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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Sejarah  dan Dasar Hukum Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja 

Pada awalnya kewajiban pengusaha di Indonesia untuk memeriksakan 

kesehatan pekerjanya hanya diatur dalam perjanjian secara bipartit antara 

buruh dan pengusaha. Pada perkembangan selanjutnya pemerintah 

menetapkan kewajiban tersebut dalam peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan.73  Kesehatan kerja pertama kali tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga 

Kerja serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang 

Ketenagakerjaan mengatur pula mengenai kesehatan kerja pada pasal 108 

ayat (2), yang secara jelas menyebutkan bahwa untuk melindungi kesehatan 

buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan 

upaya kesehatan kerja.74  

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang 

panjang, dimulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 jo. Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri 
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Perburuhan Nomor 48 Tahun 1952 jo. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 

8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan 

Kesehatan Buruh, Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 15 Tahun 1957 

tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, Peraturan Menteri Perburuhan 

Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial, 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-

Pokok Tenaga Kerja.75 

Program jaminan sosial untuk buruh mengalami kemajuan dan 

perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan 

maupun cara penyelenggaraan. Pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak 

sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 

Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja 

(Astek), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/ pengusaha swasta dan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengikuti program Astek. Terbit 

pula Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang Pembentukan 

Wadah Penyelenggara Astek, yaitu Perum Astek.76,77 

Di Indonesia pelayanan kesehatan diatur dalam Kebijaksanaan Umum 

Sistem Kesehatan Nasional, tanggal 2 Maret 1982, sebagai berikut.78 
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a. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh, 
terpadu, merata dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh 
masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat. 

b. Peningkatan upaya kesehatan dilaksanakan berdasarkan tingginya angka 
kematian dan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 
khususnya golongan bayi, anak, ibu dan angkatan kerja. 

c. Upaya kesehatan dilakukan dengan menggunakan hasil pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang biayanya dapat dipikul 
oleh masyarakat dan negara. 

d. Upaya kesehatan dilaksanakan dalam kerjasama lintas sektoral dengan 
semua bidang yang berkaitan dengan kesehatan. 

e. Upaya kesehatan dilakukan dengan menggunakan hasil pengembangan 
yang digunakan dalam ruang lingkup regional dan global. 

f. Sumber-sumber untuk melaksanakan upaya kesehatan digunakan secara 
rasional, sehingga untuk setiap masalah dipilih tindakan yang 
memberikan hasil yang optimal untuk kesejahteraan rakyat.  

g. Upaya kesehatan perlu disesuaikan dengan faktor demografi, geografi, 
sosial budaya termasuk ekonomi, dan kemungkinan pengembangan yang 
berbeda-beda menurut keadaan daerah setempat. 

h. Kemampuan daerah untuk pengelolaan upaya kesehatan secara bertahap 
ditingkatkan agar dapat melaksanakan otonomi di bidang kesehatan 
secara nyata dan bertanggung jawab. 

i. Peranan masyarakat termasuk swasta di bidang kesehatan 
dikembangkan berdasarkan pengarahan dan bimbingan  pemerintah agar 
sesuai dengan upaya pemerintah dan fungsi sosialnya. Masyarakat 
diarahkan kepada upaya di bidang pencegahan yang tiak dilakukan oleh 
pemerintah dan kepada bidang-bidang penyembuhan secara terbatas di 
daerah-daerah dengan keadaan ekonomi yang memungkinkan dan 
golongan penduduk yang mampu membayar. 

j. Penyuluhan kesehatan diarahkan untuk menunjang upaya kesehatan. 
 

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai 

badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Program Jamsostek 

memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi 

tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian 
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berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti 

sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.79 

Undang-Undang Jamsostek mengatur bahwa iuran atau premi jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan 

ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja. Sementara iuran jaminan hari tua 

ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan buruh. Tampak bahwa pemberi 

kerja setiap bulannya harus menyetor ke PT. Jamsostek premi yang nilainya 

sebesar 7,24-11,74% dari total upah yang dibayarkan kepada buruh. Hal ini 

berarti secara rata-rata pemberi kerja setiap tahunnya harus membayar 

tambahan sekitar satu bulan upah untuk dibayarkan kepada PT. Jamsostek 

sebagai iuran. Sementara itu setiap buruh diharuskan untuk menyisihkan 

sebesar 2% dari upah mereka sebagai kontribusi mereka terhadap premi 

jaminan hari tua.80 

Menurut Undang-Undang Jamsostek, pengertian jaminan sosial 

tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk 

santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang 

hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan 

yang dialami oleh buruh berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari 

tua dan meninggal dunia. Semua bentuk manfaat yang diberikan melalui 

program Jamsostek kepada buruh hanya terbatas pada pemenuhan 
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kebutuhan manusia yang bersifat dasar dan minimal untuk menjaga harkat 

dan martabatnya.81,82 

Jamsostek dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk 

mengatasi risiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak bergantung pada 

orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari 

tua maupun keluarganya, bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan 

tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan belas kasihan orang lain. Agar 

pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program Jamsostek 

dilakukan secara gotong royong dimana yang muda membantu yang tua, 

yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu 

yang berpenghasilan rendah.83 

Untuk memahami program Jamsostek lebih lanjut, perlu diketahui pula fungsi 

program tersebut, yaitu: 

a. Perlindungan 

Perlindungan berifat wajib bagi perusahaan yang tidak mampu untuk 

mengikuti asuransi komersial yang lebih baik daripada yang ditawarkan 

jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek. Jaminan sosial yang 

diselenggarakan secara kolektif dan bersifat wajib guna memungkinkan 
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buruh memiliki kepastian memperoleh risiko sosial dan ekonomi yang 

mungkin timbul.   
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b. Produksi 

Perlindungan melalui jaminan sosial bagi buruh dan anggota keluarganya 

memungkinkan buruh untuk lebih memfokuskan perhatian pada 

pekerjaannya. Buruh yang memiliki produktivitas tinggi dan konsentrasi 

penuh pada pekerjaannya akan menguntungkan pemberi kerja karena 

produktivitas kerjanya akan ikut meningkat. 

c. Redistribusi pendapatan 

Program jaminan sosial yang dilaksanakan melalui sistem asuransi sosial, 

buruh memberikan kontribusi sesuai dengan penghasilannya dan 

memperoleh jaminan sesuai dengan kebutuhannya. Penyelenggaraan 

jaminan sosial secara tepat dapat memungkinkan buruh yang 

berpenghasilan tinggi membantu buruh yang berpenghasilan rendah. 

d. Kemasyarakatan 

Tujuan jaminan sosial untuk memberikan perlindungan kepada buruh 

sehingga menimbulkan ketenangan dalam bekerja, serta akan membantu 

terciptanya ketenteraman industri. Selain itu, juga dapat mengurangi 

perselisihan antara buruh dengan pemberi kerja yang pada akhirnya 

dapat mencegah timbulnya keresahan sosial. 

Terdapat dua aspek penting yang tercakup dalam program Jamsostek. 

Pertama, memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup 

minimal bagi tenaga kerja berserta anggota keluarganya, dan yang kedua 
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merupakan penghargaan kepada buruh yang telah menyumbangkan tenaga 

dan pikirannya kepada perusahaan tempat ia bekerja.84 

Menurut Suriaadmadja,85 kriteria masing-masing program Jamsostek sebagai 

berikut: 

1. Jaminan kecelakaan kerja 

Kecelakaan kerja (employment accident) merupakan kecelakaan 
yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit yang diakibatkan 
karena kerja (occupational disease). Jaminan kecelakaan kerja 
memberikan kompensasi untuk perawatan medis, rehabilitasi cacat, 
pengganti upah sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat baik 
sebagian maupun total dan santunan kematian. Kecelakaan kerja dalam 
hal ini termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ke 
tempat kerja dan kembali ke rumah (commuting accident). Oleh karena 
itu, jaminannya termasuk perawatan dan santunan akibat kecelakaan di 
jalan raya yang frekuensi dan intensitasnya semakin tinggi.86 

 
Jaminan kecelakaan kerja bertujuan untuk melindungi buruh dan 

keluarganya dari kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. 

Pemberian santunan kecelakaan kerja meliputi kecelakaan di tempat 

kerja, kecelakaan menuju ke tempat kerja atau pulang dari tempat kerja, 

di tempat lain yang berhubungan dengan pekerjaan/ dalam rangka tugas 

kerja, dan sakit di tempat kerja. Jumlah premi yang ditetapkan adalah 

sebesar 0,24-1,74% dari upah per bulan. Seluruhnya terdapat lima 

tingkatan premi yang didasarkan pada kelompok jenis usaha yang 
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pengelompokannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Pengelompokan ini didasarkan pada persepsi mengenai besarnya risiko 

kecelakaan kerja untuk setiap jenis usaha.87,88 

2. Jaminan hari tua 

Jaminan Hari Tua merupakan program perlindungan bagi buruh 
dan keluarganya yang telah mencapai usia tua dan telah berhenti bekerja, 
juga untuk buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja. Pada 
dasarnya jaminan hari tua merupakan komponen pensiun dasar. Dasar 
penghitungan jaminan ini adalah besarnya total iuran atau premi yang 
telah dibayarkan pemberi kerja dan tenaga kerja. Dengan demikian, jika 
tenaga kerja tersebut membayar premi jaminan hari tuanya sedikit, maka 
dia akan mendapat jaminan hari tua yang sedikit pula, begitu juga 
sebaliknya.89  

 
Besar kecilnya iuran atau premi per bulan ditentukan oleh besar 

kecilnya upah. Pembiayaan program ini sepenuhnya dibebankan kepada 

pemberi kerja dan tenaga kerjanya, dengan komposisi iuran lebih besar 

dibebankan kepada pemberi kerja. Iuran atau premi jaminan hari tua 

ditentukan sebesar 5,7% dari upah, dimana 2% dipotong dari gaji tenaga 

kerja dan 3,7% merupakan kontribusi pemberi kerja. Dana jaminan hari 

tua merupakan sumber dana investasi bagi PT Jamsostek.90 Dengan kata 

lain, jaminan hari tua adalah titipan dana/ hutang PT Jamsostek kepada 
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peserta. Besarnya jasa yang diberikan kepada tenaga kerja bersifat tetap, 

artinya tidak dikaitkan dengan hasil investasi PT Jamsostek.91  

3. Jaminan kematian 

Jaminan kematian diberikan kepada ahli waris tenaga kerja yang 
meninggal dunia sebelum mencapai usia 55 tahun karena setelah 
mencapai usia tersebut tenaga kerja yang bersangkutan akan mendapat 
jaminan hari tua. Apabila tenaga kerja tersebut meninggal dunia setelah 
pensiun (setelah mencapai usia 55 tahun), PT Jamsostek tidak lagi terikat 
pada kewajiban untuk membayar jaminan kematian terhadap ahli waris 
pekerja tersebut. Iuran jaminan kematian ini 0,3% dari upah tenaga kerja 
sebulan dan dibayar oleh pengusaha. Walaupun besarnya iuran 
ditetapkan berdasarkan besarnya upah, tetapi besarnya jaminan 
ditetapkan sama untuk semua tenaga kerja. Menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditetapkan bahwa santunan 
kematian yang diberikan sebesar dua juta rupiah, sedangkan biaya 
pemakaman sebesar enam ratus ribu rupiah.92 

 
Secara ringkas bentuk jaminan yaitu dibayarkan kepada ahli waris 

tenaga kerja dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan 

kerja, dan  diberikan sebesar tiga juta rupiah ditambah dengan biaya 

pemakaman sebesar enam ratus ribu rupiah. Jaminan kematian 

diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga.93 

4. Jaminan pemeliharaan kesehatan  

Setiap buruh yang menderita sakit selama bekerja, berhak 

memperoleh biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, biaya pengangkutan 

dari tempat kerja ke rumah sakit dan dari rumah sakti atau tempat kerja ke 
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rumahnya, serta santunan bila buruh yang bersangkutan sementara tidak 

mampu bekerja. Pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan 

kepada buruh dan anggota keluarganya maksimum dengan tiga orang 

anak. Pemeliharaan kesehatan ini meliputi pelayanan medis dan 

pemberian obat-obatan bagi buruh dan anggota keluarganya yang 

menderita sakit, misalnya dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, obat-

obatan dan penunjang diagnostik termasuk pemeriksaan kehamilan dan 

perawatan persalinan. Selain pelayanan yang bersifat umum tersebut, 

terdapat pula pelayanan khusus yang hanya diberikan kepada anggota 

keluarganya, antara lain pelayanan kacamata, gigi palsu, alat bantu 

dengar, kaki atau tangan palsu dan mata palsu.94,95 

Standar paket pelayanan program jaminan pemeliharaan 

kesehatan meliputi pelayanan khusus dan pelayanan gawat darurat. 

Berbeda dengan program lain dalam jaminan sosial, program jaminan 

pemeliharaan kesehatan tidak memberikan santunan atau bantuan dalam 

bentuk uang tunai (cash benefits), namun berbentuk pelayanan 

kesehatan.96 

Jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa membantu tenaga 

kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari 

pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat 
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bantu dan pengobatan. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program 

jaminan pemeliharaan kesehatan akan diberikan kartu pemeliharaan 

kesehatan (KPK) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan.97 

Keselamatan kerja atau disebut juga Hyperkes (Hygiene Perusahaan 
dan Kesehatan) berkaitan dengan upaya-upaya:98 
1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, baik pada awal bekerja maupun 

secara periodik selama masa kerja. 
2. Tambahan gizi bagi tenaga kerja diberikan makan siang atau dalam 

bentuk lainnya. 
3. Kebersihan lingkungan kerja, termasuk pencegahan dan pengolahan 

limbah. 
4. Pencegahan dan penanggulangan sumber-sumber yang membahayakan 

kesehatan. Sumber-sumber tersebut seperti berikut ini: 
a. Sumber fisik, seperti suara yang terlalu bising, suhu yang terlalu tinggi 

atau rendah, penerangan dan ventilasi yang kurang memadai. 
b. Sumber kimia, seperti gas/ uap, cairan, debu dan bahan kimia yang 

beracun. 
c. Sumber biologi, seperti bakteri, jamur, serangga dan tumbuh-

tumbuhan lain yang timbul dalam lingkungan kerja. 
d. Sumber ergonomis, seperti bersikap keliru sewaktu bekerja, peralatan 

yang tidak cocok dengan buruh, kerja yang terus-menerus berdiri atau 
duduk. 

e. Sumber psikologis, seperti kerja yang dipaksakan, suasana kerja yang 
tidak menyenangkan dan pikiran yang tertekan. 
 
Salah satu penyebab rendahnya jumlah peserta program jaminan 

kesehatan PT Jamsostek adalah adanya peraturan yang memperbolehkan 

perusahaan untuk mengikuti program jaminan kesehatan yang diadakan oleh 

sektor swasta apabila program yang diikuti tersebut memberikan manfaat 
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yang lebih besar daripada manfaat program jaminan kesehatan Jamsostek. 

Oleh karena itu, perusahaan besar pada umumnya tidak bersedia mengikuti 

program Jamsostek. Kebanyakan peserta program Jamsostek adalah 

perusahaan kecil dengan jumlah buruh kurang dari 79 orang. Selain itu 

banyak perusahaan yang menolak membayar premi Jamsostek dan banyak 

pula perusahaan yang mengikuti program tersebut, tetapi tidak mendaftarkan 

seluruh buruh di perusahaannya ke dalam program Jamsostek.99 

Terdapat beberapa cara suatu perusahaan melakukan pelayanan 

kesehatan untuk buruh dan karyawannya, yaitu:100 

a. Penataan terpadu (managed care), yaitu pengurusan pembiayaan 
kesehatan bagi pekerja sekaligus dengan pengurusan pelayanan 
kesehatan. 

b. Sistem reimbursement, yaitu perusahaan membayar biaya pengobatan 
bagi pekerjanya berdasarkan fee for services, artinya dibayar untuk setiap 
pelayanan pengobatan atau kesehatan kerja yang membutuhkan. Sistem 
ini memungkinkan adanya over utilization. 

c. Asuransi. Perusahaan mengikutsertakan buruhnya untuk menjadi peserta 
asuransi yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. 

d. Pemberian tunjangan kesehatan. Perusahaan memberikan tunjangan 
kesehatan kepada pekerja secara lumpsum baik sakit maupun tidak sakit. 

e. Rumah sakit perusahaan. Perusahaan yang mempunyai pekerja yang 
berjumlah besar akan lebih menguntungkan bila mengusahakan suatu 
rumah sakit untuk keperluan pegawai dan keluarganya. Bahkan rumah 
sakit ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar perusahaan. 

f. Peraturan pegawai yang mengatur fasilitas kesehatan di perusahaan. 
Manajemen perusahaan membuat peraturan yang mengatur pemberian 
fasilitas kesehatan perusahaan untuk pekerja. 
 

PT Jamsostek mengalihkan pelayanan kesehatan untuk para peserta 

program jaminan kesehatannya ke pihak ketiga yang disebut organisasi 
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pelayanan kesehatan (main provider). Organisasi tersebut kebanyakan 

adalah pelayanan jasa JPK mandiri (bapel) yang merupakan perusahaan 

asuransi, bukan pelayanan jasa kesehatan. Pembayaran PT Jamsostek 

kepada pemberi jasa kesehatan (rumah sakit, dokter dan bidan) tidak 

diberikan langsung kepada mereka, tetapi dibayarkan melalui organisasi 

pelayanan kesehatan dengan sistem kapitasi. Oleh karena itu, inefisiensi dan 

biaya pelayanan kesehatan yang tinggi tidak dapat dihindarkan karena 

organisasi pelayanan kesehatan tersebut akan mengambil sebagian dari 

pembiayaan PT Jamsostek sebagai keuntungan bagi mereka dan tidak 

diberikan untuk pelayanan kesehatan. Selain itu, kebanyakan organisasi 

pelayanan kesehatan tersebut tidak mengelola pelayanan jasa kesehatan 

mereka sendiri, kebanyakan mereka mensubkontrakkan pelayanan tersebut 

kepada pemberi jasa kesehatan yang sebenarnya. Akibatnya, biaya 

administrasi menjadi lebih tinggi. Diperkirakan sekitar 40% iuran program 

kesehatan Jamsostek habis dipergunakan untuk membayar berbagai biaya 

administrasi, sehingga hanya sebagian kecil iuran peserta program yang 

sebenarnya dipergunakan untuk pelayanan kesehatan. Selain itu, juga tidak 

terdapat prosedur standar yang jelas ketika menyeleksi organisasi pelayanan 

kesehatan oleh kantor PT Jamsostek. Hal ini dapat menimbulkan 

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat PT Jamsostek yang 
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dapat melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyeleksian 

organisasi pelayanan kesehatan.101 

Sebagian besar pemberi jasa kesehatan di Indonesia masih 

menggunakan sistem pembayaran tunai sesuai dengan biaya yang 

dikeluarkan (fee for service). Sementara sistem pembayaran secara kapitasi 

masih jarang dipergunakan, maka kebanyakan pemberi jasa kesehatan (baik 

rumah sakit maupun dokter) kurang berminat menandatangani kontrak kerja 

dengan PT Jamsostek dan karena itu mereka tidak melayani peserta program 

Jamsostek. Tidak mengherankan jika manfaat program kesehatan Jamsostek 

sebenarnya relatif kecil karena pilihan pelayan kesehatan untuk peserta 

program tersebut cukup terbatas. 

Hanya 50% dari perusahaan yang dikategorikan wajib mengikuti 

program Jamsostek yang menyetor iuran ke PT Jamsostek.102  Jumlah ini 

menunjukkan bahwa banyak buruh dan perusahaan yang merasa bahwa 

program Jamsostek tidak membawa manfaat untuk mereka, sehingga 

mereka tidak mau mengikuti program Jamsostek. Selain itu, perusahaan 

diizinkan untuk mensubstitusikan jaminan kesehatan Jamsostek dengan 

program asuransi kesehatan swasta yang dipilih oleh perusahaan sendiri 

oleh program Jamsostek. Akibatnya, sebagian besar perusahaan memilih 

                                                           
101

 Adrian Sutedi, Op.cit., hlm 201. 
102

 International Labor Organization. Social Security and Coverage for All: Restructuring the 
Social Security Scheme in Indonesia – Issues and Options, Jakarta: International Labor 
Organization, 2003, hlm 63. 



57 
 

untuk tidak mengikuti program jaminan kesehatan PT Jamsostek, yang 

menyebabkan makin terbatasnya jumlah benefit yang ditawarkan oleh 

program jaminan kesehatan Jamsostek.103 

Para buruh juga sering mengeluhkan besarnya hambatan birokrasi 

yang dihadapi apabila mereka mengajukan klaim ke PT Jamsostek.104 Hanya 

program jaminan kesehatan saja yang dianggap relatif bersih dari masalah 

tersebut. Oleh karena faktor-faktor tersebut, sebagian besar buruh yang 

mengikuti program Jamsostek menganggap pungutan Jamsostek sebagai 

suatu pajak, bukanlah suatu jaminan sosial untuk mereka.105 

Sejak tahun 1993, pegawai swasta dan anggota keluarganya dapat 

memperoleh jaminan kesehatan melalui program Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan (JPK) yang dikelola PT Jamsostek (Persero). Sebagian pegawai 

pemberi kerja besar diperbolehkan untuk mendapatkan jaminan kesehatan 

melalui program asuransi kesehatan komersial, namun program JPK 

Jamsostek dan asuransi kesehatan komersial tidak memiliki luas cakupan 

yang sama. Banyak layanan medis yang mahal tidak dijamin dalam program 

tersebut.106 

Secara umum, tingkat kepuasan peserta program Jamsostek dinilai 

rendah karena didorong oleh beberapa hal. Pertama, tidak seperti program 
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jaminan sosial di banyak negara, program Jamsostek tidak meredistribusikan 

dana yang diperolehnya dari peserta yang lebih mampu ke peserta yang 

lebih kurang mampu. Selain itu, program Jamsostek juga tidak mempunyai 

jaminan minimum atas jumlah yang akan diperoleh para peserta pada saat 

mereka pensiun. Kedua, peserta Jamsostek hanya akan menerima jumlah 

dana yang telah disetorkan kepada PT Jamsostek (ditambah dengan bunga 

tetap) dan tidak menerima bagian dari hasil investasi PT Jamsostek.107 

2. Sejarah dan Dasar Hukum Pelaksanaan Program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu 

tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan 

sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan 

keuangan negara, Indonesia mengembangkan program jaminan sosial 

berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh 

peserta dan masih terbatas pada masyarakat buruh di sektor formal.108 

Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia memasuki era baru 

tanggal satu Januari 2014. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan 

Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS yang merupakan 

pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28 
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(H). Negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan diharapkan dengan penerapan jaminan sosial untuk 

seluruh masyarakat ini, secara bertahap Indonesia akan menuju negara 

kesejahteraan (welfare state).109 

Badan Usaha Milik Negara yang sebelumnya menyelenggarakan 

jaminan sosial adalah PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT 

Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Seluruh BUMN tersebut wajib 

melakukan pemisahan antara aset lembaga dengan aset program jaminan 

sosial sebelum melakukan pengalihan aset kepada BPJS. Aset yang 

dialihkan kepada BPJS adalah aset lembaga sedangkan aset program akan 

dialihkan kepada DJSN.110  

Sumber Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Aset Dana Jaminan 

Sosial meliputi:111 

a. Modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang 

dipisahkan dan tidak terbagi atas saham 

b. Hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

menyelenggarakan program jaminan sosial 

c. Hasil pengembangan aset BPJS 

d. Dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial 

e. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan. 
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Sumber aset Dana Jaminan Sosial meliputi: 

a. Iuran jaminan sosial termasuk Bantuan Iuran 

b. Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial 

c. Hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak peserta 

dari BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial 

d. Sumber lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan. 

Modal awal dari Pemerintah untuk BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling banyak dua triliun rupiah 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jumlah 

nominal modal awal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BPJS 

dan/ atau kondisi keuangan negara.112 

Mekanisme pengalokasian modal awal dari Pemerintah dan waktu 

penerimaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang 

bertanggung jawab di bidang keuangan.113  

Iuran jaminan sosial dan bantuan iuran jaminan sosial meliputi: 

a. Iuran yang dibayar oleh peserta dan/ atau oleh pemberi kerja. 

b. Bantuan iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi Penerima Bantuan 

Iuran. 

Undang-Undang BPJS mengamanahkan bahwa akan dibentuk dua 

BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Badan 
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Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan berasal dari PT Askes Indonesia 

(Persero) yang selama ini menyelenggarakan Jaminan Kesehatan untuk 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif dan pesiunan PNS maupun ABRI dan 

pensiunan POLRI. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

berasal dari PT Jamsostek (Persero) yang selama ini diselenggarakan 

berdasarkan Undang-Undang Jamsostek.114 

Sesuai dengan Undang-Undang BPJS, PT Askes dan PT Jamsostek 

yang sebelumnya berbentuk Persero dan merupakan BUMN berubah 

menjadi Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. 

Undang-undang ini juga mengatur fungsi, tugas, wewenang, hak dan 

kewajiban BPJS. Pengawasan BPJS dilakukan baik oleh internal maupun 

eksternal. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Dewan Jaminan Sosial 

Nasional (DJSN) dan Lembaga Pengawas Independen.115,116 

Substansi lain dari Undang-Undang BPJS seperti yang dinyatakan 

dalam ketentuan peralihan adalah program Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan yang selama ini diselenggarakan oleh Jamsostek. Setelah BPJS 

Kesehatan mulai bekerja, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan harus 

diserahkan kepada BPJS Kesehatan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan 
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hanya menyelenggarakan 3 program jaminan yaitu jaminan kecelakaan kerja, 

jaminan kematian dan jaminan hari tua.117,118 

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional, yang berhubungan dengan amendemen Undang-Undang Dasar 

1945 dengan perubahan pada Pasal 34 ayat (2), dimana Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan amendemen tersebut, 

yang kini berbunyi; “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan 

tersebut dapat memberikan rasa aman kepada buruh, sehingga dapat lebih 

berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. 

Jamsostek memberikan perlindungan empat program, yang mencakup 

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan 

jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh tenaga kerja dan 

keluarganya.119,120 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan, Peserta Jaminan Sosial adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

Jaminan Kesehatan yaitu orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak 
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mampu dan bukan PBI Jaminan Kesehatan yaitu yang tidak tergolong 

kepada orang tidak mampu, salah satunya adalah golongan buruh. Pada 

Pasal 6 Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa kepesertaannya 

bersifat wajib dan akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama 

dimulai sejak satu Januari 2014, dan buruh yang sebelumnya terdaftar dalam 

Jamsostek termasuk dalam peserta tahap pertama. Tahap kedua adalah 

seluruh rakyak Indonesia yang belum termasuk peserta tahap pertama akan 

dimasukkan ke dalam peserta BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 1 

Januari 2019. 

 

B. Pembahasan 

Penyelenggaraan jaminan kesehatan yang sebelumnya disatukan 

dengan program jaminan sosial tenaga kerja lainnya seperti jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Pada saat mulai 

diberlakukannya JKN, program jaminan kesehatan dipisahkan 

penyelenggaraannya dari program-program jaminan sosial lainnya. Program 

jaminan kesehatan buruh diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan 

disatukan penyelenggaraannya dengan jaminan kesehatan bagi seluruh 

rakyat, termasuk peserta mandiri; peserta bukan buruh; dan peserta 

penerima bantuan iuran.  

Terdapat beberapa perbedaan jaminan pemeliharaan kesehatan yang diatur 

oleh Jamsostek dengan BPJS Kesehatan, lebih lanjut disajikan pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Perbedaan Program Jaminan Kesehatan Jamsostek dan BPJS 
Kesehatan 

No. Perbedaan Jamsostek BPJS Kesehatan 

1 Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1992 tentang Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja 

Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 

2 Sifat 
kepesertaan 

Opsional, ditentukan oleh 
pemberi kerja 

Wajib untuk setiap tenaga kerja 

3 Asas/ prinsip 
penyelenggaraan 

Solvabilitas; likuiditas; dan 
rentabilitas 

Kegotongroyongan; nirlaba; 
keterbukaan; kehati-hatian; 
akuntabilitas; portabilitas; dan 
dana amanat 

4 Sistem 
pertanggungan 

Sistem plafond (fee for service) 
sesuai golongan jabatan 

Sistem paket sesuai INACBG’s 

No. Perbedaan Jamsostek BPJS Kesehatan 

5 Mekanisme 
pertanggungan 

2-3% dari pekerja; 3-4% dari 
pemberi kerja 

2-3% dari pekerja; 3-4% dari 
pemberi kerja 

6 Subjek 
pertanggungan: 

  

 a. Anggota 
keluarga yang 
ditanggung 

Hanya istri/ suami dan tiga 
orang anak 

Dapat menanggung seluruh 
anggota keluarga yang 
diinginkan dengan tambahan 
iuran sebesar 1% dari upah per 
orang per bulan 

 b. Pembatasan 
jumlah subjek 
pertanggungan 

Maksimal tiga orang anak Tidak dibatasi. Jika lebih dari 
tiga orang anak wajib 
membayar tambahan iuran 
sebesar 1% dari upah per 
orang per bulan 

7 Objek 
pertanggungan 

  

 a. Daftar obat 
yang ditanggung 

Obat Esensial Nasional Plus 
(DOEN Plus) atau obat generik 

Formularium Nasional 

 b. Pembatasan 
pertanggungan 

Rawat inap 60 hari 

Ruang ICU 20 hari 

Ambulans  

Tidak ada pembatasan 

 c. Pengecualian 
pertanggungan 

 

a. Penyakit katastropi, seperti 
gagal ginjal, kanker, 
jantung 

b. Penyakit kelamin 
c. Kasus estetik 
d. Kasus infertilitas 

a. Penyakit atau cedera akibat 
kecelakaan kerja atau 
hubungan kerja 

b. Pengobatan di luar negeri 
c. Kasus estetik 
d. Kasus infertilitas 
e. Pelayanan meratakan gigi 
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e. Kecanduan minuman keras 
dan narkoba 

f. Upaya menyakiti diri 
sendiri, atau akibat 
melakukan hobi yang 
membahayakan diri sendiri 

g. Transplantasi organ tubuh 

(ortodonti) 
f. Kecanduan minuman keras 

dan narkoba 
g. Upaya menyakiti diri 

sendiri, atau akibat 
melakukan hobi yang 
membahayakan diri sendiri 

 d. Penggantian 
uang tunai  

Tidak ada penggantian uang 
tunai 

Dilakukan jika tidak tersedia 
fasilitas kesehatan yang 
memadai 
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Perbedaan yang dicantumkan pada Tabel 1 di atas diuraikan sebagai 

beriukut.  

1. Dasar Hukum  

Berikut adalah beberapa perbedaan dasar hukum yang berhubungan dengan 

hak kesehatan buruh yang diatur oleh PT. Jamsostek dan BPJS Kesehatan. 

a. Dasar Hukum yang Berhubungan dengan Hak Kesehatan Buruh 

yang Diatur oleh Jamsostek 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

a) Pasal 28 (H) ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan.  

b) Pasal 28 (H) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan 

bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial.  

c) Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 

negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. 

d) Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan 

bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan.  

Jaminan kesehatan merupakan bagian dari jaminan sosial. 

Jaminan sosial di Indonesia awalnya terpisah menjadi beberapa 

bagian diantaranya yaitu jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan 

sosial tenaga kerja. Sejak dimulainya SJSN, maka jaminan kesehatan 
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di Indonesia digabungkan ke dalam satu program yaitu program JKN. 

Penyelenggaraan jaminan kesehatan buruh awalnya tergabung dalam 

jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek. Saat ini 

penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk buruh dipisahkan dari 

jaminan sosial lainnya dan digabungkan ke dalam jaminan sosial 

untuk seluruh masyarakat yaitu JKN yang diselenggarakan oleh BPJS 

Kesehatan. 

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian 

a) Pasal 4 Undang-Undang Asuransi menyatakan bahwa 

perusahaan asuransi jiwa juga dapat menyelenggarakan 

asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. 

b) Pasal 7 Undang-Undang Asuransi menyatakan bahwa yang 

dapat menyelenggarakan usaha perasuransian hanyalah 

perusahaan persero; koperasi; dan usaha bersama. 

Asuransi kesehatan tenaga kerja merupakan jaminan 

kesehatan buruh yang idealnya diselenggarakan oleh pemerintah 

atau melalui badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Usaha 

perasuransian jiwa; asuransi kesehatan; maupun asuransi jiwa 

merupakan bagian yang berbeda yang seharusnya 

diselenggarakan secara terpisah. Dengan adanya aturan ini, maka 

jaminan kesehatan buruh dapat diselenggarakan bersama dalam 



68 
 

satu badan yang berbentuk perusahaan persero. Hal ini 

bertentangan dengan prinsip jaminan sosial, karena asas dan 

prinsip perusahaan persero adalah mencari keuntungan sebesar-

besarnya, sedangkan asas dari jaminan sosial adalah bersifat 

nirlaba dan dana amanat. Artinya seluruh keuntungan yang 

diperoleh dari pengelolaan dana jaminan digunakan seluas-

luasnya untuk kepentingan/ kesejahteraan peserta. 

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja 

a) Pasal 3 Undang-Undang Jamsostek menyatakan bahwa 

program jaminan sosial tenaga kerja pelaksanaannya dapat 

diselenggarakan dengan prinsip asuransi. 

b) Pasal 25 Undang-Undang Jamsostek menyatakan bahwa 

penyelenggaraan jaminan sosial dilakukan oleh BUMN. 

Pada penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa program 

jaminan sosial tenaga kerja ini dapat menggunakan mekanisme 

asuransi untuk menjamin solvabilitas dan kecukupan dana untuk 

memenuhi hak-hak peserta dan kewajiban lain dari Badan 

Penyelenggara, dengan tidak meninggalkan watak sosialnya. Bentuk 

BUMN yang dimaksud pada pasal 25 Undang-Undang Jamsostek 

adalah perusahaan perseroan (Persero). Penunjukan badan 

penyelenggara yang berbentuk BUMN adalah karena mengingat 
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bahwa program jaminan sosial yang dikelola Jamsostek sangat luas 

dan jumlah peserta yang sangat besar. Dijelaskan bahwa Badan 

Penyelenggara haruslah dapat membiayai kebutuhannya sendiri 

sebagai perusahaan dan tidak membebani anggaran belanja negara. 

Dananya berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja, sehingga 

walaupun melaksanakan prinsip solvabilitas, likuiditas, dan 

rentabilitas, Badan Penyelenggara juga harus mengutamakan 

pelayanan kepada peserta. Dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan 

ini terlihat bahwa Jamsostek merupakan perusahaan yang 

mengutamakan keuntungan atau laba selain pelayanan terhadap 

pesertanya.  

4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta 

perubahannya. Sejak peraturan ini diberlakukan tahun 1993, 

peraturan ini telah mengalami tiga kali perubahan yaitu: 

a) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 
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tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja 

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dijelaskan 

bahwa pemberi kerja yang wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam 

program Jamsostek adalah yang memiliki 10 orang pekerja atau lebih 

atau membayar upah paling sedikit satu juta rupiah setiap bulan. Pada 

Pasal 2 ayat (4) peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pemberi 

kerja yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan 

kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari 

paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar yang diselenggarakan 

oleh PT. Jamsostek tidak wajib untuk mengikuti program jaminan 

pemeliharaan kesehatan Jamsostek.  

Pada Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja dinyatakan bahwa besarnya iuran adalah 6% untuk 

peserta yang sudah berkeluarga dan 3% untuk peserta yang belum 

berkeluarga. Iuran ini ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja.  
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Pada perubahan pertama dan ketiga dari peraturan pemerintah 

ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

1989 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan 

Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak 

terdapat perubahan tentang aturan jaminan pemeliharaan kesehatan. 

Pada perubahan kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 

2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja terdapat penambahan manfaat dari jaminan 

pemeliharaan kesehatan yaitu pengobatan oleh tabib/ sinshe/ 

pengobatan tradisional yang telah mendapat izin resmi dari instansi 

yang berwenang dapat ditanggung oleh PT. Jamsostek.  

5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan 

Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  

Melalui peraturan pemerintah inilah ditetapkan perubahan 

nama PT. Astek menjadi PT. Jamsostek yang ditunjuk sebagai badan 

penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Badan Usaha Milik 

Negara yang selama ini menyelenggarakan jaminan sosial tenaga 
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kerja wajib menyerahkan seluruh hak dan kewajiban penyelenggaraan 

jaminan sosial tenaga kerja kepada PT. Jamsostek.  

b. Peraturan yang Berhubungan dengan Hak Kesehatan Buruh yang 

Diatur oleh BPJS Kesehatan  

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Beberapa aturan terkait hak kesehatan buruh yang diatur di dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan ini adalah sebagai berikut. 

a) Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan 

bahwa pemberi kerja wajib memberikan perlindungan yang 

mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan kepada 

pekerjanya. 

b) Pasal 86 Undang-Undang Ketengakerjaan menyatakan bahwa 

setiap mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

c) Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa 

setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem 

manajemen perusahaan. 

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak asasi  

manusia. Buruh merupakan sumber daya manusia dan merupakan 

aset bagi kemajuan bangsa. Buruh tidak akan dapat melakukan 

pekerjaannya jika kesehatannya tidak diperhatikan. Perlindungan 
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kesehatan buruh juga merupakan hal penting dalam meningkatkan 

produktivitas kerjanya. Dengan adanya jaminan atas kesehatan buruh 

dan keluarganya, buruh dapat bekerja lebih tenang dan lebih produktif, 

karena mengetahui bahwa kesejahteraannya diperhatikan. 

2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional 

Undang-undang ini adalah peraturan yang mengamanatkan 

pembentukan BPJS. Pada undang-undang ini dibahas tentang 

transformasi badan-badan penyelenggara jaminan kesehatan 

pemerintah lainnya menjadi satu program, yaitu program yang 

diselenggarakan oleh BPJS. Selain itu, pada undang-undang ini juga 

dibahas tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), baik itu 

pembentukan; tanggung jawab; pemberhentian; dan hal-hal lain yang 

mendasar terkait DJSN. 

Pada undang-undang ini juga diatur tentang penerima bantuan 

iuran (PBI); program jaminan sosial; dan pengelolaan dana jaminan 

sosial. Lebih lanjut undang-undang ini mengamanatkan banyak 

peraturan pelaksana di bawahnya untuk penyelenggaraan program 

BPJS Kesehatan maupun program jaminan sosial. 

Aturan-aturan tentang jaminan kesehatan yang tercantum di dalam 

Undang-Undang SJSN ini adalah sebagai berikut. 
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a) Pasal 19 Undang-Undang SJSN yang menyatakan bahwa jaminan 

kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip 

asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan untuk menjamin 

agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.  

b) Dalam Pasal 20 Undang-Undang SJSN dinyatakan bahwa setiap 

peserta jaminan kesehatan dapat mengikutsertakan keluarganya 

menjadi peserta jaminan dengan membayar tambahan iuran. 

c) Pasal 22 Undang-Undang SJSN mengatur bahwa jaminan 

kesehatan memberikan pelayanan kesehatan pelayanan yang 

bersifat komprehensif yaitu pelayanan promotif, preventif, kuratif, 

dan rehabilitatif. 

d) Pasal 27 Undang-Undang SJSN mengatur bahwa besarnya 

jaminan kesehatan untuk buruh ditentukan berdasarkan persentase 

dari upah dan ditanggung bersama oleh buruh dan pemberi kerja. 

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

a) Pasal 3 Undang-Undang Kesehatan yang menyebutkan bahwa 

pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan hidup sehat agar terwujud kesehatan masyarakat 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif. Buruh merupakan sumber daya manusia yang sangat 

berperan dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Untuk dapat 
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mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera, salah satu aspek 

penting yang harus mendapat perhatian dan jaminan dari 

pemerintah adalah kesehatan. Oleh karena itu, hak kesehatan 

buruh perlu mendapat jaminan dari pemerintah agar dapat 

terlaksana secara baik dan terjamin. Lebih lanjut di dalam Undang-

Undang Kesehatan juga dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai 

hak yang sama terhadap akses dan sumber daya kesehatan, serta 

pelayanan kesehatan yang bermutu. Di lain pihak, selain 

merupakan hak, kesehatan juga merupakan kewajiban bagi buruh 

untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatannya. 

Pelaksanaan kewajiban tersebut dapat berupa upaya kesehatan 

perorangan, masyarakat maupun pembangunan yang berwawasan 

kesehatan. Buruh harus berperan serta dalam perilaku hidup sehat 

untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan 

pribadinya maupun kesehatan orang-orang yang menjadi tanggung 

jawabnya.  

b) Pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan juga 

disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban turut serta dalam 

program jaminan kesehatan sosial yang diatur menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Saat ini program jaminan 

kesehatan yang berlaku bagi buruh adalah Program Jaminan 

Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan 
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Penyelenggara Jaminan Sosial. Sehingga setiap buruh wajib 

mengikuti program JKN tersebut. Pasal 20 Undang-Undang 

Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab 

atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program 

sistem jaminan sosial nasional untuk kepentingan kesehatan 

perorangan. 

4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial 

Undang-Undang BPJS ini menjelaskan berbagai hal terkait 

BPJS, yaitu asas; prinsip; dan ruang lingkup BPJS. Dalam undang-

undang ini juga diatur pembentukan organ BPJS; status dan tempat 

kedudukan; fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban dari BPJS; 

pertanggungjawaban; serta pengawasan BPJS. Hal ini merupakan 

peraturan dasar dari pembentukan BPJS, karena BPJS merupakan 

suatu badan yang baru dibentuk dan belum pernah ada sebelumnya. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini bertanggung jawab langsung 

kepada presiden.  

Undang-Undang BPJS juga mengatur tentang hal-hal terkait 

pendaftaran peserta; pembayaran iuran dan penyelesaian sengketa. 

Undang-Undang BPJS dibentuk tahun 2011, sedangkan pelaksanaan 

program BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal satu Januari 2014. 

Dalam waktu tiga tahun tersebut, penyelenggaraan program jaminan 
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kesehatan buruh tetap dilaksanakan oleh PT. Jamsostek. Program 

jaminan Jamsostek yang sebelumnya terdiri atas empat program 

selanjutnya akan dipisah penyelenggaraannya saat sistem BPJS mulai 

diberlakukan. Program jaminan pemeliharaan kesehatan selanjutnya 

akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Hal ini tercantum dalam 

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS yang menyatakan bahwa 

pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai 

peserta kepada BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap. 

Tiga jaminan lainnya, yaitu jaminan kecelakaan kerja; jaminan hari tua; 

dan jaminan kematian selanjutnya diselenggarakan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan. Secara garis besar hal ini dijelaskan di dalam 

Undang-Undang BPJS, namun peraturan yang lebih rinci diamanatkan 

oleh undang-undang ini dalam peraturan-peraturan pelaksananya.  

5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan beserta perubahannya  

Peraturan Presiden ini merupakan amanat dari Undang-Undang 

SJSN dan Undang-Undang BPJS. Sejak perpres ini diberlakukan telah 

diterbitkan tiga peraturan presiden berikutnya yang mengubah 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan ini, yaitu sebagai berikut. 
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a) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan  

b) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan 

c) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan  

Beberapa hal yang diubah dalam peraturan presiden ini adalah 

tentang tarif iuran kepesertaan, dan beberapa penambahan aturan 

lainnya terkait manfaat jaminan pelayanan kesehatan yang didapatkan 

oleh peserta. Diantara aturan-aturan yang berkaitan dengan hak 

kesehatan buruh yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan ini adalah sebagai berikut. 

a) Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan yang menyatakan bahwa buruh penerima 

upah dan anggota keluarganya tidak termasuk dalam golongan 

penerima bantuan iuran.  

b) Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa pemberi kerja wajib 
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mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan. Jika 

tidak didaftarkan oleh pemberi kerja, pekerja berhak untuk 

mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan kesehatan.  

c) Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan menyebutkan bahwa iuran jaminan 

kesehatan dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja.  

d) Pada Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan diatur bahwa peserta yang menginginkan 

kelas perawatan yang lebih tinggi daripada haknya, dapat 

meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan 

tambahan atau dengan membayar sendiri selisih biaya akibat 

peningkatan kelas perawatan tersebut. 

e) Pada Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa jika peserta jaminan 

kesehatan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh 

fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, 

peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada fasilitas 

kesehatan dan/ atau BPJS Kesehatan. 

6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Peraturan Menteri Kesehatan ini juga merupakan amanat dari 

Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Tujuan peraturan 
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ini disusun adalah untuk memberikan acuan bagi BPJS; pemerintah 

pusat dan daerah; fasilitas kesehatan; serta peserta program JKN 

tentang penyelenggaraan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS 

Kesehatan. Diharapkan peraturan ini dapat memberikan pemahaman 

yang lebih baik tentang program JKN agar dapat berjalan dengan baik, 

efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Peraturan ini hanya terdiri 

dari empat pasal, namun pada lampiran dibahas secara rinci tentang 

program JKN, terutama masalah kepesertaan dan manfaat jaminan 

kesehatan yang ditanggung di dalam program JKN. 

Aturan penting yang dibahas terkait kepesertaan di dalam 

peraturan Menteri Kesehatan ini adalah aturan yang tercantum dalam 

ketentuan umum tentang peserta dan kepesertaan. Dalam ketentuan 

umum tersebut dinyatakan bahwa anak pertama sampai dengan anak 

ketiga dari buruh penerima upah sejak lahir secara otomatis dijamin 

oleh BPJS Kesehatan. 

Program Jamsostek merupakan suatu program jaminan yang 

diselenggarakan pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan buruh sesuai 

dengan Konvensi ILO yang dirativikasi Indonesia pada tahun 1952. 

Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program jamsostek hanya diwajibkan 
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kepada pemberi kerja atau majikan yang memiliki 10 orang karyawan atau 

lebih, atau membayar upah lebih dari satu juta rupiah per bulan.121 

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. Penunjukan PT. (Persero) Jamsostek sebagai badan 

penyelenggara adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja. 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diharapkan dapat menjadi 

salah satu usaha untuk memenuhi hak kesehatan buruh. Pada Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dijelaskan lebih 

rinci tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan, namun pada peraturan 

presiden ini pengaturan jaminan kesehatan tidak dipisahkan antara jaminan 

kesehatan yang diterima oleh buruh dengan jaminan kesehatan yang 

diterima oleh masyarakat umum, kecuali dalam hal iuran kepesertaan. 

Jaminan Kesehatan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Pesertanya juga meliputi 
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 Hasbullah Thabrany, Asuransi Kesehatan Nasional, Jakarta, Perhimpunan Ahli 
Manajemen Jaminan dan Ahli Asuransi Kesehatan Indonesia, 2005, hlm 55. 
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semua orang asing yang bekerja di Indonesia, yaitu pekerja yang telah 

bekerja paling singkat enam bulan dan telah membayar iuran. Pelaksanaan 

jaminan kesehatan ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.122 

2. Sifat kepesertaan  

Sifat kepesertaan dari peserta program jaminan pemeliharaan 

kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek dijelaskan lebih rinci di 

dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.  Program jaminan 

pemeliharaan kesehatan buruh yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek 

pada tahun 1993, dijelaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan 

pekerjanya menjadi peserta Jamsostek, kecuali jika pemberi kerja tersebut 

dapat memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik bagi pekerjanya. 

Dengan kata lain, jika perusahaan pemberi kerja memberikan jaminan 

kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan paket jaminan kesehatan 

Jamsostek maka pemberi kerja tidak wajib mendaftarkan pekerjanya dalam 

program jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh 

Jamsostek.  

Jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. 

Jamsostek merupakan pelayanan kesehatan paket dasar, sehingga 

pengusaha tidak boleh mengurangi jaminan yang lebih rendah daripada yang 
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 Mulyadi Nitisusastro, Op.cit., hlm 42. 
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diberikan oleh Jamsostek. Hal ini menyebabkan bahwa jaminan 

pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek sifatnya 

tidak wajib (optional).  

Ditinjau dari teori hak kesehatan sifat kepesertaan Program Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek ini kurang sesuai, karena kesehatan 

merupakan hak seluruh buruh. Jika bersifat optional, dikawatirkan tidak 

seluruh buruh yang mendapatkan haknya dalam pemenuhan kebutuhan 

dasarnya akan kesehatan. Dari segi teori jaminan sosial dan jaminan 

kesehatan, hal ini juga kurang sesuai, karena jaminan sosial dan jaminan 

kesehatan diperuntukkan bagi seluruh buruh tanpa adanya eksepsi yang 

menyebabkan hak tersebut dapat ditiadakan atau dialihkan.  

Berbeda dengan sifat kepesertaan program jaminan pemeliharaan 

kesehatan yang diselenggarakan oleh Jamsostek yang bersifat optional, 

maka jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan 

secara tegas dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 

2013 tentang Jaminan Kesehatan bahwa kepesertaan untuk Jaminan sosial 

ini bersifat wajib. Seluruh pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerjanya 

pada progam kesehatan BPJS Kesehatan, tanpa ada pengaturan jumlah 

tenaga kerja minimal yang dipekerjakan. Tidak ada pilihan untuk 

menyelenggarakan hak kesehatan kerja secara mandiri oleh pihak pemberi 

kerja, walaupun pemberi kerja tersebut mampu memberikan program jaminan 

kesehatan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa provisi opting out 
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yang diatur pada Undang-Undang Jamsostek tidak berlaku lagi. Pada 

perpres tersebut diatur bahwa setiap peserta berhak memperoleh manfaat 

jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. Selain itu 

peserta juga berhak menerima manfaat non medis berupa akomodasi dan 

ambulans sesuai dengan skala besaran iuran yang dibayarkan. Pada Pasal 

34 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diatur hal yang sama tentang manfaat 

jaminan kesehatan bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan peningkatan 

kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan 

kesehatan, namun tidak disebutkan tentang manfaat non medis baik 

akomodasi maupun ambulans.123 

Dengan adanya sifat kepesertaan yang wajib ini menunjukkan bahwa 

teori hak kesehatan buruh maupun teori jaminan sosial dan jaminan 

kesehatan sudah terpenuhi. Sifat wajib mengakibatkan tidak ada celah bagi 

pihak pemberi kerja untuk tidak memenuhi hak kesehatan dasar maupun 

jaminan sosial kepada buruh. Diharapkan setiap buruh terpenuhi seluruh 

kebutuhan dasarnya terutama dalam bidang kesehatan.  

Peserta jaminan kesehatan dapat mengikuti program asuransi 

kesehatan tambahan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan 

penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan sebagaimana dapat 
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melakukan koordinasi dalam memberikan manfaat untuk Peserta Jaminan 

Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan 

tambahan. Ketentuan mengenai tata cara koordinasi manfaat sebagaimana 

dimaksud diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan 

penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan.124 

Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh BPJS Kesehatan 

pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS 

Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/ kota 

setempat. Dalam jangka waktu paling sedikit tiga bulan selanjutnya Peserta 

berhak memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. Peserta 

harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat 

pertama tempat Peserta terdaftar. 

Dalam keadaan tertentu, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Peserta 

dengan kondisi:125 

a. Berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat 

Peserta terdaftar; atau 

b. Dalam keadaan kegawatdaruratan medis. 

Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, 

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan 
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 Hadi Setia Tunggal, 2015, Memahami Sistem….. Op.cit., hlm 71. 
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 Junaedy Ganie, Op.cit., hlm 104. 
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rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.126 

  

                                                           
126

 Hadi Setia Tunggal, 2015, Memahami Sistem….. Op.cit., hlm 67. 
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3. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan 

Pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan pada program 

Jamsostek, dananya berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja. Asas 

dan prinsip pengelolaannya adalah solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas. 

Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua 

utang-utangnya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Likuiditas 

maksudnya adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Rentabilitas suatu 

perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan modal yang 

menghasilkan laba tersebut atau dengan kata lain kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.127  

Dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan ini terlihat bahwa Jamsostek 

merupakan perusahaan yang mengutamakan keuntungan atau laba selain 

pelayanan terhadap pesertanya. Hal ini bertentangan dengan prinsip 

asuransi sosial dimana pada prinsip asuransi sosial dan teori jaminan 

kesehatan, keuntungan atau laba yang diperoleh digunakan sebesar-

besarnya untuk kepentingan peserta. 

Pelaksanaan jaminan sosial bagi buruh yang diatur oleh Undang-

Undang Jamsostek awalnya diselenggarakan oleh suatu badan yang 

berbentuk BUMN. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 
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 Tri Handoyo, Siti Aisah dan Alif Koharudin, Likuiditas, Solvabiltas dan Rentabilitas. 
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1995, penyelenggaraan jaminan sosial tersebut diserahkan kepada PT. 

Jamsostek yang berbentuk perusahaan perseroan. Di dalam peraturan 

pemerintah tersebut tidak disebutkan tentang asas dari penyelenggaraan 

jaminan sosial yang dikelola, namun secara umum sesuai dengan Pasal 1 

butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, 

Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara 

disebutkan bahwa tujuan utama dari perusahaan perseroan adalah untuk 

mengejar keuntungan. Hal ini bertentangan dengan prinsip jaminan sosial 

yang seharusnya bersifat nirlaba, yaitu keuntungan yang didapatkan dari 

pengelolaan dana jaminan sosial sebesar-besarnya digunakan untuk 

kesejahteraan pesertanya.  

Kekeliruan dari asas dan prinsip jaminan sosial yang diselenggarakan 

oleh PT. Jamsostek diperbaiki dengan adanya asas yang dianut oleh BPJS 

Kesehatan. Asas dari jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan adalah 

sebagai berikut.  

a. Kegotongroyongan yaitu kebersamaan antar peserta dalam menanggung 

beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap 

peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji/ upah atau 

penghasilannya. 

b. Nirlaba yaitu pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil 

pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

seluruh Peserta.  
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c. Keterbukaan maksudnya adalah mempermudah akses informasi yang 

lengkap, benar, dan jelas bagi setiap Peserta.  

d. Kehati-hatian yaitu pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan 

tertib.  

e. Akuntabilitas maksudnya adalah pelaksanaan program dan pengelolaan 

keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  

f. Portabilitas yaitu memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun 

Peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

g. Dana amanat adalah bahwa Iuran dan hasil pengembangannya 

merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya 

bagi kepentingan peserta jaminan sosial. 

Dana yang terkumpul dan akumulasi surplus atau hasil investasi 

adalah Dana Amanat karena BPJS mempunyai prinsip nirlaba, sehingga 

tidak boleh digunakan oleh BPJS atau pihak lain kecuali untuk membayar 

layanan kesehatan yang digunakan oleh peserta. Semua pengiur tidak perlu 

kawatir jika seandainya iuran terlalu tinggi sehingga terjadi kelebihan dana 

(surplus) karena prinsip nirlaba BPJS akan meluncurkan surplus untuk tahun-

tahun berikutnya. Jika dana cadangan dari akumulasi surplus besar sekali, 

cukup mendanai klaim selama lima tahun, maka BPJS sudah sangat kuat 

dan besaran iuran dapat diturunkan. Sebaliknya, jika ternyata dalam tahun-

tahun pertama besaran iuran tidak memadai, maka seluruh peserta dan 
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pemberi kerja harus siap untuk menambah iuran. Sudah barang tentu, 

pekerja dan atau pemberi kerja memiliki hak untuk memantau dan 

mengetahui kondisi keuangan BPJS yang memang harus dikelola secara 

transparan.128 

Tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan bahwa jika ada surplus, 

dana tersebut dibagikan sebagai deviden atau diambil Pemerintah atau pihak 

lain. Dana yang terkumpul dan akumulasi surplus atau hasil investasi adalah 

Dana Amanat, yang tidak boleh digunakan oleh BPJS atau pihak lain kecuali 

untuk membayar layanan kesehatan yang digunakan oleh peserta.129 

Dengan asas-asas yang dianut oleh BPJS Kesehatan ini menunjukkan 

bahwa pelaksanaan jaminan sosial dan jaminan kesehatan bagi buruh sudah 

sesuai dengan kaidah-kaidah yang tercantum di dalam teori jaminan sosial 

dan jaminan kesehatan. 

4. Sistem pertanggungan 

Terdapat perbedaan yang cukup jelas antara sistem pertanggungan 

yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek dengan program jaminan 

kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Secara garis besar 

sistem pertanggungan oleh Jamsostek adalah sistem plafon, sedangkan 

sistem pertanggungan oleh BPJS Kesehatan adalah sistem paket yang 

mengacu pada INACBG’s.  
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Pertanggungan jaminan pemeliharaan kesehatan oleh Jamsostek 

bersifat plafon maksudnya adalah batas biaya medis maksimal yang 

ditanggung oleh pihak asuransi ketika mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Dengan sistem plafon tersebut PT. Jamsostek akan membayarkan sejumlah 

uang sesuai dengan tingkat kepesertaan buruh dan jenis pelayanan 

kesehatan yang digunakan. Jika terjadi biaya yang diperlukan dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan lebih tinggi daripada dana yang 

ditanggung oleh Jamsostek, maka buruh harus membayar selisihnya dengan 

mekanisme yang disepakati dengan pemberi kerja. Plafon yang diberikan 

oleh Jamsostek mencapai tiga juta rupiah per bulan.130,131  

Dengan sistem plafon tidak diatur secara ketat pelayanan kesehatan 

apa saja yang boleh diberikan kepada buruh yang menjalani perawatan. 

Penyakit yang diderita berikut komplikasi dari penyakit tersebut dapat 

ditanggung jika diagnosis dan indikasi medisnya jelas dan sesuai dengan 

daftar penyakit yang ditanggung oleh Jamsostek. Pemeriksaan penunjang 

baik untuk menegakkan diagnosis ataupun untuk menyingkirkan diagnosis 

juga akan ditanggung selama tim verifikator Jamsostek menyatakan hal itu 

sesuai indikasi. Begitu juga obat-obatan yang diterima oleh peserta, juga 
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tidak dibatasi secara ketat. Selama dalam batas pertanggungan dan indikasi 

medis, klaim yang diajukan akan dibayar oleh Jamsostek. Jika terjadi selisih 

biaya, maka selisih biaya tersebut dapat ditagihkan kepada pihak perusahaan 

tempat buruh bekerja. Buruh dan pihak pemberi kerja mempunyai 

kesepakatan tersendiri untuk pembayaran selisih biaya yang timbul dari biaya 

perawatan buruh tersebut.   

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melakukan 

pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama secara praupaya 

berdasarkan kapitasi atas jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan 

tingkat pertama. Sistem kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama ini 

sama dengan yang diterapkan pada Jamsostek. Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas 

kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based 

Groups (INACBG’s). Hal ini berbeda dengan sistem pembayaran pada sistem 

yang diselenggarakan oleh Jamsostek dimana setiap peserta mempunyai 

plafond manfaat sesuai dengan golongan jabatannya.132 

Pada program  Kesehatan pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan 

medis habis pakai pada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan 

merupakan salah satu komponen yang dibayarkan dalam paket Indonesian 

Case Based Groups (INA-CBG’s). Jika obat yang dibutuhkan sesuai indikasi 

medis tidak tercantum dalam Formularium Nasional, dapat digunakan obat 
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lain berdasarkan persetujuan Komite Medik dan kepala/ direktur rumah sakit. 

Hal ini akan sangat membantu pasien untuk mendapatkan pelayanan yang 

lebih cepat namun tetap fleksibel dan menyesuaikan dengan keadaan medis 

pasien.133,134 

Pada program BPJS Kesehatan, setiap peserta akan memperoleh 

pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat 

peserta terdaftar. Hal ini tidak berlaku untuk dua kondisi yaitu peserta berada 

di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta tersebut 

terdaftar atau pada keadaan gawat darurat medis. Dalam hal peserta 

memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan tingkat 

pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan 

terdekat. Hal ini hampir sama dengan aturan yang ditetapkan pada program 

Jamsostek.135 

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional dijelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah 

upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub 

spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat 

lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.136  
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Dijelaskan bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat berupa 

puskesmas atau yang setara; praktik dokter; praktik dokter gigi; klinik pratama 

atau yang setara; dan rumah sakit kelas D pratama atau yang setara. 

Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa klinik utama atau yang 

setara; rumah sakit umum; dan rumah sakit khusus.137  

Sifat pertanggungan yang diterapkan pada program Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan oleh Jamsostek terlihat lebih sesuai dengan teori 

asuransi kesehatan. Dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan, sebaiknya 

pengaturan tentang pelayanan medis yang diterima tidak diatur terlalu ketat. 

Hal ini disebabkan karena kebutuhan medis seorang pasien tidak bisa 

digeneralisasikan secara seragam. Setiap penyakit, keadaan fisik, respon 

terapi dan kebutuhan medis seseorang sangat bervariasi secara individual, 

walaupun jenis penyakit yang dideritanya sama. Dengan adanya sistem 

paket INACBG’s yang diterapkan dalam program kesehatan oleh BPJS 

Kesehatan menunjukkan pengaturan yang terlalu ketat dalam memberikan 

pelayanan kesehatan. Dikawatirkan akan banyak hal yang dibutuhkan dalam 

pelayanan medis buruh yang tidak dapat diakomodir dengan sistem 

pertanggungan tersebut.  

5. Mekanisme pertanggungan  
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Mekanisme pertanggungan dari jaminan kesehatan bagi buruh adalah 

iuran sesuai dengan persertase dari upah yang diterima. Tim ahli DJSN, 

Universitas Indonesia, Universitas lainnya, Bank Dunia, tim Askes, tim 

Jamsostek, Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) telah melakukan kajian ilmiah kecukupan iuran. Hasil perhitungan 

itu diadopsi oleh DJSN untuk mengusulkan besaran iuran sementara yang 

harus dibayar pemerintah untuk pekerja penerima upah berkisar antara 5-6% 

dari upah (take home income). Porsi iuran pekerja dan pemberi kerja 

diusulkan antara 2-3% pekerja dan 3-4% pemberi kerja. Persentase ini sama 

dengan persentase dari program jaminan pemeliharaan kesehatan yang 

diselenggarakan oleh Jamsostek. Dengan kontribusi iuran oleh pekerja, maka 

diharapkan pekerja memiliki daya kontrol kepada BPJS Kesehatan. Besaran 

iuran nominal pekerja bukan penerima upah diperhitungkan sama dengan 

rata-rata besaran iuran per orang per bulan yang diterima dari 5-6% upah 

sebulan. Besaran iuran tambahan per orang bagi pekerja yang memiliki anak 

lebih dari tiga orang dan atau ingin menjamin orang tua, mertua atau sanak-

famili lainnya (peserta sponsor) adalah 1% dari upah per orang per bulan. 

Iuran ini hanya menjadi beban pekerja.138,139 

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang 

Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan dijelaskan lebih 
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rinci tentang tarif INA-CBG’s yaitu pembayaran klaim kepada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada 

pengelompokan diagnosis penyakit. Tarif INACBG’s dibagi menurut lima 

kelompok regional dan dua kelompok nasional.140 

Setiap peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan identitas peserta. 

Iuran Jaminan Kesehatan bagi buruh dibayar oleh pemberi kerja dan buruh. 

Pada Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan tersebut disebutkan bahwa setiap peserta berhak memperoleh 

manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, 

mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk 

pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan 

medis yang diperlukan. Manfaat jaminan kesehatan yang akan diterima 

peserta adalah manfaat medis dan manfaat non medis meliputi manfaat 

akomodasi dan ambulans untuk pasien dalam kondisi tertentu.141,142 

Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan tenaga kerja di luar 

hubungan kerja dalam membayar iuran maka program Jamsostek 

dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan dari 

tenaga kerja bersangkutan. Adapun iuran program Jamsostek ditetapkan 

berdasarkan nilai nominal tertentu, yaitu sekurang-kurangnya setara dengan 
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upah minimum provinsi/ kabupaten/ kota setempat dengan batas usia peserta 

ditetapkan maksimal 55 tahun. Diharapkan dengan keluarnya ketentuan/ 

pedoman tentang program Jamsostek bagi tenaga kerja di luar hubungan 

kerja ini, dapat mendorong masyarakat untuk menjadi peserta.143,144 

Besaran iuran merupakan kunci dari kesinambungan, kualitas Jaminan 

Kesehatan, dampak terhadap pemiskinan baru dan peningkatan produktifitas 

penduduk. Apabila iuran ditetapkan tanpa perhitungan yang matang, atau 

hanya dengan kesepakatan, maka terdapat ancaman BPJS Kesehatan tidak 

mampu membayar fasilitas kesehatan, jaminan tidak tersedia, dan rakyat 

tidak percaya lagi kepada negara. Hal ini harus dicegah dengan 

mengumpulkan iuran yang mencukupi (prinsip adequacy dalam asuransi). 

Besaran iuran harus:145 

1. Cukup untuk membayar layanan kesehatan dengan kualitas baik. 
2. Cukup untuk mendanai operasional BPJS dengan kualitas baik dengan 

harga perekonomian yang layak. 
3. Tersedia dana cadangan teknis jika sewaktu-waktu terjadi klaim yang 

tinggi. 
4. Tersedia dana pengembangan program, riset operasional atau 

pengobatan baru. 
 

Berkaitan dengan iuran jaminan kesehatan, undang-undang SJSN mengatur 

sebagai berikut: 
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a. Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan 

berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu 

sesuai Pasal 17 ayat (1). 

b. Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, 

menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran 

tersebut kepada BPJS secara berkala sesuai Pasal 17 ayat (2). 

c. Besarnya iuran ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala 

sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar 

hidup yang layak sesuai Pasal 17 ayat (3). 

d. Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak 

mampu dibayar oleh pemerintah sesuai Pasal 17 ayat (4). 

e. Besarnya jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan 

berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara 

bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja sesuai 

Pasal 27 ayat (1). Penetapan upah berdasarkan persentase sesuai 

dengan prinsip gotong royong. Prinsip kegotongroyongan dalam 

ketentuan ini adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam 

menanggung beban biaya berobat bagi semua peserta, yang diwujudkan 

dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat 

gaji/ upah atau penghasilannya. 

f. Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima 

upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala sesuai 



99 
 

Pasal 27 ayat (2). Penjelasan Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa yang 

dimaksud pembayaran iuran secara berkala dalam ketentuan ini adalah 

pembayaran setiap bulan.  

g. Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran 

ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala sesuai 

Pasal 27 ayat (3). 

h. Batas upah ditinjau secara berkala sesuai Pasal 27 ayat (4). 

i. Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari lima orang dan ingin 

mengikutsertakan anggota keluarga yang lain wajib membayar tambahan 

iuran sesuai Pasal 28 ayat (1). Penjelasan lebih lanjut tentang anggota 

keluarga yang dimaksud dalam pasal ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 

5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa anggota keluarga lain 

yang dapat diikutsertakan sebagai tertanggung dalam program jaminan 

kesehatan adalah anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. 

Ketentuan lebih lanjut tentang iuran jaminan kesehatan diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 

Dalam rangka menghitung besaran iuran dan paket manfaat jaminan 

kesehatan telah dilakukan studi yang dapat dijadikan salah satu dasar dalam 

menetapkan besaran iuran jaminan kesehatan. Dengan demikian penduduk 

bertanggung jawab atas dirinya dengan mengiur yang porsinya terhadap 
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penghasilan relatif sama. Yang berpenghasilan rendah mengiur dengan nilai 

nominal lebih kecil dan yang berpenghasilan tinggi mengiur dengan nilai 

nominal lebih besar, tetapi persentase upah/ penghasilan relatif sama. 

Mekanisme pertanggungan berupa iuran yang diterapkan baik oleh 

PT. Jamsostek maupun BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan teori asuransi 

kesehatan. Pada asuransi kesehatan, pelaksanaannya adalah peserta yang 

sehat mengiur untuk peserta yang sakit. Hal ini juga sesuai dengan teori 

jaminan sosial, dimana pada prinsipnya iuran ini adalah penerapan asas 

kegotongroyongan yang dianut oleh jaminan sosial. Dalam asas 

kegotongroyongan tersebut berlaku bahwa peserta yang lebih kuat mengiur 

untuk peserta yang lemah dan peserta yang mampu mengiur untuk peserta 

yang kurang mampu.  

6. Subjek pertanggungan 

Subjek pertanggungan merupakan peserta Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan yang sebelumnya merupakan peserta Jamsostek dan anggota 

keluarganya mulai tanggal satu Januari 2014 menjadi anggota Jaminan 

Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan Pasal 

61 Undang-Undang BPJS, PT Jamsostek (Persero) ditugasi untuk 

menyiapkan pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan kepada 

BPJS Kesehatan.146,147 
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Pada era Jamsostek, yang menjadi subjek pertanggungan adalah 

buruh beserta suami atau isteri yang sah dengan tiga orang anaknya. 

Dengan demikian, seluruh anggota keluarga buruh yang lainnya selain yang 

sudah disebutkan tidak dapat menjadi peserta dalam program jaminan 

pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Jamsostek, meskipun 

dengan membayar iuran tambahan. Hal ini berbeda dengan program jaminan 

kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Pada program 

jaminan kesehatan BPJS Kesehatan disebutkan bahwa yang menjadi subjek 

pertanggungan adalah pekerja beserta suami/ isteri yang sah dari pekerja, 

ditambah anak kandung/ anak tiri/ anak angkat yang sah. Jika peserta ingin 

mengikutsertakan anak yang tidak ditanggung (dalam hal peserta mempunyai 

anak lebih dari tiga orang) dan anggota keluarga lainnya, maka dapat ikut 

menjadi peserta jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dengan membayar 

tambahan iuran. Hal ini disebabkan karena jaminan kesehatan yang 

diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini bertujuan untuk menjangkau 

seluruh lapisan rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan tidak dikhususkan 

untuk buruh saja. Berbeda halnya dengan jaminan pemeliharaan kesehatan 

yang diselenggarakan oleh Jamsostek yang sasaran utama subjek 

pertanggungannya adalah buruh beserta keluarganya. 

Pembatasan subjek pertanggungan pada era Jamsostek tidak sesuai 

dengan teori hak kesehatan buruh maupun teori jaminan sosial dan jaminan 
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kesehatan. Hak kesehatan, jaminan sosial dan jaminan kesehatan 

merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika hak tersebut dibatasi 

pada subjek tertentu saja, misalnya hanya dibatasi pada tiga orang anak 

saja, maka untuk anak keempat dan seterusnya hak tersebut menjadi 

terlanggar dan tidak dapat dipenuhi. Dengan adanya perluasan subjek 

pertanggungan yang diatur dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan 

buruh oleh BPJS Kesehatan, maka diharapkan konsep-konsep yang terdapat 

pada hak kesehatan buruh, jaminan sosial dan jaminan kesehatan dapat 

terlaksana. 

7. Objek pertanggungan 

Objek pertanggungan jaminan kesehatan adalah manfaat pelayanan 

kesehatan dasar yang didapat oleh peserta dan keluarganya sebagai 

kompensasi/ pengganti terhadap berkurangnya atau hilangnya penghasilan. 

Manfaat tersebut secara periodik senantiasa dilakukan peninjauan/ kajian 

untuk peningkatan maupun perluasan jaminan.148  

1. Manfaat jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja, sebagai berikut. 

Tabel 2. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Jamsostek 

Jenis Santunan Keterangan  
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Santunan tidak mampu berkerja 
(STMB) 

4 bulan I: 100% x upah 
4 bulan II: 75% x upah 
Selanjutnya 50% x upah 

Transportasi  Darat 
Laut 
Udara 

Pengobatan/ perawatan Termasuk rawat inap 

Santunan cacat: 
a. Cacat tetap sebagian 
b. Cacat fungsi 
c. Cacat total tetap berkala 

 
% tabel x 70 bulan upah 
% tabel x 70 bulan upah x % kurang 
fungsi 
70% x 70 bulan upah 

Kematian sekaligus biaya 
pemakaman  

60% x 70 bulan upah 

Biaya rehabilitasi Maksimum 140% dari harga yang 
berlaku di rumah sakit pemerintah 

Penyakit akibat kerja 31 jenis penyakit semala hubungan 
kerja dan 3 tahun setelah berhenti 
kerja 

2. Manfaat Jaminan Kematian 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2002 tentang 

Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, jaminan yang diberikan 

kepada waris adalah santunan kematian dan uang kubur. 

3. Manfaat Jaminan Hari Tua 

Seluruh akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. 

4. Manfaat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan  

Manfaat bersifat Comprehensive Managed Care meliputi promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

Paket pelayanan meliputi: 

a). Rawat jalan tingkat pertama dan lanjutan; 
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b). Rawat inap; 

c). Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan; 

d). Penunjang diagnostik; 

e). Gawat darurat; dan  

f). Pelayanan khusus yaitu persalinan; frame dan lensa (ganti lensa per 

dua tahun dan ganti frame per tiga tahun); protese mata; protese gigi; 

protese tangan;  protese kaki; alat bantu dengar. 

5. Manfaat tambahan Jamsostek 

Mengembangkan organisasi dan budaya kerja yang mendukung 

keselamatan dan kesehatan kerja yang tercermin dalam sistem manajemen 

pengembangan sumber daya manusia dan manajemen mutu dari 

perusahaan. Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan bagi perusahaan 

peserta jamsostek adalah perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang 

sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif. Jenis 

pelayanan yang diberikan dalam program ini mulai dari dokter umum dan 

dokter gigi, obat-obatan, dan penunjang diagnostik. Obat-obatan diberikan 

sesuai kebutuhan medis, pelayanan kesejahteraan ibu dan anak, pelayanan 

imunisasi dasar (BCG, DPT dan polio), pelayanan KB (IUD, vasektomi, 

tubektomi, suntik) dan pelayanan dokter spesialis.149  
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Manfaat obat disebutkan pada Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Program Jaminan 

Kesehatan Nasional bahwa obat dan bahan medis habis pakai dapat 

diberikan pada pelayanan kesehatan rawat jalan dan/ atau rawat inap baik di 

fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan 

tingkat lanjutan, sedangkan pada program Jamsostek, peserta akan 

mendapat resep obat dan harus mengambil obat tersebut pada apotek yang 

ditunjuk dengan menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan. Obat yang 

digunakan pada program Jamsostek adalah obat-obatan yang berpedoman 

pada Daftar Obat Esensial Nasional Plus (DOEN Plus) atau generik.150  

Pembatasan penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan buruh 

tidak sesuai dengan teori hak kesehatan buruh. Dalam hak kesehatan, 

program-program kesehatan yang harus terpenuhi itu adalah program 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dengan adanya pembatasan yang 

ketat terutama penggunaan obat yang hanya menggunakan obat yang 

tercantum dalam DOEN plus ataupun terbatas hanya pada obat generik saja, 

dikawatirkan penyakit-penyakit tertentu yang tidak dapat diobati dengan obat 

generik tidak akan mendapatkan terapi yang optimal. 

Penggunaan formularium nasional dalam BPJS Kesehatan diharapkan 

lebih dapat mengakomodir semua kebutuhan medis pasien. Formularium 

nasional ini disusun dan dievaluasi sesuai dengan data-data yang diperoleh 
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dalam pelayanan kesehatan pasien di fasilitas kesehatan dan dikoordiasikan 

dengan paket INACB’s. Hal ini lebih sesuai dengan teori hak kesehatan 

buruh, karena diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan buruh terutama 

penggunaan obat untuk tujuan kuratif atau penyembuhan buruh yang sedang 

sakit.  

Objek pertanggungan yang diselenggarakan oleh Jamsostek 

mencakup empat jenis jaminan, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan, 

jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Jamsostek 

menyelenggarakan keempat program tersebut untuk seluruh pekerja/ buruh 

yang ada di Indonesia. Peralihan penyelenggaraan program jaminan sosial 

dari Jamsostek ke BPJS Kesehatan tidak disatukan dalam satu lembaga. 

Saat ini terdapat dua lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial di 

Indonesia. Khusus program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS 

Kesehatan sedangkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan 

jaminan kematian diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.  

Paket manfaat (benefit package) atau layanan yang dijamin BPJS 

dirumuskan pada Undang-Undang SJSN sebagai berikut: 

a. Paket pelayanan kesehatan yang dijamin adalah pelayanan kesehatan 

sesuai kebutuhan medis yang komprehensif. Pasal 22 ayat (1) undang-

undang SJSN menyatakan “Manfaat jaminan kesehatan bersifat 

pelayanan perorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup 
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pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan 

bahan medis habis pakai yang diperlukan. 

b. Urun biaya (cost sharing) dibebankan hanya untuk jenis pelayanan yang 

dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan (moral hazard). Pasal 22 

ayat (2) Undang-Undang SJSN menyatakan “Untuk jenis pelayanan yang 

dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun 

biaya”. 

Rincian tentang paket manfaat pelayanan kesehatan dan urun biaya 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Perlu ada sinkronisasi dan 

penjabaran lebih lanjut tentang paket manfaat yang dijamin dan tidak dijamin 

dalam program jaminan kesehatan nasional. 

Pelayanan kesehatan mencakup pemeriksaan medik, diagnosis, 

terapi, anestesi, menulis resep obat-obatan, pengobatan dan perawatan di 

rumah sakit, pemantauan pasien, kontrol, pelayanan pasca perawatan, 

pemberian keterangan medik, pemberian informasi, kerjasama vertikal 

penyelenggara pelayanan kesehatan, dan sebagainya. 151  Kemajuaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kedokteran telah menyebabkan bidang 

pelayanan kesehatan menjadi semakin kompleks. Sarana dan prasarana 

pelayanan kesehatan semakin canggih dan juga semakin mahal. Pelayanan 

yang berkesinambungan merupakan bagian integral sistem suatu bangsa, 
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bahkan mempunyai potensi mengangkat ke permukaan kerjasama regional 

maupun internasional dalam bidang pelayanan kesehatan.152 

Terkait dengan paket manfaat jaminan kesehatan yang telah 

disepakati dalam rapat bersama Kementerian Kesehatan dengan DJSN dan 

Kementerian lain pada tanggal 30 Maret 2012 bahwa semua layanan yang 

mempunyai indikasi medis dijamin. Disepakati bahwa untuk tahap awal, 

selama besaran iuran belum sama, maka layanan non-medis berupa tempat 

perawatan dan kelas perawatan masih dimungkinkan berbeda.153 

Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: 

a. Penyuluhan kesehatan perorangan yang meliputi penyuluhan mengenai 

pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. 

b. Imunisasi dasar meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis 

Tetanus dan Hepatitis-B (DPTHB), Polio, dan Campak. 

c. Keluarga berencana meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan 

tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga 

berencana. 

d. Skrining kesehatan yang akan diberikan secara selektif yang ditujukan 

untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari 

risiko penyakit tertentu. 

Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: 
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a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non 

spesialistik yang mencakup: 

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 dengan kebutuhan medis 

7) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama 

8) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. 

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan 

kesehatan yang mencakup: 

1) Rawat jalan yang meliputi: 

a) Administrasi pelayanan 

b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter 

spesialis dan subspesialis 

c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis 

d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 

e) Pelayanan alat kesehatan implan 

f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi 

medis 

g) Rehabilitasi medis 
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h) Pelayanan darah 

i) Pelayanan kedokteran forensik 

j) Pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan. 

2) Rawat inap yang meliputi: 

a) Perawatan inap non intensif. 

b) Perawatan inap di ruang intensif. 

Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. 

Prinsip dari paket manfaat dalam jaminan kesehatan dapat diuraikan sebagai 

berikut:154 

a. Sesuai dengan prinsip asuransi sosial, layanan kesehatan yang dijamin 
adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap peserta. 
Kebutuhan dasar kesehatan adalah segala pelayanan yang oleh dokter 
dinilai perlu diberikan, termasuk operasi jantung dan perawatan intensif, 
tanpa ada batas lamanya layanan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran 
besarnya biaya yang dibutuhkan. Untuk itu, Undang-Undang SJSN telah 
merumuskan upaya pengendalian mutu, pembiayaan yang optimal, serta 
cara pembayaran prospektif yang sangat mengurangi moral hazard oleh 
fasilitas kesehatan. 

b. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan individual yang luas 
mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 
Pelayanan promotif, preventif yang penerimanya kelompok masyarakat 
tetap menjadi kewajiban Pemerintah/ Pemerintah Daerah melalui 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes)/ Dinas Kesehatan. 

c. Paket jaminan harus memadai dan dirasakan manfaatnya dalam 
menjamin kesinambungan program dan kepuasan peserta agar secara 
rutin membayar iuran tiap bulan. Standar pelayanan disesuaikan dengan 
kemajuan teknologi medis dan farmasi yang disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan BPJS Kesehatan (iuran yang terkumpul). 

d. Pemerintah deteksi dini (screening) terhadap penyakit/ kondisi tertentu 
seperti kanker rahim dan pap smear, potensi penyakit akibat kerja dan 
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lain-lain diberikan secara berkala kepada peserta yang memenuhi kriteria 
tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan. 

e. Standar pelayanan medik termasuk standar manajemen pelayanan medik 
serta obat diatur lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan. 
 

Dalam peraturan dan ketentuan tentang program BPJS Kesehatan 

tidak disebutkan batasan manfaat kesehatan lainnya secara lebih rinci, 

sedangkan dalam program Jamsostek disebutkan aturan-aturan menyangkut 

klaim kaca mata, protese mata, protese gigi dan alat bantu dengar. Pada 

program Jamsostek, pelayanan tersebut hanya diberikan kepada buruh dan 

tidak diberikan kepada isteri dan anak buruh. Aturan ini kurang 

menguntungkan bagi keluarga buruh tersebut dibandingkan dengan aturan 

pada program BPJS Kesehatan yang tidak terlalu mengikat. Hal ini 

disebabkan karena program BPJS Kesehatan mempunyai sasaran akan 

diberlakukan kepada seluruh rakyat Indonesia mulai tanggal satu Januari 

2019.155
 

a. Pembatasan dan Pengecualian Objek Pertanggungan 

Manfaat program Jamsostek dibatasi oleh jenis pelayanan kesehatan 

yang dapat ditanggung. Pelayanan rumah sakit dibatasi untuk jangka waktu 

60 hari, sementara pelayanan intensif di ruang intensive care unit (ICU) 

dibatasi hanya 20 hari. Program ini tidak mengganti sebagian besar 

pelayanan kesehatan untuk penyakit katastropi, seperti gagal ginjal, kanker, 
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jantung, penyakit kelamin, kecanduan minuman keras dan narkoba, 

transplantasi organ tubuh, dan berbagai jenis pelayanan lainnya.156,157 

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: 

a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur 

sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. 

b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak 

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat 

darurat. 

c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan 

kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja 

atau hubungan kerja. 

d. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. 

e. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik. 

f. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas. 

g. Pelayanan meratakan gigi (ortodonti). 

h. Gangguan kesehatan/ penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau 

alkohol. 

i. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat 

melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. 
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j. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional termasuk akupuntur, 

shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan 

penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment). 

k. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan 

(eksperimen). 

l. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu. 

m. Perbekalan kesehatan rumah tangga 

n. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, 

kejadian luar biasa/ wabah. 

o. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat 

Jaminan Kesehatan yang diberikan. 

Pembatasan dan pengecualian objek pertanggungan yang sangat 

banyak pada program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek terlihat 

tidak sesuai dengan teori hak kesehatan buruh, teori jaminan sosial dan 

jaminan kesehatan. Dengan adanya banyak jenis penyakit yang dikecualikan, 

maka pelaksanaan proteksi kesehatan akan berjalan tidak utuh dan hak 

kesehatan buruh tidak dapat dipenuhi. Berbagai pembatasan dan 

pengecualian ini kemungkinan besar berhubungan dengan asas profit 

oriented yang dianut oleh PT. Jamsostek, karena sebagian besar 

pengecualian adalah penyakit-penyakit katastropik yang merupakan penyakit 

kronis yang sangat jarang dapat sembuh tanpa pengobatan. Penyakit-

penyakit tersebut biasanya mengenai usia-usia tertentu yang berhubungan 
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dengan menurunnya fungsi organ tubuh dan penuaan, sehingga dikawatirkan 

akan memakan biaya yang sangat besar. Namun demikian, penyakit-penyakit 

tersebut seharusnya tidak dapat dikecualikan karena merupakan penyakit 

yang sangat umum dan dapat mengenai semua orang termasuk buruh.  

Pembatasan dan pengecualian ini sebagian besar dihilangkan dalam 

program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai dengan prinsip-

prinsip hak kesehatan buruh, jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Dengan 

minimnya pembatasan dan pengecualian diharapkan semua kebutuhan 

buruh untuk hak dasar kesehatannya dapat terpenuhi. 

b. Penggantian uang tunai 

Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung 

memperoleh pelayanan di setiap Fasilitas Kesehatan. Peserta yang 

menerima pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang tidak 

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, harus segera dirujuk ke Fasilitas 

Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan 

gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan. 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas 

ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan. Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk 

berperan serta memenuhi ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan 
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penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penyelenggara pelayanan 

kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerjasama 

dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan 

BPJS Kesehatan. Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi 

persyaratan dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kerjasama 

tersebut dilaksanakan dengan perjanjian tertulis. Jika dalam hal di suatu 

daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna 

memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan wajib memberikan kompensasi. Kompensasi 

tersebut dapat berupa:158 

a. Penggantian uang tunai 

b. Pengiriman tenaga kesehatan 

c. Penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu 

Penggantian uang tunai tersebut dapat digunakan untuk biaya pelayanan 

kesehatan dan transportasi. Pada program jaminan pemeliharaan kesehatan 

oleh Jamsostek tidak terdapat aturan tentang penggantian uang tunai. 

Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan 

berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas 

Kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang 

ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran 
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pembayaran, maka Menteri memutuskan besaran pembayaran atas program 

Jaminan Kesehatan yang diberikan.159 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan wajib membayar 

Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta paling 

lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap. Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melakukan pembayaran kepada 

Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian 

Case Based Groups (INACBG’s). Besaran kapitasi dan Indonesian Case 

Based Groups (INA-CBG’s) ditinjau sekurang-kurangnya setiap dua tahun 

sekali oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.160 

Pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan 

yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dibayar dengan 

penggantian biaya. Biaya tersebut ditagihkan langsung oleh Fasilitas 

Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan memberikan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat setara dengan tarif yang berlaku di 

wilayah tersebut. Fasilitas Kesehatan tersebut tidak diperkenankan menarik 

biaya pelayanan kesehatan kepada Peserta. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
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penilaian kegawatdaruratan dan prosedur penggantian biaya pelayanan 

gawat darurat diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.161 

Sistem penggantian uang tunai merupakan mekanisme untuk 

memenuhi hak kesehatan buruh. Hal ini sebenarnya merupakan suatu usaha 

untuk memenuhi kewajiban negara atas kebutuhan buruh yang mengalami 

sakit atau cidera di daerah yang tidak mempunyai tenaga medis maupun 

fasilitas medis yang diperlukan. Walaupun jika ditinjau dari teori asuransi 

kesehatan tidak ada sistem penggantian uang tunai, namun hal ini tidak 

bertentangan dengan teori hak kesehatan buruh maupun teori jaminan sosial 

dan jaminan kesehatan. Karena sistem penggantian uang tunai ini 

menunjukkan bahwa pemerintah maupun badan penyelenggara jaminan 

tidak lepas tangan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan buruh dalam 

keadaan darurat. 

 

  

                                                           
161

 Hadi Setia Tunggal, 2015, Memahami Sistem….. Op.cit., hlm 65-67. 


