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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pengaturan era Jamsostek bersifat tidak wajib bagi buruh, jika pemberi 

kerja dapat memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik daripada 

yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek. Jamsostek memberikan 

pertanggungan kepada buruh beserta suami/ istri, dan tiga orang anak 

kandung. Sistem pertanggungan berupa plafon memungkinkan seorang 

buruh untuk mendapatkan berbagai fasilitas tambahan yang diperlukan 

pada saat buruh tersebut terkena suatu penyakit. Misalnya peserta bisa 

mendapatkan pemeriksaan kesehatan tambahan. Hal ini disebabkan pada 

program Jamsostek tidak diatur jenis pelayanan kesehatan yang akan 

ditanggung dalam diagnosis suatu penyakit. Hal yang diatur adalah batas 

pertanggungan maksimal yang dapat diberikan pada suatu penyakit. 

Secara umum hal ini menunjukkan bahwa pertanggungan dari Jamsostek 

lebih dalam sifatnya daripada pertanggungan dari BPJS Kesehatan. 

2. Pengaturan hak kesehatan buruh yang diatur pada era BPJS Kesehatan 

terlihat lebih lengkap dengan subjek serta objek pertanggungan yang 

lebih luas. Subjek pertanggungan menjadi lebih luas dengan diberikannya 
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ruang untuk mendapatkan jaminan kesehatan bagi keluarga yang 

sebelumnya tidak ditanggung, menjadi ditanggung dengan penambahan 

iuran. Objek pertanggungan juga lebih luas yaitu hampir seluruh jenis 

penyakit termasuk dalam objek pertanggungan BPJS Kesehatan. Namun 

sistem pertanggungan yang bersifat paket yang mengacu pada INACBG’s 

menyebabkan pertanggungan menjadi lebih dangkal atau terbatas 

pelayanannya. Pemeriksaan tambahan maupun pengobatan yang 

diberikan diluar paket yang sudah ditentukan tidak akan ditanggung oleh 

BPJS Kesehatan. 

3. Secara garis umum hak kesehatan buruh pada era BPJS Kesehatan lebih 

baik dibandingkan daripada era Jamsostek, yaitu jenis pertanggungan 

dan jumlah subjek pertanggungan yang lebih luas. Perbedaan pengaturan 

hak kesehatan buruh yang diselenggarakan oleh Jamsostek dan BPJS 

Kesehatan adalah dari segi asas dan prinsip penyelenggaraan; sifat 

kepesertaan; subjek pertanggungan; objek pertanggungan; sistem 

pertanggungan; maupun pembatasan dan pengecualian objek 

pertanggungan.  

B. SARAN  

Terdapat beberapa saran dari penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dalam penerapan program 

BPJS Kesehatan di lapangan, terutama pada sektor industri menengah ke 
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bawah, terutama terkait pendaftaran para buruhnya sebagai peserta 

BPJS Kesehatan.  

2. Perlu peningkatan sosialisasi program BPJS Kesehatan agar buruh lebih 

memahami perbedaan program jaminan yang diberikan oleh BPJS 

Kesehatan dengan program Jamsostek, agar dapat memanfaatkan 

program yang dirancang BPJS Kesehatan secara tepat guna.  

3. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi sistem pertanggungan BPJS 

Kesehatan yang menggunakan paket INACBG’s dengan sistem plafon 

pada Jamsostek. Jika menggunakan sistem paket, maka  perlu adanya 

evaluasi jenis pertanggungan di dalam paket tersebut berdasarkan data 

layanan kesehatan dan meningkatkan anggaran dana pertanggungan 

kepada peserta BPJS Kesehatan terutama dalam menangani penyakit-

penyakit katastropik dengan biaya yang tinggi dan mengancam nyawa 

penderitanya dan meningkatkan sosialisasi kepada pihak-pihak pemberi 

layanan kesehatan agar dapat memahami secara baik paket-paket 

jaminan kesehatan terutama INACBG’s.  

  


