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BAB III

PROFIL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

KESEHATAN

A. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan sebagai hak masyarakat tercantum dalam Konstitusi

UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) yang menempatkan status

sehat dan pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat/warga negara.

Fenomena ini merupakan salah satu contoh keberhasilan pemerintah republik ini

dalam kebijakan politik di bidang kesehatan, yang menuntut pemerintah maupun

masyarakat untuk melakukan upaya kesehatan secara tersusun, merata dan

menyeluruh pada setiap lapisan masyarakat.

Sehat adalah suatu keadaan sejahtera sempurna fisik, mental dan sosial tidak

terbatas pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Luas masalah kesehatan

bukanlah seluas suatu bidang yang sederhana dan sempit. Kesehatan dapat

mencakup keadaan fisik, mental dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas

dari penyakit, cacat dan kelemahan. Sistem kesehatan nasional adalah suatu

tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan

kemampuannya mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan

kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam UUD 1945. Salah satu sasaran

yang ingin dicapai dalam sistem kesehatan nasional adalah menjamin tersedianya

pelayanan kesehatan bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat secara

ekonomis, serta tersedianya pelayanan kesehatan tidak semata-mata berada di
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tangan pemerintah melainkan mengikutsertakan sebesar-besarnya peran aktif

segenap anggota masyarakat.1

Berkenaan dengan pembiayaaan pembangunan kesehatan, tentunya

diperlukan kebijakan demi pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang layak

dan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pemenuhan sarana kesehatan

perlu untuk dikaji lebih lanjut, apa sebab bila dalam pemenuhan sarana kesehatan

tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah penduduk yang setiap tahun

bertambah. Hal ini akan menjadikan sebuah masalah baru yang akan menambah

masalah yang telah ada sebelumnya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan sarana kesehatan pemerintah

telah berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana kesehatan, di antaranya

dengan membuat jaminan pemeliharaan kesehatan berupa asuransi sosial

kesehatan seperti asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) yang

menjangkau 60 juta orang penduduk. Begitu juga dengan Jaminan Kesehatan

Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang

sedang disusun pemerintah. Jaminan Sosial itu meliputi jaminan pensiun, jaminan

kematian, jaminan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), jaminan kesejahteraan

karyawan serta jaminan pemeliharaan kesehatan. JKN merupakan satu dari lima

subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional yang baru direvisi oleh Kementrian

Kesehatan dalam rangka menyesuaikan dengan desentralisasi kelima subsistem itu

1 Anna Kurniati dan Ferry Efendi, Kajian Sumber Daya Manusia Kesehatan di Indonesia,
(Jakarta: Salemba Medika, 2012), hal. 47.
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adalah pembiayaan kesehatan, upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia,

pemberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan.2

Kementrian Kesehatan menata pembiayaan kesehatan mengingat biaya

kesehatan terus meningkat seiring inflasi dan kemajuan teknologi kedokteran.

Anggaran pembangunan kesehatan pemerintah akan digunakan untuk membiayai

upaya kesehatan masyarakat (public health) dan upaya kesehatan perorangan

penduduk miskin. Sedangkan upaya kesehatan perorangan penduduk mampu

harus dibiayai sendiri lewat kepesertaan dalam asuransi sosial kesehatan (JKN).

JKN disebutkan sebagai asuransi bersifat wajib bagi seluruh penduduk. Preminya

6-8 persen dari penghasilan. Setengahnya dibayar pekerja, sisanya ditanggung

majikan/perusahaan. Premi penduduk miskin ditanggung negara. Premi sektor

formal dipotong dari pendapatan, sedangkan premi sektor informal dikumpulkan

dengan sistem tersendiri. Pengumpulan dilakukan oleh Badan Administrasi SJSN

yang bersifat wali amanah. Sedangkan pengelolanya adalah badan-badan yang

bersifat nirlaba. Jika SJSN diterapkan, ansuransi kesehatan pegawai negeri

(Askes) dan jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja (Jamsostek) akan

diintegrasikan, sehingga hanya ada satu asuransi kesehatan wajib. Seluruh

penduduk yang tercakup akan mendapat layanan kesehatan dasar standar. Bagi

penduduk mampu yang menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih “mewah”

bisa menambah keikutsertaan pada asuransi kesehatan komersial maupun Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sukarela. Saat ini Peraturan

Pemerintah tentang JPKM sukarela sedang diproses. Dalam JKN ada standar

2 Dumilah Ayuningtyas, Jaminan Kesehatan Nasional Dan Transformasi Jaminan Sosial,
(Jakarta: Azza Grafika, 2014), hal. 29-30.
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pelayanan dan standar mutu yang ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan

kesehatan (dokter swasta, klinik, puskesmas, rumah sakit) yang ikut serta harus

mengikuti standar. Dalam sistem ada empat pihak terkait, yaitu peserta asuransi,

badan administrasi, badan pengelolah dan penyelenggaraan pelayanan

kesehatan.3

Dalam sistem itu ada ikatan kerja/kontrak, siklus kendali mutu, pemantauan

utilisasi dan penanganan keluhan. Dengan demikian ada kendali biaya dan mutu.

Nantinya tidak boleh lagi ada pemeriksaan, pemberian obat atau tindakan yang

berlebihan. Misalnya, bedah caesar tanpa indikasi. Sebaliknya, pelayanan

kesehatan tidak boleh kurang dari standar. Peserta berhak mengadu dan keluhan

akan ditangani. Jika terbukti, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kena sanksi.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan akan terdorong meningkatkan mutu

pelayanan, jika tidak ikut sistem mereka sulit mendapatkan pasien, karena hampir

tidak ada lagi orang yang membayar dari kantung sendiri seperti saat sekarang ini.

Namun, untuk merealisasikan semua ini tentunya diperlukan dana dan anggaran

yang sangat besar yang tentunya akan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).4

BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk

pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat, Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk

untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-

3 Ibid, hal. 33.
4 Ibid, hal. 34.
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undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011.

Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba, dan Program BPJS Kesehatan

2014 ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2014. Dengan adanya Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS bertujuan untuk memberikan perlindungan

kesehatan agar setiap peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan,

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program kesehatan untuk

mewujudkan masyarakat dengan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

medis.5

Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi, pemerintah

bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan. Usaha ke arah itu

telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan

sosial di bidang kesehatan, di antaranya adalah melalui PT. Askes (Persero) dan

PT. Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima

pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak

mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun

demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi. Biaya

kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali.6

5 Hasbullah Thabrany, Jaminan Kesehatan Nasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.
66.

6 Ibid, hal. 67.
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS

adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan

sosial (UU No. 24 Tahun 2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah

jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau

iurannya dibayar oleh pemerintah.7

Adanya pengeluaran yang tidak terduga apabila seseorang terkena penyakit,

apalagi tergolong penyakit berat yang menuntut stabilisasi yang rutin seperti

hemodialisa atau biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada

penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada

umumnya menjadi biaya perawatan dirumah sakit, obat-obatan, operasi, dan lain

lain. Hal ini tentu menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri maupun

keluarga. Dapat disimpulkan, bahwa kesehatan tidak bisa digantikan dengan uang,

dan tidak ada orang kaya dalam menghadapi penyakit karena dalam sekejap

kekayaan yang dimiliki seseorang dapat hilang untuk mengobati penyakit yang

dideritanya. Begitu pula dengan resiko kecelakaan dan kematian. Suatu peristiwa

yang tidak kita harapkan namun mungkin saja terjadi kapan saja dimana

kecelakaan dapat menyebabkan merosotnya kesehatan, kecacatan, ataupun

kematian karenanya kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun

7 Ibid, hal. 68.
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permanen. Belum lagi menyiapkan diri pada saat jumlah penduduk lanjut usia

dimasa datang semakin bertambah. Pada tahun Pada 2030, diperkirakan jumlah

penduduk Indonesia adalah 270 juta orang. 70 juta di antaranya diduga berumur

lebih dari 60 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2030 terdapat 25%

penduduk Indonesia adalah lansia. Lansia ini sendiri rentan mengalami berbagai

penyakit degeneratif yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan berbagai

dampak lainnya. Apabila tidak aday ang menjamin hal ini maka suatu saat hal ini

mungkin dapat menjadi masalah yang besar.8

Seperti menemukan air di gurun, ketika Presiden Megawati mensahkan UU

No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 19 Oktober

2004, banyak pihak berharap tudingan Indonesia sebagai ”negara tanpa jaminan

sosial” akan segera luntur dan menjawab permasalahan di atas. Munculnya UU

SJSN ini juga dipicu oleh UUD Tahun 1945 dan perubahannya Tahun 2002 dalam

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34

ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan untuk mengembangkan Sistem Jaminan

Sosial Nasional. Hingga disahkan dan diundangkan UU SJSN telah melalui proses

yang panjang, dari tahun 2000 hingga tanggal 19 Oktober 2004.9

Diawali dengan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, di mana Presiden

Abdurrahman Wahid menyatakan tentang Pengembangan Konsep SJSN.

Pernyataan Presiden tersebut direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep

tentang Undang-Undang Jaminan Sosial (UU JS) oleh Kantor Menko Kesra (Kep.

8 Irdam Ahmad dan Ilyas Saad, Kajian Implementasi Kebijakan Trilogi Pembangunan di
Indonesia, (Jakarta: STEKPI, 2006), hal. 32-33.

9 Ibid, hal. 34.
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Menko Kesra dan Taskin No. 25KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000, tanggal 3

Agustus 2000, tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial

Nasional). Sejalan dengan pernyataan Presiden, DPA RI melalui Pertimbangan

DPA RI No. 30/DPA/2000, tanggal 11 Oktober 2000, menyatakan perlu segera

dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat sejahtera. Dalam Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI

oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001

(Ketetapan MPR RI No. X/ MPR-RI Tahun 2001 butir 5.E.2) dihasilkan Putusan

Pembahasan MPR RI yang menugaskan Presiden RI “Membentuk Sistem

Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang

lebih menyeluruh dan terpadu”. Pada tahun 2001, Wakil Presiden RI Megawati

Soekarnoputri mengarahkan Sekretaris Wakil Presiden RI membentuk Kelompok

Kerja Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pokja SJSN).10

Program jaminan sosial adalah bersifat wajib dan diarahkan untuk

mencakup seluruh rakyat yang akan dicapai secara bertahap agar hak setiap orang

atas jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dapat terwujud.

Undang-Undang tersebut juga berisikan dan bertujuan untuk memberikan

perlindungan bagi fakir miskin serta orang tidak mampu yang pembiayaan

kesehatannya nantinya akan bisa dijamin oleh pemerintah kita. SJSN ini juga

merupakan suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa

badan penyelenggara jaminan sosial. Undang undang SJSN menggantikan

program jaminan sosial dan Jaminan Asuransi Kesehatan yang ada sebelumya.

10 Ibid, hal. 36.
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Seperti halnya ASKES (Asuransi Kesehatan), Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(Jamsostek), Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), dan juga Asuransi

Kesehatan ABRI (ASABRI) yang dinilai kurang berhasil dalam memberikan

manfaat yang berarti kepada para penggunanya. BPJS Kesehatan adalah

merupakan transformasi PT. Askes, Jamsostek, Jamkesmas serta layanan jaminan

kesehatan Kemenhan TNI POLRI yang dimulai pada 1 Januari 2014. Sedangkan

BPJS Ketenagakerjaan Jamsostek adalah merupakan transformasi PT. Jamsostek

yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan selambat-lambatnya sudah

beroperasi paling lambat pada tanggal 1 Juli 2015. Sedangkan untuk pengalihan

PT. ASABRI dan PT. TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan Jamsostek paling

lambat tahun 2029.11

Adapun tujuan serta juga manfaat daripada jaminan kesehatan bagi

masyarakat adalah sebagai berikut:12

1. Memberikan kemudahan dan juga akses pelayanan kesehatan kepada

peserta di seluruh jaringan fasilitas Jamkesmas.

2. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta,

tidak berlebihan sehingga nantinya akan juga terkendali mutu dan biaya

pelayanan kesehatan tersebut.

3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

11 Tim Pustaka Yustisia, Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS
Ketenagakerjaan, (Jakarta: Visi Media, 2014), hal. 52.

12 Ibid, hal. 52-53.
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B. Profil Singkat tentang BPJS

1. Pengertian BPJS dan Dasar Hukumnya

BPJS merupakan lembaga penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat

nasional, yang dulunya diselenggarakan oleh PT. ASKES dan PT. Jamsostek.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan

PT. ASKES pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 PT. Jamsostek juga akan

digantikan oleh BPJS, yang selanjutnya lembaga ini bertanggung jawab kepada

Presiden dan mempunyai cabang di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota

diseluruh Indonesia.13

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik

yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh

penduduk Indonesia. Kini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terbagi

menjadi dua lembaga besar, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berkedudukan dan berkantor di

ibu kota negara RI. BPJS dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan

kantor cabang di kabupaten/kota. Undang-Undang BPJS mewajibkan

pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan

mentransformasikan penyelenggara saat ini, PT Askes dan PT. Jamsostek, dari

perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan hukum yang

bersifat publik dan nirlaba. Transformasi Jamsostek menjadi BPJS

13 Chazali H. Situmorang, Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia; Transfromasi BPJS:
Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan, (Depok: Cinta Indonesia, 2013), hal. 42-43.
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Ketenagakerjaan harus diselesaikan paling lambat 1 Januari 2014 dan program

ketenagakerjaan harus mulai berjalan paling lambat 1 Juli 2015.14

Jaminan kesehatan merupakan jaminan yang berupa perlindungan

kesehatan agar setiap peserta memperoleh manfaat pemeliharaa kesehatan dan

juga perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan

kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau pun iurannya dibayar oleh

pemerintah dalam hal ini. Inilah yang dimaksud dengan pengertian definisi

jaminan kesehatan.15

Maksud pengertian prinsip asuransi sosial adalah:

a. Kegotongroyongan antara si kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang

tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.

b. Kepersertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif.

c. Iuran berdasarkan persentase upah/ penghasilan.

d. Bersifat nirlaba.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip ekuitas adalah kesamaan

dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang terikat

dengan besaran iuran yang dibayarkan. Kesamaan memperoleh pelayanan

adalah kesamaan jangkauan finansial ke pelayanan kesehatan.16

Apa perbedaan antara BPJS Kesehatan dengan JKN? Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sementara

14 Ibid, hal. 44-45.
15 Tim Pustaka Yustisia, Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS,

(Jakarta: Visi Media, 2014), hal. 61.
16 Ibid, hal. 63.
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Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pelayanan kesehatan

terbaru yang sistemnya menggunakan sistem asuransi. Artinya, seluruh warga

Indonesia nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan

kesehatan di masa depan. Antara JKN dan BPJS tentu berbeda. JKN

merupakan nama programnya, sedangkan BPJS merupakan badan

penyelenggaranya yang kinerjanya nanti diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan

Sosial Nasional). Singkatnya, Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan

oleh BPJS menggantikan program jaminan kesehatan yang dulunya

diselenggarakan oleh PT. Askes dan juga PT. Jamsostek.17

Pembangunan kesehatan pada saat masa sekarang ini masih dihadapkan

pada permasalahan belum optimalnya akses, keterjangkauan dan mutu

pelayanan kesehatan, antara lain disebabkan oleh sarana pelayanan kesehatan

Rumah Sakit, puskesmas dan jaringannya belum sepenuhnya dijangkau oleh

masyarakat, terutama bagi penduduk miskin terkait dengan adanya permasalah

dalam hal biaya dan juga jarak pelayanan kesehatan yang bisa dijangkau.

Pembiayaan kesehatan cenderung meningkat tetapi di sisi lain belum

sepenuhnya dapat memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat.

Jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan kurang mampu telah

mampu meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan.

Namun hal ini belum sepenuhnya bisa untuk meningkatkan status kesehatan

masyarakat miskin akibat fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang masih

belum memadai terutama untuk masyarakat daerah tertinggal, terpencil,

17 Much. Nurachmad, Tanya Jawab Seputar Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak, (Jakarta: Visi
Media, 2009), hal. 37-38.
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perbatasan dan juga kepulauan. Diharapkan pada tahun 2019 nanti seluruh

warga negara Indonesia sudah mempunyai jaminan kesehatan tanpa terkecuali

yang akan dimulai secara bertahap pada tahun 2014 ini. BPJS sendiri berharap

bisa menanggung segala jenis penyakit. Pemerintah akan menggelotorkan

subsidi sebesar Rp 15,9 triliun untuk 86 juta warga miskin/ kurang mampu

melalui APBN pada tahap awal ini.18

Landasan hukum BPJS Kesehatan adalah; Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam Pengelolaan BPJS Kesehatan,

manajemen berpedoman pada tata kelola yang baik antara lain: (1) Pedoman

Umum Good Governance BPJS Kesehatan, (2) Board Manual BPJS

Kesehatan, (3) Kode Etik BPJS Kesehatan.19

2. Visi dan Misi BPJS

Visi BPJS Kesehatan: “Cakupan Semesta 2019” Paling lambat 1 Januari

2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS

Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.20

18 Ibid, hal. 42-43.
19 Ibid, hal. 45.
20 Asih Eka Putri, Paham JKN: Jaminan Kesehatan Nasional, (Friedrich-Ebert-Stiftung,

2014), hal. 37.
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Adapun misi BPJS Kesehatan:21

a. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan

mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN).

b. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan

yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang

optimal dengan fasilitas kesehatan.

c. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana

BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk

mendukung kesinambungan program.

d. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip

tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai

untuk mencapai kinerja unggul.

e. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan

evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh

operasionalisasi BPJS Kesehatan.

f. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi

untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan.

3. Kepesertaan

Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang

bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar

iuran, meliputi:22

21 Ibid, hal. 37-38.
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1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI), yaitu: fakir miskin

dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), terdiri

dari:

a. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya: (1) Pegawai Negeri

Sipil, (2) Anggota TNI, (3) Anggota Polri, (4) Pejabat Negara, (5)

Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, (6) Pegawai Swasta, dan

(7) Pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d f yang menerima upah.

Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam)

bulan.

b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya: (1) Pekerja

di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan (2) Pekerja yang

tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah, termasuk WNA

yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya: (1) Investor; (2) Pemberi

kerja, (3) Penerima pensiun, terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil yang

berhenti dengan hak pension, anggota TNI dan anggota Polri yang

berhenti dengan hak pension, pejabat negara yang berhenti dengan

hak pension, janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima

pensiun yang mendapat hak pension, penerima pensiun lain, dan

janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lain yang

22 Diakses tanggal 23 Juni 2016 dari https://bpjs-kesehatan.go.id/
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mendapat hak pensiun. (4) Veteran, (5) Perintis kemerdekaan, (6)

Janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis

kemerdekaan; dan (7) Bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d

e yang mampu membayar iuran.

Adapun anggota keluarga yang ditanggung adalah: (1) Pekerja penerima

upah, yaitu (a) Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak

kandung, anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(b) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang

sah, dengan kriteria; tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai

penghasilan sendiri, dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum

berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

(2) Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Peserta dapat

mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas). (3)

Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi

anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua. (4) Peserta dapat

mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi kerabat lain

seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lain-lain.

4. Manfaat

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi:23

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non

spesialistik mencakup:

23 Ibid
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1. Administrasi pelayanan

2. Pelayanan promotif dan preventif

3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis

4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif

5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

6. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis

7. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama

8. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan

mencakup:

1. Rawat jalan, meliputi: (a) Administrasi pelayanan, (b) Pemeriksaan,

pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan sub

spesialis, (c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi

medis, (d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai,

(e) Pelayanan alat kesehatan implant, (f) Pelayanan penunjang

diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medis, (g) Rehabilitasi

medis, (h) Pelayanan darah, (i) Peayanan kedokteran forensic, (j)

Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.

2. Rawat Inap yang meliputi: (a) Perawatan inap non intensif, (b)

Perawatan inap di ruang intensif, (c) Pelayanan kesehatan lain yang

ditetapkan oleh Menteri.
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5. Iuran

Ketentuan pembayaran iuran sebagai berikut:24

a. Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran

dibayar oleh Pemerintah.

b. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga

Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota

Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri

sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan:

3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar

oleh peserta.

c. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN,

BUMD dan Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji atau Upah per

bulan dengan ketentuan: 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja

dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.

d. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari

anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar

sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan,

dibayar oleh pekerja penerima upah.

e. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara

kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lain-lain); peserta pekerja bukan

penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:

24 Ibid.
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1. Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus Rupiah) per orang per

bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

2. Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu Rupiah) per orang per bulan dengan

manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) per orang per bulan dengan

manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

f. Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda,

duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan,

iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh

lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a

dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh

pemerintah.

g. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. Tidak

ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli

2016 denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari

sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan

memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka dikenakan denda

sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan

tertunggak, dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan.

2. Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).
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6. Prosedur Pendaftaran Peserta JKN BPJS Kesehatan25

a. Pendaftaran Bagi Penerima Bantuan Iuran/ PBI

Pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi peserta

PBI dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi dan divalidasi

oleh Kementerian Sosial. Selain peserta PBI yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat, juga terdapat penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah

Daerah berdasarkan SK Gubernur/ Bupati/ Walikota bagi Pemda yang

mengintegrasikan program Jamkesda ke program JKN.

Pendafataran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah/ PPU

1. Perusahaan/ badan usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta

anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan:

(a) formulir registrasi badan usaha/ badan hukum lainnya. (b) Data

Migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang

ditentukan oleh BPJS Kesehatan.

2. Perusahaan/ badan usaha menerima nomor Virtual Account (VA)

untuk dilakukan pembayaran ke bank yang telah bekerja sama

(BRI/Mandiri/BNI).

3. Bukti pembayaran iuran diserahkan ke Kantor BPJS Kesehatan untuk

dicetakkan kartu JKN atau mencetak e-ID secara mandiri oleh

Perusahaan / Badan Usaha.

25 Ibid.
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b. Pendaftaran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah/ PBPU dan

Bukan Pekerja

1. Pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja

a. Calon peserta mendaftar secara perorangan di Kantor BPJS

Kesehatan

b. Mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang ada di Kartu

Keluarga

c. Mengisi formulir Daftar Isian Peserta (DIP) dengan melampirkan:

foto kopi Kartu Keluarga (KK), Foto kopi KTP/ Paspor, masing-

masing 1 lembar, foto kopi buku tabungan salah satu peserta yang

ada di dalam Kartu Keluarga, pas foto 3 x 4, masing-masing

sebanyak 1 lembar.

d. Setelah mendaftar, calon peserta memperoleh nomor Virtual

Account (VA).

e. Melakukan pembayaran iuran ke bank yang bekerja sama

(BRI/Mandiri/BNI).

f. Bukti pembayaran iuran diserahkan ke kantor BPJS Kesehatan

untuk dicetakkan kartu JKN. Pendaftaran selain di Kantor BPJS

Kesehatan, dapat melalui Website BPJS Kesehatan

2. Pendaftaran Bukan Pekerja Melalui Entitas Berbadan Hukum

(Pensiunan BUMN/BUMD)

Proses pendaftaran pensiunan yang dana pensiunnya dikelola oleh

entitas berbadan hukum dapat didaftarkan secara kolektif melalui entitas
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berbadan hukum yaitu dengan mengisi formulir registrasi dan formulir

migrasi data peserta.

7. Pertanggung Jawaban BPJS

BPJS Kesehatan wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang

diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen

klaim diterima lengkap. Besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan

ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan asosiasi

Fasilitas Kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif

yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas

besaran pembayaran, Menteri Kesehatan memutuskan besaran pembayaran atas

program JKN yang diberikan. Asosiasi Fasilitas Kesehatan ditetapkan oleh

Menteri Kesehatan.Dalam JKN, peserta dapat meminta manfaat tambahan

berupa manfaat yang bersifat non medis berupa akomodasi. Misalnya: Peserta

yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi daripada haknya, dapat

meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau

membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan

biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan, yang disebut

dengan iur biaya (additional charge). Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi

peserta PBI.Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya,

BPJS Kesehatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk

laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan (periode 1 Januari

sampai dengan 31 Desember). Laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik
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dikirimkan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat

tanggal 30 Juni tahun berikutnya. Laporan tersebut dipublikasikan dalam

bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling

sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara

nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.26

26 Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi, (Jakarta:
Kompas, 2011), hal. 81.


