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DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL 
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL 

 
 

Sambutan Ketua DJSN 
 

Pada Pembukaan 
 ”Kaleidoskop Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tahun 2017” 

 
Hotel Aryaduta, Jakarta, 28 Desember 2017 

 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.   
Selamat pagi dan salam sejahtera. 
 
Yang saya hormati, 
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional; 
Ketua dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan; 
Direktur Utama dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 
Para Pejabat yang mewakili Kementerian/Lembaga 
dan hadirin yang berbahagia. 
 

Mengawali sambutan ini marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat 

Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya 

yang senantiasa tercurah pada kita semua, pada hari ini kita bersama akan 

mengikuti acara “Kaleidoskop Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tahun 2017”. 

Akhir tahun menjadi waktu yang tepat untuk mereview kembali perjalanan 

penyelenggaraan jaminan sosial selama setahun ini guna mempelajari 

kekurangan dan memperbaikinya dimasa datang. 
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Hadirin Yang Kami Hormati,  

Indonesia memulai era implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional pada 1 

Januari 2014 ditandai dengan lahirnya BPJS Kesehatan yang 

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS 

Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Bidang 

Ketenagakerjaan. Momentum implementasi program Jaminan Kesehatan 

Nasional yaitu dengan disepakatinya pencapaian kepesertaan semesta 

program jaminan kesehatan (universal health coverage) pada tahun 2019. 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial dihadapkan pada berbagai kenyataan yang 

masih memerlukan perhatian, diantaranya :  

1. Jumlah penduduk yang besar, sensus penduduk tahun 2010, estimasi 

jumkah penduduk tahun 2017 sebanyak 261.890.900 orang. Kondisi ini 

akan terus berkembang, dengan tingkat pertumbuhan penduduk setiap 

tahunnya sebesar 3-4 juta jiwa. Kondisi di lapangan menunjukan bahwa 

belum semua penduduk  masuk dalam register NIK. 

2. Jumlah penduduk yang besar ini dibarengi dengan distribusi penduduk 

yang tidak merata di 5000 pulau, 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 6.652 

kecamatan dan 77.012 desa/kelurahan. Luasnya wilayah dan kepadatan 

penduduk yang berbeda-beda menimbulkan permasalahan tersendiri 

terkait penyediaan fasilitas kesehatan dan akses bagi penduduk. 

3. Karakteristik penduduk Indonesia yang menunjukkan kecendrungan 

proporsi penduduk lanjut usia memberikan kontribusi permasalahan 

pendanaan jaminan kesehatan. 

4. Tingginya angka pengangguran, rawan PHK bagi pekerja yang bekerja di 

sektor usaha kecil dan mikro. 

5. Besarnya jumlah pekerja informal yang mencapai angka 72,9 juta. 

6. Terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah dalam alokasi anggaran 

bagi penyelenggaraan jaminan sosial khususnya PBI JKN. 
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Hadirin Yang Kami Hormati,  

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019 terdapat 4 (empat) arah kebijakan yang terkait dengan Sistem Jaminan 

Sosial Nasional, yaitu:  

(1) Perluasan kepesertaan, pekerja penerima upah, bukan penerima upah, 

dan bukan pekerja. Hal ini dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut: 

pendekatan melalui asosiasi usaha, penguatan sosialisasi dan edukasi 

masyarakat, penegakkan hukum untuk kepesertaan dan iuran, inovasi 

metode pendaftaran dan pengumpulan iuran, dan formulasi insentif 

kepesertaan. 

(2) Integrasi dan sinkronisasi dengan program lain, yang dapat dicapai 

dengan strategi sebagai berikut: integrasi program pemerintah daerah 

(Jamkesda) pada skema JKN, sinkronisasi dengan program perlindungan 

sosial lainnya (Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Produktif dan 

Sejahtera). 

(3) Peningkatan layanan dan manfaat, yang dapat dicapai dengan strategi 

sebagai berikut: perluasan skema jaminan sosial untuk kelompok 

penduduk berkebutuhan khusus (lanjut usia dan penyandang 

disabilitas), penguatan sarana, prasarana, dan kualitas layanan 

kesehatan. 

(4) Peningkatan kapasitas institusi dan manajemen. Dibutuhkan komitmen 

dan peran serta berbagai pihak untuk mencapai hal tersebut. Hal ini 

dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut: peningkatan kapasitas 

dan kemampuan DJSN dalam pelaksanaan fungsinya (termasuk monev), 

serta penguatan kapasitas BPJS dalam manajemen pelaksanaan dan 

pengelolaan dana amanah program jaminan sosial, pembangunan sistem 

monitoring dan evaluasi terpadu untuk program jaminan sosial. 
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Bapak dan Ibu Yang Kami Hormati, 

 

Berkenaan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial Tahun 2017 ini sesuai 

fungsi dan kewenangan DJSN kami laporkan sebagai berikut : 

1. Terbitnya Peraturan DJSN Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kebijakan 

Umum Penetapan Dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial, yang kemudian melalui proses 

pembahasan dan penelaahan kemudian menetapkan : 

a. hasil penilaian KPI BPJS Kesehatan Tahun 2014-2016 yaitu, Tahun 

2014 dengan nilai 96,79 (Sehat) 

Tahun 2015 dengan nilai 95,17 (sehat) 

Tahun 2016 dengan nilai 94,12 (sehat). 

b. hasil penilaian KPI BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014-2016 yaitu, 

Tahun 2014 dengan nilai 101,62 (sehat sekali) 

Tahun 2015 dengan nilai 99,13 (sehat) 

Tahun 2016 dengan nilai 104,68 (sehat sekali) 

2. Tersusunnya draft Peraturan DJSN, meliputi : 

a. Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran, 

b. Tata Cara Penanganan Mediasi, 

c. Naskah Akademik Revisi Peraturan Pemerintah Tentang 

Penyelenggaraan Program JKK/JKM, 

d. Rancangan Revisi PP 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Program JKK/JKM. 

3. Tersusunnya rumusan kebijakan tentang Batas Usia Pensiun dalam 

penyelenggaraan program Jaminan Pensiun. 

4. Tersusunnya rumusan kebijakan tentang Dana Operasional BPJS 

Kesehatan Tahun 2018. 

5. Tersusunnya rumusan kebijakan stategic health purchasing yang 
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memberikan kewenangan kepada BPJS Kesehatan untuk kendali mutu 

dan kendali biaya. 

6. Tersusunnya draft revisi kelembagaan DJSN. 

7. Review atas kesehatan keuangan BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. Hasil Review atas laporan keuangan audited BPJS 

Kesehatan Tahun 2014-2016 menunjukan bahwa telah terjadi “defisit 

struktural”. Oleh karena nya kondisi ini memerlukan perhatian yang 

serius dan intervensi kebijakan yang komprehensif. 

 

Hadirin Yang Kami Hormati, 

Terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah 

berlangsung selama empat tahun ini, DJSN menyampaikan hal-hal berikut : 

Pertama, keberlangsungan finansial 

Hasil monitoring dan evaluasi DJSN menunjukkan bahwa Sejak operasional 

program jaminan kesehatan nasional tahun 2014 telah terjadi defisit 

anggaran dana jaminan sosial kesehatan, dan terus berlangsung hingga akhir 

tahun 2017 ini. Untuk sementara, defisit JKN masih dapat ditanggulangi. 

Namun demikian, untuk jangka panjang, defisit JKN akan menggerogoti 

kepercayaan publik (distrust) terhadap JKN. Jika keadaan itu terjadi, maka 

amanat UUD 45 tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karenanya 

diperlukan langkah strategis yang dapat mencegah berkembangnya distrust 

guna menjamin kesinambungan JKN 

 

Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mekanisme asuransi sosial 

selama ini belum terpenuhi secara utuh. Prinsip dasar itu adalah kecukupan 

dana bersama (adequacy). Dalam konsep asuransi, beban biaya berobat 

seluruh penduduk/peserta diperhitungkan terlebih dahulu. Setelah 

dihitung, kemudian beban biaya berobat dibagi kepada seluruh peserta 
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dengan menyesuaikan tingkat pendapatan peserta. Penetapan iuran JKN 

yang terjadi saat ini lebih banyak berbasis pada “persepsi” kemampuan 

negara dan penduduk. Akibatnya, selama empat tahun JKN, terjadi ketidak-

seimbangan antara pemasukan (pendapatan iuran) dan pengeluaran 

(klaim/pembayaran manfaat).  

 

Adapun langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan yaitu : 

Tahap 1 (Jangka Pendek) 

Tahap satu adalah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Sesuai 

dengan amanat Pasal 48 UU SJSN, bahwa “Pemerintah dapat melakukan 

tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat 

kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)”.  

Menutup defisit DJS sebesar Rp 15.16 trilyun akan menjadikan posisi 

keuangan manjadi sehat sementara, dan selanjutnya defisit akan terus 

berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. 

 

Tahap 2 (Jangka Menengah) 

perlu dilakukan upaya jangka menengah, yaitu yang dapat mengendalikan 

defisit JKN dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun ke depan, yaitu: 

1) Meninjau ulang sistem pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik 

pemerintah yaitu Puskesmas. 

2) Menerapkan sistem kapitasi berbasis komitmen pelayanan bagi FKTP 

swasta setelah dilakukan rasionalisasi besaran kapitasi.  

3) Memperbaiki sistem rujukan dan rujukan balik.  

4) Waktu penagihan tunggakan iuran Pemda melalui pemotongan anggaran 

di Kementerian Keuangan yang semula 1 (satu) tahun (sesuai PMK No. 

50 Tahun 2017) dipersingkat menjadi 3 (tiga) bulan. Oleh karena itu, 

PMK tersebut perlu direvisi. 
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5) Mengalihkan atau memberikan porsi pembangunan infrastruktur fisik 

menjadi pembangunan infrastruktur SDM Kesehatan guna terpenuhinya 

tenaga dokter khususnya di FKTP milik pemerintah. Kebijakan ini 

sepenuhnya tergantung pada keputusan Pemerintah atas pengalokasian 

anggaran pembangunan. 

6) Efisiensi Penyelenggaran JKN harus menuju: 

a. penurunan biaya per output – outcome.  

b. Persentase Dana Operasional BPJS semakin kecil sejalan dengan 

semakin banyak peserta.  

c. Persentase Dana Operasional BPJS semakin kecil dengan semakin 

besarnya pendapatan iuran.  

7) Perbaikan manajemen klaim fasilitas kesehatan  

8) Penyesuaian batas atas upah sebagai dasar perhitungan iuran 

9) Implementasi strategic purchasing 

a. Memberikan kewenangan kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan 

tender harga obat dan bahan medis habis pakai bagi Faskes swasta 

terpisah dari e-catalogue faskes milik Pemerintah. 

b. Memberikan kewenangan penuh kepada BPJS Kesehatan untuk 

melakukan kesepakatan tarif dengan asosiasi faskes di berbagai 

wilayah keekonomian dimana Kemenkes menetapkan tarif 

maksimum sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UU SJSN. 

10) Perumusan kebijakan cost sharing moral hazard 

11) Secara bertahap memperbaiki keseimbangan antara iuran yang 

diterima dan manfaat yang dijamin kepada peserta.  

Dalam konsep asuransi sosial, perhitungan kebutuhan biaya dimulai 

dari bayaran kepada fasilitas kesehatan yang memenuhi harga 

keekonomian setiap tahun dikalikan jumlah pemakaian selama satu 

tahun dibagi dengan jumlah peserta yang mengiur. Oleh karena itu, 
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pemerintah seharusnya memulai menghitung harga keekonomian 

setiap tahun dari masing-masing kelompok cbg dan kapitasi dikalikan 

dengan jumlah klaim menurut pengalaman tahun sebelumnya. Data 

itu menjadi acuan untuk perhitungan iuran dengan membaginya 

dengan jumlah peserta aktif yang kemudian ditetapkan besaran iuran 

dalam Peraturan Presiden.  

12) Pengalihan sebagian dana infrastruktur, dana subsidi BBM dan listrik 

yang bersifat fisik menjadi infrastruktur non fisik berupa  peningkatan 

kualitas, kuantitas dan distribusi SDM Kesehatan di FKTP. Hal ini 

dilakukan untuk menekan angka rujukan sehingga fungsi FKTP 

sebagai “Gatekeeper” dapat berjalan secara efektif. 

13) Mereview pelaksanaan JKN secara menyeluruh dan sekaligus 

menyiapkan program jangka menengah (berupa rencana kerja dan 

anggaran) secara rinci simultan di beberapa aspek selama 3 tahun agar 

dalam 3 tahun kedepan DJS sehat secara keuangan dan sustain.   

Tahap 3 (Jangka Panjang) 

Mengkaji tingkat kelayakan dan waktu penerapan manfaat rawat inap satu 

kelas publik yang mencakup perhitungan kemampuan iuran, kemampuan 

rumah sakit menyediakan fasilitas kelas publik dan pemahaman peserta.  

 

Kedua, Kepuasan Peserta 

Program JKN saat ini sedang mengalami kendala ketidakcukupan dana untuk 

memenuhi biaya yang menjadi kewajiban BPJS. Secara objektif 

ketidakcukupan dana dapat dihitung secara makro dari cakupan penduduk 

yang sudah mencapai 184 juta jiwa (70% dari penduduk) akan tetapi belanja 

kesehatan JKN baru mencakup sekitar 15% belanja kesehatan di negeri ini. 

Sudah barang tentu, dengan perbandingan 15% dana untuk menjamin 70% 

penduduk tidak mungkin semua peserta puas.  
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Salah satu sasaran pokok Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 

2012-2019 menyebutkan bahwa paling sedikit 75% peserta menyatakan 

puas, baik dalam layanan di BPJS maupun dalam layanan di fasilitas 

kesehatan yang dikontrak BPJS. Temuan DJSN dalam beberapa kunjungan di 

lapangan diantaranya masih dijumpai keluhan antrian yang panjang, 

prosedur yang membingungkan dan masih ditemukan juga adanya iur biaya 

dari peserta.  

 

Hal ketiga yang ingin kami sampaikan adalah terkait pencapaian Universal 

Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional 

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dokumen Peta Jalan Jaminan 

Kesehatan Nasional 2014-2019 (sesuai Perpes Nomor 74 Tahun 2014), yang 

merupakan pegangan bagi semua pihak untuk berperan dan 

mempersiapkan operasionalisasi BPJS Kesehatan dan pencapaian cakupan 

semesta jaminan kesehatan pada tahun 2019, dengan sasaran pokok Peta 

Jalan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2012-2019, yaitu pada tahun 2019 

seluruh penduduk Indonesia mendapat jaminan kesehatan melalui program 

Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.  

 

DJSN telah menyusun Peta Masalah Implementasi Program Jaminan 

Kesehatan Nasional salah satu yang mendapat perhatian dalam peta masalah 

tersebut diantaranya memprediksikan bahwa BPJS Kesehatan hanya 

mampu mencakup kepesertaan sebesar 82,4% dari total penduduk pada 

tahun 2019, apabila BPJS Kesehatan tidak meningkatkan strategi perluasan 

kepesertaan secara intensif seraya mengurangi pengaruh dan penyebab 

tidak langsung lainnya. 
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Hadirin Yang Kami Hormati,  

 

Untuk pelaksanaan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang 

telah berlangsung selama dua setengah tahun ini, DJSN menyampaikan hal-

hal berikut : 

pertama, komitmen pada sinkronisasi dan harmonisasi regulasi. 

terbatasnya waktu untuk penyiapan regulasi penyelenggaraan jaminan 

sosial bidang ketenagakerjaan dan sosialisasi peraturan pelaksanaan 

program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dirasakan masih sangat 

kurang, hal ini berimplikasi secara langsung dengan ditemukan terjadi 

perbedaan antara filosopi tentang penyelenggaraan program jaminan 

ketenagakerjaan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Demikian hal nya 

sinkronisasi antara regulasi di tingkat pusat maupun regulasi antar pusat 

dan daerah memerlukan perhatian dengan intensitas yang tinggi. 

kedua, upaya peningkatan kepesertaan. Sesuai tujuan program yaitu 

untuk melindungi seluruh pekerja dari resiko yang diakibatkan karena 

pekerjaannya, maka diperlukan terobosan dan upaya untuk melakukan 

rekruitmen kepesertaan. Tantangan peningkatan kepesertaan adalah pada 

kualitas data kepesertaan dan pencapaian universal coverage bagi pekerja. 

ketiga, penerapan kepatuhan dan sanksi. Masih terdapatnya perusahaan 

yang mendaftarkan sebagian upah, tenaga kerja dan program menjadi 

tantangan tersendiri pada aspek kepatuhan dan sanksi. BPJS 

ketenagakerjaan harus memastikan hak pekerja dalam jaminan sosial tidak 

terabaikan dan dapat dirasakan sesuai dengan tujuan dan filosofi program.  

keempat, pengembangan manfaat program untuk kepentingan peserta. 

Sesuai amanat undang-undang SJSN bahwa Dana amanat, hasil 

pengembangan, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya 

untuk kepentingan peserta. Oleh karena nya BPJS Ketenagakerjaan perlu 
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menginisiasi kemudahan bagi peserta dalam memanfaatkan program 

jaminan sosial ketenagakerjaan. 

 

Hadirin  Yang Kami Hormati,  

Mengakhiri sambutan ini, Saya mengajak kepada kepada semua yang hadir 

untuk senantiasa meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi untuk 

bersama-sama memastikan SJSN berjalan sesuai dengan konstitusi. Dengan 

mengucapkan Bismillahirrahmannirrahiim, acara ini saya buka. Semoga 

Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan 

kepada kita semua untuk memberikan yang terbaik dalam membangun 

Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam kerangka NKRI. 

 

Wabillahi taufik wal hidayah.  

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 

 
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional 

 
 
 

 dr. Sigit Priohutomo, MPH  


