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Tahun baru 2020 tinggal menghitung hari, dan bersamaan dengannya, iuran baru jaminan 
kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pun 
segera akan diberlakukan. Kenaikan iuran ini dilakukan pemerintah disaat BPJS Kesehatan 
masih banyak ‘pekerjaan rumah’ yang seharusnya dilakukan sebagai badan operasional dari 
jaminan kesehatan. 

Pemerintah seakan-akan menutup mata dengan kualitas pelayan kesehatan yang masih banyak 
keluhan, proses validasi dan verifikasi data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang 
berpotensi merugikan negara1  hingga lemahnya kontrol pemerintah terhadap badan usaha 
yang tidak tertib dalam membayar/mendaftarkan iuran pekerjanya untuk jaminan kesehatan2.  
Belum lagi hasil temuan ICW yang menemukan adanya potensi fraud (kecurangan) yang 
dilakukan baik dari pihak penyedia obat, pasien maupun BPJS Kesehatan yang masih minim 
tindakan tegas3. 

Sejak diresmikannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 melalui Peraturan 
Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 
tentang Jaminan Kesehatan, kebijakan ini telah mengakibatkan masyarakat tergopoh-gopoh 
untuk menurunkan kelasnya. Lokataru Foundation menemukan hal ini terjadi di beberapa 
daerah di mana masyarakat atau peserta mandiri BPJS Kesehatan ramai-ramai turun kelas 
lantaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang makin memberatkan mereka.

Sebagai contoh, kami menemukan di Palembang, ada sebanyak 2.080 peserta turun kelas sejak 
1 November hingga 12 Desember 20194.  Di Kediri, kami menemukan 1.832 anggota yang 
mengajukan perubahan kelas, masing-masing terdiri dari 231 dari Kota Blitar, 295 dari 
Kabupaten Blitar. Penurunan kelas ini sudah dimulai sejak wacana kenaikan iuran digulirkan 
oleh pemerintah dan puncaknya terjadi pada bulan November kemarin, dimana tercatat 
sebanyak 1.065 peserta mengajukan penurunan kelas5. Andri, salah satu warga Blitar 

mengungkapkan bahwa kenaikan iuran ini amat memberatkan dirinya yang harus 
mengeluarkan 640 ribu untuk membiayai 4 anggota keluarganya bila ingin tetap berada di kelas 
1, sedangkan UMK Blitar sendiri tidak sampai 2 juta rupiah. Di kota lain seperti Surabaya, 
ditemukan per harinya lebih dari 200 orang yang turun kelas6. Untuk Kabupaten Sidoarjo 
sendiri, berdasarkan pantauan kami per 16 Desember hingga 23 Desember telah terjadi 
sebanyak 1.171 peserta yang melakukan penurunan kelas7. 

Di Balikpapan, per 28 Oktober-13 Desember 2019 tercatat ada 1.079 orang yang menurunkan 
kelas kepesertaannya8.  Sedangkan di Makassar, kami menemukan dari bulan November hingga 
Desember 2019 rata-rata 40-50 orang dari 500 orang peserta datang ke kantor cabang BPJS 
Kesehatan untuk turun kelas9. Di Bandung, Lokataru Foundation menemukan dalam 
sepekan per 20 November 2019 ditemukan 2.500 orang peserta BPJS Kesehatan memilih turun 
kelas10. Di Purwakarta, terdapat 55 kunjungan tiap harinya dari para peserta untuk melakukan 
turun kelas11. Untuk Majalengka, kami menemukan dalam 1 hari paling tidak ada 10 Kepala 
Keluarga (KK) yang mengajukan penurunan kelas12. Sedangkan di Cimahi, terdapat 10% dari 
350 kunjungan per 4 Desember 2019 adalah dari mereka yang ingin mengajukan penurunan 
kelas13. Di Padang, Sumatera Barat, per November 2019 tercatat 400 orang melakukan turun 
kelas.

Kami menilai fenomena maraknya ‘aksi’ turun kelas massal dari peserta BPJS Kesehatan 
merupakan indikator terdesaknya masyarakat akibat kenaikan iuran yang kian memberatkan 
kehidupan mereka. Masyarakat yang tidak mampu membayar iuran 2020 ini memang bisa 
beralih ke segmen kepesertaan PBI. Namun, apabila kita melihat betapa kacau-balaunya 
peruntukan kepesertaan PBI dan sudah tidak relevannya indikator kemiskinan sebagai salah satu 
syarat untuk menjadi peserta PBI, maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali turun kelas14.  

Adapun hal ini telah diprediksi sebelumnya oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), bahwa 
kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berdampak pada jumlah peserta non-aktif, adanya 
penurunan kelas peserta dan calon peserta baru yang enggan mendaftar.15 

Fakta ini jelas telah mencederai semangat dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diselenggarakan 
demi memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan merintis jalan menuju terwujudnya 
masyarakat Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Namun sebaliknya, yang tersisa kini 
hanyalah masyarakat yang kelimpungan menanggung beban teramat berat, dan Negara yang 
seolah tidak mau peduli akan hal tersebut.

Sejatinya hak atas kesehatan dan jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara yang harus 
dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Hal tersebut sudah termaktub di dalam Pasal 28H ayat (1) 
dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Negaralah  sebagai pemegang tanggung 
jawab dalam pemenuhan hak tersebut tetapi dengan tetap diberlakukannya iuran baru tahun 
2020 ini, seakan-akan terbalik bahwa wargalah yang bertanggung jawab. Padahal dalam 
prinsip–prinsip pedoman hak atas kesehatan, salah satu yang harus diperhatikan ialah layanan 
kesehatan yang mudah diakses secara keuangan. Aksesibilitas keuangan mensyaratkan agar 
layanan kesehatan harus terjangkau bagi seluruh masyarakat16.  

BPJS 2020 
IURAN BARU
MENUMPUK LUKA RAKYAT! 

1  KPK menemukan dari 99.352.714 peserta PBI, terdapat 29.426.599 NIK peserta yang tidak valid. Selain itu ada 484.247 
peserta yang sudah meninggal lalu ada 1.045.404 yang memiliki NIK ganda. 1 juta data peserta yang dibayarkan pemerintah 
berpotensi merugikan negara sebesar 25 Miliyar. 
https://tirto.id/kpk-nik-ganda-1-juta-peserta-bpjs-kesehatan-rugikan-negara-rp25-m-ek6N diakses pada tanggal 23 Desember 
2019. 
2  Berdasarkan hasil audit audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih ada 2.348 badan usaha yang 
tidak melaporkan gajinya dengan benar. Selain itu, sebanyak 50.475 badan usaha yang tidak tertib dalam membayar, lalu 
sebanyak 528.120 pekerja yang belum didaftarkan oleh 8.314 badan usaha.  
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190902184914-92-426919/audit-bpkp-ungkap-10-ribu-perusahaan-tak-patuh-bp
js-kesehatan diakses pada tanggal 23 Desember 2019.
3  https://nasional.kompas.com/read/2019/10/13/16323191/icw-temukan-49-potensi-penipuan-di-bpjs-kesehatan?page=all 
diakses pada tanggal 23 Desember 2019.
4  https://www.republika.co.id/berita/q2pxit384/2080-peserta-bpjs-kesehatan-palembang-ajukan-turun-kelas diakses pada 
tanggal 20 Desember 2019.
5  https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4827074/premi-naik-banyak-peserta-bpjs-kesehatan-ajukan-turun-kelas 
diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

Dengan demikian, akibatnya pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang merupakan hak 
warga telah dikhianati dengan kebijakan kenaikan iuran ini. Menurut kami, kebijakan ini akan 
berdampak pada pelayanan di rumah sakit nantinya. Dengan banyaknya gelombang turun kelas 
maka akan timbul antrian pada kelas II dan III. Kami mengkhawatirkan akan terjadi penolakan 
pasien dikarenakan penuhnya ruang rawat inap pada suatu fasilitas kesehatan. Apalagi menurut 
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), salah satu keluhan yang mereka sering 
terima dari peserta BPJS Kesehatan ialah masalah ketersediaan ruang rawat inap17.  

Akibat lain dari adanya kenaikan iuran ini, sesuai dengan pendapat DJSN, maka akan adanya 
peserta baru yang tidak akan mendaftar sebagai peserta. Ironisnya, di Indonesia, sistem jaminan 
sosial (jaminan kesehatan) yang diterapkan mensyaratkan agar setiap masyarakat terdaftar 
sebagai peserta terlebih dahulu bila ingin menikmati layanan BPJS Kesehatan18.   

Berdasarkan hal tersebut maka kami menilai pemerintah telah melakukan suatu tindakan yakni 
menaikkan iuran yang menyebabkan individu/kelompok terhalangi untuk mengakses hak atas 
kesehatan dan jaminan sosialnya. Di mana hal tersebut merupakan hal yang bertolak belakang 
berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia untuk menghormati (to 
respect) selain tanggung jawab negara untuk melindungi (to protect) dan untuk memenuhi (to 
fulfill)19.  

Melihat kenyataan menyedihkan ini, Lokataru Foundation mengucapkan dengan berat hati; 
Selamat Iuran Baru 2020!
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Tahun baru 2020 tinggal menghitung hari, dan bersamaan dengannya, iuran baru jaminan 
kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pun 
segera akan diberlakukan. Kenaikan iuran ini dilakukan pemerintah disaat BPJS Kesehatan 
masih banyak ‘pekerjaan rumah’ yang seharusnya dilakukan sebagai badan operasional dari 
jaminan kesehatan. 

Pemerintah seakan-akan menutup mata dengan kualitas pelayan kesehatan yang masih banyak 
keluhan, proses validasi dan verifikasi data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang 
berpotensi merugikan negara1  hingga lemahnya kontrol pemerintah terhadap badan usaha 
yang tidak tertib dalam membayar/mendaftarkan iuran pekerjanya untuk jaminan kesehatan2.  
Belum lagi hasil temuan ICW yang menemukan adanya potensi fraud (kecurangan) yang 
dilakukan baik dari pihak penyedia obat, pasien maupun BPJS Kesehatan yang masih minim 
tindakan tegas3. 

Sejak diresmikannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 melalui Peraturan 
Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 
tentang Jaminan Kesehatan, kebijakan ini telah mengakibatkan masyarakat tergopoh-gopoh 
untuk menurunkan kelasnya. Lokataru Foundation menemukan hal ini terjadi di beberapa 
daerah di mana masyarakat atau peserta mandiri BPJS Kesehatan ramai-ramai turun kelas 
lantaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang makin memberatkan mereka.

Sebagai contoh, kami menemukan di Palembang, ada sebanyak 2.080 peserta turun kelas sejak 
1 November hingga 12 Desember 20194.  Di Kediri, kami menemukan 1.832 anggota yang 
mengajukan perubahan kelas, masing-masing terdiri dari 231 dari Kota Blitar, 295 dari 
Kabupaten Blitar. Penurunan kelas ini sudah dimulai sejak wacana kenaikan iuran digulirkan 
oleh pemerintah dan puncaknya terjadi pada bulan November kemarin, dimana tercatat 
sebanyak 1.065 peserta mengajukan penurunan kelas5. Andri, salah satu warga Blitar 

mengungkapkan bahwa kenaikan iuran ini amat memberatkan dirinya yang harus 
mengeluarkan 640 ribu untuk membiayai 4 anggota keluarganya bila ingin tetap berada di kelas 
1, sedangkan UMK Blitar sendiri tidak sampai 2 juta rupiah. Di kota lain seperti Surabaya, 
ditemukan per harinya lebih dari 200 orang yang turun kelas6. Untuk Kabupaten Sidoarjo 
sendiri, berdasarkan pantauan kami per 16 Desember hingga 23 Desember telah terjadi 
sebanyak 1.171 peserta yang melakukan penurunan kelas7. 

Di Balikpapan, per 28 Oktober-13 Desember 2019 tercatat ada 1.079 orang yang menurunkan 
kelas kepesertaannya8.  Sedangkan di Makassar, kami menemukan dari bulan November hingga 
Desember 2019 rata-rata 40-50 orang dari 500 orang peserta datang ke kantor cabang BPJS 
Kesehatan untuk turun kelas9. Di Bandung, Lokataru Foundation menemukan dalam 
sepekan per 20 November 2019 ditemukan 2.500 orang peserta BPJS Kesehatan memilih turun 
kelas10. Di Purwakarta, terdapat 55 kunjungan tiap harinya dari para peserta untuk melakukan 
turun kelas11. Untuk Majalengka, kami menemukan dalam 1 hari paling tidak ada 10 Kepala 
Keluarga (KK) yang mengajukan penurunan kelas12. Sedangkan di Cimahi, terdapat 10% dari 
350 kunjungan per 4 Desember 2019 adalah dari mereka yang ingin mengajukan penurunan 
kelas13. Di Padang, Sumatera Barat, per November 2019 tercatat 400 orang melakukan turun 
kelas.

Kami menilai fenomena maraknya ‘aksi’ turun kelas massal dari peserta BPJS Kesehatan 
merupakan indikator terdesaknya masyarakat akibat kenaikan iuran yang kian memberatkan 
kehidupan mereka. Masyarakat yang tidak mampu membayar iuran 2020 ini memang bisa 
beralih ke segmen kepesertaan PBI. Namun, apabila kita melihat betapa kacau-balaunya 
peruntukan kepesertaan PBI dan sudah tidak relevannya indikator kemiskinan sebagai salah satu 
syarat untuk menjadi peserta PBI, maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali turun kelas14.  

Adapun hal ini telah diprediksi sebelumnya oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), bahwa 
kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berdampak pada jumlah peserta non-aktif, adanya 
penurunan kelas peserta dan calon peserta baru yang enggan mendaftar.15 

Fakta ini jelas telah mencederai semangat dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diselenggarakan 
demi memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan merintis jalan menuju terwujudnya 
masyarakat Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Namun sebaliknya, yang tersisa kini 
hanyalah masyarakat yang kelimpungan menanggung beban teramat berat, dan Negara yang 
seolah tidak mau peduli akan hal tersebut.

Sejatinya hak atas kesehatan dan jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara yang harus 
dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Hal tersebut sudah termaktub di dalam Pasal 28H ayat (1) 
dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Negaralah  sebagai pemegang tanggung 
jawab dalam pemenuhan hak tersebut tetapi dengan tetap diberlakukannya iuran baru tahun 
2020 ini, seakan-akan terbalik bahwa wargalah yang bertanggung jawab. Padahal dalam 
prinsip–prinsip pedoman hak atas kesehatan, salah satu yang harus diperhatikan ialah layanan 
kesehatan yang mudah diakses secara keuangan. Aksesibilitas keuangan mensyaratkan agar 
layanan kesehatan harus terjangkau bagi seluruh masyarakat16.  
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13  https://www.jawapos.com/surabaya/20/12/2019/iuran-bpjs-kesehatan-naik-setiap-hari-200-orang-surabaya-turun-kelas/ 
diakses pada tanggal 20 Desember 2019.
14  https://www.jawapos.com/surabaya/25/12/2019/antrean-panjang-peserta-turun-kelas-bpjs-kesehatan-di-sidoarjo/ 
diakses pada tanggal 25 Desember 2019.
15 https://kaltim.tribunnews.com/2019/12/21/iuran-bpjs-kesehatan-naik-jumlah-peserta-di-balikpapan-yang-turun-kelas- 
makin-meningkat diakses pada tanggal 20 Desember 2019.
16  https://www.merdeka.com/peristiwa/jelang-kenaikan-iuran-bpjs-warga-makassar-minta-turun-kelas.html diakses pada 
tanggal 20 Desember 2019.
17  https://www.merdeka.com/uang/dampak-iuran-naik-2500-peserta-bpjs-kesehatan-turun-kelas.html diakses pada tanggal 
20 Desember 2019.
18  https://republika.co.id/berita/q2sxb3335/bpjs-kesehatan-purwakarta-tiap-hari-ada-yang-turun-kelas diakses pada tanggal 
20 Desember 2019.
19  https://jabar.sindonews.com/read/12688/1/iuran-bpjs-kesehatan-naik-peserta-ajukan-turun-kelas-1575537167 diakses 
pada tanggal 20 Desember 2019.
20 https://jabar.sindonews.com/read/12668/1/iuran-naik-10-peserta-bpjs-kesehatan-cabang-cimahi-ajukan-turun-kelas- 
1575475939 diakses pada tanggal 20 Desember 2019.
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Daerah

Dengan demikian, akibatnya pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang merupakan hak 
warga telah dikhianati dengan kebijakan kenaikan iuran ini. Menurut kami, kebijakan ini akan 
berdampak pada pelayanan di rumah sakit nantinya. Dengan banyaknya gelombang turun kelas 
maka akan timbul antrian pada kelas II dan III. Kami mengkhawatirkan akan terjadi penolakan 
pasien dikarenakan penuhnya ruang rawat inap pada suatu fasilitas kesehatan. Apalagi menurut 
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), salah satu keluhan yang mereka sering 
terima dari peserta BPJS Kesehatan ialah masalah ketersediaan ruang rawat inap17.  

Akibat lain dari adanya kenaikan iuran ini, sesuai dengan pendapat DJSN, maka akan adanya 
peserta baru yang tidak akan mendaftar sebagai peserta. Ironisnya, di Indonesia, sistem jaminan 
sosial (jaminan kesehatan) yang diterapkan mensyaratkan agar setiap masyarakat terdaftar 
sebagai peserta terlebih dahulu bila ingin menikmati layanan BPJS Kesehatan18.   

Berdasarkan hal tersebut maka kami menilai pemerintah telah melakukan suatu tindakan yakni 
menaikkan iuran yang menyebabkan individu/kelompok terhalangi untuk mengakses hak atas 
kesehatan dan jaminan sosialnya. Di mana hal tersebut merupakan hal yang bertolak belakang 
berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia untuk menghormati (to 
respect) selain tanggung jawab negara untuk melindungi (to protect) dan untuk memenuhi (to 
fulfill)19.  

Melihat kenyataan menyedihkan ini, Lokataru Foundation mengucapkan dengan berat hati; 
Selamat Iuran Baru 2020!
 



Tahun baru 2020 tinggal menghitung hari, dan bersamaan dengannya, iuran baru jaminan 
kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pun 
segera akan diberlakukan. Kenaikan iuran ini dilakukan pemerintah disaat BPJS Kesehatan 
masih banyak ‘pekerjaan rumah’ yang seharusnya dilakukan sebagai badan operasional dari 
jaminan kesehatan. 

Pemerintah seakan-akan menutup mata dengan kualitas pelayan kesehatan yang masih banyak 
keluhan, proses validasi dan verifikasi data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang 
berpotensi merugikan negara1  hingga lemahnya kontrol pemerintah terhadap badan usaha 
yang tidak tertib dalam membayar/mendaftarkan iuran pekerjanya untuk jaminan kesehatan2.  
Belum lagi hasil temuan ICW yang menemukan adanya potensi fraud (kecurangan) yang 
dilakukan baik dari pihak penyedia obat, pasien maupun BPJS Kesehatan yang masih minim 
tindakan tegas3. 

Sejak diresmikannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 melalui Peraturan 
Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 
tentang Jaminan Kesehatan, kebijakan ini telah mengakibatkan masyarakat tergopoh-gopoh 
untuk menurunkan kelasnya. Lokataru Foundation menemukan hal ini terjadi di beberapa 
daerah di mana masyarakat atau peserta mandiri BPJS Kesehatan ramai-ramai turun kelas 
lantaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang makin memberatkan mereka.

Sebagai contoh, kami menemukan di Palembang, ada sebanyak 2.080 peserta turun kelas sejak 
1 November hingga 12 Desember 20194.  Di Kediri, kami menemukan 1.832 anggota yang 
mengajukan perubahan kelas, masing-masing terdiri dari 231 dari Kota Blitar, 295 dari 
Kabupaten Blitar. Penurunan kelas ini sudah dimulai sejak wacana kenaikan iuran digulirkan 
oleh pemerintah dan puncaknya terjadi pada bulan November kemarin, dimana tercatat 
sebanyak 1.065 peserta mengajukan penurunan kelas5. Andri, salah satu warga Blitar 

mengungkapkan bahwa kenaikan iuran ini amat memberatkan dirinya yang harus 
mengeluarkan 640 ribu untuk membiayai 4 anggota keluarganya bila ingin tetap berada di kelas 
1, sedangkan UMK Blitar sendiri tidak sampai 2 juta rupiah. Di kota lain seperti Surabaya, 
ditemukan per harinya lebih dari 200 orang yang turun kelas6. Untuk Kabupaten Sidoarjo 
sendiri, berdasarkan pantauan kami per 16 Desember hingga 23 Desember telah terjadi 
sebanyak 1.171 peserta yang melakukan penurunan kelas7. 

Di Balikpapan, per 28 Oktober-13 Desember 2019 tercatat ada 1.079 orang yang menurunkan 
kelas kepesertaannya8.  Sedangkan di Makassar, kami menemukan dari bulan November hingga 
Desember 2019 rata-rata 40-50 orang dari 500 orang peserta datang ke kantor cabang BPJS 
Kesehatan untuk turun kelas9. Di Bandung, Lokataru Foundation menemukan dalam 
sepekan per 20 November 2019 ditemukan 2.500 orang peserta BPJS Kesehatan memilih turun 
kelas10. Di Purwakarta, terdapat 55 kunjungan tiap harinya dari para peserta untuk melakukan 
turun kelas11. Untuk Majalengka, kami menemukan dalam 1 hari paling tidak ada 10 Kepala 
Keluarga (KK) yang mengajukan penurunan kelas12. Sedangkan di Cimahi, terdapat 10% dari 
350 kunjungan per 4 Desember 2019 adalah dari mereka yang ingin mengajukan penurunan 
kelas13. Di Padang, Sumatera Barat, per November 2019 tercatat 400 orang melakukan turun 
kelas.

Kami menilai fenomena maraknya ‘aksi’ turun kelas massal dari peserta BPJS Kesehatan 
merupakan indikator terdesaknya masyarakat akibat kenaikan iuran yang kian memberatkan 
kehidupan mereka. Masyarakat yang tidak mampu membayar iuran 2020 ini memang bisa 
beralih ke segmen kepesertaan PBI. Namun, apabila kita melihat betapa kacau-balaunya 
peruntukan kepesertaan PBI dan sudah tidak relevannya indikator kemiskinan sebagai salah satu 
syarat untuk menjadi peserta PBI, maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali turun kelas14.  

Adapun hal ini telah diprediksi sebelumnya oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), bahwa 
kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berdampak pada jumlah peserta non-aktif, adanya 
penurunan kelas peserta dan calon peserta baru yang enggan mendaftar.15 

Fakta ini jelas telah mencederai semangat dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diselenggarakan 
demi memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan merintis jalan menuju terwujudnya 
masyarakat Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Namun sebaliknya, yang tersisa kini 
hanyalah masyarakat yang kelimpungan menanggung beban teramat berat, dan Negara yang 
seolah tidak mau peduli akan hal tersebut.

Sejatinya hak atas kesehatan dan jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara yang harus 
dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Hal tersebut sudah termaktub di dalam Pasal 28H ayat (1) 
dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Negaralah  sebagai pemegang tanggung 
jawab dalam pemenuhan hak tersebut tetapi dengan tetap diberlakukannya iuran baru tahun 
2020 ini, seakan-akan terbalik bahwa wargalah yang bertanggung jawab. Padahal dalam 
prinsip–prinsip pedoman hak atas kesehatan, salah satu yang harus diperhatikan ialah layanan 
kesehatan yang mudah diakses secara keuangan. Aksesibilitas keuangan mensyaratkan agar 
layanan kesehatan harus terjangkau bagi seluruh masyarakat16.  

2

LO
K
A
TA

R
U
FO

U
N
D
A
TI
O
N

3

Majalengka

Cimahi
Sidoarjo

10 orang per hari

35 kunjungan per hari
1.171 orang

13  Lihat Mini Paper Lokataru Foundation mengenai Kepesertaan PBI https://lokataru.id/penonaktifan-pbi-salah- 
sasaran-masyarakat-miskin-jadi-korban/   
15 https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4783384/dampak-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-peserta-turun-kelas- 
sampai- non-aktif  diakses pada tanggal 22 Desember 2019.
16  Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Raoul Wallenberg Institute of  Human 
Rights bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia), h. 191.

Dengan demikian, akibatnya pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang merupakan hak 
warga telah dikhianati dengan kebijakan kenaikan iuran ini. Menurut kami, kebijakan ini akan 
berdampak pada pelayanan di rumah sakit nantinya. Dengan banyaknya gelombang turun kelas 
maka akan timbul antrian pada kelas II dan III. Kami mengkhawatirkan akan terjadi penolakan 
pasien dikarenakan penuhnya ruang rawat inap pada suatu fasilitas kesehatan. Apalagi menurut 
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), salah satu keluhan yang mereka sering 
terima dari peserta BPJS Kesehatan ialah masalah ketersediaan ruang rawat inap17.  

Akibat lain dari adanya kenaikan iuran ini, sesuai dengan pendapat DJSN, maka akan adanya 
peserta baru yang tidak akan mendaftar sebagai peserta. Ironisnya, di Indonesia, sistem jaminan 
sosial (jaminan kesehatan) yang diterapkan mensyaratkan agar setiap masyarakat terdaftar 
sebagai peserta terlebih dahulu bila ingin menikmati layanan BPJS Kesehatan18.   

Berdasarkan hal tersebut maka kami menilai pemerintah telah melakukan suatu tindakan yakni 
menaikkan iuran yang menyebabkan individu/kelompok terhalangi untuk mengakses hak atas 
kesehatan dan jaminan sosialnya. Di mana hal tersebut merupakan hal yang bertolak belakang 
berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia untuk menghormati (to 
respect) selain tanggung jawab negara untuk melindungi (to protect) dan untuk memenuhi (to 
fulfill)19.  

Melihat kenyataan menyedihkan ini, Lokataru Foundation mengucapkan dengan berat hati; 
Selamat Iuran Baru 2020!
 



Tahun baru 2020 tinggal menghitung hari, dan bersamaan dengannya, iuran baru jaminan 
kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pun 
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masih banyak ‘pekerjaan rumah’ yang seharusnya dilakukan sebagai badan operasional dari 
jaminan kesehatan. 

Pemerintah seakan-akan menutup mata dengan kualitas pelayan kesehatan yang masih banyak 
keluhan, proses validasi dan verifikasi data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang 
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Sejak diresmikannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 melalui Peraturan 
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Sebagai contoh, kami menemukan di Palembang, ada sebanyak 2.080 peserta turun kelas sejak 
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ditemukan per harinya lebih dari 200 orang yang turun kelas6. Untuk Kabupaten Sidoarjo 
sendiri, berdasarkan pantauan kami per 16 Desember hingga 23 Desember telah terjadi 
sebanyak 1.171 peserta yang melakukan penurunan kelas7. 
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kelas.

Kami menilai fenomena maraknya ‘aksi’ turun kelas massal dari peserta BPJS Kesehatan 
merupakan indikator terdesaknya masyarakat akibat kenaikan iuran yang kian memberatkan 
kehidupan mereka. Masyarakat yang tidak mampu membayar iuran 2020 ini memang bisa 
beralih ke segmen kepesertaan PBI. Namun, apabila kita melihat betapa kacau-balaunya 
peruntukan kepesertaan PBI dan sudah tidak relevannya indikator kemiskinan sebagai salah satu 
syarat untuk menjadi peserta PBI, maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali turun kelas14.  

Adapun hal ini telah diprediksi sebelumnya oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), bahwa 
kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berdampak pada jumlah peserta non-aktif, adanya 
penurunan kelas peserta dan calon peserta baru yang enggan mendaftar.15 

Fakta ini jelas telah mencederai semangat dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diselenggarakan 
demi memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan merintis jalan menuju terwujudnya 
masyarakat Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Namun sebaliknya, yang tersisa kini 
hanyalah masyarakat yang kelimpungan menanggung beban teramat berat, dan Negara yang 
seolah tidak mau peduli akan hal tersebut.

Sejatinya hak atas kesehatan dan jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara yang harus 
dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Hal tersebut sudah termaktub di dalam Pasal 28H ayat (1) 
dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Negaralah  sebagai pemegang tanggung 
jawab dalam pemenuhan hak tersebut tetapi dengan tetap diberlakukannya iuran baru tahun 
2020 ini, seakan-akan terbalik bahwa wargalah yang bertanggung jawab. Padahal dalam 
prinsip–prinsip pedoman hak atas kesehatan, salah satu yang harus diperhatikan ialah layanan 
kesehatan yang mudah diakses secara keuangan. Aksesibilitas keuangan mensyaratkan agar 
layanan kesehatan harus terjangkau bagi seluruh masyarakat16.  
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Dengan demikian, akibatnya pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang merupakan hak 
warga telah dikhianati dengan kebijakan kenaikan iuran ini. Menurut kami, kebijakan ini akan 
berdampak pada pelayanan di rumah sakit nantinya. Dengan banyaknya gelombang turun kelas 
maka akan timbul antrian pada kelas II dan III. Kami mengkhawatirkan akan terjadi penolakan 
pasien dikarenakan penuhnya ruang rawat inap pada suatu fasilitas kesehatan. Apalagi menurut 
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), salah satu keluhan yang mereka sering 
terima dari peserta BPJS Kesehatan ialah masalah ketersediaan ruang rawat inap17.  

Akibat lain dari adanya kenaikan iuran ini, sesuai dengan pendapat DJSN, maka akan adanya 
peserta baru yang tidak akan mendaftar sebagai peserta. Ironisnya, di Indonesia, sistem jaminan 
sosial (jaminan kesehatan) yang diterapkan mensyaratkan agar setiap masyarakat terdaftar 
sebagai peserta terlebih dahulu bila ingin menikmati layanan BPJS Kesehatan18.   

Berdasarkan hal tersebut maka kami menilai pemerintah telah melakukan suatu tindakan yakni 
menaikkan iuran yang menyebabkan individu/kelompok terhalangi untuk mengakses hak atas 
kesehatan dan jaminan sosialnya. Di mana hal tersebut merupakan hal yang bertolak belakang 
berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia untuk menghormati (to 
respect) selain tanggung jawab negara untuk melindungi (to protect) dan untuk memenuhi (to 
fulfill)19.  

Melihat kenyataan menyedihkan ini, Lokataru Foundation mengucapkan dengan berat hati; 
Selamat Iuran Baru 2020!
 

17 https://www.persi.or.id/78-berita/berita-persi/1162-inilah-keluhan-peserta-jkn-yang-akan-dicari-solusinya-oleh- 
bpjs-kesehatan-dan-persi diakses pada tanggal 25 Desember 2019.
18  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 14.
19  Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas, Op.Cit., h. 192.
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