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Dari Redaksi 
 

 

 

NAMA BARU, WAJAH BARU, SEMANGAT BARU! 
 

 

Dulu bernama Jurnal Jamsos, kini berganti menjadi Media Jamsos. Majalah yang kita sajikan ini memang 

telah mengubah diri mulai dari nama, tampilan muka, dan terutama ragam sajian isi di dalamnya. Ini 

semua adalah bagian dari perubahan. Change. Satu-satunya hal yang akan membuat kita menjadi siap di 

setiap situasi kekinian yang semakin kompetitif adalah perubahan. Hanya dengan perubahan kita akan 

mampu menjadi aktual dalam setiap situasi. 

 

Kutipan dari salah satu pidato Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, seperti yang menjadi quotes edisi 

ini: ”Change will not come if we wait for some other person, or we wait for some other time. We are the ones 

we’ve been waiting for. We are the change that we seek,” telah banyak menginspirasi masyarakat Amerika 

Serikat. Dan perubahan adalah suatu keniscayaan. Bukan bermaksud ikut-ikutan, tetapi majalah kita ini 

juga menyadari bahwa untuk mengakomodasi muatan isi yang dapat diterima lebih banyak pembaca, 

adalah suatu keharusan untuk melakukan perubahan. Maka dipilih perubahan dari Jurnal Jamsos menjadi 

Media Jamsos. Bukan sekedar perubahan nama, tetapi merupakan upaya untuk menyajikan tekanan isi 

yang lebih banyak memberikan informasi bagi beragam latar belakang pembaca. 

 

Media Jamsos, kini adalah media bagi semua orang. Paling tidak begitulah yang seharusnya. Mengapa? 

Karena jaminan sosial yang menjadi muatan utama majalah ini adalah milik semua orang. Dengan mulai 

diterapkannya Sistem Jaminan Sosial Nasional 1 Januari 2014 lalu, kini jaminan sosial bukan lagi topik-

topik diskusi di belakang meja, tapi adalah sebuah implementasi. Sebuah implementasi yang memerlukan 

pengawalan agar selalu berjalan menuju cita-cita penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang terbaik 

bagi rakyat Indonesia. Selamat membaca. 

 

Redaksi 
 

 

QUOTES 
 

 

“Change will not come if we wait for some other person, or we 
wait for some other time. We are the ones we’ve been waiting 
for. We are the change that we seek.” 

 

Barrack Obama 
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                           ebuah 

tweetpict, lengkap dengan 

deskripsinya, masuk di 

linimasa penulis. Dari 

gelapnya foto dan lampu 

yang berbinar di sebelah 

kanan atas gambar, penulis 

menyimpulkan bahwa 

waktu pengambilan foto 

adalah malam atau 

setidaknya sebelum 

matahari terbit. Ditengah 

foto, yang nampaknya 

diambil dengan kamera 

telepon genggam tersebut, 

nampak tulisan BPJS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kesehatan. Foreground foto 

tersebut adalah 

sekumpulan orang di depan 

pagar yang tertutup. Diatas 

foto tersebut nampak 

caption:  
 

“3.15 Seperti inilah suasana depan 

kantor BPJS Kesehatan Pasar Minggu. 

Loket baru dibuka pukul 08.00” 

 

 
 

 

 

Mendengar Suara 

Masyarakat Maya 

# BPJS KESEHATAN 
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Setelah menscroll-down linimasa kembali, 

ada salah seorang pengguna twitter yang 

mengunggah foto berisi dokumen-dokumen 

yang dipersyaratkan dalam pendaftaran BPJS 

lengkap dengan iuran yang harus dibayar 

untuk setiap kelas.  

 

 

 

 

Informasi singkat, kurang dari 140 karakter, 

dan padat yang hanya didukung oleh sebuah 

gambar memang sudah menjadi ciri 

komunikasi massa sekarang ini. Tentu saja 

informasi yang singkat ini diteruskan ke 

ratusan pengguna twitter lainnya yang akan 

juga meneruskan informasi tersebut ke 

follower mereka, jika dirasa cukup berguna 

atau informatif. Hal ini nantinya akan 

menciptakan sebuah snowball effect.  

 

Sekarang ini, berbagai peristiwa di belahan 

dunia manapun bisa dengan cepat kita lihat, 

tanpa perlu menunggu siaran berita malam 

atau terbitnya koran pagi. Sudah tidak 

terhitung jumlah media cetak yang harus 

gulung tikar menghadapi perubahan prilaku 

dan teknologi ini. #lastprintissue adalah tajuk 

yang diberikan oleh Newsweek Magazine 

kepada edisi cetak terakhirnya. Menanggapi 

perkembangan teknologi dalam pemberitaan 

yang sangat mendewakan kecepatan dan 

penyebaran yang luas, mereka merasa  harus 

beradaptasi dengan merubah format dari 

media cetak ke media online.   

 

 

 

"The Internet has turned what 

used to be a controlled, 

one-way message into a real-time 

dialogue with millions." - 

@daniellesacks 

 

 

Pernah, Asosiasi Penyelanggara Jasa Internet 

Indonesia atau APJII mengeluarkan data 

jumlah pengguna internet beserta dengan 

prediksi hingga tahun 2015. 

 

Pada tabel di bawah ini kita bisa melihat 

bahwa pada tahun 2014, jumlah pengguna 

internet di Indonesia akan mencapai 107 juta 

orang dan akan melonjak menjadi 139 juta 

pada tahun 2015. Perkembangan pengguna 

internet ini tentu tidak bisa dipandang 

sebelah mata.  

 

Tidak diragukan lagi, kita tengah berada 

kembali di tengah persimpangan sejarah, 

perubahan media yang terjadi terakhir ketika 

teknologi broadcast hadir dalam bentuk 

televisi dan radio, dan memberikan kita kata 

mass media, kini hadir dalam bentuk, format, 

karakter dan kebiasaan yang lebih powerful 

lagi, selalu menempel, personal, sosial, 

always on dan memberi kita kata social 

media. 
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Media sosial pun kemudian diberikan kredit 

sebagai pihak yang telah mencampuradukkan 

ruang publik dan ruang pribadi, membuat 

semua orang bisa menjadi jurnalis, memaksa 

brand dan korporasi untuk mendengarkan 

konsumen, juga untuk mengorganisir protes, 

menggulingkan pemerintahan, menaikkan 

kandidat ke tampuk pemerintahan dan juga 

menurunkan diktator.  

 

Sejak gerakan Koin Keadilan untuk Priya 

Mulyasari, Indonesia Unite dan 1 juta 

Facebooker untuk Bebaskan Bibit 

Chandra diakhir 2009 dan 2010, media 

sosial dijadikan sebagai alat gerakan sosial 

yang efektif untuk melawan ketidakefektifan. 

Generasi baru yang aktif, gaul, sadar 

teknologi menjadikan media sosial amunisi 

dan senjata mereka untuk berkumpul, 

mengambil  inisiatif  dan  melakukan  sesuatu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terhadap masalah sosial yang mereka lihat 

disekeliling mereka, tanpa harus bergantung 

atau meminta izin pada otoritas manapun. 

Dari gerakan Suara Pemuda Anti Korupsi, 

hingga ke gerakan Selamatkan Ibu, Ayah 

ASI, mengumpulkan sampah, berdiet kresek 

hingga mengawasi media yang berat sebelah 

dan tidak adil. Dari Akademi Berbagi di 

bidang pendidikan hingga Indonesia 

Berkebun yang memanfaatkan lahan kota 

yang terlantar dan mengubahnya menjadi 

kebun produktif. Internet dan media sosial 

terbukti dapat menjadi sebuah alat untuk 

menjembatani jarak, ide, pemikiran dan 

informasi. 

 

Direktur Pelayanan Informasi Internasional  

Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), 

Selamatta Sembiring mengatakan bahwa situs 

jejaring  sosial  yang  paling  banyak diakses  
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adalah Facebook dan Twitter. Indonesia 

menempati peringkat 4 pengguna Facebook 

terbesar setelah USA, Brazil, dan India.  

 

Menurut Sembiring, di era globalisasi seperti 

sekarang ini , perkembangan telekomunikasi 

dan informatika (IT) sudah begitu pesat. 

Teknologi membuat jarak tak lagi masalah 

dalam berkomunikasi. Internet tentu menjadi 

salah satu medianya. “Indonesia menempati 

peringkat 5 pengguna Twitter terbesar di 

dunia. Posisi Indonesia hanya kalah dari USA, 

Brazil, Jepang dan Inggris,” ujarnya.  

 

Menurut data Webershandwick, perusahaan 

public relations dan pemberi layanan jasa 

komunikasi, untuk wilayah Indonesia ada 

sekitar 65 juta pengguna Facebook aktif. 

Sebanyak 33 juta pengguna aktif per harinya, 

55 juta pengguna aktif yang memakai 

perangkat mobile dalam pengaksesannya per 

bulan dan sekitar 28 juta pengguna aktif 

yang memakai perangkat mobile per harinya. 

Pengguna Twitter, berdasarkan data PT 

Bakrie Telecom, memiliki 19,5 juta pengguna 

di Indonesia dari total 500 juta pengguna 

global. 

 

Salah satu masalah yang menghinggapi 

implementasi Jaminan Kesehatan Nasional 

adalah sosialisasi. Masyarakat memang sudah 

tahu mengenai kehadiran Jaminan Kesehatan 

yang nantinya akan menjamin seluruh 

warganegara Indonesia dan Warganegara 

asing yang sudah berdomisili lebih dari 6 

bulan di Indonesia, namun hal-hal teknis 

yang menyangkut pendaftaran peserta, 

sistem rujukan dan lain-lain belum mereka 

pahami. Hal ini terjadi bukan hanya di tataran 

masyarakat yang akan menjadi user, tetapi 

bahkan sampai di tataran penyedia layanan 

kesehatan.  

“... di era globalisasi seperti 

sekarang ini , perkembangan 

telekomunikasi dan 

informatika (IT) sudah begitu 

pesat. Teknologi membuat 

jarak tak lagi masalah 

dalam berkomunikasi. 

Internet tentu menjadi salah 

satu medianya. “Indonesia 

menempati peringkat 5 

pengguna Twitter terbesar di 

dunia. Posisi Indonesia hanya 

kalah dari USA, Brazil, 

Jepang dan Inggris...” 
 

 

Hal ini diakui oleh Wakil Menteri Kesehatan 

(Wamenkes) Ali Ghufron Mukti usai seminar 

Pencapaian dan Tantangan Tiga Bulan 

Pelaksanaan JKN di Indonesia, "Sosialisasi 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 

diberikan untuk tenaga kesehatan akan 

berbeda dengan masyarakat awam, Misalnya, 

sosialisasi untuk dokter terkait masalah 

"clinical pathways", kualitas layanan, INA-

CBGs, etika profesionalisme, dan rekam 

medis, sedangkan masyarakat awam 

diberikan sosialisasi tentang hak, kewajiban, 

cara mendaftar, penyampaian keluhan, 

sistem, dan prosedur layanan JKN.  

 

Sebetulnya sudah banyak dilakukan 

sosialisasi, tetapi dengan variasi dan luasnya 

masyarakat serta kompleksitas masalah 

sehingga tidak mudah dan perlu waktu untuk 

sosialisasi.” 
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“Salah satu masalah yang 

menghinggapi implementasi 

Jaminan Kesehatan Nasional 

adalah sosialisasi.” 
 

 

Potensi media sosial sebagai sebuah sarana 

sosialisasi yang mumpuni tentu tidak bisa 

dipungkiri. Tercatat hampir 40% penduduk 

Indonesia memiliki satu atau lebih akun 

media sosial, dan dengan semakin murahnya 

alat komunikasi dengan kemampuan 

mengakses internet, maka jumlah itu sudah 

pasti akan menanjak.  

 

BPJS Kesehatan dan para stakeholdernya 

harus sudah mulai melirik media sosial 

sebagai sebuah sarana untuk menyebarkan 

informasi ke khalayak ramai. Pada saat 

tulisan ini dibuat, akun @BPJSKesehatanRI  

sudah mencapai 5.278 follower, dengan 

frekuensi tweet yang cukup intens. Menjawab 

keluhan, pertanyaan dan juga memberikan 

informasi seputar progress pelaksanaan 

Jaminan Kesehatan Nasional adalah isi tweet-

tweet @BPJSKesehatanRI.  Hal ini tentu 

cukup membantu khalayak ramai yang ingin 

mencari informasi secara langsung dan cepat. 

 

Pemantauan pelaksanaan program jaminan 

kesehatan dan kinerja BPJS Kesehatan pun 

bisa dilakukan lewat media sosial, seperti 

keluhan atau pujian tentang pelayanan yang 

diberikan oleh BPJS Kesehatan. Monitoring 

kanal-kanal berita nasional yang kini mulai 

marak membicarakan jaminan kesehatan 

nasional juga dapat dilakukan dengan sangat 

mudah.  

 

Strategi Komunikasi dan Sosialisasi akan 

memegang peranan yang sangat penting 

untuk menjamin kesuksesan  penyelenggaraan 

SJSN, dan dalam pelaksanaan sosialisasi 

tersebut ada sesuatu yang harus disadari, 

bahwa sudah terjadi perubahan paradigma 

dalam cara berkomunikasi.  

 

Dahulu, sosialisasi kerap dilaksanakan lewat 

pertemuan-pertemuan tatap muka yang 

hanya dihadiri oleh puluhan orang dan 

sifatnya satu arah. Namun di era media baru 

seperti sekarang ini, tatap muka digantikan 

oleh mimbar-mimbar virtual yang sifatnya 

dua arah.  Instruksi-instruksi dan presentasi-

presentasi panjang dipadatkan menjadi 

rentetan informasi dengan kurang lebih 140 

karakter, yang jauh lebih efisien dan tepat 

sasaran.  

 

Desain Strategi Komunikasi dan Sosialisasi 

SJSN dan BPJS yang efektif memegang peran 

yang vital guna menjadi pedoman dalam 

melakukan kegiatan sosialisasi penyiapan 

pelaksanaan BPJS. Di samping itu, strategi 

komunikasi dan sosialisasi yang efektif 

diharapkan dapat menjadi katalisator didalam 

mengimbangi pemberitaan negatif tentang 

BPJS. Dengan pengelolaan media sosial yang 

bersifat mandiri, ketergantungan terhadap 

media massa yang berfungsi sebagai corong 

sosialisasi dapat direduksi.  

 

BPJS dan para stakeholdernya dapat memilih 

isu-isu penting yang dapat dikeluarkan dan 

mengkonfirmasi tudingan-tudingan miring 

atau kritik lewat media sosial. Kemampuan 

pemerintah untuk mengelola opini publik 

diharapkan akan menumbuhkan kesadaran 

masyarakat untuk terlibat di bidang jaminan 

sosial ini. 

 

Artikel ini ditulis oleh:  

Putra Sophan Pribadi 



Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kesra Lantai IV (Office)
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110

Website: http//www.djsn.go.id   Email: djsn@djsn.go.id
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Hasil Monitoring dan Evaluasi 
Implementasi Jaminan Kesehatan 

Triwulan I Tahun 2014 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 

menetapkan kewenangan DJSN untuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan 

sosial. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyebutkan bahwa pengawasan eksternal terhadap BPJS 

dilaksanakan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional. 
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Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang- 

Undang Nomor 24 tahun 2011 penyelenggara 

program jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan 

mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 

dimana BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak 

yang menyelenggarakan program Jaminan 

Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan 

Pensiun dan Jaminan Kematian, beroperasi 

mulai 1 Juli 2015. 

 

Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional 

yang beroperasi pada 1 Januari 2014 yang 

lalu, mensyaratkan adanya pihak-pihak yang 

terlibat langsung, yaitu: Pemerintah sebagai 

regulator, BPJS Kesehatan sebagai pihak 

penyelenggara, Fasilitas Kesehatan sebagai 

pemberi pelayanan, dan masyarakat sebagai 

peserta. Para pihak yang terlibat di dalam 

implementasi ini memiliki kaitan hubungan 

yang erat. Antara BPJS Kesehatan dengan 

Fasilitas Kesehatan terikat pada kerjasama 

yang mensyaratkan hak dan kewajiban bagi 

keduanya. Peserta memiliki hak mendapatkan 

manfaat pelayanan memadai sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. Karena itu, 

pada dimensi yang lain, BPJS Kesehatan harus 

menjawab dan menangani segala keluhan, 

terkait manfaat pelayanan yang diberikan oleh 

Fasilitas Kesehatan kepada peserta. Dalam 

konteks inilah DJSN memandang perlu untuk 

melihat secara langsung implementasi jaminan 

kesehatan di lapangan. 

 

Dalam program yang sangat besar ini pada 

awal implementasinya ditemukan beragam 

kendala teknis dan operasional. Pada tataran 

ini sesuai tugas dan tanggungjawabnya, DJSN 

serta berbagai pihak sepakat untuk memberi 

solusi terbaik guna menyelesaikan berbagai 

masalah yang timbul, dengan semangat yang 

sama dimana implementasi jaminan kesehatan 

ini tidak boleh gagal. Komunikasi disertai juga 

koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, 

menjadi kunci penyelesaian terbaik. Secara 

umum, kegiatan monitoring dan evaluasi ini 

bertujuan untuk mendapat data dan informasi 

sesuai evidence base tentang pelaksanaan 

program jaminan kesehatan yang dilakukan 

BPJS Kesehatan.  

 

Di samping itu, monitoring dan evaluasi juga 

bertujuan untuk memantau penyelenggaraan 

program jaminan kesehatan, dan mengetahui 

pelayanan, termasuk masalah dan kendala-

kendala yang timbul di lapangan dalam kaitan 

dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan 

oleh BPJS Kesehatan. Metode yang diterapkan 

dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

implementasi jaminan kesehatan, terdiri dari: 

1. Pertemuan, membahas implementasi dan 

melakukan diskusi antara DJSN dengan 

SKPD Pemda terkait, lalu pertemuan DJSN 

dan BPJS Kesehatan di Kantor Regional/ 

Kantor Cabang, dan juga pertemuan DJSN 

dengan faskes primer dan sekunder.   

2. Field Trip, berupa kunjungan lapangan 

ke faskes primer, faskes sekunder, dan 

badan usaha. 

 

Monitoring dan evaluasi dilakukan pada bulan 

Pebruari – Maret 2014, di 8 (delapan) lokasi, 

yaitu: 

1. DKI Jakarta, 24-25 Pebruari 2014 

2. Bogor, 26-27 Pebruari 2014 

3. Banten, 4-5 Maret 2014 

4. Kalimantan Timur, 5-6 Maret 2014 

5. Sumatera Selatan, 11-12 Maret 2014 

6. Jambi, 18-19 Maret 2014 

7. Kalimantan Barat, 25-26 Maret 2014 

8. NAD, 25-26 Maret 2014 

 

Selain ke delapan lokasi tersebut, kunjungan 

juga dilakukan ke Rumah Sakit Blambangan, 

Banyuwangi. 

 

Secara umum, permasalahan-permasalahan 

yang ditemukan di lapangan dapat dibagi ke 

dalam 5 (lima) aspek yang khas, yaitu: 

1. Aspek Regulasi 

2. Aspek Pelayanan 
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3. Aspek Manfaat dan Iuran 

4. Aspek Kepesertaan 

5. Aspek Kelembagaan dan Organisasi 

 

Selain kelima aspek yang khas tersebut, ada 

juga masalah-masalah lainnya, yang dapat 

dikategorikan sebagai Aspek Lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Aspek Regulasi 

 

 

Kesimpulan yang diambil dari monitoring dan 

evaluasi terkait dengan regulasi adalah belum 

dipahaminya regulasi secara baik oleh para 

pemangku kepentingan (stakeholders). Tapi, 

di sisi lain, regulasinya sendiri belum lengkap 

dijabarkan dalam pedoman pelaksanaannya. 

Secara rinci, permasalahan berkaitan dengan 

regulasi adalah: 

1. beberapa peraturan pelaksanaan belum 

diterbitkan, 

2. belum ada regulasi perpajakan berkaitan 

dengan pelayanan BPJS, 

3. belum diterbitkan pedoman pelaksanaan 

menyebabkan perbedaan persepsi antara 

Rumah Sakit dengan petugas BPJS, 

4. belum diterbitkan peraturan mengenai 

rujukan pemeriksaan penunjang (rujukan) 

parsial, 

5. regulasi, sistem dan ketentuan yang ada 

dinilai sangat rigid, yang tidak memberi 

keleluasaan bagi fasilitas kesehatan, 

6. penyusunan regulasi dipandang kurang 

mengakomodasi opini stakeholders, 

7. penyusunan regulasi 

terkesan tergesa-gesa, 

tidak ada waktu untuk 

mensosialisasikan, dan 

8. belum adanya regulasi 

berkaitan dana kapitasi 

bagi Puskesmas BLUD 

maupun Non BLUD yang 

mencakup pembagian 

persentase dalam hal 

pemanfaatannya. 

 

Delapan permasalahan yang 

terkait dengan regulasi itu 

menjadi begitu penting dan 

harus diperhatikan seksama karena sangat 

berkaitan dengan hubungan antara pihak-

pihak yang memiliki tanggungjawab dalam 

pelaksanaan BPJS Kesehatan.    

 

 

II.   Aspek Pelayanan 

 

 

Dalam aspek pelayanan, disimpulkan bahwa, 

permasalahan pelayanan terutama berkaitan 

dengan belum berjalan baiknya mekanisme 

rujukan, rujukan berjenjang, rujukan parsial, 

dan rujukan balik. Selain itu, kapasitas faskes 

primer juga belum memadai, dan pelayanan 

kepada peserta juga tidak optimal. Masalah 

e-catalog 2014 yang belum lengkap muncul 

juga sebagai salah satu yang disoroti aspek 

pelayanan ini. Secara lengkap, permasalahan 

pelayanan mencakup: 

1. Puskesmas belum mampu menegakkan 

144 diagnosa (yaitu di Puskesmas Segiri, 



 

 15 

Puskesmas Bogor Timur, Puskesmas 

Merdeka Palembang, dan Puskesmas 

Siantan Hilir Pontianak), 

2. peserta dari TNI dan Polri belum terbiasa 

dengan pelayanan berjenjang (di Rumah 

Sakit AL Mintoharjo, dan Rumah Sakit 

Bhayangkara Sumatera Selatan), 

3. peserta merasa tidak puas karena standar 

pelayanan di Faskes berbeda dengan 

yang diterima oleh pasien umum, atau 

semasa menjadi peserta Askes/Jamsostek 

yang terjadi karena upaya pengendalian 

biaya oleh Faskes dan adanya larangan 

iur biaya, 

4. karyawan Rumah Sakit keberatan, sebab 

untuk pemeriksaan awal harus dilakukan 

di luar Rumah Sakit, padahal biasanya 

mereka dapat berobat di Rumah Sakitnya 

sendiri (di Rumah Sakit Umum Daerah 

Cibinong, Rumah Sakit AL Mintoharjo, dan 

Rumah Sakit Bhayangkara), 

5. sistem rujukan berjenjang tidak berjalan 

dengan baik, dan pemahaman mengenai 

sistem rujukan pada tingkat pemangku 

kepentingan juga belum seragam, 

6. rujukan balik tidak selalu dapat diterapkan 

karena tidak semua Faskes primer dekat 

dengan apotik (di Puskesmas Cimandala 

Kabupaten Bogor), 

7. rujukan pada Faskes primer dilakukan 

secara manual, karena jaringan seringkali 

mengalami offline, dan 

8. belum ada pedoman mengenai “clinical 

pathways” secara nasional.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Aspek Manfaat dan Iuran 

 

 

Terkait dengan aspek manfaat dan iuran, hal-

hal yang menjadi catatan adalah penurunan 

manfaat yang dirasakan peserta lama setelah 

implementasi JKN oleh BPJS Kesehatan; dana 

kapitasi belum bisa dimanfaatkan; penerapan 

tarif INA-BCG belum berjalan efektif; dan juga 

adanya pengaturan mekanisme COB. Secara 

rinci, catatan permasalahan berkaitan dengan 

aspek manfaat dan iuran adalah: 

1. dana kapitasi belum bisa dimanfaatkan 

oleh Puskesmas karena masih menunggu 

peraturan pelaksanaan dari Pusat, 

2. dana kapitasi eks peserta Jamsostek di 

Jakarta belum dibayarkan (di Puskesmas 

Cengkareng DKI Jakarta), 

3. dana kapitasi untuk Poliklinik Polri masuk 

melalui rekening Dirkeu Polda, 

4. klaim Rumah Sakit Bhayangkara belum 

diajukan karena peserta belum memiliki 

kartu, SEP dilakukan secara manual, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 

5. biaya penunjang kesehatan belum bisa 

dimasukkan dalam biaya klaim (terjadi di 

Puskesmas Bogor Timur), 

6. klaim Jamkesmas dan Jampelsal tahun 

2013 belum dibayarkan (di antaranya di: 

Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, 

Rumah Sakit Umum Daerah Serang, 

Rumah Sakit Umum Daerah Sjahranie 

Samarinda, Rumah Sakit Umum Daerah 

M. Hoesein), 

7. tarif INA-CBG belum mencerminkan 

keadilan berdasarkan variasi “Hospital 

Base Rate” untuk Rumah Sakit di kota 

besar, daerah yang jauh, dan fasilitas 

yang lengkap melebihi kelas Rumah Sakit 

yang bersangkutan), 

8. regionalisasi kelompok tarif INA-CBG di 

dalam Permenkes 69 tahun 2014 belum 

mewakili kemahalan operasional Faskes 

di tiap daerah. Beda tarif berdasarkan 

regionalisasi tidak mendorong tenaga-

tenaga kesehatan (khususnya dokter 

spesialis) bekerja di “daerah kering”, 

9. Bidan Praktek Swasta (BPS), belum mau 

masuk sebagai jejaring PPK I, karena 

tarif yang dibayarkan rendah (terjadi di 

Kalimantan Timur dan Bogor), 

10. banyak “Fraud” yang dilaksanakan Faskes 

karena tekanan “mencukupkan” tarif (di 

Dinkes Provinsi Sumatera Selatan dan di 

Dinkes Provinsi Kalimantan Timur), 

11. grouping kasus penyakit menggunakan 

INA-CBG kurang tepat, sehingga trend 

tarifnya bertentangan dengan biaya untuk 

perawatan kasus penyakit yang nyata, 

12. tarif INA-CBG ditetapkan oleh Menteri 

Kesehatan. Menurut UU 44 tahun 2009 

Pasal 49: Menteri Kesehatan menetapkan 

pola tarif nasional dengan memperhatikan 

kondisi regional dan Gubernur menetap-

kan pagu tarif maksimal. Dalam hal ini 

harus diperhitungkan konsekuensi dan 

implikasi hukumnya, 

13. data yang diolah untuk menghitung tarif 

INA-CBG merupakan “biaya bawah” dan 

masih ada komponen biaya lainnya yang 

tercecer atau belum masuk hitungan, 

14. skrining kesehatan (berkala) seperti pada 

pemeriksaan darah sekarang ini dibatasi 

tidak seperti sebelumnya, 

15. terdapat kekhawatiran penolakan klaim 

oleh penyelenggara program, misalnya 

klaim apotik diverifikasi dahulu, sehingga 

proses pembayaran sangat lama, 

16. manfaat dinilai mengalami penurunan; 

para peserta BPJS eks peserta Askes dan 

Jamsostek banyak yang memprotes keras 

karena haknya atas obat-obat non-generik 

yang dahulu ada di DPHO tidak diberikan 

oleh Rumah Sakit dengan alasan harus 

mengikuti “Fornas” dan tarif INA-CBG 

tidak cukup bila diberi obat seperti dulu, 

17. pemberian obat penyakit kronis masih 

berbelit karena sebagian mereka harus 

mengambil di apotik panel BPJS, 

18. belum adanya mekanisme CoB, dan 

19. peserta mandiri yang mendaftar di kelas 

III tidak bisa menaikkan kelas perawatan 

karena tidak bisa dibedakan dengan para 

peserta PBI.       
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IV. Aspek Kepesertaan 

 

 

Dalam aspek kepesertaan, beberapa catatan 

penting terkait dengan penerapan jaminan 

kesehatan juga didapat dari hasil monitoring 

dan evaluasi. Secara umum antara lain terkait 

validitas data kepesertaan, kartu peserta tidak 

terdistribusikan seluruhnya; juga mengenai 

status kepesertaan gelandangan, pengemis, 

orang terlantar, penderita kusta, penderita 

sakit jiwa, penghuni lapas, dan calon tahanan 

yang belum lagi jelas menjadi tanggungjawab 

siapa. Secara rinci, catatan permasalahan di 

dalam aspek kepesertaan adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Type a quote from the document or the 

summary of an interesting point. You can position 

the text box anywhere in the document. Use the 

Text Box Tools tab to change the formatting of 

the pull quote text box.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. banyak terjadi penolakan terhadap para 

peserta yang menggunakan kartu Askes, 

Jamsostek, dan juga Jamkesmas, dengan 

alasan harus mengganti dengan kartu 

yang baru, 

2. peserta JKN belum sepenuhnya paham 

mengenai hak-hak dan kewajibannya, 

misalnya dalam hal membayar iurannya 

secara rutin, 

3. peserta banyak yang belum terdaftar di 

Faskes primer mana, sehingga peserta 

berobat di Faskes primer yang lain, 

4. kartu peserta belum terdistribusi seluruh- 

nya, sehingga banyak peserta yang tak 

memiliki kartu peserta yang dibutuhkan 

pada saat berobat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spanduk, kursi-kursi kosong yang tertumpuk bersandar di tembok, dan orang-orang yang dengan 

sabar menunggu untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan... Semoga kesabaran ini berbuah baik...  
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5. peserta baru kebanyakan mengikuti BPJS 

saat sakit dan harus dirawat di Rumah 

Sakit, bahkan sebagian besar sudah di-

rawat di Rumah Sakit baru menyodorkan 

kartu peserta BPJS yang baru, 

6. migrasi data peserta eks Jamsostek belum 

tuntas, sehingga mengganggu pelayanan 

di Faskes. Terjadi gap yang signifikan 

antara data peserta (badan usaha) eks 

Jamsostek dengan peserta (badan usaha) 

yang melakukan registrasi, 

7. terjadi pula kejadian “perebutan” peserta 

antara Puskesmas dengan Klinik Pratama 

atau Dokter keluarga, 

8. peserta merasa haknya dibatasi, meskipun 

bersedia iur biaya dengan memilih obat/ 

alat yang dianggap cocok baginya, 

9. terdapat perbedaan prosedur yang pada 

prakteknya membingungkan peserta lama 

(proses pendaftaran dan rujukan), dan 

10. status PMKS, pasien Rumah sakit Jiwa, 

penghuni lapas, calon tahanan, penderita 

kusta, dan penderita sakit jiwa belumlah 

jelas menjadi tanggungjawab siapa.   

 

 

V. Aspek Kelembagaan dan 

Organisasi 

 

 

Masalah spesifik yang terakhir yang menjadi 

catatan monitoring dan evaluasi Triwulan I 

tahun 2014 ini adalah belum cukupnya jumlah 

SDM BPJS dan persebaran yang tidak merata 

ditambah kapasitas SDM yang ada juga belum 

memadai. Selain itu, sistem informasi untuk 

mendukung kegiatan belum optimal, serta 

sosialisasi BPJS dan Faskes yang belum bisa 

dikatakan merata dan optimal. Hal penting 

lainnya adalah tidak adanya mekanisme untuk 

menjamin kepuasan dan respon masyarakat 

atas pelayanan yang diterimanya. Secara 

rinci permasalahan yang terkait dengan aspek 

kelembagaan dan organisasi masih terbilang 

masif dan mencakup hal-hal berikut ini: 

1. pemahaman verifikator BPJS terbilang 

sangat bervariasi, sehingga dalam praktek 

lapangan membingungkan PPK, 

2. jumlah verifikator di Rumah Sakit tidak 

sebanding dengan beban kerja di Rumah 

Sakit, 

3. petugas BPJS di daerah-daerah menunggu 

petunjuk dari Pusat untuk melaksanakan 

SE Menkes Nomor 31 dan 32, 

4. ketidaksiapan para petugas BPJS sebagai 

garda depan pelayanan kesehatan, 

5. jam kerja petugas BPJS tidak mengikuti 

jam pelayanan rumah sakit, 

6. pada jam sibuk, aplikasi software BPJS 

masih lambat, sehingga bisa mengganggu 

pelayanan. Dalam hal ini, belum terdapat 

bridging antara software klaim BPJS dan 

INA-CBG’S, 

7. pada PPK dasar, aplikasi pcare mewajib-

kan mengisi pengukuran tanda vital para 

pasien (tekanan darah, suhu, nadi, dll), 

sehingga kurang sesuai dengan kondisi 

di Puskesmas, 

8. sistem informasi yang dibangun berbasis 

internet, biaya internet menjadi beban 

Rumah Sakit dan belum menjadi bagian 

atau komponen biaya pada INA-CBG; di 

samping itu masih terdapat biaya-biaya 

lainnya yang belum menjadi bagian dalam 

penghitungan tarif INA-CBG, 

9. SDM di Puskesmas banyak yang tidak 

mampu mengoperasikan komputer, 

10. Dokter spesialis di Puskesmas Merdeka 

Palembang tidak bisa menerima rujukan, 

11. penerbitan SEP harusnya menjadi tugas 

BPJS, tetapi dibebankan kepada Rumah 

Sakit; akibatnya, selain beban kerja, ada 

dampak biaya karena penerbitan SEP, 

12. terdapat kurang koordinasi antara BPJS 

Kesehatan Pusat – Regional dan Cabang, 

sehingga terjadi kebijakan yang saling 

bertentangan di antara Cabang BPJS 

Kesehatan, misalnya terkait pemahaman 

mengenai episode tindakan rehabilitasi 

medik, kebijakan iur biaya bila naik kelas 
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perawatan, besaran kapitasi untuk PPK 

Dasar, serta juga kebijakan pembagian 

peserta PPK Dasar, 

13. respon BPJS terhadap permasalahan yang 

disampaikan kadang masih lambat, yaitu 

yang melalui Hotline BPJS 500400, dan 

14. untuk pengadaan obat rujuk balik harus 

divalidasi dulu di kantor BPJS Kesehatan, 

sedangkan jarak apotik dengan kantor 

BPJS terbilang jauh.     

 

Disadari betul, bahwa masih sangat banyak 

permasalahan yang timbul dalam penerapan 

BPJS Kesehatan ini. Selain lima hal spesifik 

yang telah dipaparkan di atas, di lapangan 

juga ditemukan beberapa permasalahan lain 

seperti sosialisasi BPJS di Fasilitas Kesehatan 

yang tidak merata, sehingga banyak tafsiran 

di antara pemangku kepentingan di PPK Dasar 

dan PPK Lanjut, termasuk para Dokter yang 

menangani pasien peserta BPJS yang belum 

semua memahami hakekat “managed care” 

dan regulasi program JKN. Selain itu, peserta 

sendiri juga  belum memahami dengan tepat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosedur pelayanan sistem JKN ini, sehingga 

membebani para petugas PPK Dasar dan PPK 

Lanjut untuk menjelaskan prosedur kepada 

para peserta. 

 

Sayangnya, di lapangan juga ditemukan ada 

komplain pasien yang tidak tertangani oleh 

petugas BPJS, karena mereka tidak memiliki 

pengetahuan yang memadai untuk memberi 

solusi di lapangan. 

 

Tentu saja ini harus menjadi pemikiran yang 

segera harus dituntaskan. Masalah bertumpuk 

ini bukan hal sederhana. Program yang besar 

ini tentu memerlukan effort yang luar biasa, 

supaya dapat berjalan sesuai dengan tujuan. 

Menarik untuk disimak juga keluhan-keluhan 

yang datangnya dari para Dokter. Dalam hal 

profesionalisme praktek, ada pendapat Dokter 

yang mengatakan bahwa program ini dapat 

membatasi profesionalisme Dokter, karena 

harus mengobati pasien tidak maksimal, yang 

seharusnya dilakukan sesuai dengan keahlian 

dan pengetahuan yang mereka miliki. 

 

Dokter Spesialis KFR (atau 

Konsultan Fisik dan Rehabili-

tasi), juga keberatan apabila 

dianggap Dokter penunjang 

atau Dokter tersier saja, yang 

harus mendapat pasien hasil 

konsul dari spesialis lainnya, 

bukan dari PPK Dasar. Etika 

Profesi dihadapkan dengan 

jasa profesi yang dinilai tidak 

wajar, sementara muncul isu 

tidak sedap bahwa pegawai 

BPJS menerima gaji besar.  

 

Hasil monitoring dan evaluasi 

ini baru dari beberapa lokasi 

saja, yang variasi masalahnya 

bisa terus meningkat apabila 

ditelusuri praktek di daerah-

daerah lainnya. 

Mengapa begitu banyak permasalahan? Mari duduk 

bersama untuk mencari solusi terbaik... 
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Terkait dengan belum adanya 

Pedoman Pelayanan, 

direkomendasikan kepada 

Kementerian Kesehatan dan BPJS 

Kesehatan untuk: 

 

1. Menerbitkan Pedoman 

Pelayanan berupa Manual 

Pelaksanaan dan 

 

2. Mereviu regulasi-regulasi yang 

masih tidak harmonis untuk 

mencegah pemahaman dan 

persepsi yang berbeda 

 

 

Terkait permasalahan pada aspek 

kepesertaan, direkomendasikan 

kepada Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, 

dan BPJS Ketenagakerjaan untuk: 

 

1. Memperbaiki (mengupdate) 

master file data kepesertaan 

 

2. Memastikan distribusi kartu 

peserta dapat berjalan dengan 

baik dan tuntas 

 

3. Mengkoordinasikan dengan 

Kementerian Dalam Negeri 

untuk penggunaan NIK 

Hasil-hasil temuan lapangan ini memunculkan 

sejumlah rekomendasi yang pada awalnya di-

harapkan akan dapat digunakan sebagai batu 

pijakan awal untuk memperbaiki penerapan 

atau implementasi sistem jaminan kesehatan 

nasional ini.  

 

Tentu saja, rekomendasi-rekomendasi inilah 

yang akan menjadi sumber perbaikan bukan 

hanya praktek pelayanan di lapangan, tetapi 

lebih dari itu, barangkali diperlukan payung 

hukum/aturan yang lebih baik lagi, agar hal-

hal yang belum lagi tercakup seperti yang 

sudah dicatat dari temuan lapangan kegiatan 

monitoring dan evaluasi ini, dapat diperbaiki 

dan bisa diterapkan secara lebih baik lagi di 

daerah-daerah lainnya. 

 

Berikut ini adalah rekomendasi-rekomendasi 

yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi 

Triwulan I tahun 2014: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudah-mudahan ketika anak ini besar nanti, 

semuanya sudah berjalan lancar... 
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Terkait dengan aspek pelayanan, 

direkomendasikan kepada 

Kementerian Kesehatan dan BPJS 

Kesehatan untuk: 

 

1. Menerbitkan Pedoman Rujukan 

 

2. Melakukan sosialisasi secara 

berkesinambungan kepada 

Faskes 

 

3. Mengupdate data fasilitas 

kesehatan 

 

 

Terkait dengan aspek manfaat dan 

iuran, direkomendasikan kepada 

Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Dalam Negeri dan BPJS 

Kesehatan untuk: 

 

1. Melakukan penyempurnaan/ 

peninjauan INA-CBG’S 

 

2. Melakukan koordinasi dengan 

Kementerian Kesehatan dan 

Kementerian Dalam Negeri 

terkait Perpres Direct Payment 

dan Jasa Medis 

 

3. Memastikan pembayaran 

kapitasi tidak berlebih 

(ditentukan dari data peserta) 

 

4. Menerbitkan regulasi terkait 

koordinasi manfaat 

 

5. Menerbitkan e-catalogue 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana Pak?  Apakah kartu BPJS saya bisa digunakan?  Saya sangat berharap semuanya 

lancar Pak...  
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Terkait dengan aspek koordinasi, 

sosialisasi, dan sistem informasi 

direkomendasikan kepada BPJS 

Kesehatan untuk: 

 

1. Memperbaharui budaya kerja 

dan budaya organisasi yang 

berorientasi kepada pelayanan 

yang prima 

 

2. Memperbaharui pola komunikasi 

dan koordinasi antara BPJS 

Pusat dan Regional/Cabang 

serta antara BPJS Kesehatan 

dengan Pemerintah Daerah 

 

3. Melakukan penguatan, 

perluasan, dan penjangkauan 

sosialisasi ke masyarakat luas 

 

4. Melakukan pengembangan 

kapasitas IT Management 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boleh disimpulkan bahwa rekomendasi yang 

dibuat dari Hasil Monitoring dan Evaluasi ini 

sangat banyak, dan itu artinya masih terdapat 

banyak kelemahan dalam penerapan jaminan 

kesehatan nasional ini. 

 

Target besar memerlukan kerja besar, dan 

kerja besar memerlukan organisasi dan SDM 

yang kuat. Persiapan atau perbaikan yang 

kini harus dilaksanakan bersamaan dengan 

penerapan yang sudah mulai berjalan sejak 

tanggal 1 Januari 2014 tentu menyebabkan 

situasi yang berbeda jika saja penerapan ini 

belum dilakukan. 

Dalam suatu target besar, sejatinya sangat 

layak untuk melakukan uji coba. Namun, yang 

patut dipertimbangkan adalah bahwa program 

ini menyangkut kesehatan manusia. Dan uji 

coba menjadi sangat riskan untuk dilakukan. 

Lumrah pula bila dalam setiap kerja besar 

akan ditemui hal-hal yang menjadi hambatan 

dan tantangan. Tinggal lagi, seberapa kuat 

kita akan mampu menyelesaikan hambatan 

dan tantangan itu dalam waktu yang cepat. 

 

Last but not least, tidaklah semua hasil dari 

implementasi ini beraroma negatif. Beberapa 

hasil positif yang bisa dicatat antara lain: 

1. BPJS Kesehatan sudah melaksanakan 

semua pembayaran kapitasi PPK I, sesuai 

dengan waktunya. 

2. BPJS Kesehatan sudah melaksanakan 

pembayaran klaim Rumah Sakit maksimal 

15 hari setelah diajukan. Meskipun ada 

beberapa Rumah Sakit yang belum dapat 

mengajukan klaimnya. 

3. BPJS Kesehatan memberikan uang muka 

bagi Rumah Sakit yang belum selesai 

mengajukan klaim. 

4. Pemerintah Daerah menyatakan dukungan 

atas implementasi JKN antara lain dengan 

mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS 

Kesehatan, seperti yang terjadi di DKI 

Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, 

Kabupaten Sambas, serta di Kabupaten 

Kayong Utara 

5. Rumah Sakit M. Hoesein, Rumah Sakit 

AW Sjahranie, Rumah Sakit Umum Daerah 

Cengkareng, tidak mengalami hambatan 

dengan penerapan INA-CBG’S karena 

sudah ada mekanisme Top Up Case Mix 

Group yang diterapkan untuk antisipasi 

kasus-kasus komplikasi.    

 

Yang baik, biarlah bertambah baik, dan yang 

kurang baik menjadi lebih baik. Kegagalan 

tidak boleh menyurutkan langkah kita, dan 

kekurangan juga bukan alasan untuk merasa 

sia-sia. Maju terus JKN! ◊◊◊ 
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Jakarta. 

 

 

Abstract: Implementation of National Social Security System (NSSS) or Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) as will be carried out by the National Social Security 

Provider (NSSP) or Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) will be effective in 

January 2014. To dos so, the implementing regulation drafts on the transformation of 

BPJS, the extension of universal coverage in health services, the additional program in 

public pension, the fair rate of contributions, the size of benefits are scheduled to 

complete by the end 2012. In support of this implementation, the employment 

opportunities are essential for the extension of the universal coverage in 2014. In the 

beginning 2014, Askes currently as health provider for civil servants and Jamsostek 

currently as social security provider for the employees will be transformed with no 

liquidation process as public legal bodies or social security providers responsible to 

the President of the Republic of Indonesia. Methodology used in this study is 

descriptive-explanation on the extention of universal coverage in health care by 

Health Social Security Provider and the extension of the program with pension for the 

private sector employees by the Social Security Provider for the employees to reduce 

poverty in the long run. The outcome of this study is to conclude that the 

sustainability in the implementation of SJSN depends on the success in job creation 

by the government to support the extension of universal coverage and actuarial 

analysis to estimate the sufficiency of the funds to meet long term obligations for the 

pension.  
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Jaminan sosial adalah skema perlindungan dasar bagi setiap warga-negara utamanya para pekerja terhadap 

kemungkinan hilangnya pekerjaan dan dengan sendirinya penghasilan karena peristiwa sakit/persalinan, 

kecelakaan kerja, kematian dini,  terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)  dan menjadi tua.  Jaminan  sosial 
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lebih merupakan hak konstitusional rakyat daripada 

diklaim sebagai barang dagangan yang berkaitan 

dengan “Demand and Supply”. Karena itu Negara 

tidak boleh lalai dalam melaksanakan kewajiban 

untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Jika tidak, 

maka jaminan sosial dipandang lebih diadakan 

untuk mengatasi masa transisi dalam hal kesulitan 

perekonomian (Wisnu, 2012). Kelalaian negara 

utamanya negara berkembang dalam pelaksanaan 

jaminan sosial di abad ke 20 umumnya terjadi 

pada operasionalisasi program-program kesehatan 

universal. asuransi pengangguran dan pensiun 

dengan alasan beban fiskal. Dan, akibatnya negara 

yang lalai tersebut di abad 21 ini akan menghadapi 

tiga masalah yang sangat serius yaitu kemiskinan, 

pengangguran dan penuaan usia penduduk tanpa 

jaminan pensiun. 

 

Sistem jaminan sosial di abad 21 ini dihadapkan 

pada masalah ledakan penuaan usia penduduk 

(ageing population), tingkat pengangguran tinggi 

di negara maju dan jumlah penduduk miskin di 

negara berkembang. Masalah ledakan penuaan 

usia penduduk masih merupakan potensi ancaman 

sedangkan ancaman serius terjadi di negara maju 

karena proses degenerasi yang berlangsung lama 

sebagai bagian dari jalan hidup. Sekalipun penuaan 

usia penduduk masih bersifat potensial di negara 

berkembang akan tetapi negara ini menghadapi 

ancaman kemiskinan yang serius. Belum lagi ada 

tingkat pengangguran yang juga menjadi ancaman 

tersendiri dalam penyelenggaraan sistem jaminan 

sosial. Tingkat pengangguran di AS masih tinggi 

sebesar 9% sebagai akibat dari terjadinya krisis 

finansial di tahun 2008, menyusul adanya tingkat 

pengangguran di Eropa yang mencapai lebih dari 

12% di tahun 2011 sebagai akibat krisis ekonomi. 

Pengangguran juga terjadi di Asia khususnya Asia 

Tenggara sekalipun fundamental perekonomian 

semakin kuat dibandingkan dengan perekonomian 

Eropa. Secara rinci, tingkat pengangguran di 

Indonesia mencapai 6,6%, Filipina 6,5%, Malaysia 

3,1%, Vietnam 2,6% dan Singapura 2,5% menyusul 

Thailand serta Kamboja yang kurang dari 1% (ILO, 

2012).     

 

Tingkat pengangguran yang terus menerus terjadi 

akan mengarah kepada bertambahnya jumlah 

penduduk miskin. Hal ini akan terjadi bagi setiap 

Negara yang absen dalam menyelenggarakan 

“asuransi penganguran”. Untuk menyelenggarakan 

asuransi pengangguran, sebagai suatu bagian dari 

sistem jaminan sosial diperlukan pembentukan 

bursa tenaga kerja aktif sebagai salah satu 

prasarana untuk menopang kepesertaan jaminan 

sosial yang berkelanjutan. Kemiskinan yang terjadi 

di negara berkembang tidak dalam artian miskin 

yang sebenarnya, akan tetapi fenomena rentan 

miskin bagi kelompok masyarakat menengah ke 

bawah yang umumnya sebagai pekerja manual. 

Sudah barang tentu, tidak seluruh program jaminan 

sosial khususnya program SJSN di Indonesia tidak 

memberlakukan program asuransi pengangguran, 

karena keterbatasan prasarana sebagaimana yang 

dijelaskan di atas bahwa untuk menyelenggarakan 

program asuransi pengangguran diperlukan bursa 

tenaga kerja aktif. 

 

Sistem jaminan sosial merupakan hak konstitusi 

rakyat yang seharusnya diamankan sedemikian 

rupa melalui kordinasi kebijakan yang terintegrasi 

dengan Kementerian yagn terkait. Banyak negara 

melakukan reformasi sistem jaminan sosial untuk 

respon terhadap krisis perekonomian akan tetapi 

tidak meniadakan hak jaminan sosial kepada 

peserta. Sebagai contoh, reformasi sistem jaminan 

sosial khususnya jaminan pensiun di negara maju 

dilakukan untuk mengantisipasi ageing population 

dalam jangka panjang karena kualitas hidup 

seseorang semakin baik. Program pensiun tersebut 

sekalipun menimbulkan defisit dalam pelaksanaan- 

nya tidak ditiadakan sama sekali akan tetapi dalam 

praktek yang terbaik, dilaksanakan penyesuaian 

dengan menunda usia pensiun. 

 

Selain dengan menunda usia pensiun, pencegahan 

kemiskinan dilakukan melalui  program bantuan 

sosial untuk mencegah kemiskinan karena adanya 

akses layanan kesehatan. Apa yang telah terjadi di 

negara maju itu akan diadopsi di Indonesia melalui 

SJSN pada tahun 2014 khusus untuk jaminan 
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kesehatan bagi penduduk miskin. Oleh karena itu 

bahasan berikutnya dalam kajian ini akan fokus 

pada beberapa masukan untuk penyusunan peta-

jalan (road map) BPJS Ketenagakerjaan yang akan 

mengoperasikan program-program terkait jaminan 

kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKm), 

jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP) 

UU SJSN. 

 

Adapun beberapa masukan kunci dalam kaitan 

penyusunan peta-jalan BPJS Ketenagakerjaan yang 

mengoperasikan keempat program sekurang-

kurangnya ketiga program seperti JKK, JKm dan JP 

begitu sarat dengan kajian-kajian: demografi, 

aktuaria, ekonomika dan ketenaga-kerjaan. Kajian-

kajian tersebut perlu untuk menghitung besarnya 

iuran, manfaat dan cadangan teknis dalam rangka 

mengukur kecukupan dana. Untuk melengkapi 

kajian-kajian secara khusus sebagaimana yang 

diperlukan BPJS akan digunakan Makalah tentang 

Hasil Konferensi yang terkait dengan Aktuaria, 

Statistik dan Pembiayaan Jaminan Sosial yang 

diselenggarakan di Berlin pada tanggal 24-28 

Agustus  2012 (Purwoko, 2012). 

 

II. PERMASALAHAN UTAMA DALAM 

PENYELENGGARAAN SISTEM 

JAMINAN SOSIAL 

 

Hasil Konferensi mengenai aktuaria, statistik dan 

pembiayaan jaminan sosial yang diselenggarakan 

oleh Asosiasi Jaminan Sosial Internasional atau 

International Social Security Association (ISSA) 

menyimpulkan bahwa penyelenggaraan jaminan 

sosial sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, 

dihadapkan pada 2 (dua) masalah krusial yaitu: 

kemiskinan (poverty) dan penuaan usia penduduk 

(ageing population). Simpulan tersebut merupakan 

hasil penelitian empirik yang dilakukan secara 

bersama antara ekonom, aktuaris-statistisi dan 

spesialis keuangan. Hasil penelitian tersebut telah 

dirangkum yang pada akhirnya menjadi rujukan 

untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana 

mensiasati penyelenggaraan sistem jaminan sosial 

di masa datang. 

Dengan hasil penelitian tersebut diharapkan agar 

para pihak yang meminati jaminan sosial terutama 

Pemerintah serta para operator jaminan sosial 

untuk bekerja-sama guna menggali lebih dalam 

tentang permasalahan-permasalahan dalam hal 

mengelola sistem jaminan sosial sebagaimana 

terkait dengan situasi perekonomian krisis di 

Amerika dan Eropa. Dalam hal ini, ISSA (2011) 

telah mengenali berbagai permasalahan dalam 

penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Secara 

umum permasalahan penyelenggaraan sistem 

jaminan social di banyak negara khususnya negara 

berkembang sebelum tahun 2000an antara lain: 

a.  rendahnya upah tenaga-kerja, 

b.  rendahnya iuran jaminan sosial, 

c.  cakupan peserta belum maksimal,  

d.  rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat 

terhadap program wajib jaminan sosial,  

e.  penundaan pembayaran iuran oleh peserta 

(contribution evasion), 

f.  lemahnya penindakan hukum,  

g.  terbatasnya jumlah pengawas ketenaga-

kerjaan,  

h.  terbatasnya anggaran operasional untuk 

penindakan hukum.     

i.   ketidak-mampun pelembagaan (building 

incapacity), dan 

j.  terbatasnya kewenangan badan 

penyelenggara. 

 

Masalah-masalah dalam penyelenggaraan sistem 

jaminan sosial di abad 21 terkait dengan penuaan 

usia penduduk yang terjadi belakangan ini di Asia 

yang tumbuh dengan cepat menjadi perhatian 

ISSA untuk melakukan pengkajian lebih dalam 

mengenai perubahan demografi yang cepat. 

Ledakan penuaan usia penduduk tanpa dukungan 

manfaat jaminan sosial khususnya pada jaminan 

pensiun akan menimbulkan kemiskinan baru, 

karena: 

a.  tidak selamanya penduduk dengan usia senja 

memiliki jaminan pensiun,  

b.  para pensiunan umumnya jarang melakukan 

pekerjaan sambilan dalam rangka menambah 

penghasilan sehingga menjadi bagian dari 
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penuaan penduduk yang sebagian besar 

miskin dengan penghasilan yang subsisten, 

c.  masih ada pensiunan dengan penghasilan 

subsisten mengasuh cucu-cucunya karena 

kedua orang tua melakukan migrasi untuk 

mencari kehidupan baru, dan ada sebagian 

besar terpaksa harus mengasuh cucu-cucunya 

karena kedua orang tua meninggal dunia,  

d.  pengaruh dari kebijakan publik yang terkait 

dengan penyesuaian harga barang-barang 

publik termasuk dalam hal penyesuaian tarif 

pajak penghasilan, dan 

e.  faktor-faktor inflasi dan flukstuasi kurs yang 

berpengaruh langsung terhadap manfaat 

pensiun. 

 

 

“Masalah-masalah dalam 

penyelenggaraan sistem 

jaminan sosial di abad 21 

terkait dengan penuaan 

usia penduduk yang 

terjadi belakangan ini di 

Asia yang tumbuh dengan 

cepat menjadi perhatian 

ISSA untuk melakukan 

pengkajian lebih dalam 

mengenai perubahan 

demografi yang cepat.” 
 

 

Selain adanya masalah penuaan usia penduduk 

yang diakibatkan perubahan struktur demografi, 

juga karena tingginya tingkat pengangguran yang 

disebabkan oleh dampak krisis ekonomi di atas 

rata rata 10% khususnya di negara negara maju. 

Masalah masalah di negara-negara berkembang 

terkait dengan banyaknya pekerja sektor informal, 

warga yang rentan miskin dan penduduk miskin 

permanen yang masih belum tercakup di dalam 

sistem jaminan sosial. Dengan kata lain, negara-

negara berkembang menghadapi masalah social 

protection floor (SPF), yaitu terbatasnya akses bagi 

penduduk miskin dalam kaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan sosial dasar seperti: kebutuhan air 

bersih, sanitasi, pendidikan dasar dan pelayanan 

kesehatan.        

 

Mengingat permasalahan dalam penyelenggaraan 

sistem jaminan sosial di berbagai negara memiliki 

multi dimensi yang luas sehingga diperlukan 

integrasi program jaminan sosial dan k0ordinasi 

kebijakan yang terkait dengan masalah prasarana 

perlindungan supaya tidak terjadi masalah SPF. 

Karena masalahnya demikian kompleks, maka 

topik bahasan dalam Konferensi Internasional 

tentang aktuaria dan statistik sebagai berikut: 

a.  Kemiskinan yang disebabkan oleh adanya 

ledakan penuaan usia penduduk (ageing 

population) dan tingginya pengangguran: 

Bagaimana sistem jaminan sosial yang 

sekarang berlaku meresponnya untuk reduksi 

kemiskinan? 

b.  Bagaimana dampak kondisi keuangan dan 

atau kapasitas fiskal negara serta kapasitas 

kemampuan finansial masyarakat terhadap 

kelanjutan pembiayaan  program program 

jaminan sosial. 

c.  Bagaimana hasil dari penelitian aktuaria dan 

dampaknya terhadap laporan finansial  

terkait program jaminan sosial serta implikasi 

hukumnya. 

d.  Bagaimana kelanjutan dalam kaitan dengan 

penyelenggaraan program jaminan kesehatan 

khususnya dalam memenuhi kebutuhan medis 

bagi penduduk usia senja dan perawatan 

jangka panjang. 

 

III. JAMINAN SOSIAL DAN KEMISKINAN 

 

Implementasi SJSN per 1 Januari 2014 tinggal 1 

tahun dan untuk mengetahui sampai seberapa 

efektif khususnya mengenai persiapan dalam hal 

penyelenggaraan kelima program secara bertahap 

yang berkaitan dengan tata-pamong, standar 

operasional baku dan perluasan kepesertaan 
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universal. Untuk itu diperlukan kesiapan perluasan 

jaringan secara bertahap baik untuk kepentingan 

pelayanan kepada peserta maupun untuk tempat 

kedudukan BPJS mengingat adanya 500 lebih 

pemerintahan kabupaten/kota. Karena itu dalam 

Bab III ini akan dibahas tentang perlengkapan 

sebagaimana semestinya disediakan sama seperti 

halnya penyelenggaraan JK, yang memerlukan 

fasilitas-fasilitas kesehatan. Idealnya sebelum 

menyelenggarakan jaminan sosial, semestinya 

dipersiapkan terlebih dulu dengan  seperangkat 

tindak lanjut UU BPJS, penindakan hukum dan 

prasarana-prasarana lain yang diperlukan seperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fungsi active labor market, pasar modal dan 

beragam rumah rumah sakit termasuk kesiapan 

SDM rumah sakit. Ketersediaan prasarana tersebut 

dapat  mereduksi  kemiskinan.  Kemiskinan  yang 

terjadi di suatu negara karena labor market tidak 

aktif sehingga pekerjaan menjadi seadanya dan 

sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Karena itu jaminan sosial bagi pekerja ter-PHK 

perlu diselenggarakan agar pekerja ter-PHK dapat 

bekerja kembali. Jika tidak, maka akan menambah 

jumlah pengangguran dan kemiskinan. Dalam 

keadaan menganggur dengan durasi lebih dari 6 

bulan, maka pekerja ter-PHK menjadi miskin.  
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Secara teori, kemiskinan karena PHK semestinya 

dapat diselesaikan melalui active labor market. 

Masalah kemiskinan karena PHK belum tuntas 

selanjutnya muncul masalah ledakan penuaan usia 

penduduk (ageing population) yang pada akhirnya 

berdampak terhadap meningkatnya beban-beban 

jaminan sosial sedang penerimaan iuran jaminan 

sosial semakin berkurang (lihat Bagan 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1 menjelaskan dampak krisis perekonomian 

dan keuangan terhadap penyelenggaraan jaminan 

sosial. Dengan adanya krisis perekonomian dapat 

menimbulkan perusahaan kolaps, yang pada 

akhirnya terjadi PHK ditambah dengan jumlah 

penganggur terbuka yang berasal dari lulusan 

sekolah yang tak terserap di lapangan pekerjaan. 

Jumlah  PHK  dan  pengangguran  terbuka  akan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bagan 2 mengillustrasikan dampak krisis ekonomi terhadap 

penyelenggaraan jaminan sosial menjadi kenyataan seperti yang terjadi di 

tahun 2008 di AS telah mempengaruhi perekonomian Eropa dan Asia.” 
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menambah jumlah penduduk miskin. Secara 

sistemik solusi terhadap permasalahan PHK dan 

pengangguran terbuka diperlukan juga program 

pelatihan kerja dan penempatan kerja agar terjadi 

proses berkelanjutan dalam sistem jaminan sosial. 

Penempatan kerja bagi pekerja yang ter-PHK pada 

dasarnya merukan proses proteksi sosial yang 

didukung dengan kepesertaan jaminan sosial 

yang berkelanjutan sehingga perlindungan bagi 

penuaan usia penduduk masih dapat terkendali. 

Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa tata-

kelola penyelenggaraan sistem jaminan sosial 

yang berkelanjutan perlu berbasis pada kajian 

aktuaria dalam penetapan besarnya manfaat dan 

kemampuan iuran peserta secara wajar. Jika tidak, 

maka penyelenggaraan sistem jaminan sosial akan 

dihadapkan pada masalah “ketidak-berlanjutan” 

karena ketidak-sesuai program yang tidak sesuai 

dengan kemampuan finansial peserta. Solusi 

untuk merespon terhadap kemiskinan diperlukan 

penyerapan kerja, program pemberdayaan bagi 

para penganggur/penduduk miskin dan menunda 

usia pensiun. Hasil penelitian aktuaria dalam 

konferensi ini sudah mengindikasikan terjadinya 

harmonisasi dengan kajian tentang kondisi krisis 

ekonomi yang terkait dengan masalah kapasitas 

fiskal, agar kajian aktuaria tidak terpengaruh oleh 

intervensi politik semata.  

 

Kajian aktuaria yang dibuat dan kemudian disajikan 

sewaktu ekonomi normatif perlu ditinjau ulang 

ketika ekonomi mengalami krisis, karena dampak 

krisis ekonomi mengena kepada lembaga-lembaga 

penunjang jaminan sosial seperti bursa tenaga 

kerja dan pasar modal, sehingga diperlukan 

penyesuaian penetapan manfaat jaminan sosial 

mengingat adanya keterbatasan sumber-sumber 

pembiayaan. Secara umum, dampak dari krisis 

perekonomian menimbulkan kebangkrutan karena 

perusahaan-perusahaan menghadapi kesulitan 

likiditas bahkan mengalami insolvensi. Akhirnya 

perusahaan perusahaan melakukan PHK secara 

sepihak terhadap sebagian pekerja yang pada 

akhirnya akan menjadi beban jaminan sosial (lihat 

Bagan 2). 

Bagan 2 mengillustrasikan dampak krisis ekonomi 

terhadap penyelenggaraan jaminan sosial menjadi 

kenyataan seperti yang terjadi di tahun 2008 di AS 

telah mempengaruhi perekonomian Eropa dan 

Asia. Dalam krisis ekonomi, Eropa menghadapi 

ledakan jumlah penduduk dengan usia senja yang 

mengakibatkan beban untuk belanja jaminan sosial 

khususnya untuk membiayai jaminan pensiun, 

unemployment dan belanja kesehatan menjadi 3 x 

lipat dari sebelumnya. Dampak krisis ekonomi 

membuat indek harga saham anjlok bahkam pasar 

modal hampir kolaps, karena banyak perusahaan 

kolaps. Kemudian dampak krisis ekonomi juga 

menimbulkan PHK para pekerja yang memberikan 

kontribusi kepada tingginya jumlah pengangguran 

di AS sebesar 13% dan Eropa 15%. Karena itu 

solusi yang diperlukan apakah jaminan sosial atau 

penciptaan lapangan pekerjaan. Penyelesaian 

memerlukan perubahan fundamental yang tidak 

lazim bahwa dalam hal employment diperlukan 

penundaan usia pensiun antara 2-3 tahun dan 

pemberdayaan ekonomi informal untuk jaring 

pengaman sosial yang pada akhirnya akan dapat 

menyelamatkan jaminan sosial. 

 

        

 

“... Eropa menghadapi 

ledakan jumlah penduduk 

dengan usia senja yang 

mengakibatkan beban 

untuk belanja jaminan 

sosial khususnya untuk 

membiayai jaminan 

pensiun, unemployment 

dan belanja kesehatan 

menjadi 3 x lipat dari 

sebelumnya.” 
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Oleh karena berbagai faktor ketidakpastian yang 

menimbulkan krisis ekonomi dan atau sebaliknya 

yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi sehingga 

berdampak terhadap penyelenggaraan sistem 

jaminan sosial, maka kajian aktuaria pun harus 

menyesuaian atau ditinjau ulang. Kajian aktuaria 

yang bersifat teknis tidak bisa terlepas dari studi 

kebijakan, yaitu ekonomi, hukum dan politik. 

Berikut hasil akhir kajian aktuaria sebagaimana 

dipaparkan dalam Bagan 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajian aktuaria pada prinsipnya dapat menetapkan 

besarnya manfaat jaminan sosial dan besaran 

iuran yang menjadi tanggungan peserta yang 

mencakup: pemberi-kerja atau majikan atau juga 

perusahaan, pekerja atau karyawan atau penerima 

pekerjan termasuk pekerja mandiri (self-employed 

persons) dan Pemerintah misalnya untuk bantuan 

iuran program JK SJSN bagi penduduk miskin. 

Pemberi-kerja meliputi Penyelenggara Negara 

seperti Kementerian/Badan Pemerintah/Lembaga 

“Salah satu solusi yang dilematis adalah bahwa, di satu sisi seseorang yang 

bekerja diupayakan untuk bekerja sampai usia pensiun untuk alasan 

kesejahteraan dan, di lain sisi bahwa semakin bertambah usia kerja 

semakin bertambah risiko pekerjaan.” 
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Negara dan TNI-Polri sedang Pemberi-kerja bukan 

Penyelenggara Negara mencakup Badan-badan 

Usaha Negara/Swasta dengan badan hukum. 

Dengan kajian aktuaria akan diketahui apakah 

pembiayaan program SJSN memberatkan pekerja/ 

masyarakat, perusahaan dan atau Pemerintah. 

Apabila besaran iuran jaminan sosial memberatkan 

kemampuan finansial dari para peserta (financial 

affordability of the people), maka akan dilakukan 

peninjauan kembali. Kemudian bagaimana manfaat 

yang menjadi hak para peserta apakah dapat 

berkelanjutan atau tidak, karena dengan manfaat 

yang berkelanjutan dan dapat akses kemana-

mana akan meningkatkan kualitas hidup peserta 

khususnya penduduk usia senja. Kajian aktuaria 

harus menyeimbangkan faktor-faktor yang bersifat 

berkelanjutan pembiayaan jaminan kesehatan dan 

pembiayaan jaminan pensiun bahwa keduanya 

berat khususnya bagi penduduk usia senja. Untuk 

lebih jelasnya disampaikan dalam Sesi IV tentang 

Hasil Penelitan Aktuaria. 

 

IV. HASIL PENELITIAN AKTUARIA 

 

Hasil penelitian dari aspek aktuaria menunjukkan, 

bahwa ancaman yang paling berat dalam kaitan 

penyelenggaraan sistem jaminan sosial adalah 

bertambahnya ledakan penuaan usia penduduk 

atau penduduk usia senja yang terjadi dengan 

cepat seperti di di Asia. Posisi penduduk Asia di 

atas usia 65 tahun dalam 50 tahun mendatang 

diperkirakan bertambah tiga kali lipat dari jumlah 

sekarang. Data statistik kependudukan tahun 2005 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia senja 

mencapai 36,6 juta dan diperkirakan bertambah 

menjadi 141 juta di Afrika Saharan di tahun 2050. 

Definisi penduduk usia senja di negara industri 

adalah 65 tahun ke atas sedangkan penduduk usia 

senja di Asia kecuali Jepang adalah 60 tahun ke 

atas (ISSA, 2012). Dengan bertambahnya jumlah 

penduduk usia senja tersebut akan menambah 

beban jaminan sosial, tidak saja terkait dengan 

belanja hari tua akan tetapi belanja kesehatan 

bagi penduduk usia senja. Sebagaimana diketahui, 

bahwa belanja kesehatan di negara-negara industri 

menjadi empat kali lebih besar khususnya bagi 

penduduk di usia senja. Salah satu solusi yang 

dilematis adalah bahwa, di satu sisi seseorang 

yang bekerja diupayakan untuk bekerja sampai 

usia pensiun untuk alasan kesejahteraan dan, di 

lain sisi bahwa semakin bertambah usia kerja 

semakin bertambah risiko pekerjaan yaitu dalam 

hal kemungkinan frekuensi sakit, kecelakaan kerja 

dan hal lain. 

 

Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah penduduk 

dunia di usia senja semakin bertambah, karena 

meningkatnya harapan hidup dan berkurangnya 

angka kelahiran. Dengan sendirinya perubahan 

perubahan tersebut juga berpengaruhi terhadap 

struktur usia angkatan kerja. Dalam banyak negara 

sebagian besar usia pekerja telah mencapai usia 

45 ke atas, yang belum diimbangi dengan usia 

muda. Sebagian besar pekerja yang berusia 45 

tahun ke atas, tetap diperkerjakan hingga pensiun 

akan tetap pada posisi yang bersangkutan tidak 

menguntungkan dalam arti tidak sesuai deskripsi 

atau spesifikasi pekerjaan. Hal ini akan dapat 

menimbulkan masalah baru khususnya adanya 

intervensi privatisasi pasar yang bisa berdampak 

terhadap industri/grup perusahaan besar untuk 

melakukan penyesuaian-penyesuaian yang tidak 

menguntungkan bagi pekerja yang berusia 45 

tahun ke atas. Karena itu bagaimana menghadapi 

tantangan meledaknya penduduk usia senja 

terutama dalam hal perumusan kebijakan publik 

tentang sistem jaminan sosial. 

 

Studi tentang korelasi usia kerja dan peristiwa 

kerja di 15 negara Eropa menyimpulkan bahwa 

ada hubungan yang nyata antara usia pekerja dan 

peristiwa kecelakaan kerja. Dalam hasil studi ini 

diperlihatkan bahwa para pekerja yang berusia 

lebih tua dilaporkan kepada yang berwenang 

tidak mengalami banyak kecelakaan kerja. Akan 

tetapi, pada saat kecelakaan kerja menimpa yang 

bersangkutan, maka persoalannya menjadi sangat 

serius karena lamanya rawat inap untuk pemulihan 

kerja, yang berdampak terhadap bertambahnya 

beban pelayanan kesehatan menjadi semakin 
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mahal. Pengalaman empirik menunjukkan bahwa 

kecelakaan kerja yang fatal justru terjadi lebih 

banyak pada pekerja yang berusia antara 55 dan 

64. 

 

Bertambahnya kualitas lamanya bekerja adalah 

satu respons terhadap bertambahnya kualitas 

harapan hidup. Di satu sisi, orang orang yang 

lebih tua seharusnya berpartisipasi secara aktif 

dalam masyarakat selama mungkin untuk alasan 

alas an layanan kesehatan, etik dan kamanusiaan; 

di lain sisi hal ini dapat meringankan beban/ 

belanja sistem jaminan sosial. 

 

Untuk mempertahankan kesehatan bagi penduduk 

usia senja diperlukan solusi yang tepat agar yang 

bersangkutan dengan kemampuan/kemauan yang 

ada diharapkan untuk tetap bekerja, dengan 

harapan mendapatkan penghasilan yang tinggi 

agar dalam jangka panjang ketergantungan 

terhadap sistem jaminan sosial menjadi semakin 

berkurang. Untuk mengantisipasi pertambahan 

jumlah pekerja usia senja yang cepat, perlu diingat 

bahwa pihak industri harus berpihak dengan 

kebijakan memperkerjaan pekerja usia senja. Akan 

tetapi dampaknya terhadap kaderisasi/perekrutan 

pekerja usia dini menjadi ancaman. Selain masalah 

tersebut, juga dunia industri pada akhirnya akan 

kekurangan tenaga trampil yang dimiliki pekerja 

usia dini di masa datang untuk kelangsungan 

usaha. 

 

V. TINJAUAN ATAS PENYELENGGARAAN 

SISTEM JAMINAN SOSIAL SAAT 

SEKARANG DI INDONESIA 

 

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial sebelum 

tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana mengacu 

pada pelaksanaan program Jamsostek yang 

berdasarkan UU No 3/1992, program Taspen yang 

berdasarkan PP 25/1981 dan program Asabri yang 

berdasarkan pada PP 67/1991 telah mengalami 

kemajuan walaupun dalam pelaksanaannya masih 

parsial. Secara umum, program program jaminan 

sosial memang lengkap tetapi diselenggarakan 

secara eksklusif dan tidak merata. Sebagai contoh 

program pensiun hanya diberikan kepada PNS 

dan TNI-Polri sedangkan program kecelakaan 

kerja tidak diberlakukan bagi PNS dan TNI-Polri. 

Untuk sementara pekerja sektor swasta tidak 

memiliki program pensiun kecuali JHT Jamsostek 

akan tetapi masih diberikan pesangon sebagai 

pengganti pensiun sesuai UU No 13/2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Selain berlakunya JHT Jamsostek 

yang bersifat wajib dan pesangon tersebut, juga 

masih berlaku program pensiun yang disponsori 

oleh beberapa perusahaan kurang dari 200 

perusahaan dan program ini bersifat sukarela 

yang berdasarkan UU No 11/1992. Secara empirik, 

Indonesia belum meratifikasi program pensiun 

dalam Konvensi ILO No 102/1952, karena 

penyelenggaraan program jaminan sosial masih 

bersifat parsial. Dari segi asas dan prinsip jaminan 

sosial, maka program program yang tertuang 

dalam UU No 11/1992 tentang pensiun privat, UU 

No 13/2003 tentang ketenaga-kerjaan dan UU 

11/1969 serta UU 6/1966 tidak masuk di dalam 

katagori program jaminan sosial.    

 

UU No 11/1969 tentang Pensiun PNS dan UU No 

6/1966 tentang pensiun TNI-Polri tidak dilakukan 

penarikan iuran pensiun oleh Taspen dan Asabri, 

karena manfaat pensiun tersebut sepenuhnya 

dianggarkan melalui APBN sebagai bagian dari 

belanja rutin pegawai. Ada iuran pensiun yang 

dipotong dari gaji PNS dan TNI-Polri sebesar 

4,75% akan tetapi iuran tersebut dikembalikan 

secara sekaligus (lump-sum) pada saat mencapai 

usia pensiun. Adapun manfaat pensiun berkala 

yang diberikan kepada para Purnabakti PNS dan 

para Purnawirawan TNI-Polri bukan sebagai hak 

melainkan sebagai pengghargaan masa kerja. Hal 

ini tidak sesuai Asas dan Prinsip UU SJSN. Program 

Jamsostek bersifat wajib bagi setiap perusahaan 

atau setiap badan hukum yang memperkerjaan 

sekurang kurangnya 10 orang dan atau mampu 

memberikan upah Rp 1 juta/bulan. Program 

Jamsostek mencakup JHT dengan iuran 5,7% 

upah, JKK dengan iuran bervariasi antar 0,24-

1,74% upah, JKm dengan iuran 0,3% upah dan JK 
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dengan variasi iuran antara 3-6% upah. Akan 

tetapi asas dan prinsip dalam hal pelaksanaan 

program-program tersebut, belum sepenuhnya 

memberlakukan asas dan prinsip UU SJSN, karena 

lebih dari 90% dari Jamsostek berasal dari dana 

JHT yang tidak terkait dengan prinsip gotong 

royong. JHT Jamsostek sebagai akun individual 

milik peserta yang tidak terikat dengan prinsip 

gotong royong. Oleh karena itu, agar dana jangka 

panjang yang terikat dengan program jaminan 

sosial bersifat wajib diperlukan penyelenggaraan 

program pensiun yang bersifat wajib yang 

berdasarkan UU Jaminan Sosial sebagai hak 

pekerja. Dengan demikian kita berpaling pada 

Pasal 39 UU 40/2004 tentang SJSN.      

 

Untuk mengukur ada tidaknya kemajuan yang 

berarti dalam penyelenggaraan sistem jaminan 

sosial sebelum 1 Januari 2014, maka digunakan 

akumulasi dana jangka panjang yang biasanya 

berasal dari akumulasi iuran JHT Jamsostek yaitu 

sebesar 5,7% upah, akumulasi iuran pensiun PNS 

sebesar 4,75% dan akumulasi iuran pensiun TNI-

Polri sebesar 4,75%. Akumulasi iuran program 

jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam 

Tabel 1 di bawah ini sebagai total  dana jaminan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosial (total dana jamsos). Untuk mengetahui 

sampai seberapa besar akumulasi iuran program 

jangka panjang digunakan data APBN dan PDB 

harga yang berlaku dari periode 2005-2011. 

 

Dalam Tabel 1 dipaparkan bahwa akumulasi dana 

jaminan sosial untuk dibandingkan dengan dana 

PN dan dengan PDB dengan harga yang berlaku 

sebagai dana tahun berjalan masih relatif kecil. 

Total dana jamsos mengalami kenaikan yang 

pesat selama periode 2005-2011 dengan rata-rata 

kenaikan Rp 32,5 trilyun atau 35% per tahun 

sedangkan rata-rata kenaikan APBN dan PDB 

masih proporsional. Tetapi, perbandingan total 

dana jamsos terhadap PN masih kurang dari 25% 

dan dibandingkan dengan PDB dengan harga 

yang berlaku kurang dari 4%. Hal ini menunjukkan 

bahwa total dana jamsos relatif kecil. Karena itu 

Indonesia tidak memiliki sumber-sumber dana 

jangka panjang. Ada apa dan mengapa terjadi di 

Indonesia sebagai negara besar yang memiliki 

jumlah angkatan kerja yang lebih besar dari 

jumlah penduduk Jepang tetapi tidak memiliki 

sumber dana jangka panjang? Jawabannya adalah 

adanya kegagalan dalam penciptaan lapangan 

pekerjaan khususnya di sektor formal.  
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Dalam Tabel 1 dipaparkan bahwa akumulasi dana 

jaminan sosial untuk dibandingkan dengan dana 

PN dan dengan PDB dengan harga yang berlaku 

sebagai dana tahun berjalan masih relatif kecil. 

Total dana jamsos mengalami kenaikan yang 

pesat selama periode 2005-2011 dengan rata-rata 

kenaikan Rp 32,5 trilyun atau 35% per tahun 

sedangkan rata rata kenaikan APBN dan PDB 

masih proporsional. Akan tetapi perbandingan 

total dana jamsos terhadap PN masih kurang dari 

25% dan apalagi dibandingkan dengan PDB 

dengan harga yang berlaku kurang dari 4%. Hal ini 

menunjukkan bahwa total dana jamsos masih 

relatif kecil. Karena itu Indonesia tidak memiliki 

sumber sumber dana jangka panjang. Ada apa 

dan mengapa terjadi di Indonesia sebagai negara 

besar yang juga memiliki jumlah angkatan kerja 

yang lebih besar dari jumlah penduduk Jepang 

tetapi tidak memiliki sumber dana jangka 

panjang? Jawabannya adalah adanya kegagalan 

dalam penciptaan lapangan pekerjaan khususnya 

di sektor formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ASAS-PRINSIP SJSN, FUNGSI DEWAN 

JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN) 

DAN PERANAN BPJS 

 

Sudah saatnya bagi Indonesia di dalam memasuki 

abad milenium ini untuk memulai perluasan 

kepesertaan semesta melalui SJSN guna mereduksI 

kemiskinan secara bertahap. Memang, tidaklah 

mungkin untuk mereduksi kemiskinan secara 

serentak melalui kelima program SJSN, kecuali 

BPJS dilengkapi dengan prasarana dan kecukupan 

SDM yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika 

belum, maka berarti bahwa implementasi SJSN 

oleh BPJS belum dilengkapi dengan suatu sistem 

proteksi sosial (SPS). Dengan SJSN, paling tidak 

penduduk miskin akan diberikan akses untuk 

layanan kesehatan agar tidak menambah beban 

karena mahalnya layanan kesehatan. Karena itu 

Pemerintah terikat dengan Pasal Pasal 14 UU No 

40/2004 tentang SJSN yaitu untuk membantu 

memberikan iuran kesehatan bagi para penduduk 

miskin dan warga tidak mampu kepada BPJS 

Kesehatan sesuai dengan usulan DJSN. Pelaksanaan 

kepesertaan semesta hanya dapat dilaksanakan 

melalui SJSN yang memang didesain guna reduksi 
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kemiskinan baik dalam bentuk layanan kesehatan 

maupun penggantian penghasilan yang hilang. 

Ada perbedaan mendasar antara pelaksanaan 

program Jamsostek oleh PT Jamsostek dengan 

penyelenggaraan SJSN yang akan dilaksanakan 

oleh BPJS di tahun 2014. Pelaksanaan program 

Jamsostek terkait semata-mata hubungan antara 

pemberi-kerja (employer) dengan penerima-kerja 

(employee), sedangkan penyelenggaraan SJSN 

merupakan refleksi hubungan antara Negara dan 

Warga Negara. Karena itu kita perlu mendalami 

apa itu SJSN dan bagaimana implementasi serta 

operasionalisasinya oleh BPJS di tahun 2014.  

 

SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan 

program jaminan sosial oleh beberapa BPJS yang 

berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 UU No 40/2004 

tentang SJSN, yang kemudian ditindaklanjuti 

dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga-

kerjaan sesuai Pasal 5 Ayat 2 UU No 24/2011 

tentang BPJS. Adapun program-program SJSN 

sesuai Pasal 18 UU SJSN meliputi: (i) jaminan 

kesehatan, (ii) jaminan kecelakaan kerja, (iii) 

jaminan hari tua, (iv) jaminan pensiun dan (v) 

jaminan kematian. Kelima program SJSN tersebut 

dibiayai dengan iuran peserta yang meliputi 

pemberi-kerja atau majikan, tenaga-kerja dan 

Pemerintah untuk memberikan bantuan iuran bagi 

program jaminan kesehatan bagi penduduk 

miskin dan warga tak mampu sesuai Pasal 17 

Ayat-ayat 4-5 UU SJSN. Iuran SJSN bagi pekerja 

yang menerima upah ditetapkan sebagai suatu 

persentase tertentu dari upah atau penghasilan 

antara 0,24% dan 12% sedangkan iuran yang 

dikenakan kepada pekerja mandiri atau pekerja 

yang tidak menerima upah ditetapkan dengan 

jumlah nominal rupiah tertentu, misalnya Rp 22 

ribu/orang/bulan untuk pembiayaan JK (TNP2K-

2012).  

 

Penyelenggaraan program-program SJSN tersebut 

memiliki 3 (tiga) prinsip utama yaitu gotong-

royong, kepesertaan wajib dan prinsip-prinsip 

berkelanjutan/portabel, karena faktor mobilitas 

penduduk. Oleh karena itu, SJSN diselenggarakan 

secara nasional untuk tujuan perluasan kepesertaan 

semesta yang pada akhirnya dapat mereduksi 

kemiskinan secara bertahap, melalui kepastian 

penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan 

sistem kepesertaan wajib bagi seluruh penduduk. 

Penyelenggaraan SJSN bagi seluruh penduduk 

berdasarkan tiga asas yaitu: (i) asas kemanusiaan, 

(ii) asas manfaat dan (iii) asas keadilan. Asas 

kemanusian berarti bahwa salah satu manfaat 

jaminan sosial merupakan penghargaan kepada 

seseorang atas dasar pertimbangan harkat dan 

martabat manusia. Asas manfaat adalah pemberian 

faedah dalam bentuk uang tunai dan layanan 

kesehatan sesuai dengan kebutuhan dasar hidup 

seseorang baik selagi masih aktif bekerja maupun 

di masa purna bakti agar memenuhi kebutuhan 

dasar untuk konsumsi dan layanan kesehatan bagi 

pencari nafkah utama dan keluarganya. Asas 

keadilan adalah sifat faedah yang berkelanjutan 

dan berlaku dimana saja (portabel) yang diberikan 

kepada seluruh warga negara tanpa pengecualian. 

Selanjutnya prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial 

Nasional secara keseluruhan sebagaimana dalam 

Pasal 4 UU SJSN sebagai berikut: 

a.  Prinsip kegotong-royongan 

b.  Prinsip nirlaba 

c.  Prinsip keterbukaan 

d.  Prinsip kehati-hatian 

e.  Prinsip akuntabilitas 

f.  Prinsip portabilitas 

g.  Prinsip kepesertaan wajib 

h.  Prinsip dana amanat 

i.  Prinsip pengelolaan dana jaminan sosial yang 

digunakan seluruhnya untuk pengembangan 

program dan sebesar-besarnya digunakan 

untuk kepentingan peserta. 

 

Untuk operasionalisasi dari kelima program SJSN 

secara nasional sebagaimana disebutkan di atas 

perlu dibentuk BPJS dengan Undang-undang 

(Pasal 5 Ayat 1 UU SJSN). Untuk menyelenggarakan 

kelima program SJSN dengan UU SJSN telah 

dibentuk DJSN yang berdasarkan pada Pasal 6 UU 

SJSN yang pengesahannya dimulai di bulan 

September 2008. Dalam pembentukan DJSN tidak 
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diperlukan UU tersendiri sehingga tetap mengacu 

pada Pasal 6 UU SJSN, karena fungsi utamanya 

merumuskan kebijakan umum tentang jaminan 

sosial untuk disampaikan kepada Presiden. Berikut 

dipaparkan penjelasan lebih rinci tentang DJSN, 

tugas pokok, fungsi dan kewenangan DJSN (lihat 

Bagan 4): 

1.  DJSN adalah salah satu lembaga negara yang 

dibentuk dengan Undang-Undang SJSN guna 

memberikan advokasi tentang jaminan sosial 

kepada Pemerintah dan bertanggung-jawab 

secara langsung kepada Presiden.  

2.  Fungsi DJSN merumuskan kebijakan umum 

tentang jaminan sosial dan sekaligus untuk 

melakukan sinkronisasi penyelenggaraan 

SJSN. Dalam hal melaksanakan sinkronisasi 

perundang-undangan dan peraturan tindak-

lanjutnya, DJSN dapat meminta masukan dari 

atau konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah-pemerintah Provinsi sebagai 

salah satu bahan untuk perumusan jaminan 

sosial.  

3.  Tugas-tugas utama DJSN mencakup 3 

kegiatan utama sebagai berikut 

a.  Melakukan kajian dan penlitian yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan 

jaminan sosial, 

b.  Mengusulkan kebijakan investasi dana 

SJSN dan mengusulkan perubahannya 

dalam Peraturan Pemerintah tentang 

pengelolaan dan pengembangan dana 

SJSN, 

d.  Mengusulkan angaran jaminan sosial bagi 

penerima bantuan iuran dan tersedianya 

anggaran operasional kepada Pemerintah. 

4.  Keanggotaan DJSN merupakan representasi 

dari Tripartit plus yang berjumlah 15 orang 

yang terdiri dari 5 wakil pemerintah, 2 wakil 

pemberi-kerja, 2 wakil serikat pekerja dan 4 

wakil tokoh masyarakat serta 2 orang sebagai 

ahli jaminan sosial. Keanggotaan DJSN yang 

berasal dari wakil-wakil pemerintah, pemberi-

kerja dan serikat pekerja bersifat ex-officio 

karena dalam hal penunjukkannya sesuai 

jabatan-jabatan yang berhubungan dengan 

jaminan sosial sedangkan tokoh atau ahli 

jaminan sosial tidaklah mewakili organisasi 

apapun. Kelima wakil-wakil dari pemerintah 

berasal dari: (i) Kementerian Kesehatan, (ii) 

Kementerian Tenaga-Kerja, (iii) Kementerian 

Sosial, (iv) Kementerian Pertahanan dan (v) 

Kementerian Keuangan. 

5.  Pengangkatan Anggota DJSN untuk masa 

jabatan 5 (lima) tahun dan pemberhentian 

berdasarkan Keputusan Presiden sedangkan 

penunjukan Ketua DJSN adalah berasal dari 

perwakilan pemerintah agar bersifat neutral 

yang diharapkan memudahkan hubungan 

dengan instansi pemerintah secara efektif, 

sebab fungsi dari pemerintah dalam kaitan 

penyelenggaraan SJSN sebagai fasilitator. 

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok 

Anggota DJSN, DJSN dibantu oleh Sekretariat 

DJSN yang dipimpin Sekretaris DJSN yang 

diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DJSN.        

6.  BPJS yang dibentuk dengan UU No 24/2011 

tentang BPJS bertujuan untuk mewujudkan 

terselenggaranya pemberian jaminan guna 

memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak 

bagi setiap peserta dan/atau anggota 

keluarganya. Bentuk badan hukum BPJS yang 

dibentuk dalam UU ini adalah badan hukum 

publik yang meliputi BPJS Kesehatan (Social 

security provider for health) dan BPJS 

Ketenagakerjaan (Social security provider for 

employees).        

7.  Kewenangan DJSN 

a.  Berdasarkan Pasal 7 Ayat 4 UU SJSN, DJSN 

berwenang untuk melakukan pemantauan 

dan evaluasi penyelenggaraan program 

jaminan sosial, dan  

b.  Berdasarkan Pasal 39 Ayat 3 UU BPJS, 

DJSN berwenang melakukan pengawasan 

eksternal BPJS bersama dengan Lembaga 

Pengawas Independen seperti BPK dan/ 

atau OJK. Dalam hal kewenangan yang 

diberikan UU BPJS, DJSN berkonsentrasi 

pada audit operasional yang bersifat 

melengkapi terhadap audit finansial dan 

audit kinerja yang biasanya dilakukan BPK. 
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Implikasi dari Pasal-pasal di atas mengindikasikan 

bahwa penyelenggaraan SJSN sarat dengan 

pengawasan internal dan eksternal terhadap 

implementasi SJSN oleh BPJS yang diharuskan 

melaksanakan Pasal 47 UU SJSN yaitu tentang 

Pengelolaan dan Pengembangan dana SJSN dan 

aset BPJS. Pengawasan internal dilakukan oleh 

Dewan Pengawas BPJS serta oleh Biro Satuan 

Pengawasan Internal BPJS sedangkan pengawasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eksternal dilakukan oleh DJSN serta BPK/OJK. 

Dalam pengelolaan dan pengembangan dana 

SJSN, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga-kerjaan 

harus memperhatikan aspek-aspek likiditas, 

solvabilitas, kehati-hatian dan konservatif serta 

menghasilkan imbal balik yang moderat. Sudah 

barang tentu, DJSN akan diberikan kewenangan 

pengawasan secara khusus yang terkait dengan 

kegiatan utama operasional BPJS, yaitu fokus pada 

“Untuk implementasi UU No 40/2004 tentang SJSN diperlukan tindak-lanjut 

dengan UU No 24/2011 tentang BPJS menyusul tindak lanjut PP dan Perpres 

antara lain telah disiapkan RPP tentang Penerimaan Bantuan Iuran untuk 

pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk miskin dan warga tak 

mampu; RPP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja; RPP tentang Jaminan Hari 

Tua; RPP tentang Jaminan Kematian dan RPP tentang Jaminan Pensiun dan 

RPP tentang Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial...” 
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audit operasional. Kemudian, BPK melakukan 

pengawasan secara normatif yaitu audit keuangan 

dan audit kinerja BPJS. Output yang dihasilkan 

dari audit operasional adalah minimalisasi moral 

hazard untuk melengkapi hasil audit keuangan 

dan audit kinerja BPJS. 

 

Untuk implementasi UU No 40/2004 tentang SJSN 

diperlukan tindak-lanjut dengan UU No 24/2011 

tentang BPJS menyusul tindak-lanjut PP dan 

Perpres antara lain telah disiapkan RPP tentang 

Penerimaan Bantuan Iuran untuk pembiayaan 

Jaminan Kesehatan bagi penduduk miskin dan 

warga tak mampu; juga RPP tentang Jaminan 

Kecelakaan Kerja; RPP tentang Jaminan Hari Tua; 

RPP tentang Jaminan Kematian dan RPP tentang 

Jaminan Pensiun serta RPP tentang Pengelolaan 

dan Pengembangan untuk dana jaminan sosial, 

kemudian Perpres tentang Jaminan Kesehatan; 

Perpres tentang manfaat Jaminan Pensiun. 

Selanjutnya diperlukan juga RPP dan Perpres 

untuk tindak-lanjut UU BPJS antara lain RPP 

tentang Prosedur Pengenaan Sanksi Administrasi; 

RPP tentang Besarnya Iuran dan Prosedur 

Pembayaran Manfaat JKK-JHT-JP-JKm; RPP 

tentang Sumber-sumber dan penggunaan aset 

BPJS; RPP tentang Dana Jaminan Sosial; RPP 

tentang besarnya Biaya Operasional BPJS dan RPP 

tentang Prosedur Kerjasama Pelembagaan dengan 

BPJS; RPP tentang Prosedur Transformasi BPJS. 

Selain itu, masih juga diperlukan Perpres antara 

lain Perpres tentang Penahapan Penyelenggaraan 

Program; Perpres tentang Prosedur Penggantian 

Sementara Dewan Pengawas dan Direksi BPJS dan 

Perpres tentang Pemeriksaan Khusus bagi Personil 

TNI-Polri dan seterusnya. Tindak-lanjut UU SJSN 

telah selesai rancangan PP dan Perpres sedangkan 

tindak-lanjut PP untuk implementasi UU BPJS 

masih dalam proses penyusunan rancangan 

(drafting process).    

 

Bagan 4 menguraikan tentang tugas-pokok-fungsi 

(tupoksi) dan kewenangan DJSN yang sekaligus 

menggambarkan rincian, uraian dan deskripsi 

kegiatan operasional DJSN sebagai salah satu 

Lembaga Negara yang melakukan implementasi 

SJSN bagi seluruh penduduk. Untuk suksesnya 

implementasi SJSN diperlukan operator SJSN yang 

meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga-

kerjaan sesuai Pasal 5 UU BPJS. Paparan dalam 

Bagan in dapat diharapkan untuk memberikan 

informasi yang berharga kepada pihak pihak yang 

berkepentingan terhadap SJSN. Untuk persiapan 

implementasi UU SJSN yang dijadualkan tanggal 1 

Januari 2014 diperlukan beberapa tahapan dalam 

penyelesaian penutupan atas Laporan-laporan 

Keuangan dari PT Askes dan PT Jamsostek sebagai 

BUMN dan pembukaan atas Laporan Keuangan 

dengan BPJS sebagai operator baru. Sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana 

dikemukakan BPK bahwa Menteri Negara BUMN 

akan melaksanakan penutupan Laporan Keuangan 

PT Askes dan PT Jamsostek pada tanggal 31 

Desember 2013; selanjutnya Menteri Keuangan 

akan melakukan pembukaan Laporan Keuangan 

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada 

tanggal 1 Januari 2014. Dalam hal ini BPJS 

Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan 

bagi PNS, TNI-Polri dan tenaga kerja sektor swasta 

termasuk untuk perluasan kepesertaan semesta 

bagi seluruh penduduk per 1 Januari 2014. BPJS 

Ketenaga-kerjaan akan meneruskan ketiga 

program Jamsostek yang meliputi jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan 

hari tua per tanggal 1 Januari 2014 kemudian 

mengoperasionalkan program jaminan pensiun 

termasuk perluasan kepada seluruh tenaga kerja 

per 1 Juli 2015 kecuali program pensiun PNS dan 

TNI-Polri, yang baru akan ditransformasi ke BPJS 

Ketenagakerjaan tahun 2029. Dengan sendirinya 

PT Taspen dan PT Asabri akan ditransformasi 

menjadi BPJK Ketenaga-kerjaan di tahun 2029 

(lihat Bagan 5).      

 

Mengapa program-pensiun PNS dan TNI-Polri 

ditransformasi pada tahun 2029? Karena ada 

perbedaan prinsip dalam pembiayaan program 

pensiun bagi PNS dan TNI-Polri. Pembiayaan 

program pensiun bagi pegawai negeri tersebut 

merupakan salah satu komponen belanja pegawai 
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yaitu pos anggaran pensiun yang dianggarkan 

melalui APBN setiap tahun sedangkan jaminan 

pensiun SJSN sebagai program pensiun kontribusi 

yang dibiayai secara bersama oleh peserta yang 

dalam hal ini majikan dan tenaga kerja. Untuk 

sementara besarnya iuran jaminan pensiun SJSN 

yang akan diimplementasikan per 1 Juli 2015 baru 

disepakati (sementara) antara majikan dengan 

tenaga kerja sebesar 8% upah dan diharapkan 

berubah menjadi antara 10-12% upah menjelang 

tahun 2029. Adapun manfaat pensiun yang 

diterima oleh para pensiunan pegawai negeri 

(pensiunan PNS dan purnawirawan TNI-Polri) saat 

sekarang jauh lebih baik sehingga tidak mungkin 

ditransformasikan dalam tahun 2015. Untuk 

mempertahankan besarnya manfaat pensiun 

sesuai golongan yang diterima sekarang oleh 

Pensiunan PNS kemudian apabila harus diur 

diperlukan konversi berapa besarnya iuran. Secara 

sederhana dapat diketahui bahwa perhitungan 

iuran secara kasar agar manfaat pensiun sekarng 

dipertahankan diperlukan iuran antara 12-15% 

dengan rincian Pemerintah akan mengiur 10% 

sedangkan PNS mengiur 5%. Berarti iuran jaminan 

pensiun SJSN bagi tenaga-kerja sektor swasta 

harus ditetapkan sama sebesar 12-15% yang hal 

ini tidak mungkin diberlakukan pada tahun 2015. 

Karena itu, program pensiun pegawai negeri yang 

sekarang bersumber dari APBN sebagai bagian 

dari belanja pegawai akan ditransformasi menjadi 

jaminan pensiun SJSN yang didanai secara penuh 

oleh peserta di tahun 2029. Jaminan pensiun SJSN 

akan diiur oleh Pemerintah sebagai satu-satunya 

Majikan bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Negeri 

sebagai Penerima-kerja juga harus mengiur.    

 

Secara kronologi, proses transformasi PT Askes 

Persero dan PT Jamsostek Persero sebagai BPJS 

yang berbentuk “Badan Hukum Publik” sesuai 

Pasal 5 UU BPJS termasuk transformasi program 

tetap dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 

2014 sebagai berikut: 

1.  PT Askes Persero yang dibentuk dengan PP 

6/1992 tetap melaksanakan JK bagi PNS, 

pensiunan PNS dan Purnawirawan TNI-Polri 

termasuk untuk menerima pendaftaran baru 

pegawai negeri sampai beroperasinya BPJS 

Kesehatan per 1 Januari 2014.  

2. Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan 

program Jamkesmas termasuk pertambahan 

peserta baru sampai dengan beroperasinya 

BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014. 

Jamkesmas akan menjadi jaminan kesehatan 

SJSN yang akan dikelola BPJS Kesehatan per 

1 Januari 2014. 

3. Kementerian Pertahanan dan TNI-Polri tetap 

melaksanakan program jaminan kesehatan 

bagi peserta sampai dengan beroperasinya 

BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014 dan 

kemudian menyerahkannya program jaminan 

kesehatan kepada BPJS Kesehatan. 

4.  PT Jamsostek Persero yang dibentuk dengan 

PP 36/1995 tetap menyelenggarakan proram 

Jamsostek yang berdasarkan UU 3/1992 

sampai beroperasinya BPJS Kesehatan dan 

memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan 

kepada BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014. 

PT Jamsostek tetap akan menyelenggarakan 

program Jamsostek yang hanya meliputi 

jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian 

dan jaminan hari tua sampai beroperasinya 

BPJS Ketenaga-kerjaan per 1 Jaunari 2014. 

Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan 

beroperasi penuh dalam arti melaksanakan 

perluasan kepesertaan seluruh tenaga-kerja 

untuk disertakan dalam jaminan pensiun 

SJSN per 1 Juli 2015. 

5.  PT Asabri dan PT Taspen yang masing-

masing dibentuk dengan PP68/1991 dan PP 

26/1981 tetap melaksanakan fungsi masing 

masing sampai dengan dialihkannya program 

pensiun pegawai negeri ke BPJS Ketenga-

kerjaan di tahun 2029. 

 

Paparan dalam Bagan 5 mengindikasikan bahwa 

implementasi SJSN yang akan diselenggarakan 

oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga-kerjaan 

di tahun 2014 merupakan respon positif baik dari 

para penggiat jaminan sosial, pekerja, pengusaha 

dan pemerintah. Program-program SJSN didesain  
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sedemikian rupa untuk reduksi kemiskinan dalam 

jangka pendek melalui perluasan kepesertaan 

semesta dalam JK dan juga untuk memberikan 

kesejahteraan hari tua bagi seluruh pekerja, 

karyawan dan aparat pemerintah/negara sebagai 

perwujudan NKRI sebagai sebuah Welfare State 

sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. 

Karena itu, semua pihak dari mulai sekarang 

seharusnya mendukung implementasi UU SJSN 

“tanpa reserve” dan tidak lagi mempersoalkan hal 

hal yang selama ini berlangsung karena apa yang 

terjadi di masa lampau dan sekarang bersifat 

kebenaran relatif atau kebetulan belaka.      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

1. Kesimpulan 

 

Fungsi dari jaminan sosial pada dasarnya adalah 

menggantikan penghasilan masyarakat yang 

hilang akibat peristiwa-peristiwa sakit-persalinan, 

kecelakaan, PHK sebelum usia pensiun, kematian 

prematur dan PHK karena pensiun. Potensi atas 

peristiwa-peristiwa tersebut merupakan risiko-

pasti atau risiko murni. Jelas bahwa jaminan sosial 

diperlukan untuk memenuhi proteksi yang secara 

universal menjadi hak dan kewajiban masyarakat 
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yang berdasarkan UU Jaminan Sosial seperti 

implementasi UU SJSN tahun 2014 merupakan 

harapan seluruh rakyat Indonesia. UU SJSN 

melindungi eksistensi kehidupan warga negara 

Indonesia (WNI) dalam kegiatan perekonomian 

yang berisiko atau tidak, agar bisa memberikan 

kepastian penghasilan baik pada saat sekarang 

maupun di masa datang karena pensiun. Secara 

definisi, jaminan sosial merupakan sistem yang 

bekerja atas dasar pemusatan risiko agar terjadi 

akumulasi dana publik secara sentral, yang 

ditujukan untuk keperluan redistribusi pendapatan. 

Dengan demikian, jaminan sosial adalah alat 

utama ekonomika untuk redistribusi pendapatan 

sedangkan pembayaran iuran oleh masyarakat 

merupakan penghasilan atau konsumsi sekarang 

yang ditangguhkan kemudian manfaat yang 

diterima masyarakat sebagai suatu pengganti 

penghasilan yang hilang. Untuk implementasi UU 

SJSN diperlukan BPJS dengan badan hukum 

publik karena melakukan tugas yang sangat berat 

yaitu melakukan koleksi iuran secara nasional 

untuk membiayai kelima program sebagaimana 

diperlukan oleh masyarakat sebagai pengganti 

penghasilan yang hilang. 

 

Karena tugas utama BPJS melakukan koleksi iuran 

secara nasional, maka diperlukan kajian aktuaria 

untuk melakukan estimasi terbaik atas kecukupan 

dana yang terkumpul untuk memenuhi kewajiban 

jangka panjang yang penuh dengan ketidakpastian.  

Untuk mengetahui seberapa besar kecukupan 

dana jangka panjang tersebut diperlukan kajian 

aktuaria untuk penetapan besarnya manfaat yang 

layak dan konsekuensi iuran jaminan sosial 

menjadi semakin penting. Ketidakcukupan dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjang biasanya 

dipengaruhi oleh indikator ekonomika seperti 

inflasi, perubahan kurs, tingkat pengangguran dan 

perubahan-perubahan demografi sebagai contoh 

ketidakseimbangan antara penduduk dengan usia 

produktif dan penduduk usia senja karena proses 

penuaannya yang semakin cepat. Jaminan sosial 

sebagai multi disiplin ilmu tidak mengenal konsep 

DEMAND FOR AND SUPPLY OF HEALTH CARE 

INCLUDING OTHER SOCIAL BENEFITS sebagaimana 

dikemukakan Pearson dari OECD (2012), karena 

health care under social security bukan barang 

dagangan melainkan sebagai hak setiap warga 

negara yang berdasarkan Konstitusi Negara atau 

UUD NRI 1945 (Purwoko, 2011). Masalahnya kini 

menjadi semakin kompleks ketika terjadi krisis 

perekonomian di Asia pada tahun 1997 yang 

kemudian setelah 10 tahun lebih terjadi di AS 

pada tahun 2008 hingga merebak di Eropa sejak 

tahun 2010 hingga sekarang. Krisis perekonomian 

yang kerap terjadi jelas berpengaruh terhadap 

sustainabilitas pembayaran manfaat jaminan sosial 

yang sebelumnya telah ditetapkan melalui kajian 

aktuaria.  

 

Krisis perekonomian sekarang yang menghasilkan 

pengangguran tinggi dikaitkan dengan perubahan 

demografi sehingga posisi jaminan sosial sebagai 

sistem untuk mereduksi kemiskinan menjadi 

terancam. Program jaminan sosial di berbagai 

negara umumnya di  Amerika Latin dan Negara 

maju lainnya telah kehilangan arah dan juga 

konsentrasi bahkan prinsip jaminan sosial hilang 

karena adanya intervensi politik sebagai dampak 

dari krisis perekonomian yang memaksakan 

adanya konversi pensiun publik menjadi pensiun 

privat. Pengertian dari pensiun privat sekalipun 

berdasarkan UU Jaminan Sosial adalah program 

jaminan sosial yang tidak berbasis pada prinsip 

gotong royong seperti konversi pensiun publik ke 

pensiun privat yang terjadi di Amerika Latin di 

tahun 1990 menyusul Australia di  tahun 1992 

dengan istilah superannuation. Jelas bahwa apa 

yang terjadi di Chile dan Australia menyalahi 

prinsip gotong-royong.  

 

Terdapat perbedaan yang mendasar antara 

penyelenggaraan sistem jaminan sosial di abad 20 

dan abad 21. Penyelenggaraan jaminan sosial 

dalam skala dunia di abad 20 hanya dihadapkan 

pada isu penuaan usia penduduk yang merupakan 

ancaman terhadap penyelenggaraan jaminan 

pensiun dalam kerangka jangka panjang, karena 

penyelenggaraan jaminan pensiun di negara maju 

mengadopsi sistem anggaran atau pay as you go 
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(PAYG). Sistem anggaran ini diadopsi untuk 

memenuhi prinsip gotong-royong terutama untuk 

jaminan pensiun yang memberikan manfaat 

berkala seumur hidup. Selanjutnya masalah 

penyelenggaraan jaminan sosial yang dihadapi 

negara berkembang termasuk Indonesia berbeda 

secara mendasar dengan apa yang terjadi di 

negara maju yang dilengkapi dengan prasarana 

yang cukup memadai, sehingga penyelenggaraan 

sistem jaminan sosial terproteksi dengan baik. 

Akan tetapi, pada akhirnya penyelenggaraan 

jaminan sosial kolaps, sebagai akibat dari krisis 

perekonomian yang berpengaruh pada keuangan 

pemberi kerja dan penerima kerja dalam konteks 

berkelanjutan.   

 

Namun demikian, pengalaman pahit dalam hal 

penyelenggaraan jaminan sosial di Eropa dapat 

dijadikan pelajaran yang berharga dalam 

implementasi UU SJSN di tahun 2014 dengan 

perluasan kepesertaan universal yang fokus pada 

JK merupakan langkah yang tepat untuk reduksi 

kemiskinan secara serentak. Karena itu dalam 

penyelenggaraan SJSN di masa datang khususnya 

dalam penetapan manfaat dan iuran SJSN tetap 

berpedoman pada kajian aktuaria sebagai acuan 

utama dan semua pihak yang berkepentingan 

mematuhi hasil dari kajian aktuaria tersebut 

dengan harapan tidak diintervensi secara politik. 

Dalam studi ini, diperlukan analisis aktuaria untuk 

mengetahui atau mengestimasi hal hal sebagai 

berikut: 

a.  Sustainabilitas SJSN dalam perubahan 

demografi yang sangat ekstrim di Indonesia. 

b.  Disain besar program SJSN yang dapat 

merangkum tujuan reduksi kemiskinan dan 

memperhatikan kecukupan sumber-sumber 

pembiayaan yang ada. 

c.  Manajemen aset liabiliti BPJS dan manajemen 

risiko mengingat aset dana SJSN perlu 

dikembangkan secara maksimal dengan 

memperhatikan prinsip kehati-hatian. 

d.  Evaluasi pembiayaan program program SJSN 

untuk diketahui kepada para pemangku 

kepentinggan SJSN. 

Kegagalan dalam hal penyelenggaraan sistem 

jaminan sosial di berbagai negara pada umumnya 

merupakan kegagalan sistem. Salah satu kegagalan 

sistem antara lain adalah terbatasnya kesempatan 

kerja di sektor formal sehingga menjadi potensi 

ancaman terhadap perluasan kepesertaan. Karena 

terbatasnya kesempatan kerja, maka reformasi 

jaminan sosial sering mengalami tekanan politik 

sehingga dalam pelaksanaannya ke luar dari asas 

dan prinsip jaminan sosial. Prinsip pemberian 

manfaat jaminan sosial adalah pemberlakuan 

manfaat berkala yang disertai dengan kepesertaan 

wajib secara nasional untuk penyelenggaraan 

jaminan sosial secara berkelanjutan. Fungsi dari 

manfaat yang diberikan secara berkala sebagai 

pengganti penghasilan yang hilang apakah karena 

usia pensiun, cacat total dan atau meninggal 

dunia pencari nafkah utama sebelum usia pensiun. 

 

2. Rekomendasi 

 

Krisis perekonomian dunia pada dasarnya masih 

belum menandakan adanya pemulihan menyusul 

adanya perubahan demografi, maka disarankan 

agar dalam implementasi SJSN di tahun 2014 ke 

depan agar Pemerintah perlu antara lain:   

a.  menciptakan kesempatan kerja di sektor 

formal dan atau melakukan transformasi 

usaha informal menjadi usaha formal. Selain 

itu, juga memberikan peranan lebih besar 

khususnya kepada BPJS Kesehatan untuk 

perluasan kepesertaan semesta dalam JK bagi 

perlindungan seluruh penduduk. Selanjutnya, 

perlindungan penduduk miskin sebaiknya 

dilakukan secara terintegrasi (terpadu) dengan 

program-program reduksi kemiskinan yang 

bersifat adhoc yang dilaksanakan di beberapa 

Kementerian yang terkait dengan program 

reduksi kemiskinan. 

b.  melakukan estimasi yang terbaik terhadap 

kecukupan dana dan kelayakan manfaat yang 

menjadi tugas BPJS Ketenaga-kerjaan sesuai 

kebutuhan. Manfaat SJSN tidak dapat diukur 

dengan “WANT semata melainkan NEED 

belaka”. 
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c.  memastikan berjalannya perluasan program 

secara bertahap khususnya JP SJSN sebagai 

harapan bagi seluruh pekerja sektor swasta 

yang selama ini belum memiliki akses dan 

konsekuensi finansial dari implementasi JP 

SJSN agar dijadikan momen untuk memenuhi 

kebutuhan hidup di masa purna bakti. 

d.  menjaga stabilitas dan kewajaran manfaat 

SJSN, karena faktor inflasi dan flukstuasi kurs 

agar manfaat yang diterima tidak menurunkan 

daya beli peserta di masa datang. 

e.  melakukan pendekatan holistik dalam hal 

implementasi SJSN tahun 2014 bagi pekerja 

mandiri, penduduk miskin dan penduduk usia 

senja agar manfaat yang berlaku dalam SJSN 

dapat terintegrasi dengan hal-hal sebagai 

berikut: (i) kebijakan ketenagakerjaan yang 

terkait dengan pemberdayaan orang orang 

tua di atas 60 tahun, (ii) kebijakan return to 

work for the disabled di Indonesia saatnya 

untuk mulai dipikirkan, dan (iii) kebijakan 

Kementerian terkait dengan implementasi 

SJSN.  

  

 

“Namun demikian, 

pengalaman pahit dalam 

hal penyelenggaraan 

jaminan sosial di Eropa 

dapat dijadikan 

pelajaran yang berharga 

dalam implementasi UU 

SJSN di tahun 2014 

dengan perluasan 

kepesertaan universal 

yang fokus pada JK 

merupakan langkah yang 

tepat untuk reduksi 

kemiskinan secara 

serentak.” 
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Jaminan Sosial Bagi  

Pekerja Lepas di Jakarta, 
dari Desainer Grafis Hingga 

Tukang Sayur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

epanjang sore di 

emperan jalan Gelora 

Bung Karno, Senayan, penuh 

dengan pedagang kaki lima: dari 

tukang nasi goreng, gorengan 

mendoan, tahu gejrot, otak-otak 

dan semacamnya. Di dekat 

jembatan penyebrangan menuju 

halte busway, ada juga 

pedagang-pedagang yang 

berdagang syal, DVD bajakan, 

alas sepatu, ikat rambut, sampai 

lem aibon serta perkakas 

bangunan. Anak-anak jalanan 

berseliweran untuk mengamen 

di bus Kopaja yang lewat. 
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Oleh: Nosa Normanda 
Penulis, antropolog, pemerhati budaya, pembuat film dan  

pengajar antropologi dan sosiologi di  

Departemen Media dan Komunikasi Binus Internasional 
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Seorang pengamen memainkan biola dengan 

nada yang itu-itu saja. Dalam kotak biolanya 

nampak uang ribuan menumpuk bersama uang 

recehan. Sementara itu dipojokan jembatan, 

orang-orang cacat atau ibu-ibu kurus dengan 

wajah memelas meminta-minta sumbangan 

dari pejalan kaki. Mereka banyak mendapat 

penghasilan dari kaum kelas menengah 

urban yang bekerja di perkantoran, mal dan 

restoran; mahasiswa yang kuliah di sekitar 

situ dan pulang naik bus; dan beberapa 

olahragawan profesional, semi-profesional 

atau amatiran yang menghabiskan waktu di 

stadion dan berbagai macam lapangan olah 

raga di sana. 

Ini adalah sebuah potret Jakarta. 

Bukan hanya di Senayan, potret seperti ini 

juga bisa anda temukan di berbagai macam 

daerah padat pekerja. Dari pabrik-pabrik di 

Tangerang, atau bahkan di jalan Margonda 

Depok yang diapit banyak kampus dan kos-

kosan mahasiswa. Dan jangan dikira bahwa 

jenis pekerjaan seperti ini bisa menentukan 

kelas ekonomi. Kita sering tonton di televisi 

tentang para pengemis yang memiliki 

penghasilan tidak kecil hingga bisa membeli 

tanah dan rumah di kampungnya. Di sebuah 

penelitian yang juga akan dibahas dalam 

artikel ini, saya menemukan seorang tukang 

sayur di Jakarta yang bisa menyekolahkan 

tiga anaknya hingga berhasil lulus kuliah di 

kampungnya di Pekalongan. Kita tidak bisa 

melihat bisnis-bisnis informal ini sebagai 

penentu kelas ekonomi. 

Kenyataannya, bisnis informal tidak 

hanya dilakukan pedagang. Banyak profesi-

profesi lain di ibukota yang tidak bergerak 

dibawah korporasi formal: mulai dari musisi 

di kafe, fotografer atau videografer lepas, 

desainer grafis lepas, sampai para makelar 

politik yang sebenarnya tidak berafiliasi 

dengan institusi apapun kecuali dengan diri 

sendiri. Kota Jakarta dihidupkan pula oleh 

profesi-profesi ini. Yang kemudian menjadi 

masalah adalah status mereka bukan hanya 

sebagai pekerja tapi juga sebagai warga 

negara. 

Sebagai pekerja mereka jelas tidak 

memiliki kontrak kerja yang berisi jaminan 

sosial layaknya para pekerja korporasi atau 

kantoran. Walau mereka tidak diatur dari 

waktu sampai etika pekerjaan, namun ini 

artinya kesejahteraan dan kesehatan mereka 

jauh dari terjamin. Beberapa pekerja bebas 

kelas menengah mampu mengganti hal ini 

dengan asuransi swasta. Tapi tentunya itu 

hanyalah segelintir. Sisanya..., mengambang 

dalam ketidakpastian hidup. 

Sebagai warga negara, sesungguhnya 

sulit sekali untuk mengatur jaminan sosial 

orang-orang ini. Pertama, selain masalah 

sistemik dalam perundang-undangan soal 

jaminan sosiali, ada juga permasalahan di 

lapangan seperti masalah migrasi-urbanisasi. 

Lebih dari 60 % penduduk Jakarta adalah 

pendatangii, yang artinya pemerintah kota 

DKI Jakarta sulit untuk mendata, apalagi 

melakukan usaha jaminan sosial seperti 

kartu sehat atau kartu pintar yang beberapa 

tahun ini digalakan. Setiap lebaran mereka 

pulang kampung dan KTP mereka pun masih 

KTP kampung halamannya. Dan biasanya, 

ketika mereka kembali ke Jakarta, mereka 

akan mengajak saudara-saudaranya dengan 

ketidakpastian nasib yang lebih parah. 

Permasalahan ini tidaklah sederhana. 

Sentralisasi ekonomi serta pencitraan media, 

khususnya televisi tentang kota Jakarta yang 

dianggap sebagai sumber kesempatan benar-

benar membuat urbanisasi menjadi semakin 

melangit, tahun ke tahun. Ketidakmerataan 

pembangunan jelas membuat mimpi-mimpi 

soal kota semakin menggaung di banyak 

daerah di Indonesia ini. Alih-alih untuk 

mengembangkan daerahnya, orang malah 

memilih untuk mencoba peruntungan di 

daerah perkotaan. Sebuah kisah klise klasik 

yang sayangnya tidak juga pernah berubah. 
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Banyaknya pendatang jelas membuat 

pencarian pekerjaan dan juga mendapatkan 

jaminan sosial di Jakarta semakin sulit. 

Terlebih lagi, banyaknya universitas dan 

institusi pendidikan formal justru membuat 

harga pekerja di sektor formal jadi turun 

drastis. Walaupun begitu sektor formal mau 

tidak mau terikat undang-undang tenaga 

kerja, khususnya masalah jaminan sosialiii. 

Sementara itu orang-orang yang bekerja 

tidak dibawah institusi formal, memiliki 

resiko tinggi: negara tidak menjamin hak 

kebanyakan dari mereka. Tulisan ini akan 

membahas mode-mode jaminan sosial para 

warga Jakarta yang tidak bekerja atau 

berstatus secara formal sebagai pekerja atau 

penduduk Jakarta dengan menggunakan 

persepektif imajinasi sosial dalam sosiologi 

dan etnografi multi-situs dari berbagai 

sumber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorisasi Pekerja Lepas 

 

Menurut Miriam Webster Dictionary, pekerja 

lepas (freelance) adalah: “a person who 

pursues a profession without a long-term 

commitment to any one employer.” 

[seseorang yang bekerja dalam profesi tanpa 

komitmen jangka panjang dengan pihak 

penyewa tenaga kerja]iv. Artinya, seluruh 

pekerja-pekerja dari desainer lepaskelas 

menengah sampai pengamen dan pengemis 

anak-anak adalahpekerja lepas. 

Saya mengkategorikan pekerja lepas 

ini dalam dua kategori: (1) pekerja lepas 

aristokrat dan (2) pekerja lepas non-

aristokrat. Kategori ini saya buat karena 

seperti yang telah saya jelaskan di atas, sulit 

sekali untuk mememetakan masyarakat 

Indonesia (khususnya perkotaan) dengan 

pemasukan atau pengeluaran ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Menunggu penumpang, menunggu nasib yang lebih baik... 
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Kadang orang yang bekerja di kantor 

sebagai bawahan bisa jadi bergaji lebih 

sedikit daripada tukang ojek yang konsisten 

dan ada di wilayah yang tergolong ramai. 

Dalam konteks pekerja lepas, latar belakang 

aristokrasi (pendidikan dan kelas ekonomi 

keluarga asal) sangat berpengaruh untuk 

melihat potensi kerja serta jaminan sosial 

baik formal maupun informal yang mereka 

miliki. Berikut adalah hasil pengamatan yang 

saya lakukan dalam kapasitas saya sebagai 

antropolog. Dalam tulisan ini saya mencoba 

menggabungkan metode auto-etnografi dan 

sosiologi, dalam melihat masyarakat yang 

dekat dengan saya: masyarakat urban.  

 

 

1. Pekerja Lepas Aristokrat 

 

Pekerja lepas aristokrat dalam artikel ini 

merujuk kepada orang-orang yang bekerja 

tidak di bawah institusi formal namun 

memiliki latar belakang keluarga dan 

pendidikan kelas menengah: berasal dari 

keluarga berpengeluaran di atas 10 juta per 

bulan dan/atau telah lulus atau minimal 

pernah mengenyam pendidikan tinggi. Para 

pekerja lepas aristokrat  saya bagi dalam 

dua kategori: pekerja lepas paruh waktu 

danpekerja lepas penuh. 

 

Pekerja lepas paruh-waktu adalah orang-

orang yang bekerja di bawah institusi yang 

jelas namun masih bisa mengerjakan proyek-

proyek di luar kantornya. Hal ini mudah 

sekali dilihat dalam kehidupan perkotaan: 

dari PNS kelurahan yang juga mengurus 

masalah pertanahan di waktu senggangnya 

(kadang waktu kerjanya sedikit dikorupsi), 

sampai guru/dosen yang membuat buku dan 

mewajibkan mahasiswa-mahasiswanya untuk 

membeli buku tersebut. Artikel ini tidak 

akan membahas jenis pekerja lepas ini 

karena mereka masih ada di bawah kontrak 

dan institusi profesi yang sudah semestinya 

memberikan mereka jaminan sosial. Karena 

itu artikel ini akan membahas secara lebih 

dalam, dengan sekumpulan data dari 

wawancara pada beberapa pekerja lepas 

penuh. 

 

Pekerja lepas penuh adalah orang-orang 

yang memilih untuk bekerja di bawah 

institusi yang berbeda-beda dan tidak 

dibawah kontrak atau hanya dalam kontrak 

temporal. Mereka biasanya adalah orang-

orang yang pernah bekerja secara formal, 

tapi menemukan bahwa menjadi pekerja 

lepas lebih menguntungkan daripada berada 

di bawah institusi. Mereka bisa juga berasal 

dari keluarga yang ada di bidang tertentu, 

misalnya dalam contoh berikut ini adalah 

perdagangan barang atau pengusaha 

industri-rumahan. Dalam artikel ini saya 

akan memaparkan tiga subjek dengan 

profesi seperti ini. 

Pandji (29 tahun, bukan nama 

sebenarnya), adalah seorang yang memiliki 

multitalenta dalam bidang audio-video-

animasi. Ia lulusan salah satu sekolah film di 

Jakarta dan kini bekerja menjadi editor, 

animator dan desainer grafislepas. Ia pernah 

bekerja di salah satu televisi swasta, dimana 

ia mulai mendapatkan banyak skill dan 

jaringan pekerjaan. Pandji menyadari bahwa 

kontrak kerja dan gajinya tidak cukup untuk 

membiayai keluarganya (ia punya istri dan 

satu anak). Akhirnya melalui seorang kawan, 

ia mulai memiliki kerja sampingan sebagai 

editor film. Sampai akhirnya ia memutuskan 

untuk melepas pekerjaan dengan jaminan 

asuransi dan kontrak kerja di stasiun televisi 

dan memilih bekerja dari rumah. Kini Pandji 

memiliki beberapa komputer editing, anak 

buah (yang bekerja padanya lebih untuk 

belajar daripada mencari uang), sebuah 

rumah dan sebuah mobil Kijang Innova. 

Menurut pengakuan Pandji, ia tidak mungkin 
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akan mendapatkan hal-hal ini jika ia masih 

bekerja di TV swasta di bawah kontrak dan 

gaji pekerjaan yang cenderung borongan. 

“Untuk apa digaji 4 juta perbulan untuk 

banyak proyek, sementara sekarang gue bisa 

dapat minimal 3 juta per proyek.” Untuk satu 

bulan, Pandji mengaku bisa mendapatkan 

lebih dari 5 proyek.v 

Hal yang sama terjadi pada Raja (31 

tahun, bukan nama sebenarnya). Ia biasa 

bekerja sebagai kameramen di sebuah 

stasiun televisi di Jakarta. Seperti Pandji, ia 

pernah mengenyam pendidikan formal dan 

merasakan bahwa bekerja di bawah institusi 

formal tidak mencukupi kebutuhan hidup 

dan keluarganya. “Nutup modal buat kuliah 

aja nggak bisa, bro...”ungkapnya sambil 

bercandavi. Sekitar dua tahun lalu, setelah 

mendapatkan portfolio dan jaringan yang 

cukup kuat, ia memutuskan untuk bekerja 

sebagai kameramen dan menjadi director of 

photography lepas untuk beberapa rumah 

produksi (production house). Seperti Pandji, 

ia menemukan bahwa menjadi pekerja lepas 

memberikan keuntungan berkali-kali lipat 

dibandingkan ketika ia bekerja di stasiun 

televisi. 

Subjek yang ketiga adalah Anwar (29, 

bukan nama sebenarnya), seorang web 

designervii. Anwar lulus dari jurusan politik 

dari salah satu universitas kelas atas di 

Jakarta. Setelah lulus ia pernah bekerja di 

pusat penelitian, wartawan, bahkan pernah 

mencoba menjalankan penerbitan miliknya 

sendiri. Sambil melaksanakan pekerjaan-

pekerjaan itu, ia mulai belajar bahasa 

pemrograman secara otodidak sebagai salah 

satu hobinya. Setelah membuat beberapa 

produk website, ia mulai mendapat banyak 

klien, termasuk beberapa perusahaan besar, 

karena kualitas kerja yang ia hasilkan. 

Awalnya ia coba-coba memberikan harga 

yang cenderung tinggi, ketika ia masih sibuk 

bekerja di media. Ketika kliennya bersedia 

membayarnya dengan harga lebih tinggi ia 

memutuskan untuk bertanggung jawab lebih 

jauh. Selain itu, menurut Anwar, salah satu 

kelebihan menjadi web designer lepas untuk 

klien-klien besar seperti perusahaan atau 

partai politik adalah pemasukan yang stabil 

yang ia dapat dari me-maintainance web-

web yang ia buat. Selain proyek awal yang 

bernilai di atas 4 juta, ia juga mendapat 

pemasukan minimal 500 ribu per bulan untuk 

setiap web yang ia kelola secara profesional 

sebagai programmer.   

Keputusan menjadi seorang pekerja 

lepas tidaklah mudah bagi ketiga orang di 

atas. Pertama, tentu karena tidak adanya 

jaminan sosial dan jaminan kerja. Artinya 

ada resiko ketika mereka sama sekali tidak 

ada pekerjaan/klien. Untuk mencegah itu 

terjadi, dari awal mereka sudah bersiap-siap 

dengan tabungan. Kepastian kerja ketika 

mereka lepas dari orang kantoran, mereka 

rencanakan dengan jaringan yang mereka 

dapat—dari kantor ataupun dari luar kantor. 

Tiga orang subjek berasal dari golongan 

terpelajar, yang biasanya punya gambaran 

merencanakan ekonomi keluarga dalam 

kondisi kerja lepas. Raja, misalnya, mengaku 

membagi tanggung jawab dengan istrinya—

yang bekerja sebagai PNS. Sementara itu, 

istrinya memiliki penghasilan tetap untuk 

membiayai kehidupan sehari-harinya, Raja 

ditugaskan untuk mengisi tabungan keluarga. 

Pandji dan Anwar pun memiliki istri yang 

juga bekerja. Istri Pandji adalah seorang 

editor di sebuah media cetak dan istri Anwar 

adalah seorang wartawan di salah satu koran 

ibukota. Para istri ini mendukung penuh 

pekerjaan suaminya yang beresiko itu.  

Kesamaan lain dari para pekerja 

lepas penuh kelas menengah ini adalah soal 

pengetahuan rencana keuangan dan jaminan 

sosial. Ketiganya paham tentang pentingnya 

tabungan, investasi dan asuransi. Bersama 

istri, mereka merencanakan keuangan dan 
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masa depan mereka dengan matang. Mereka 

membayar premi asuransi untuk kesehatan 

dan keselamatan kerja dan deposito untuk 

pendidikan anak. Pandji bahkan juga telah 

menginvestasikan uangnya dalam reksa dana 

untuk memastikan ada uang ketika masa 

panceklik bisnis—yang sampai 2 tahun ini 

belum pernah terjadi. Dengan kata lain, 

dengan menjadi pekerja lepas, mereka 

bahkan bisa menyiapkan dana pensiun untuk 

mereka dan istri mereka masing-masing. 

Selain jaminan sosial formal yang 

didapat dengan asuransi, tabungan dan 

investasi, mereka juga memiliki jaminan 

sosial informal. Dengan kata yang paling 

sederhana adalah: keluarga. Ketiga orang 

subjek berasal dari keluarga menengah. 

Pandji adalah anak seorang pensiunan polisi, 

Raja dan Anwar besar di keluarga PNS. Di 

sini bisa dilihat bahwa seandainya terjadi 

musibah pada mereka dan juga keluarga, 

keluarga besarnya pasti ikut membantu. 

Pandji bercerita soal peranan keluarganya 

ketika ia hendak menikah. Ia bilang bahwa 

pada saat itu ia masih bekerja di stasiun 

televisi selama kurang lebih setahun, dan 

tidak mungkin ia bisa ikut serta membiayai 

pernikahannya di kota Jakarta ini, yang 

memakan bujet ratusan juta. Terlebih lagi, 

istrinya pun berlatar belakang sama dengan 

dia. Di sinilah keluarga besar mengambil 

peran dalam mengumpulkan dana pernikahan. 

Walaupun begitu, pada saat ini Pandji cukup 

beruntung karena bahkan mampu membiayai 

kehidupan orang tuanya serta menjamin 

kesehatan mereka. Beberapa bulan lalu, 

ibunya terkena stroke dan hingga sekarang 

ia masih  mampu membiayai sang ibu dengan 

penghasilannya sendiri. 

Tiga kisah di atas adalah kisah sukses. 

Dan kesuksesan bagi banyak orang begitu 

berharga karena kesuksesan adalah hal yang 

sangat jarang terjadi. Kebanyakan pekerja 

lepaspenuh adalah spekulator bisnis yang 

alih-alih menjadi sukses malah bisa beresiko 

menjadi pengangguran bahkan sampai sakit 

jiwa karena kegagalan bisnis dan ekonomi. 

Ketika hal ini terjadi, tentu keluarga-lah 

jaring sosial yang paling berperan untuk 

menjaga orang-orang ini.  

 

 

2. Pekerja Lepas Non Aristokrat 

 

Kebalikan dari pekerja lepas Aristokrat, 

pekerja lepas non-aristokrat adalah orang-

orang berlatar belakang keluarga dengan 

profesi non-formal dan berdasarkan skill 

yang sederhana. Golongan ini sering 

diasumsikan oleh pemerintah sebagai 

golongan ekonomi kelas bawah. Walau 

begitu, asumsi sosial ini bisa jadi salah, 

karena dalam contoh-contoh yang saya 

sajikan, pendapatan dan kelas ekonomi 

orang-orang ini cenderung variatif, dari 500 

ribu sampai 10 juta-an perbulan. Bagian ini 

akan membahas tiga contoh dari tiga 

penelitian yang dilakukan para mahasiswa 

Film dan Komunikasi Binus International 

Jakarta yaitu etnografi dari keluarga tukang 

sampah, tukang ojek, dan tukang sayur.viii 

 

Tukang Sampah 

Candy Laurensia (2012) meneliti tentang 

Udin, seorang yang berprofesi sebagai tukang 

sampah, dengan melihat modernisasi dan 

governmentalityix pemerintah Indonesia dan 

efeknya untuk masyarakat kelas bawah. 

Menurut Laurensia, governmentality (mental 

pemerintahan) pemerintah Indonesia ikut 

andil dalam memproduksi dan mereprodukis 

siklus kemiskinan.x Kebijakan memodernisasi 

wilayah dengan pembangunan yang terpusat 

di kota telah meminggirkan banyak daerah 

dan membuat orang-orang seperti Udin 

berusaha mencari penghidupan di Jakarta. 

Modernisasi yang setengah-setengah ini juga 

tidak menghitung Udin dan juga keluarganya  
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Kami 

juga 

butuh 

jaminan 

sosial, 

meski 

kami 

bekerja 

informal

... 

Hidup memang penuh perjuangan, maka tidak waktu untuk mengeluh... Semua 

harus terus berjalan, seperti irama kota yang sibuk setiap saat... 
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sebagai bagian struktur modern. Akhirnya 

Udin hanya mempunyai dua pilihan: menjadi 

pengangguran struktural (menganggur karena 

tidak mendapat tempat di dalam struktur 

masyarakat) atau menjadi pekerja lepas. 

Dalam hal ini, Udin memilih menjadi tukang 

sampah. 

Udin adalah seorang pemuda lulusan 

SD yang berasal dari Indramayu. Pada tahun 

2000 ia memilih merantau di Jakarta dan 

mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di 

restoran Padang. Karena penghasilannya 

kecil, Udin akhirnya berhenti dan mengikuti 

temannya Siddiq, seorang tukang sampah. 

Dari Siddiqlah Udin mulai menarik gerobak 

sampahnya di sebuah kompleks perumahan 

di Jakarta dan ia mendapatkan upah sekitar 

500 ribu per-bulan dari para penduduk.  

Selain upahnya, Udin juga rajin 

mengumpulkan sampah plastik yang ia jual 

Rp. 500 per-kilogramnya. Selain itu Udin 

juga mendapatkan penghasilan tambahan 

dengan membantu membersihkan got warga 

atau menebang dahan-dahan pohon di rumah 

warga. Setelah menjadi tukang sampah, 

Udin merasa mulai mapan dan iapun mulai 

berkeluarga dengan gadis pilihannya sesama 

perantauan. Mereka tinggal di sebuah rumah 

semi-permanen di atas tanah PT. Telecom. 

Dari hasil menjadi tukang sampah dan juga 

pekerjaan-pekerjaan lain, Udin bahkan bisa 

pulang kampung setiap tahun dan sekitar 

dua tahun lalu, ia mengajak adik lelakinya 

untuk membantu dirinya menjadi tukang 

sampah.  

Kehidupan Udin adalah realitas yang 

seringkali dibingkai dengan musik sedih di 

acara-acara reality show televisi kita. 

Namun kenyataannya, Udin cukup percaya 

pada dirinya sendiri dan pada pekerjaannya. 

Ia merasa dibutuhkan oleh warga komplek, 

dan ia berhasil membangun hubungan baik 

dengan beberapa warga. Bahkan kadang 

ketika mengalami kesulitan keuangan, ia 

sering meminjam kepada beberapa warga 

tersebut. Yang sebenarnya menyedihkan 

adalah resiko yang bisa terjadi pada Udin. 

Di antara resiko itu adalah kenyataan 

bahwa kapanpun pekerjaan itu bisa direbut 

dari Udin. Laurensia menulis bahwa dalam 

penelitiannya, salah satu keluhan Udin adalah 

pendapatan yang menurun karena masuknya 

mobil sampah ke dalam kompleks. Jika 

warga-warga kompleks memutuskan untuk 

memodernisasi sistem sanitasi kompleks, 

maka Udin akan menjadi pengangguran 

teknologi (karena teknologi baru telah 

menggantikan teknologi gerobak Udin. Selain 

itu, bangunan semi permanen yang Udin 

tempati berada di tanah perusahaan, yang 

kapanpun bisa direnggut darinya. Ketika 

Udin tinggal sendirian sebenarnya ini tidak 

menjadi masalah. Tapi ketika Udin sudah 

memiliki anak dan istri, serta sanak saudara 

yang tinggal di sana seperti sekarang ini, 

baru hal ini bisa jadi masalah.  

Namun Udin sesungguhnya juga 

memiliki beberapa jaminan sosial yang tentu 

saja sifatnya informal. Di Jakarta sendiri ia 

memiliki teman-teman dari grup sosial yang 

sama yang masih bisa membantunya—

termasuk kenalan-kenalannya di kompleks 

tersebut. Selain itu, Udin juga masih punya 

hubungan yang erat dengan kampungnya di 

Indramayu. Ia kadang mengirim uang ke sana 

atau sebaliknya mereka mengirim sanak 

saudaranya kepada Udin. Jadi, bisa kita 

asumsikan, asalkan ada ongkos pulang ke 

Indramayu, Udin bisa jadi akan bertahan. 

Sangatlah menarik melihat bagaimana 

urbanisasi berkembang sedemikian rupa. 

Jakarta, sebagai sebuah kota sebenarnya 

sangat semerawut. Bayangkan, di dalam 

sebuah kompleks perumahan bertitel kelas 

menengah, sistem sanitasi masih dilakukan 

secara sangat tradisional. Sistem inilah yang 

memungkinkan Udin dan adiknya untuk 

mengisi ruang-ruang kosong kota. Hal yang 
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sama juga  terjadi pada subjek yang lain, si 

tukang ojek. 

 

Tukang Ojek 

Andrika Salim (2014) meneliti tentang 

seorang tukang ojek bernama Daud (55 tahun, 

bukan nama sebenarnya).xi Daud tinggal di 

Jakarta semenjak ia lahir, tepatnya di 

daerah Kemanggisan. Ia sudah menikah dan 

memiliki lima anak. Dua anak yang paling 

besar sudah bekerja sementara tiga orang 

lagi masih sekolah. Daud tinggal di sebuah 

rumah permanen di atas tanah warisan 

keluarganya. Ia seorang Betawi.  

Menurut data yang dikumpulkan oleh 

Salim, keluarga Daud adalah keluarga yang 

tinggal di sana sebelum masa kemerdekaan 

RI. Konon, ayah Daud yang seorang Kiai 

memiliki berhektar-hektar tanah di sana—

yang juga merupakan warisan turun-temurun 

keluarganya. Bisnis keluarga Daud sampai 

tahun 2000-an adalah distribusi sayur-mayur. 

Selain mereka punya perkebunan sendiri, 

mereka juga mengambil sayur dari daerah 

dan menjualnya ke kota. Bisnis ini berhenti 

perlahan-lahan karena banyaknya saingan. 

Perlahan-lahan pula, tanah keluarga mulai 

dijual. Ketika ayah Daud meninggal, warisan 

tanah dibagi-bagikan kepada anak-anak dan 

saudara-saudaranya. Kemudian, perlahan-

lahan sebagian besar mereka mulai menjual 

tanahnya dan pindah dari sana. Hingga kini, 

ada beberapa keluarga yang tinggal di 

sebuah gang di Kemanggisan tersebut—yang 

rata-rata masih keluarga penerima hak 

waris. Sementara sisa tanahnya sudah 

berubah menjadi sebuah kampus, pertokoan 

dan kos-kosan—yang dimiliki oleh pengusaha 

beretnis Cina.  

Daud sendiri memilih menjadi tukang 

ojek karena tidak perlu banyak skill untuk 

itu. Ia menjadi tukang ojek semenjak tahun 

2000-an, ketika bisnis distribusi sayur milik 

keluarganya resmi bangkrut. Motor yang ia 

pakai pun sebuah motor Honda tua yang ia 

beli sepuluh tahun yang lalu. Yang menarik 

adalah cerita dari Daud tentang pencarian 

tempat mangkal. Ketika awal mengojek, ia 

mencoba ikut mangkal di sebuah pangkalan 

ojek yang jaraknya agak jauh dari rumahnya. 

Ia sulit diterima di sana dan merasa sering 

diserobot. Akhirnya ia kembali ke dekat 

rumahnya dan membuat pangkalan ojeknya 

sendiri. Perlahan beberapa tetangga dan 

sanak keluarga ikut mengojek, dengan Daud 

sebagai pionirnya.  

Pekerjaan menjadi tukang ojek cukup 

menguntungkan karena daerah tempat Daud 

mangkal sangat hidup. Didirikannya kampus 

swasta di sana pada akhir tahun 1990-an 

membuat pergerakan orang sangat dinamis. 

Ditambah lagi angkot yang hanya beroperasi 

sampai jam 9 malam, sementara orang lalu-

lalang bisa sampai menjelang pagi. Dari 

mengojek saja, Daud mengaku bisa meraup 

keuntungan sampai 500 ribu setiap harinya. 

Tentunya itu jika hari sedang cerah dan 

tidak hujan. Berbeda dengan para pekerja 

lepas Aristokrat yang memiliki istri yang 

bekerja, istri Daud adalah ibu rumah tangga. 

Artinya semua kebutuhan di rumah harus 

Daud yang memenuhi.   

Tukang ojek adalah pekerjaan yang 

informal. Ia adalah pekerjaan yang hadir dan 

populer akibat mudahnya memiliki motor di 

Jakarta dan kondisi lalu lintas Jakarta yang 

sangat macet, hingga hanya mungkin dilalui 

dengan cepat memakai motor. Keadaan ini 

membuat terkadang tukang ojek meminta 

tarif yang tidak masuk akal—seringkali jauh 

lebih mahal jika dibandingkan dengan taksi. 

Mereka menggunakan konteks kekacauan 

perkotaan dengan sangat baik. Bukan hanya 

informal, Daud dan beberapa kawan sesama 

tukang ojeknya bahkan tidak memiliki SIM. 

Mereka enggan untuk memiliki SIM karena 

adanya korupsi terang-terangan di kepolisian 

yang membuat para calo dengan mudah 
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berseliweran. Sulitnya mengikuti ujian SIM 

dan diijinkannya sistem calo membuat calon 

pengendara harus membayar sebesar 500 

ribu sampai 1 juta rupiah untuk mendapat 

SIM—hal yang jelas-jelas enggan dilakukan 

banyak orang kelas bawah. 

Lalu bagaimana Daud bisa mendapat 

jaminan sosialnya? Tentunya secara analitis, 

kita bisa melihat bahwa jaringan sosial Daud 

jauh lebih banyak daripada Udin si tukang 

sampah. Selain memiliki warisan tanah, 

Daud juga masih punya sanak saudara yang 

tinggal di sekeliling rumahnya, juga ada 

beberapa saudara yang tersebar di seluruh 

pulau Jawa. Ia mungkin tidak berpenghasilan 

tinggi, namun ia sanggup membiayai sekolah 

semua anak-anaknya, walau tidak sampai 

jenjang universitas. Sementara, pekerjaan 

Daud jelas tidak memiliki asuransi apapun. 

Di usia 55 tahun ini, Daud masih harus 

membanting tulang untuk membiayai anak 

dan istrinya dalam sebuah resiko pekerjaan 

dan kesehatan yang hanya akan bergantung 

dari jejaring sosial yang ia miliki. 

 

Tukang Sayur 

Subjek ketiga adalah hasil riset dari Jean 

Tania (2013), tentang seorang tukang sayur 

bernama Nur Kuatxii. Subjek ini adalah 

contoh dari sebuah diskategori modernisme 

tentang pemasukan dan tingkat konsumsi 

profesi informal dari kelas menengah bawah, 

karena walaupun bekerja sebagai tukang 

Sayur, dua anak Nur Kuat sudah lulus kuliah 

dan bekerja sebagai guru. Selain itu, Nur 

Kuat juga menghancurkan stereotipe 

tentang tidak adanya visi modernitas dalam 

diri orang-orang non-aristokrat. Pemaparan 

berikut ini akan menjelaskan bagaimana Nur 

Kuat gagal dalam menggapai cita-citanya 

menjadi seorang yang berpendidikan dan 

melanjutkan cita-cita tersebut kepada anak-

anaknya dari uang menjual sayur. 

Nur Kuat adalah seorang Jawa asli 

Pekalongan. Ayahnya meninggal sebelum ia 

lahir dan ibunya adalah seorang petani. Ia 

bersekolah hingga tamat SMA Muhammadiyah 

di Pekalongan. Selama SMA ia mempunyai 

semangat belajar yang sangat tinggi dan 

ketika lulus ia nekat datang ke ibukota 

dengan maksud melanjutkan pendidikannya 

ke jenjang universitas. Sayangnya kenyataan 

ibu kota sejahat ibu tiri ternyata benar bagi 

Nur Kuat. Keluarganya tak bisa membiayai 

kuliah dan ia terlalu malu untuk pulang 

kampung sebagai orang gagal. 

Maka ia pun mulai menggunakan 

koneksi sebagai orang Jawa untuk membeli 

sayuran dan berdagang di sebuah kompleks 

perumahan. Dengan modal gerobak, ia mulai 

membuat hubungan baik dengan penghuni 

kompleks dan menjadi satu-satunya tukang 

sayur di kompleks tersebut. Harga yang 

miring dan kemampuan Nur mendatangi 

pelanggannya satu per satu, membuat Nur 

jadi punya penghasilan tetap. Selain para 

pelanggan, menjadi tukang sayur juga telah 

memberikannya jodoh. Ia berkenalan dengan 

adik perempuan dari seorang penjual daging 

ayam, yang biasa memasok ayam di gerobak 

Nur. Setelah enam kali kencan (sekitar dua 

bulan), Nur melamar dan mereka menikah. 

Kemahiran Nur membuat hubungan 

dengan penghuni kompleks menghasilkan 

pelanggan setia. Sementara kemampuannya 

mengatur keuangannya juga membuatnya 

mampu membeli sepetak tanah dan sebidang 

rumah di belakang komplek tersebut—

tentunya hal ini dilakukan bertahun-tahun. 

Nur telah menjadi seorang tukang sayur 

lebih dari 25 tahun dan dengan tabungannya 

ia mampu membiayai anak-anaknya sekolah. 

Ironisnya, anaknya yang paling tua sudah 

lulus sarjana dari jurusan Pendidikan Bahasa 

Inggris di sebuah Universitas Islam di 

Pekalongan—kampung halaman Nur, yang 



 

 55 

kini sudah memiliki universitas. Jadi anak 

pertamanya kini tinggal di sana.  

Walau punya penghasilan yang bisa 

dibilang tetap, pekerjaan Nur Kuat tetaplah 

sebuah pekerjaan informal. Artinya, Nur 

tetap seorang pekerja lepas. Tidak ada gaji, 

tidak ada asuransi jiwa ataupun jaminan 

keselamatan kerja. Nur sendiri yang dengan 

cerdasnya mengatur keuangan bagi keluarga 

hingga bisa hidup dengan layak. Lalu apa 

yang menjamin Nur secara sosial? Dulu 

ketika awal-awal ia ada di Jakarta, mungkin 

keluarganya di Kampung bisa menanggung 

jika ada apa-apa. Ini tentunya sesuatu yang 

sulit karena Nur tetap ada di kota karena ia 

gengsi untuk pulang. Tapi kini ketika anak-

anak Nur sudah dewasa, Nur sudah mulai 

menikmati uang hasil dari jeri payah anak-

anaknya sembari ia juga masih bekerja 

sebagai seorang tukang sayur. Di sinilah kita 

melihat jaminan sosial yang terakumulasi 

dari kerja keras dan kecerdasan Nur Kuat. 

 

 

Kesimpulan 

 

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan 

bahwa pekerja lepas adalah satu elemen 

penting dalam kehidupan di perkotaan. 

Keberadaan mereka adalah akibat dari 

struktur modern kehidupan perkotaan yang 

menyisakan ruang-ruang kosong yang 

memungkinkan warga negara bekerja 

sebagai orang-orang di luar sistem ekonomi 

modern-formal. Di satu sisi ini bukanlah hal 

yang buruk, karena fungsi mereka dalam 

mode produksi perkotaan jelas ada dan 

berpengaruh. Namun efek buruknya juga 

ada: mereka yang tidak punya pengetahuan 

tentang jaminan sosial, tak banyak berpikir 

soal itu. Artinya mereka ada di keadaan 

sosial yang rentan dan mengambang. Dalam 

konteks kehidupan, suatu keluarga sebagai 

institusi memegang peran penting dalam 

jejaring sosial dan jaminan sosial informal. 

Namun dalam kehidupan perkotaan yang 

cenderung multikultural dan individualistis, 

tidak mungkin untuk membebankan semua 

jaminan sosial kepada institusi keluarga. 

Terlebih lagi, seperti yang telah disebutkan 

di atas, kebanyakan warga Jakarta adalah 

pendatang, yang artinya keluarga besarnya 

tidak ada di kota ini.  

Artikel ini tidak hendak memberikan 

solusi terhadap masalah tersebut. Ia hanya 

berusaha memaparkan masalah dengan lebih 

jelas dan spesifik. Dari pemaparan yang 

panjang, kita melihat bahwa permasalahan 

jaminan sosial pekerja lepas di Jakarta 

adalah permasalah yang struktural. Artinya, 

ketika kita (pemerintah dan rakyat) belum 

bisa saling bersinergi, maka permasalahan 

ini akan terus berlarut-larut.  

Masalah pemerataan pembangunan 

serta pendidikan adalah hal yang tidak kalah 

penting. Karena penerapan ideologi neo-

liberal setengah-setengah yang dianut negeri 

ini sebenarnya memungkinkan negara kita 

menjamin kesejahteraan rakyatnya, dan 

rakyat memilih jaminan sosial mana yang 

terbaik untuk mereka. Memungkinkan, tapi 

tergantung pada kebijakan dan pendidikan 

masyarakatnya.  

 

 

“... pekerja lepas adalah 

satu elemen penting dalam 

kehidupan di perkotaan. 

Keberadaan mereka adalah 

akibat dari struktur modern 

kehidupan perkotaan yang 

menyisakan ruang-ruang 

kosong... “ 
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Nosa Normanda adalah seorang penulis, 

antropolog, pemerhati budaya, pembuat 

film dan pengajar antropologi dan 

sosiologi di Departemen Media dan 

Komunikasi Binus Internasional. 
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                engawasan merupakan unsur 

penting dalam suatu kegiatan. Peraturan 

Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 

01 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 

Pengawasan Dewan Jaminan Sosial 

Nasional Terhadap Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Dalam Penyelenggaraan 

Program Jaminan Sosial, menekankan 

hal yang sama, yang mengatur tentang 

bagaimana pengawasan dilakukan oleh 

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 

terhadap Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) dalam pelaksanaan jaminan 

sosial nasional.  

 

DJSN, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 

Peraturan dimaksud, adalah dewan yang 

berfungsi untuk membantu Presiden dalam 

perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi 

dalam hal penyelenggaraan Sistem Jaminan 

Sosial Nasional; sedangkan BPJS merupakan 

badan hukum yang dibentuk untuk menye-

lenggarakan program jaminan sosial seba-

gaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPJS Kesehatan dalam hal ini adalah badan 

hukum yang dibentuk untuk menyelenggara-

kan program jaminan kesehatan sebagaima-

na dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan ada-

lah badan hukum yang dibentuk untuk me-

nyelenggarakan program jaminan kecelakaan 

kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, 

dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

yaitu tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial. 

 

Arti Pengawasan 

 

Pengawasan adalah proses kegiatan yang 

dilakukan DJSN untuk menilai BPJS dengan 

tujuan agar BPJS melaksanakan fungsinya 

dengan baik dan berhasil mencapai tujuan 

yang ditetapkan. Monitoring dan evaluasi, 

adalah proses kegiatan untuk memantau, 

mengamati, dan memotret, serta menilai 

dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan 

penyelenggaraan jaminan sosial. 

 

Pengawasan yang dilakukan DJSN terhadap 

BPJS dimaksudkan untuk memastikan agar 

penyelenggaraan program jaminan sosial 

telah sesuai dengan peraturan perundang-

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 01 Tahun 2014 
 

PELAKSANAAN PENGAWASAN  

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TERHADAP  

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM 

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL 
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undangan bidang jaminan sosial, juga sesuai 

dengan kebijakan umum dan sinkronisasi 

penyelenggaraan SJSN yang dirumuskan oleh 

DJSN, serta sesuai dengan rencana kerja dan 

anggaran tahunan BPJS. Tujuan pengawasan 

adalah: 

1. Mencapai  efisiensi, efektifitas dan keadilan 

penyelenggaraan program jaminan sosial 

secara maksimal. 

2. Memastikan jaminan sosial diselenggara-

kan sesuai dengan prinsip gotong-royong, 

nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akun-

tabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat 

wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan 

Dana Jaminan Sosial digunakan untuk pe-

ngembangan program dan untuk sebesar-

besar kepentingan peserta. 

3. Memastikan  terpenuhinya  kebutuhan dasar 

hidup yang layak bagi setiap peserta dan/ 

atau anggota keluarganya. 

4. Memastikan tata kelola BPJS dilakukan 

sesuai dengan tata kelola yang baik dan 

benar. 

5. Mencegah terjadinya penyimpangan da-

lam pelaksanaan pengelolaan BPJS. 

6. Melakukan tindakan korektif sedini mung-

kin untuk menjamin kelangsungan penye-

lenggaraan program jaminan sosial.   

 

Ruang Lingkup Pengawasan 

 

Dalam Pasal 4 Peraturan ini dinyatakan hal-

hal yang terkait ruang lingkup pengawasan, 

yang boleh dikatakan meliputi semua aspek 

kegiatan BPJS. Tentu saja ruang lingkup yang 

sangat luas ini membutuhkan upaya-upaya 

organisasional, operasional, dan administratif 

yang efektif dan efisien.  

 

Dan hal tersebut dinyatakan lengkap mulai 

Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 Peraturan 

yang terdiri dari 24 Pasal ini. 

 

Untuk mengantisipasi ruang lingkup penga-

wasan yang sangat luas tersebut, diterapkan 

dua cara pengawasan, yaitu: pengawasan 

langsung dan tidak langsung. Cara pe-

ngawasan langsung adalah dengan melaku-

kan pemantauan di lapangan, permintaan 

klarifikasi atau penjelasan langsung oleh DJSN 

kepada BPJS mengenai permasalahan pe-

nyelenggaraan program jaminan sosial yang 

dianggap memerlukan klarifikasi, atau dapat 

dengan melakukan monitoring dan evaluasi 

melalui  pertemuan berkala DJSN dengan BPJS 

yang dilaksanakan paling sedikit tiap 3 (tiga) 

bulan sekali. 

 

Bagaimana dengan cara pengawasan tidak 

langsung? Pasal 7 Peraturan ini menyebutkan 

bahwa pengawasan tidak langsung dilakukan 

dengan melalui analisis terhadap laporan ter-

tulis oleh BPJS kepada DJSN, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, laporan ter-

tulis dari instansi terkait dan/atau pengawas 

independen; dan/atau laporan/pengaduan 

dari masyarakat atau media massa. 

 

Pelaksana Pengawasan     

 

Untuk pengawasan langsung dilaksanakan 

oleh Tim Pengawas yang ditetapkan Ketua 

DJSN yang terdiri dari unsur: 

1. Anggota DJSN sedikitnya 3 (tiga) orang, 

2. Tenaga ahli, 

3. Sekretariat DJSN, 

4. Jika diperlukan, Tim Pengawas dapat me-

ngikutsertakan mitra kerja DJSN. 

 

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan 

DJSN ini, maka BPJS wajib memberikan ke-

terangan dan/atau penjelasan yang diperlu-

kan oleh Tim Pengawas berkaitan dengan 

penyelenggaraan jaminan sosial. Selain itu, 

BPJS juga harus memberikan salinan yang 

sah atas dokumen, data dan informasi yang 

diminta oleh Tim Pengawas terkait dengan 

penyelenggaraan program jaminan sosial; 

memberi kesempatan kepada Tim Pengawas 

untuk mengakses semua dokumen, data, 
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dan informasi yang diperlukan sehubungan 

dengan pelaksanaan pengawasan; memberi 

kesempatan kepada Tim Pengawas untuk 

membaca pembukuan, dokumen, memasuki 

ruangan, gedung, yang dipergunakan untuk 

penyelenggaraan program jaminan sosial; 

memberi kesempatan kepada Tim Pengawas 

untuk melakukan verifikasi terhadap aset-

aset BPJS dan aset-aset Dana Jaminan Sosial 

dan terakhir, bersedia menghadirkan pihak 

ketiga termasuk auditor independen serta 

aktuaris independen untuk memberikan data, 

dokumen dan/atau keterangan kepada Tim 

Pengawas berkaitan dengan pelaksanaan 

pengawasan. 

 

Hasil Pengawasan 

 

Hasil pengawasan oleh Tim Pengawas tentu 

saja wajib didiskusikan dan dikonfirmasikan 

kepada Direksi BPJS. Jika terjadi perbedaan 

pendapat antara Tim Pengawas dan BPJS, 

maka BPJS dapat menyampaikan klarifikasi 

kepada DJSN paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja setelah konfirmasi dilakukan. 

 

Hasil pengawasan ini disusun dalam laporan 

hasil pengawasan langsung paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja setelah ada konfirmasi dari 

BPJS. Laporan ini akan disampaikan kepada 

Ketua DJSN untuk disahkan, yang dilakukan 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah 

tenggang waktu klarifikasi berakhir. Laporan 

ini akan disahkan dalam Sidang Pleno DJSN. 

 

Laporan hasil pengawasan langsung ini, pa-

ling tidak akan memuat: 

1. latar belakang, 

2. dasar hukum penugasan, 

3. uraian ringkas pelaksanaan pengawasan 

langsung, 

4. temuan pengawasan langsung, 

5. langkah tindaklanjut yang dilaksanakan 

BPJS dan/atau pemangku kepentingan 

lainnya, 

6. usulan rekomendasi yang disampaikan 

kepada Presiden dalam rangka: 

a. penetapan kebijakan penyelenggaraan 

program jaminan sosial; 

b. pengenaan sanksi kepada Direksi, 

Dewan Pengawas BPJS; dan/atau 

c. penggantian sebagian atau seluruh 

organ BPJS. 

 

Pengawasan Tidak Langsung 

 

Dalam hal pengawasan tidak langsung, maka 

pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat 

DJSN dibantu oleh tenaga ahli, yang harus 

dilakukan paling lambat dalam 14 (empat 

belas) hari kerja. Laporan hasil analisis ini 

dilaporkan kepada Ketua DJSN untuk disah-

kan, dimana penyampaian kepada Ketua 

DJSN paling lambat adalah 3 (tiga) hari kerja 

setelah analisis selesai dilaksanakan sesuai 

dengan penugasan. 

 

Hasil analisis ini digunakan oleh DJSN untuk: 

1. Melakukan kajian lebih mendalam 

2. Menyampaikan rekomendasi kepada 

Presiden dalam rangka: 

a. penetapan kebijakan umum penye- 

lenggaraan program jaminan sosial; 

b. pengenaan sanksi kepada Direksi, 

Dewan Pengawas BPJS; dan/atau 

c. penggantian sebagian atau seluruh 

organ BPJS. 

 

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

 

Pasal 18 Peraturan ini menyebutkan secara 

jelas bahwa hasil pengawasan langsung dan 

tidak langsung tersebut yang telah disahkan 

oleh Sidang Pleno DJSN akan disampaikan 

kepada BPJS dan pemangku kepentingan lain 

yang terkait untuk ditindaklanjuti, yang akan 

disajikan dalam bentuk laporan tindak lanjut 

dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja 

setelah laporan hasil pengawasan diterima 

oleh BPJS.  ◊◊◊ 
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                adan Layanan Umum/ 

Daerah (BLU/D) boleh dibilang 

belum sepopuler BUMN atau 

BUMD yang telah lebih dikenal 

masyarakat secara luas. Apa itu 

BLU/D? Penulis buku ini, dalam 

salah satu paragraf pengantar 

menyebutkan bahwa mayoritas 

keberadaan institusi pelaksana 

layanan publik yang berbentuk 

BLU/D hanya dikenal oleh para 

aparatur pemerintah, mengacu 

pada aturan-aturan yang ada. 

 

 

Resensi Buku 
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Lebih lanjut, penulis, yang mempunyai latar 

belakang pendidikan ekonomi, dan punya 

pengalaman bekerja di pemerintahan, juga 

mengatakan bahwa informasi yang lebih 

lengkap baik dari sudut pandang teori yang 

mendasari BLU/D, praktik yang ada di bela-

han dunia lain hingga bagaimana tata kelola 

BLU/D belum disebarluaskan kepada publik 

dengan baik. 

 Secara prinsip, berbeda dengan yang 

diterapkan pada BUMN/D yang juga institusi 

milik pemerintah yang diberikan keleluasaan, 

kemandirian, dan otonomi dalam melaksana-

kan kegiatannya, untuk BLU/D ini tidak sepe-

nuhnya otonom. Pada BUMN/D segala harta 

dan kekayaan serta pendapatan yang didapat 

BUMN/D benar-benar terpisah dari kekayaan 

pemerintah. Kalaupun ada bantuan keuangan 

yang diperoleh BUMN/D dari pemerintah 

pusat ataupun daerah, biasanya dalam bentuk 

penyertaan modal negara. Dalam hal ini, ada 

saham-saham atau bentuk portofolio yang 

lain pada harta dan kekayaan BUMN/D. Me-

kanisme pengambilan keputusan berbeda 

dengan adanya Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) dalam BUMN/D yang terdiri 

dari wakil stakeholders (pemegang saham). 

Campur tangan pemerintah dalam hal pe-

ngambilan keputusan bisnis tidaklah besar, 

karena mempertimbangkan kepentingan dari 

pemegang saham lainnya, terutama terlihat 

di BUMN/D yang telah menjadi perusahaan 

publik. 

 

Kemunculan BLU/D 
 

Disebutkan oleh penulis bahwa dengan ada-

nya BLU/D sebagai instansi pemerintah yang 

menyelenggarakan pelayanan publik, maka 

dari sisi pandang kemandirian dan otonomi 

dalam mengelola segala bentuk sumberdaya, 

maka instansi penyelenggara layanan publik 

dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) bentuk, 

berikut ini: (i) instansi birokrasi biasa dengan 

derajat otonomi dan kemandirian yang ter-

batas atau tidak ada sama sekali, (ii) BLU/D 

sebagai institusi yang semi otonom (semi-

autonomus institution), serta (iii) BUMN/D 

sebagai institusi yang benar-benar otonom. 

 Pendapat penulis buku ini, kehadiran 

BLU/D sebagai bentuk penyelenggaraan la-

yanan publik yang baru telah mendobrak 

dan menantang bentuk sistem birokrasi 

weberian dan administrasi publik tradisional 

(hal. 6). Dalam kondisi “setengah-setengah” 

ini, menarik untuk melihat bagaimana suatu 

BLU/D beroperasi secara efektif dan efisien. 

 

Pelayanan Publik 
 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, istilah pela-

yanan publik diartikan sebagai: “kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pe-

menuhan kebutuhan pelayanan sesuai de-

ngan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas ba-

rang dan jasa, dan/atau pelayanan adminis-

tratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik.” 

 Terminologi Badan Layanan Umum/ 

Daerah (BLU/D) mulai masuk ke ranah publik 

sejak kelahiran Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

terutama pada Bab XII pasal 68-69 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 

Sebagai tindak lanjut dalam penerapan pe-

ngelolaan keuangan bagi satker/kantor pe-

merintah pusat dan daerah, pemerintah me-

nerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
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Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum. Definisi Badan La-

yanan Umum yang dinyatakan dalam pera-

turan tersebut adalah: “instansi di lingkungan 

pemerintah yang dibentuk untuk memberi-

kan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 

tanpa mengutamakan mencari keuntungan 

dan dalam melakukan kegiatannya didasar-

kan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.” 

 Dalam hal pengelolaan keuangan, 

BLU/D, yang dalam PP tersebut dinyatakan 

sebagai Pola Pengelolaan Keuangan (PPK-

BLU), disebutkan bahwa pola pengelolaan 

keuangan BLU/D adalah pola pengelolaan 

keuangan yang memberikan fleksibilitas be-

rupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-

praktik bisnis yang sehat untuk meningkat-

kan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai-

mana diatur dalam peraturan pemerintah ini, 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan 

keuangan negara pada umumnya. 

 

Karakteristik BLU/D 
 

Atas dasar pemahaman tersebut, penulis buku 

ini menyebutkan 5 (lima) karakteristik khusus 

BLU/D yang membedakannya dengan unit 

organisasi ataupun instansi pemerintah yang 

lainnya, yaitu: 

1. BLU/D adalah instansi pemerintah yang 

memberikan layanan penyediaan barang 

dan/atau jasa. Dalam hal ini, BLU/D arti-

nya secara langsung memberikan layanan 

kepada masyarakat dalam bentuk pe-

nyediaan barang dan/atau jasa. 

2. BLU/D harus menjalankan praktik bisnis 

yang sehat tanpa menerapkan pencarian 

keuntungan. Ini adalah karakteristik yang 

unit karena di satu sisi dituntut menerap-

kan praktik bisnis yang sehat, namun di 

lain sisi tidak diperkenankan mencari 

keuntungan. 

3. BLU/D dijalankan dengan prinsip efisien 

dan produktivitas. Meskipun lebih meng-

utamakan pelayanan, namun BLU/D juga 

dituntut untuk efisien dan produktif. Di 

dalam konteks ini, efisien tentu mengarah 

kepada penghematan, dan produktivitas 

adalah cara bagaimana memanfaatkan 

input minimal menjadi output/outcome 

yang optimal. 

4. BLU/D seharusnya dalam menjalankan 

operasinya juga diberikan fleksibilitas dan 

otonomi, agar dapat mencapai efisiensi 

dan produktivitas yang diharapkan. Me-

nurut pandangan penulis buku ini, flek-

sibiltas tersebut meliputi: (i) pengelolaan 

keuangan, (ii) pengelolaan sumberdaya 

manusia, dan (iii) pengelolaan dan pe-

ngadaan barang/jasa. 

5. BLU/D dikecualikan dari ketentuan pe-

ngelolaan keuangan negara pada umum-

nya. Misalnya, dalam hal pengelolaan 

dan penggunaan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP), BLU/D dapat meng-

gunakan secara langsung untuk keper-

luan operasionalnya. 

 

Menilai kelima karakteristik tersebut, kita 

yang belum terlalu paham dengan BLU/D ini 

barangkali jadi teringat bagaimana di masa 

lalu kita juga mempunyai apa yang disebut 

Perusahaan Negara (PN), Perusahaan Umum 

(Perum), Perusahaan Jawatan, dan lain-lain. 

Semuanya dapat berubah sesuai tuntutan 

perubahan bisnis dan layanan. ◊◊◊ RMT 



 

 64 

                                  
                     
       
       

        

Monitoring dan Evaluasi 

Kolom 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pengawasan. Ini adalah kata 

yang sangat sering kita dengar 

dan kita gunakan sehari-hari. 

Bukan hanya dalam kegiatan 

formal di kantor, tetapi juga 

dalam kehidupan keseharian. 

Apa arti kata “pengawasan”? 

Secara harafiah, tiap-tiap kita 

pasti bisa mendefinisikan arti 

kata “pengawasan”, seperti 

juga saya. Dalam pandangan 

saya, “pengawasan” adalah: 

“suatu kegiatan untuk menilai 

dan mengukur keberhasilan 

dan pencapaian atas kegiatan 

lain yang menjadi obyek atau 

sasaran kita.” 

 

Anda pasti mampu dan punya 

definisi sendiri, jika diberikan 

kesempatan untuk membuat 

definisi anda sendiri. Bukan 

begitu? Saya percaya, definisi 

yang dinyatakan oleh setiap 

orang tidaklah jauh berbeda 

dengan apa yang saya buat. 

Tetapi bukan itu intinya. Mari 

kita lihat, bahwa dalam setiap 

definisi ada hal-hal yang saya 

dan kita percayai sama, yaitu: 

ada kegiatan, ada ukuran, dan 

ada hasil (baca: laporan). 

 

Mengapa perlu pengawasan? 

Ini adalah pertanyaan “genit” 

yang kadang susah dijawab. 

Kok susah dijawab? Ya. Jika 

mau jujur, jawaban kita untuk 

pertanyaan itu bisa membuat 

orang yang diawasi sakit hati! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan boleh jadi adalah 

wujud ketidakyakinan bahwa 

pihak yang kita nilai atau kita 

ukur melalui pengawasan kita, 

akan berlaku, bertindak, dan 

mengambil keputusan sesuai 

dengan yang kita sepakati. Itu 

artinya ada ketidakpercayaan. 

Namun, bahasa yang nyaris 

selalu dipakai dalam konteks 

organisasi, adalah karena ada 

kepentingan pengawas dalam 

kegiatan yang dilakukan oleh 

pihak yang diawasi. 

 

Lalu, mengapa harus muncul 

kewaspadaan atau rasa tidak 

percaya? Sesungguhnya itu 

terjadi karena ada kepentingan 

yang juga dibawa oleh pihak 

yang kita awasi. Untuk itulah 

diperlukan pengawasan. Yaitu 

supaya benturan kepentingan 

antara yang mengawasi dan 

yang diawasi bisa dijembatani 

melalui komitmen terhadap 

kesepakatan yang mengikat 

kedua belah pihak. 

 

Pengawasan pada dasarnya tak 

bisa disamakan dengan kata-

kata lain yang seringkali juga 

kita dengar dalam kegiatan 

sehari-hari; misalnya: audit, 

pengendalian, penyelidikan, 

penyidikan, dan penelitian. 

Kelima kata tersebut memiliki 

makna yang berbeda dengan 

kata pengawasan, dan punya 

fungsi masing-masing dalam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suatu organisasi atau kegiatan. 

Kata yang punya arti paling 

mendekati pengawasan adalah 

kata pengendalian. Keduanya 

pada dasarnya melaksanakan 

kegiatan yang hampir sama, 

namun dalam kerangka pers-

pektif waktu tekanannya agak 

berbeda. Pengawasan, lebih 

cenderung bersifat historis dan 

pengendalian mengandung 

konteks pencegahan.   

 

Pengawasan, lebih 

cenderung bersifat 

historis dan 

pengendalian 

mengandung konteks 

pencegahan. 

   
Itulah mengapa organisasi le-

bih banyak menggunakan is-

tilah pengendalian, meskipun 

penerapannya barangkali bisa 

sama dengan pengawasan. Ini 

adalah keputusan yang lebih 

didasari faktor efisiensi. Jika 

pengendalian dapat diterap-

kan secara optimal, dalam 

jangka panjang akan dicapai 

penghematan karena potensi-

potensi kesalahan, kegagalan 

dan juga kemungkinan adanya 

fraud. Mungkin sekedar un-

tuk mengingatkan seperti kata 

ungkapan lama: “Lebih baik 

mencegah daripada mengo-

bati.” Hubert Manurung 
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