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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sebelum krisis ekonomi tahun 1996/ 1997, secara umum biaya 

kesehatan yang tersedia di Indonesia masih rendah, yaitu US$ 12/ kapita/ 

tahun. Jumlah ini termasuk dana yang bersumber dari pemerintah dan non 

pemerintah (pengeluaran langsung rumah tangga, perusahaan swasta dan 

sistem asuransi kesehatan). Jika dibandingkan dengan negara-negara 

tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Philiphina bahkan 

Myanmar, biaya kesehatan Indonesia jauh lebih rendah daripada yang telah 

dialokasikan. Kontribusi pemerintah juga dirasakan cukup kecil, yaitu sekitar 

2.5% dari total anggaran pemerintah.1 

Sebelum kebijakan otonomi daerah, sebagian besar dari total biaya 

kesehatan yang bersumber dari pemerintah dialokasikan melalui 

Departemen Kesehatan (tingkat pusat). Implikasinya adalah alokasi 

anggaran kesehatan direncanakan oleh pusat akan aman sampai ke 

kabupaten/ kota, tanpa harus khawatir direalokasi untuk sektor lain. 

Kontribusi dana dari provinsi dan kabupaten pada periode itu relatif kecil.2 

                                                           
1
Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan Perlengkapan, Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, Indonesia National Health Occount 1995-2002, Jakarta, Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia, 2004. 
2
Hasbullah Thabrany, Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di 

Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005, hlm 3-6. 
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Terdapat beberapa alasan rendahnya anggaran kesehatan terutama 

yang bersumber dari pemerintah. Keterbatasan dana pemerintah menjadi 

alasan utama rendahnya kontribusi pemerintah untuk sektor kesehatan. 

Selain itu, persepsi para aparat pemerintah non-kesehatan (pemangku 

kepentingan/ stakeholder) yang belum memandang kesehatan sebagai hal 

yang penting, padahal masyarakat yang sehat akan lebih produktif dalam 

mendorong percepatan roda perekonomian suatu negara. Para profesional 

kesehatan juga masih mempunyai keterbatasan dalam melakukan advokasi 

untuk meyakinkan penentu kebijakan, khususnya kebijakan alokasi 

anggaran. Meskipun besaran dana kesehatan dirasakan kurang, hal lainnya 

yang perlu dicermati adalah pemanfaatannya, dimana terjadi 

kecenderungan peningkatan biaya kesehatan.3,4 

Total pengeluaran biaya kesehatan di Indonesia dari tahun 1995 

sampai tahun 2002 hampir selalu mengalami kenaikan, dengan tren yang 

fluktuatif. Pada kurun waktu tersebut terjadi kenaikan yang cukup drastis 

dari sisi nominal rupiahnya, yaitu dari 5,68 triliun menjadi 41,4 triliun atau 

terjadi kenaikan sekitar 86%. Persentase kenaikan biaya pengeluaran 

kesehatan tertinggi terjadi pada saat krisis ekonomi nasional (1995-1996) 

yaitu mencapai kenaikan sebesar 42,7%. Jika dibandingkan dengan 

kenaikan growth domestic product (GDP) pada tahun tersebut hanya terjadi 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Abdul Khakim, 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Penerbit 

PT Citra Aditya Bakti, hlm 106-108. 
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kenaikan sebesar 27,9%. Jadi kenaikan total biaya kesehatan adalah  14% 

lebih tinggi dari kenaikan GDP. Dilihat dari nilai nominalnya, antara tahun 

1995-1998 total biaya kesehatan mengalami kenaikan tiga kali lipat.5 

Pada masa krisis yaitu tahun 1997-1998 terdapat kenaikan total biaya 

kesehatan sebesar 35,5% dan pada puncaknya tahun 1998-1999, terjadi 

peningkatan sebesar 16,9% dan biaya kesehatan meningkat drastis. Dari 

kejadian tersebut dapat diasumsikan bahwa terjadi penurunan utilisasi 

pelayanan kesehatan sebagai dampak dari krisis tersebut. Pada tahun 1998 

terjadi kenaikan yang seimbang antara GDP dan total biaya kesehatan, 

yaitu kenaikan sebesar 35,5% GDP dan 34,32% total biaya kesehatan.6 

Tahun 2000 merupakan titik puncak terjadinya kenaikan inflasi sektor 

kesehatan, karena daya beli masyarakat berada pada titik tertinggi. Pada 

tahun 2001 total biaya kesehatan turun menjadi 33,7 triliun dari sebelumnya 

32,6 triliun, atau terjadi penurunan sebesar 2,97%. Total biaya kesehatan 

lebih banyak ditanggung oleh pihak swasta dan masyarakat dibanding 

pemerintah (30:70). 7  Berdasarkan laporan World Health Report 2000, 

pengeluaran tunai (out of pocket) masyarakat Indonesia untuk kesehatan 

sebesar US$ 26, sedangkan pengeluaran untuk umum hanya sebesar US$ 

21, ini berarti beban pendanaan kesehatan di Indonesia sebagian besar 

ditanggung oleh masyarakat melalui pengeluaran tunai untuk mendapatkan 

                                                           
5
 Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Loc.cit. 

6
Ibid. 

7
Ibid. 
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pelayanan kesehatan. 8  Hasil ini sama dengan hasil yang didapat dari 

penelitian Indonesia National Health Account tahun 1995-2002.9 

Bila merujuk pertumbuhan biaya kesehatan pada masa sebelum 

terjadinya krisis ekonomi, pertumbuhan biaya kesehatan perkapita pada 

tahun 1982 hingga tahun 1983 sampai tahun 1986/ 1987 adalah sebesar 

6,4% per tahun menurut harga berlaku, sedangkan menurut harga konstan 

justru terjadi penurunan sebesar 0,77%. Persentase anggaran kesehatan 

perkapita dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1997 bila dihitung 

berdasarkan harga konstan pertumbuhannya justru turun, yaitu sebesar 

minus 1%, dimana selayaknya pertumbuhannya paling tidak menjadi 

positif.10 

Mewujudkan kesejahteraan umum bagi setiap warga negara 

merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: 

“...mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa...”. Tujuan tersebut diperjelas pada Pasal 28 H UUD 1945 yang 

menyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, 

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan 

                                                           
8
Hasbullah Thabrany, Asuransi Kesehatan…, Loc.Cit. 

9
 Ali Ghufron Mukti Moertjahjo, 2008, Sistem Jaminan Kesehatan: Konsep Desentralisasi 

Terintegrasi, Yogyakarta: Penerbit Magister Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen 

Asuransi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan Asosiasi Jaminan 

Sosial Daerah. 
10

Ibid. 
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sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Konsekuensi dari 

keberadaan undang-undang tersebut adalah pengukuhan peran pemerintah 

untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara agar memperoleh kehidupan 

yang layak.11 

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan suatu 

program jaminan yang diselenggarakan pemerintah untuk memenuhi 

Konvensi International Labour Organization (ILO) tentang hak-hak tenaga 

kerja yang meliputi program jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian 

(JKM), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan pemeliharaan 

kesehatan (JPK). Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi 

international tersebut yang sudah disepakati pada tahun 1952, Indonesia 

berkewajiban memenuhi hak-hak tenaga kerja. Berkaitan dengan 

pemenuhan hak-hak tenaga kerja tersebut, Indonesia telah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Jamsostek). Undang-undang ini 

dikeluarkan dalam waktu hanya seminggu setelah Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut Undang-

Undang Asuransi) yang secara eskplisit memberikan ijin kepada perusahaan 

asuransi jiwa dan kerugian untuk menjual produk asuransi kesehatan.12 

                                                           
11

Ade Candra SIP,  Dinamika Penyusunan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang 
Sistem Jaminan Sosial  Nasional (SJSN), Yogyakarta, Penerbit Gava Media, 2010, hlm 1. 
12

 Hasbullah Thabrany, Asuransi Kesehatan Nasional, Jakarta, Perhimpunan Ahli 
Manajemen Jaminan dan Ahli Asuransi Kesehatan Indonesia, 2005, hlm 55. 
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Program jaminan sosial merupakan program yang diselenggarakan 

oleh semua negara maju di dunia dan merupakan program pemerintah 

dalam rangka ketahanan nasional dalam bidang sosial. Luasnya program 

jaminan sosial tergantung dari kemampuan ekonomi dan kemampuan umum 

suatu negara. Organisasi tenaga kerja dunia atau ILO menetapkan sembilan 

macam program yang merupakan bagian dari jaminan sosial dalam 

Konvensi Jaminan Sosial Nomor 102 Tahun 1952. Program-program 

tersebut yaitu pemeliharaan kesehatan; tunjangan sakit; jaminan hamil dan 

bersalin (maternity benefit); santunan kecelakaan kerja; tunjangan cacat; 

tunjangan kematian; tunjangan hari tua; santunan pengangguran; dan 

tunjangan keluarga. Secara umum Indonesia sudah hampir memenuhi 

kesembilan program tersebut, hanya saja beberapa program digabung 

menjadi satu. Istilah program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang 

digunakan memang tidak lepas dari pengaruh Departemen Kesehatan yang 

pada saat yang sama mengembangkan program Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (JPKM).13,14 

Pada tahun 1992 Indonesia telah mempunyai undang-undang yang 

mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja yaitu Undang-Undang 

Jamsostek. Program Jamsostek wajib diikuti oleh seluruh pemberi kerja 

                                                           
13

Ibid. 
14

 Ali Ghufron Mukti Moertjahjo, Op.cit., hlm 18-19. 
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(perusahaan, dalam arti seluruh lembaga yang menjalin hubungan 

ketenagakerjaan termasuk diantaranya lembaga seperti yayasan, rumah 

sakit, sekolah, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya). Pada tahap 

pertama program ini hanya diwajibkan kepada pemberi kerja atau majikan 

yang memiliki 10 orang karyawan atau lebih, atau membayar upah lebih dari 

satu juta rupiah per bulan. Jadi pemberi kerja yang hanya memiliki empat 

orang karyawan tetapi membayar upah (bukan gaji pokok, tetapi take home 

pay) lebih dari satu juta rupiah untuk keempat karyawan tersebut, wajib 

mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program Jamsostek.15 

Undang-Undang Jamsostek kemudian dilengkapi dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menjabarkan lebih lanjut tentang 

program Jamsostek secara rinci. Dalam Undang-Undang Asuransi tidak 

disebutkan bahwa penyelenggara program Jamsostek adalah PT. (Persero) 

Jamsostek. Penunjukan PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara 

adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang 

Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Sebelum peraturan pemerintah ini dikeluarkan penyelenggaraan Jamsostek 

                                                           

15
Hasbullah Thabrany, Asuransi Kesehatan Nasional…. Loc.cit. 18-19. 
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dilaksanakan oleh PT. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT. Astek) yang 

merupakan pendahulu PT. Jamsostek.16 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kewajiban JPK 

dibatasi hanya pada pemberi kerja yang belum memberikan jaminan 

kesehatan yang lebih baik dari yang diberikan oleh JPK Jamsostek. Undang-

Undang Jamsostek dan Undang-Undang Asuransi yang dikeluarkan pada 

bulan Februari tahun 1992 dan peraturan pemerintah untuk kedua undang-

undang tersebut juga baru dikeluarkan setahun kemudian.17 

Provisi opting out yaitu perusahaan atau pemberi kerja dapat membeli 

asuransi kesehatan atau menyediakan sendiri pelayanan kesehatan sangat 

mempengaruhi perkembangan program JPK Jamsostek. Meskipun klausul 

tersebut menyebutkan bahwa perusahaan yang diberikan harus lebih baik 

dari yang diberikan JPK Jamsostek, dalam prakteknya hal ini belum bisa 

dikendalikan. Di lain pihak, banyak perusahaan yang atau pemberi kerja 

menilai bahwa jaminan yang diberikan Jamsostek tidak memenuhi harapan 

mereka, baik kualitasnya maupun jumlahnya. Akibatnya, banyak perusahaan 

yang tidak mendaftarkan karyawannya ke Jamsostek.18,19  

                                                           
16

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 
184. 

17
Hasbullah Thabrany, Asuransi Kesehatan…,Op.Cit. hlm 61. 

18
Ibid. hlm 61-62. 

19
 Mulyadi Nitisusastro, 2013, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, Bandung: 

Penerbit Alfabeta, hlm 23-25. 
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Perkembangan kepesertaan JPK Jamsostek berjalan sangat lambat, 

jika dibandingkan dengan potensi jumlah peserta yang memenuhi syarat, 

sehingga pemenuhan kesehatan tenaga kerja belum berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya Undang-Undang 

SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut Undang-Undang BPJS) 

diharapkan dapat menjadi salah satu usaha untuk memenuhi hak kesehatan 

tenaga kerja.20 

Undang-Undang Jamsostek dibentuk untuk memberikan 

perlindungan sosial bagi tenaga kerja agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan produktivitasnya. Implikasi tidak wajibnya kepesertaan 

Jamsostek bagi pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program 

pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja seperti yang disebutkan pada 

Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Tahun 1993 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebabkan 

kepesertaan Jamsostek tidak optimal. Pemberlakuan Undang-Undang 

BPJS menjadi topik yang menarik untuk dipelajari terutama terkait 

pemenuhan hak kesehatan terhadap buruh.21  

                                                           
20

 Adrian Sutedi, Loc.Cit. 
21

 Sri Lestari Rahayu, 2012, Bandung: Bantuan Sosial di Indonesia, Fokusmedia, hlm 17-18.  
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Presiden Republik Indonesia menandatangani sejumlah peraturan 

pemerintah dan keputusan presiden terkait dengan pelaksanan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional pada tanggal 24 Desember 2013. Dengan 

demikian, jaminan kesehatan nasional siap dilaksanakan pada tanggal 1 

Januari 2014. Peraturan-peraturan yang disahkan tersebut antara lain 

adalah Peraturan Pemerintah tentang Aset, Liabilitas, dan Modal Awal 

Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, 

Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (termasuk besaran iuran), serta 

Peraturan Presiden tentang Gaji Dewan Pengawas dan Direksi BPJS.22 

Undang-Undang BPJS tidak memberikan ruang kepada pengusaha 

untuk meneruskan pola opting out seperti pada Undang-Undang Jamsostek 

dan penyelengaraan JPK harus diserahkan dan ikut BPJS Kesehatan. 

Pekerja dan pemberi kerja harus membayar iuran kesehatan sebagai 

kewajiban untuk mendapat manfaat jaminan kesehatan yang komprehensif 

sesuai indikasi medis.  

Penelitian-penelitian tentang program BPJS kesehatan sebagian 

besar adalah penelitian yang kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu 

penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Pamella Rina 

Maha Lina yang meniliti tentang kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di 

                                                           
22

Erlangga Djumena, Jaminan Kesehatan per 1 Januari 2014, Internet 27 Oktober 
2014,http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/12/26/1214221/Jaminan.Kesehatan.per.1
.Januari.2014 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/12/26/1214221/Jaminan.Kesehatan.per.1.Januari.2014
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/12/26/1214221/Jaminan.Kesehatan.per.1.Januari.2014
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Puskesmas Kota Wilayah Utara Kota Kediri.23 Penelitian lainnya yang juga 

terkait kualitas pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Baby Silvia Putri dan Lindawati Kartika yang meneliti 

tentang pengaruh kualitas pelayanan BPJS Kesehatan terhadap pengguna 

perspektif dokter rumah sakit Hermina Bogor. 24   Penelitian tentang 

perbedaan pengaturan hak kesehatan buruh yang diselenggarakan oleh 

Jamsostek dan BPJS Kesehatan belum pernah dilakukan. Penulis tertarik 

untuk mempelajari lebih lanjut bagaimanakah perbedaan pengaturan hak 

kesehatan buruh yang diatur oleh Jamsostek dengan yang diatur oleh 

program BPJS Kesehatan sehingga penulis melakukan penelitian yang 

berjudul “Hak Kesehatan Buruh Sejak Era Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Hingga Era Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan”.   

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pengaturan hak kesehatan buruh era Jamsostek? 

2. Bagaimanakah pengaturan hak kesehatan buruh era Jaminan 

Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan? 

3. Bagaimana perbedaan pengaturan hak kesehatan buruh era 

Jamsostek dengan era BPJS Kesehatan? 

                                                           
23

 Pamella Rina Maha Lina, Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Kota 
Wialyah Utara Kota Kediri, Jurnal Unesa, 2017 diakses dari 
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/17587/42/article. 
24

 Baby Silvia Putri dan Lindawati Kartika, Pengaruh Kualitas Pelayanan BPJS Terhadap 
Pengguna Perspektif Dokter Rumah Sakit Hermina Bogor, Jurnal Riset Manajemen dan 
Bisnis, Volume 2, Nomor 1, 2017, hlm 1-12.  

http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/17587/42/article
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mendapatkan gambaran hak kesehatan buruh pada era Jamsostek. 

2. Mendapatkan gambaran hak kesehatan buruh pada era Jaminan 

Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. 

3. Mendapatkan gambaran perbedaan hak kesehatan buruh pada era 

Jamsostek dengan era BPJS Kesehatan.  
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif 

terhadap peninjauan hak kesehatan buruh di Indonesia. Secara 

teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan bidang ilmu hukum pada 

umumnya dan khususnya peninjauan ketentuan hak kesehatan 

buruh terkait diberlakukannya Undang-Undang BPJS. Selain itu 

dalam penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan 

bagi penyempurnaan hukum kesehatan dalam hal pemenuhan hak 

kesehatan buruh. 

2. Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan kepada: 

a. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait ketentuan tentang 

hak kesehatan buruh. 

b. Pengusaha/ pemberi kerja tentang ketentuan yang diberlakukan 

di tempat kerja terkait pemenuhan hak kesehatan buruh. 

c. Buruh sebagai tenaga kerja yang mempunyai kewajiban dan hak 

yang harus dipenuhi khususnya yang terkait dengan bidang 

kesehatan. 

3. Manfaat bagi penulis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan 

dapat memperoleh kesempatan untuk lebih mendalami, memperluas 

dan memperdalam pengetahuan tentang perbedaan ketentuan hak 
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kesehatan buruh di Indonesia sebelum dan setelah diberlakukannya 

Undang-Undang BPJS. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu 

dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas 

permasalahan yang diajukan, dimana data bersumber dari peraturan 

perundangan dan studi pustaka. Objek kajiannya adalah dokumen 

peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.25,26 

2. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan telaah 

terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemenuhan hak 

kesehatan buruh sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang 

BPJS. 

3. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, yang memberikan 

gambaran hak kesehatan buruh di Indonesia secara objektif. Pada 

penulisan tesis ini, peneliti mengkaji aspek ketentuan yang berlaku 

dalam pemenuhan hak kesehatan atas buruh dengan mengumpulkan 

                                                           
25

 Nico Ngani, 2012, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Yogyakarta, Penerbit Buku 
Yustisia, hlm 79. 
26

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Penerbit CV Rajawali, 2005. 
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informasi mengenai pemenuhan hak kesehatan buruh di Indonesia 

berdasarkan atas sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan 

oleh Jamsostek dan sistem yang diselenggarakan oleh BPJS 

Kesehatan. Pengkajian aspek ketentuan tersebut diharapkan dapat 

memberikan gambaran perbandingan pengaturan hak kesehatan 

buruh yang diselenggarakan oleh Jamsostek dan BPJS Kesehatan. 

4. Unsur Penelitian dan Definisi Operasional 

a. Unsur Penelitian 

Berbagai unsur yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Hak kesehatan buruh  

2. Jaminan sosial  

3. Teori tentang asuransi kesehatan 

b. Definisi Operasional 

Buruh yang dimaksud pada penelitian ini dibatasi pada buruh tetap 

penerima upah yang bekerja pada instansi swasta, selanjutnya 

disebut sebagai buruh.  

5. Jenis Data  

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber 

dari:  

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek 

permasalahan yang akan diteliti yaitu dari Undang-Undang Nomor 
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36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pengawas dan Direksi Badan 

Pengawas Jaminan Sosial, Peraturan Presiden tentang 

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 

Jaminan Kesehatan, The International Declaration of Human Right 

tahun 1948 dan Konvensi ILO Tahun 1952 Mengenai (Standar 

Minimal) Jaminan Sosial. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang relevan 

dengan penelitian ini yakni buku-buku yang ditulis oleh para ahli 

hukum, hasil tulisan ilmiah seperti thesis, disertasi, jurnal, 

makalah, laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian, 

antara lain Riset Kesehatan Dasar 2013, 27  Laporan Akhir Tim 

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

                                                           
27

 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia, Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia, 2013. 
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tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,28 paparan Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia tentang Jaminan Kesehatan 

Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, 29  Sosialisasi 

Manfaat Tambahan Program JPK, 30  penelitian oleh Dominirsep 

Ovidius Dodo, SKM, MPH dan Prof..dr.Bhisma Murti tentang 

Manajemen Jaminan Kesehatan, 31  makalah Erik Lewokeda 

tentang BPJS Kesehatan.32 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder yang meliputi kamus bahasa Indonesia, 

kamus bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan 

lain-lain.  

6. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka untuk mencari 

bahan-bahan atau data sekunder.  

                                                           
28

 Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Laporan Akhir Tim Analisis 
dan Evaluasi  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional, Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011. 
29

 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem 
Jaminan Sosial Nasional,Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013. 
30

 Bidang Pelayanan JPK PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sosialisasi Manfaat Tambahan 
JPK, Jakarta, PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 2011. 
31

Dominirsep Ovidius Dodo,SKM., MPH dan Prof. dr. Bhisma Murti, Manajemen Jaminan 
Kesehatan, Internet 24 Oktober 2014, diakses dari http://manajemen-
jaminankesehatan.net/index.php/component/content/article/93-pjj-monev-bpjs/1079-ii-a-
telaah-pustaka 
32

Erik Lewokeda, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Internet, 17 Oktober 2015, 
diakses dari http://lewokedaerik.blogspot.com/2013/12/badan-penyelenggara-jaminan-
sosial_16.html 

http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/component/content/article/93-pjj-monev-bpjs/1079-ii-a-telaah-pustaka
http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/component/content/article/93-pjj-monev-bpjs/1079-ii-a-telaah-pustaka
http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/component/content/article/93-pjj-monev-bpjs/1079-ii-a-telaah-pustaka
http://lewokedaerik.blogspot.com/2013/12/badan-penyelenggara-jaminan-sosial_16.html
http://lewokedaerik.blogspot.com/2013/12/badan-penyelenggara-jaminan-sosial_16.html
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7. Metode Penyajian Data  

  Data yang diperoleh selanjutnya dikemukakan dalam bentuk 

uraian yang sistematis secara tekstual dan untuk menunjukkan 

perbedaan antara pengaturan hak kesehatan buruh pada era Jamsostek 

dan era BPJS Kesehatan, data disajikan dalam bentuk tabel yang disertai 

uraian naratif bab demi bab.   

8. Metode Analisis  

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan 

menjelaskan berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan 

diolah dianilisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan 

mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalah 

dalam penelitian ini.  

F. SISTEMATIKA TESIS 

Tesis disajikan secara sistematis bab demi bab. Bab I merupakan 

pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menerangkan tentang 

alasan pentingnya pembahasan lebih lanjut terhadap perbandingan 

penyelenggaraan Jamsostek dengan BPJS Kesehatan, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penelitian. 

Pada bab II dibahas tinjauan kepustakaan tentang pengertian dan 

konsep yang berkaitan dengan teori hak kesehatan buruh; teori jaminan 
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sosial  dan  jaminan kesehatan nasional; serta teori tentang asuransi 

kesehatan. 

Bab III dari tesis ini membahas tentang hak kesehatan buruh yang 

diatur pada era Jamsostek. Selanjutnya akan dibahas tentang hak kesehatan 

buruh yang diatur pada era BPJS Kesehatan. Pada bab ini juga akan 

dibahas perbedaan pengaturan hak kesehatan buruh pada era Jamsostek 

dengan era BPJS Kesehatan. 

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

terhadap permasalahan terkait dengan ketentuan yang berlaku dalam 

pemenuhan hak kesehatan buruh sesuai dengan bab-bab yang telah 

diuraikan sebelumnya dan pada bagian akhir dilengkapi dengan Daftar 

Pustaka. 

  


