatan secara nasional.

http://suneeldhand.com/2014/02/25/single-bed-rooms-are-a-must-for-future-hospitals/
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LOKATARU Foundation is an organisation works for a realization of a 
collaborative and meaningful positive engagement among the state, 
communities and private sectors based on human rigths values and the rule of 
law principles.

Our mission is to advance accountability of public and private institutions. We 
independently, fairly and objectively serve democracy, human rigts and the rule 
of law by �ghting abuse of fower, corruption and human rights violation.  

PROFIL

FOKUS ISSUES
�e advocacy and movement on human rights and Law groups are very sharp 
in Indonesia. However, due to the rapid changes and challenges on these issues 
strength and depth knowledge is important to be developed. To this end, 
Lokataru Foundation is looking for the issues to be dealt with, Civil Liberties, 
Social Protection, Rule of law and Economic Justice.  




