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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Profil BPJS Kesehatan 

1. Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial Di Indonesia 

Adanya pengeluaran yang tidak terduga apabila seseorang terkena penyakit, 

apalagi tergolong penyakit berat yang menuntut stabilisasi yang rutin seperti 

hemodialisa atau biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada 

penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada 

umumnya menjadi biaya perawatan dirumah sakit, obat-obatan, operasi, dan lain 

lain. Hal ini tentu menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri maupun 

keluarga. Sehingga munculah istilah “SADIKIN”, sakit sedikit jadi miskin. Dapat 

disimpulkan, bahwa kesehatan tidak bisa digantikan dengan uang, dan tidak ada 

orang kaya dalam menghadapi penyakit karena dalam sekejap kekayaan yang 

dimiliki seseorang dapat hilang untuk mengobati penyakit yang dideritanya 

(Humas, 2013). 

Begitu pula dengan risiko kecelakaan dan kematian. Suatu peristiwa yang 

tidak kita harapkan namun mungkin saja terjadi kapan saja dimana kecelakaan 

dapat menyebabkan merosotnya kesehatan, kecacatan, ataupun kematian 

karenanya kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun permanen. Belum 

lagi menyiapkan diri pada saat jumlah penduduk lanjut usia dimasa datang 

semakin bertambah. Pada tahun Pada 2030, diperkirakan jumlah penduduk 

Indonesia adalah 270 juta orang. 70 juta diantaranya diduga berumur lebih dari 60 

tahun. Dapat disimpulkan, bahwa pada tahun 2030 terdapat 25%  penduduk 

Indonesia adalah lansia. Lansia ini sendiri rentan mengalami berbagai penyakit 

degeneratif yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan berbagai dampak 

lainnya. Apabila tidak ada yang menjamin hal ini maka suatu saat hal ini mungkin 

dapat menjadi masalah yang besar (Humas, 2013). 

Sebagaimana disebutkan oleh Humas BPJS Kesehatan (2013), seperti 

menemukan air di gurun, ketika Presiden Megawati mensahkan UU No. 40/2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 19 Oktober 2004, banyak 
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pihak berharap tudingan Indonesia sebagai ”negara tanpa jaminan sosial” akan 

segera luntur dan menjawab permasalahan di atas. Munculnya UU SJSN ini juga 

dipicu oleh UUD Tahun 1945 dan perubahannya Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat 

(1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1) dan 

ayat (2) mengamanatkan untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Hingga disahkan dan diundangkan UU SJSN telah melalui proses yang panjang, 

dari tahun 2000 hingga tanggal 19 Oktober 2004. 

Diawali dengan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, dimana Presiden 

Abdurrahman Wahid menyatakan tentang Pengembangan Konsep SJSN. 

Pernyataan Presiden tersebut direalisasikan melalui upaya penelitian konsep 

tentang Undang-Undang Jaminan Sosial (UU JS) oleh Kantor Menko Kesra (Kep. 

Menko Kesra dan Taskin No. 25KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000, tanggal 3 

Agustus 2000, tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial 

Nasional).  Sejalan dengan pernyataan Presiden, DPA RI melalui Pertimbangan 

DPA RI No. 30/DPA/2000, tanggal 11 Oktober 2000, menyatakan perlu segera 

dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat sejahtera (Humas, 2013). 

Dalam Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara 

pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 (Ketetapan MPR RI No. X/ MPR-RI 

Tahun 2001 butir 5.E.2) dihasilkan Putusan Pembahasan MPR RI yang 

menugaskan Presiden RI “Membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam 

rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu”. 

Pada tahun 2001, Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengarahkan 

Sekretaris Wakil Presiden RI membentuk Kelompok Kerja Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (Pokja SJSN) (Humas, 2013).  
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2. Visi dan Misi BPJS Kesehatan 

BPJS Kesehatan memiliki visi yaitu terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-

KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia 

dan misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, pemberi 

pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem 

kerja yang efektif dan efisien. 

2. Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling 

lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh 

pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta 

meningkatkan kepatuhan kepesertaan. 

3. Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan 

kolektibiltas iuran, sistem pembayaran fasilitas kesehatan dan pengelolaan 

keuangan secara transparan dan akuntabel. 

4. Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui 

peningkatan kerjasama antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan 

komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. 

5. Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung dengan 

SDM yang profesional, penelitian, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan 

proses bisnis dan manajemen risiko yang efektif dan efisien serta 

infrastruktur dan teknologi informasi yang handal (Humas, 2010). 

3. Peserta BPJS Kesehatan 

Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang 

bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, 

meliputi: 

a. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI): fakir miskin dan 

orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 
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b. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), terdiri 

dari : 

1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya 

a) Pegawai Negeri Sipil; 

b) Anggota TNI; 

c) Anggota Polri; 

d) Pejabat Negara; 

e) Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri; 

f) Pegawai Swasta; dan 

g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a s.d f yang menerima Upah. 

Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) 

bulan. 

2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya 

a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan 

b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah. 

Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) 

bulan. 

3) Bukan pekerja dan anggota keluarganya 

a) Investor; 

b) Pemberi Kerja; 

c) Penerima Pensiun, terdiri dari : 

i. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun; 

ii. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak 

pensiun; 

iii. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; 

iv. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun 

yang mendapat hak pensiun; 

v. Penerima pensiun lain; dan 

vi. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lain 

yang mendapat hak pensiun. 
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d) Veteran; 

e) Perintis Kemerdekaan; 

f) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis 

Kemerdekaan; dan 

g) Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a s.d e yang mampu 

membayar iuran. 

Adapun anggota keluarga yang ditanggung adalah sebagai berikut: 

1. Pekerja Penerima Upah : 

a. Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak kandung, 

anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. 

b. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat 

yang sah, dengan kriteria: 

a) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai 

penghasilan sendiri; 

b) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 

(dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan 

formal. 

2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja: Peserta dapat 

mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas). 

3. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang 

meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua. 

4. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang 

meliputi kerabat lain seperti Saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, 

dll. (BPJS, 2014). 

4. Iuran Peserta BPJS Kesehatan 

a. Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran 

dibayar oleh Pemerintah. 

b. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga 

Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota 

Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri 
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sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 

: 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) 

dibayar oleh peserta. 

c. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, 

BUMD dan Swasta sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per 

bulan dengan ketentuan: 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja 

dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. 

d. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari 

anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar 

sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, 

dibayar oleh pekerja penerima upah. 

e. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara 

kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima 

upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar: 

1) Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang 

per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. 

2) Sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan 

dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.  

3) Sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan 

dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. 

f. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, 

duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, 

iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh 

lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a 

dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh 

Pemerintah. 

g. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.  

Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 

Juli 2016 denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak 
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status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan 

memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka  dikenakan denda sebesar 

2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak, dengan 

ketentuan : 

a. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan. 

b. Besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (BPJS 

H. , 2014).   

5. BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman 

Untuk memberi kenyamanan dan memperluas layanan kepada masyarakat, 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan DIY meresmikan Kantor 

Cabang BPJS Kesehatan Sleman, Kamis, 31 Desember 2015. Seperti yang dilansir 

dari harian jogja bahwa Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan DIY Upik 

Handayani mengatakan, cakupan wilayah kerja Kantor BPJS Kesehatan Cabang 

Sleman itu akan membawahi Kabupaten Sleman dan Kulonprogo. Hal itu 

dilakukan untuk meningkatkan jumlah peserta BPJS kesehatan, mempermudah 

akses dan meningkatkan pelayanan kepada peserta. Sementara Kantor BPJS 

Kesehatan Cabang Utama akan membawahi Kota Jogja, Bantul dan Wonosari 

(Sumadiyono, 2016). 

Berdasarkan UU No.40/2004 tentang sistem jaminan sosial, pada 2019 

seluruh penduduk wajib menjadi peserta BPJS. Saat ini, jumlah peserta BPJS 

Kesehatan di Sleman mencapai 653.523 orang dan Kulonprogro 295.820 orang. 

“Total peserta BPJS Kesehatan di bawah otorisasi kantor cabang ini sebanyak 

948.343 orang. Jumlah tersebut sekitar 70 persen dari total jumlah penduduk di 

Sleman dan Kulonprogo. 

Sebagaimana disebutkan dalam situs resmi BPJS Kesehatan bahwa terdapat 

156 faskes di kabupaten Sleman yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Di 

antaranya yaitu Faskes Rumah Sakit sebanyak 21, Faskes Rumah Sakit 

TNI/POLRI sebanyak 1, Faskes Puskesmas sebanyak 25, Faskes Dokter Praktik 

Perorangan sebanyak 51, Faskes Dokter Gigi sebanyak 17, Faskes Klinik Pratama 
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sebanyak 12, Faskes Klinik TNI/POLRI sebanyak 3, Faskes Apotek sebanyak 22,  

Faskes Optic sebanyak 2, dan Faskes lainnya sebanyak 2 (Humas, 2015). 

Jumlah Posyandu di Kabupaten Sleman ada 1.504 yang tersebar di 1.212 

pedukuhan, terdiri dari 45 posyandu (2,99%) termasuk dalam strata Pratama, 298 

(19,81%) Posyandu Madya, 721 (47,94%) Posyandu Purnama dan 440 (29,26%) 

Posyandu Mandiri. Sedangkan jumlah keseluruhan Posyandu yang aktif sebanyak 

1.161 posyandu (77,91%). Rasio Posyandu per 100 balita sebanyak 11 posyandu. 

Rata-rata tiap posyandu memiliki lebih dari 5 orang kader (Kesehatan D. , 2010, 

hal. 26). 

Kabupaten Sleman melalui Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kebijakan 

bidang kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang dituangkan 

dalam Keputusan Bupati Sleman No 114/Kep.KDH/A/2007 telah mempunyai 

blue print yang jelas. Ada 5 hal yang menjadi fokus pengembangan kesehatan di 

Kabupaten Sleman, yaitu : a) Perubahan paradigma kesehatan, b) Penataan 

organisasi, c) Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, d) Pembiayaan kesehatan 

dan e) Sarana dan  prasarana kesehatan. Melalui SKD ini akan lebih mempertegas 

kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sleman baik yang sudah berjalan 

maupun kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan, sehingga semua kegiatan 

yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan mengacu pada SKD tersebut 

(Kesehatan D. , 2013). 

Sebagaimana dilansir dari harian jogja (2016) bahwa Asisten Sekda 

Bidang Pembangunan Sleman Suyamsih mengatakan, Pemkab mendaftarkan 

pemegang kartu Jamkesda sebanyak 51.924 jiwa sebagai peserta penerima 

bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Adapun pekerja bukan penerima upah 

(PBPU) sebanyak 33.491 jiwa atau pemegang kartu Jamkesda mandiri, didorong 

untuk membayar iuran sendiri. Pemkab menyediakan dana Rp 40 miliar di APBD 

2017 untuk membayar iuran PBI BPJS. 
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Seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, penelitian ini fokus 

pada peserta BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman.  Oleh karena itu, 

peneliti menyajikan beberapa informasi dari para responden terkait. Dari 18 

kuisioner yang peneliti sebarkan kepada responden, peneliti mendapatkan 

informasi terkait karakteristik responden yang terangkum pada tabel di bawah ini:  

No Nama 

Jenis 

kelamin 
Pendidikan 

terakhir 
Jabatan 

Lama 

bekerja 

Usia Saat 

ini 

Penggunaan 

BPJS Kesehatan 

L P Ya Tidak 

1. Ndari  √ S1 Guru 6-10 thn 36-45 thn √  

2. Asil R  √ S1 Guru >15 thn 46-55 thn  √ 

3. Pujiasih √  S1 Guru >15 thn >55 thn  √ 

4. Suyadi √  S1 Guru >15 thn >55 thn  √ 

5. Isranto √  S1 Guru >15 thn 46-55 thn √  

6. Sri Heri  √ SMU Guru >15 thn >55thn √  

7. Suratijo √  S1 Guru >15thn 46-55thn √  

8. Masinem   √ S1 Guru >15thn >55thn √  

9. Syarifuddin √  S1 Guru 11-15th 36-45 thn √  

10. Suratinah  √ S1 Guru >15 thn >55 thn √  

11. Iswanti  √ S1 Guru >15 thn >55 thn √  

12. Tutik  √ S1 Guru >15 thn 46-55 thn √  

13. 
Endah 

Dani 

 
√ S1 Guru 2 bulan 25-35 thn √  

14. Dwi Agus √  S1 Guru >15thn 46-55 thn √  

15. St. Sutaati  √ S1 Guru >15 thn >55 thn √  

16. St. 

Rohmawati 

 √ 
S1 

Guru >15 thn 25-35 thn 
√  

17. Sriyati  √ S2 Kepsek >15 thn >55 thn √  

18. Yani S  √ S1 Guru 6-10 thn 25-35 thn √  
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Tabel 4.1. 

Identitas Responden 

 

B. Peran BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman 

Kesehatan dan pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan. 

Keduanya harus diprioritaskan untuk kelangsungan hidup. Sebagaimana 

disebutkan dalam Profil Kesehatan Indonesia (2014, p. 21) bahwa Badan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan suatu ukuran standar 

pembangunan manusia yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human 

Development Index (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu 

angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan 

daya beli. Indonesia sebagai salah satu Negara dengan penduduk terbesar telah 

mampu melaksanakan indikator tersebut di atas sehingga mampu meningkatkan 

IPM beberapa tahun terakhir. Dalam data yang diperoleh dari BPS Kabupaten 

Sleman, terjadi peningkatan angka IPM dari tahun 2010 hingga 2015 yang 

mencapai 81,2. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini: 

Kabupaten 
Tahun 
2010 

Tahun 
2011 

Tahun 
2012 

Tahun 
2013 

Tahun 
2014 

Tahun 
2015 

Kulon Progo 68.83 69.53 69.74 70.14 70.68 71.52 

Bantul 75.31 75.79 76.13 76.78 77.11 77.99 

Gunung Kidul 64.2 64.83 65.69 66.31 67.03 67.41 

Sleman 79.69 80.04 80.1 80.26 80.73 81.2 

Kota 
Yogyakarta 

82.72 82.98 83.29 83.61 83.78 84.56 

Provinsi DIY 75.37 75.93 76.15 76.44 76.81 77.59 

Sumber: Badan Pusat Statisik Kabupaten Sleman  

Tabel 4.2 

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DIY Tahun 2010-2015 
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Nilai IPM Kabupaten Sleman tahun 2011 sebesar 80,04 lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 yang sebesar 79,61. Nilai ini masuk 

dalam kategori nilai IPM sedang. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya nilai 

dari komponen pembuat IPM ini, yaitu kenaikan pada komponen angka harapan 

hidup dan angka melek huruf. Peningkatan ini terus terjadi hingga tahun 2015 

yang mencapai nilai 81,2. 

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan 

sarana Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat 

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif,  preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Kesehatan, 2015, p. 23).  

Data yang disajikan di atas merupakan hal yang menjadi faktor penting 

dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan 

berupa puskesmas dan rumah sakit serta kamar rawat inap yang memadai, 

menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan kesehatan 

masyarakat. Eksistensi BPJS Kesehatan dapat terlihat dari semakin banyaknya 

faskes dan dokter keluarga yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Sebagaimana 

disebutkan dalam situs resmi BPJS Kesehatan bahwa terdapat 156 faskes di 

kabupaten Sleman yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Di antaranya yaitu 

Faskes Rumah Sakit sebanyak 21, Faskes Rumah Sakit TNI/POLRI sebanyak 1, 

Faskes Puskesmas sebanyak 25, Faskes Dokter Praktik Perorangan sebanyak 51, 

Faskes Dokter Gigi sebanyak 17, Faskes Klinik Pratama sebanyak 12, Faskes 

Klinik TNI/POLRI sebanyak 3, Faskes Apotek sebanyak 22,  Faskes Optik 

sebanyak 2, dan Faskes lainnya sebanyak 2 (Humas, 2015). 

Keberadaan BPJS Kesehatan semakin terlihat jelas di tengah-tengah 

masyarakat khususnya peserta BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman. Hal 

ini dibuktikan dengan pengetahuan peserta tentang BPJS Kesehatan semakin 

memadai dan menganggap BPJS Kesehatan bukanlah hal tabu, informasi tentang 

BPJS Kesehatan semakin mudah diakses, BPJS Kesehatan telah memiliki kantor-
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kantor perwakilan tiap kabupaten (KLO) sehingga mempermudah pelayanan 

terhadap masyarakat, dan semakin giatnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak 

BPJS Kesehatan kepada masyarakat.  Hal tersebut didukung oleh hasil data yang 

diperoleh dalam penelitian ini yang mencapai 75 %, artinya peserta BPJS 

Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman setuju dan cukup mengakui peran BPJS 

Kesehatan di tengah-tengah mereka saat ini.  

BPJS Kesehatan sejak berdirinya telah mampu menunjukkan eksistensi dan 

perannya dalam hal program kesehatan nasional. Sebagai program yang baru, 

BPJS Kesehatan berupaya untuk mengoptimalisasi pelayanan terhadap 

masyarakat terutama peserta BPJS Kesehatan. Namun tidak dapat dipungkiri, 

karena kehadirannya di tengah-tengah masyarakat yang belum lama ini, beberapa 

masyarakat (non-peserta) belum mendapatkan informasi secara jelas dan pasti 

terkait BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah sedang gencar 

mencanangkan bahwa keanggotaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan bersifat 

wajib. Hal ini terlihat dari rentan waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk 

seluruh penduduk Indonesia mendaftarkan diri di BPJS Kesehatan yaitu Januari 

2019. Sejauh ini, langkah yang diambil oleh BPJS Kesehatan untuk mewujudkan 

program pemerintah tersebut adalah beberapa sosialisasi yang dilakukan melalui 

perangkat-perangkat desa dan kecamatan yang ada di Indonesia serta publikasi-

publikasi baik melalui media elektronik maupun media cetak, sehingga seluruh 

lapisan masyarakat tanpa terkecuali dapat mengakses informasi terkait hal 

tersebut. 

Peran BPJS Kesehatan yang cukup vital ini, ditunjukkan dengan semakin 

banyaknya pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan ketika sakit dengan 

mengunakan kartu BPJS Kesehatan terutama para PNS di SMPN 3 Pakem, 

Sleman. Fakta tersebut didukung oleh hasil olahan data dari responden yang 

mencapai persentase sebesar 62%. Namun hal ini belum cukup disadari karena 

kurangnya informasi yang diserap oleh peserta. Misalnya saja, para PNS di SMPN 

3 Pakem, Sleman yang sampai saat ini masih memegang kartu ASKES dan belum 

dikonversi ke kartu BPJS Kesehatan atau sekarang JKN KIS. Fenomena tersebut 
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menjadi tugas bersama sebagai pihak yang berada dalam ranah tersebut untuk 

membantu memberikan penjelasan bahwa sejak berdirinya BPJS Kesehatan, 

seluruh perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang jaminan atau asuransi 

kesehatan secara otomatis berada di bawah naungan BPJS termasuk PT ASKES 

sehingga apabila ada peserta yang masih dengan kartu ASKES statusnya sama 

seperti peserta dengan kartu BPJS Ksehatan atau JKN KIS. Sebagaimana 

disebutkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jaminan Sosial akan 

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang 

merupakan transformasi kelembagaan dari PT ASKES (Persero), PT Jamsostek 

(Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) sehingga 

diterbitkanlah UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. 

Sebagai pengejawantahannya, sebagai badan yang ditunjuk langsung oleh 

pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial nasional, BPJS Kesehatan 

memiliki sasaran dan inisiatif srategis dalam menjalankan bisnisnya guna 

meningkatkan vitalisasi peran dan eksistensinya. Hal ini dibuktikannya melalui 

inovasi-inovasi yang dikembangkan, misalnya kartu BPJS Kesehatan yang belum 

lama ditransformasi ke JKN KIS, ekspansi melalui KLO-KLO setiap kantor 

perwakilan kabupaten/kota, kemudahan pendaftaran peserta melalui situs resmi 

dan tidak harus datang langsung ke kantor, kemudahan pembayaran premi melalui 

outlet-outlet kerjasama yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan misalnya indomaret 

tanpa harus bayar langsung di kantor BPJS Kesehatan, serta pencairan klaim yang 

tidak terlalu lama dan tidak membutuhkan proses yang panjang. 

Sebagaimana perusahaan asuransi yang menerapkan subsidi silang, BPJS 

Kesehatan pun menerapkan hal tersebut. Oleh karena itu,  para peserta yang 

selama ini telah patuh membayar premi wajib per bulan sedangkan hingga saat ini 

belum pernah membutuhkan biaya untuk pengobatan tidak seharusnya merasa 

rugi, karena di sinilah letak nilai sosial dari asuransi. Premi yang dibayarkan 

sedangkan kita belum pernah membutuhkan bantuan biaya pengobatan sebagian 

akan disubsidikan untuk peserta yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan 

yang cukup besar, sedangkan jika dikalkulasikan premi yang dibayarkan hingga 
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saat ini tidak cukup untuk menutupi biaya pengobatan tersebut. Hal ini yang 

seharusnya ditanamkan di dalam diri para peserta. Demikian pula dengan isu yang 

selama ini berkembang, bahwa terdapat beberapa pihak yang mengharamkan 

program asuransi dengan beberapa alasan, salah satunya karena alasan 

mendahului takdir. Namun, justru dengan adanya program asuransi dan menjadi 

peserta di dalamnya kita sangat mempercayai takdir dari Allah swt. Islam pun 

sejauh ini tidak menafikan akan risiko-risiko yang ada dalam setiap sisi kehidupan 

ini sehingga perlu adanya manajemen risiko, salah satunya melalui program 

asuransi baik program asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

perusahaan swasta.  

Kehadiran BPJS dalam hal jaminan sosial, tentunya disambut dengan tangan 

terbuka oleh masyarakat terlebih PNS di SMPN 3 Pakem, Sleman. Namun tidak 

dapat dipungkiri, terdapat pula beberapa pihak yang kontra dengan keberadaan 

BPJS itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal, misalnya tumpang 

tindihnya informasi yang didapatkan, pelayanan yang kurang memuaskan, 

pembayaran klaim yang agak rumit, dan lain sebagainya. Keadaan tersebut 

menjadi tugas pemerintah selaku penyelenggara program. Langkah yang paling 

utama hendaknya ditempuh adalah selalu memperbaiki kualitas pelayanan BPJS. 

Misalnya, pihak manajemen faskes yang telah bekerja sama dengan BPJS 

Kesehatan sebaiknya tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap pasien BPJS 

Kesehatan dengan pasien mandiri. Hal ini tentunya akan menjadi kritik seiring 

dengan tujuan utama didirikannya BPJS. Karena saat ini kesehatan dan 

pendidikan sudah dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai hak 

warga negara Indonesia. 

Peran BPJS Kesehatan semakin tampak jelas di kalangan peserta BPJS 

Kesehatan di SMPN3 Pakem, Sleman beberapa tahun terakhir.  Hal ini dapat 

dibuktikan dengan jumlah peserta yang telah mendapat bantuan pengobatan 

karena kepesertaannya di BPJS Kesehatan yang terus meningkat dan tidak sedikit 

pula dari anggota keluarga mereka yang sedang membutuhkan bantuan biaya 

pengobatan, merasa puas dengan program BPJS Kesehatan. Sehingga masyarakat 
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akan selalu menggunakan kartu kepesertaannya ketika berobat. Sehubungan 

dengan bunyi undang-undang tentang jaminan sosial bahwa kepesertaan 

masyarakat dalam BPJS Kesehatan bersifat wajib hingga tahun 2019, masyarakat 

mulai tertarik untuk mendaftarkan diri dan keluarganya dalam BPJS Kesehatan. 

Selain itu, masyarakat mulai menyadari pentingnya jaminan sosial kesehatan bagi 

diri sendiri maupun keturunannya kelak, bagi kehidupan sekarang maupun 

kehidupan hari esok. Pernyataan di atas, dapat didukung oleh data yang peneliti 

dapatkan di lapangan yang mencapai 62 %. Artinya, peserta BPJS Kesehatan di 

SMPN 3 Pakem, Sleman setuju dan merespon cukup baik terhadap kehadiran 

BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. 

C. Peran BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman Perspektif Maqashid 

Al-syari’ah 

Terlepas dari respon positif dan negatif masyarakat terhadap kehadiran 

BPJS, penelitian ini mencoba melihat hal tersebut dari sisi maqasid al-syari‟ah. 

Tujuannya agar BPJS Kesehatan dalam menjalankan roda organisasi dapat 

mencapai kelima pilar kemashlahatan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam 

(Firdaus A. , 2014, hal. 322), dalam konteks organisasi, kebutuhan dasar 

organisasi meliputi enam orientasi kemashlahatan yaitu orientasi ibadah sebagai 

cara pandang atas terjaganya agama di dalam organisasi, orientasi proses internal 

sebagai cara pandang atas terjaganya jiwa organisasi, orientasi bakat sebagai cara 

pandang atas terjaganya keturunan, orientasi pembelajaran sebagai cara pandang 

atas terpeliharanya akal, orientasi pelanggan sebagai cara pandang atas 

terpeliharanya hubungan dengan pelanggan dan orientasi harta kekayaan sebagai 

cara pandang atas terpeliharanya harta. 

Peran BPJS Kesehatan ditinjau dari kacamata maqashid al-syari‟ah akan 

terasa manfaatnya bagi semua pihak. Karena, jika BPJS Kesehatan yang notabene 

bukan organisasi berbasis syari‟ah, namun pada kenyataannya dalam menjalankan 

roda kehidupan organisasinya telah menerapkan prinsip-prinsip syari‟ah 

sebagaimana yang tertuang dalam tujuan disyari‟atkannya sebuah hukum 



68 
 

 
 
  

 

(maqashid al-syari‟ah). Kelima pilar maqashid al-syari‟ah telah mencerminkan 

seluruh lapisan kehidupan ummat Islam baik dalam sisi ekonomi maupun 

pemenuhan kesejahteraan hidup. BPJS Kesehatan mampu meningkatkan 

perlindungan jiwa (hifd al-nafs) dan keturunan (hifd al-nasl). Hal tersebut dapat 

dilihat dari meningkatnya angka harapan hidup (AHH) beberapa tahun ini. BPJS 

Kesehatan juga mampu meningkatkan nilai-nilai religiusitas pesertanya dan 

tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari‟ah yang cukup baik (hifd al-din). 

Keterjangkauan harga premi juga menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan telah 

mampu menerapkan indikator dari sisi perlindungan harta (hifd al-mal). 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dijelaskan pula bahwa jika 

masyarakat memiliki kesehatan tubuh yang baik, sudah pasti akan meningkatkan 

kemampuan dan daya kerja otak sehingga tidak menutup kemungkinan akan 

membantu pertumbuhan ekonomi negara dalam skala makro karena meningkatnya 

produktifitas masyarakat, serta mampu mendatangkan mashlahah dan manfaat 

bagi masyarakat sekitar dalam skala mikro. Kehadiran BPJS Kesehatan secara 

tidak langsung turut membantu masyarakat umtuk lebih peduli lagi dan senantiasa 

menjaga kesehatan. Hal-hal tersebut di atas didukung oleh data yang peneliti 

dapatkan di lapangan yang mencapai 68 %. Artinya, peserta BPJS Kesehatan di 

SMPN 3 Pakem, Sleman setuju dan cukup memahami akan peran BPJS 

Kesehatan jika ditinjau dari sisi maqashid al-syari‟ah. Berikut akan dijelaskan 

secara holistik terkait peran BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman dalam 

perspektif maqashid al-syari‟ah.  

1. Sisi Perlindungan Agama 

Maqashid al-syari‟ah merupakan alasan disyari‟atkannya suatu hukum 

dengan tujuan mencapai falah dunia dan akhirat serta mampu memberikan 

mashlahah bagi semesta alam. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap perbuatan 

yang dilakukan bermuara pada tujuan tersebut. Begitupun sebuah organisasi, 

lebih-lebih yang berlabel Islam maupun tidak. Dalam konteks ini, belum banyak 

ilmuwan dan peneliti yang melakukan penelitian terkait BPJS Kesehatan dari sisi 
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maqashid al-syari‟ah. Kelima fondasi mashlahah tersebut tidak bisa dipisahkan 

dari kehidupan manusia lebih-lebih masyarakat muslim. Namun, fokus penelitian 

ini hanya pada salah satu fondasi yaitu sisi perlindungan jiwa. Bukan berarti 

peneliti menafikan keempat fondasi lainnya, namun hal tersebut hanya menjadi 

pendukung data saja dalam penelitian ini. Dari sisi perlindungan agama, menurut 

data yang diperoleh di lapangan bahwa para peserta BPJS Kesehatan di SMPN 3 

Pakem, Sleman tidak mengakui dan menyadari bahwa tidak ada korelasi antara 

BPJS Kesehatan terkait fondasi yang pertama yakni perlindungan agama. 

Sehingga pada sisi perlindungan agama, hasil penelitian ini menunjukkan 

persentase hanya sebesar 2,8%. 

2. Sisi Perlindungan Jiwa 

Dari sisi perlindungan jiwa, BPJS Kesehatan mampu meningkatkan angka 

harapan hidup dan menekan angka kematian dini. Hal ini dapat terlihat dari data 

BPS tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014 setelah berdirinya BPJS 

Kesehatan. Masyarakat mulai tertarik untuk membeli produk asuransi untuk 

kepentingan keluarga di masa mendatang.  Hal tersebut harus diimbangi dengan 

fasilitas-fasilitas yang mendukung dan memadai. Menurut Syaifudin selaku 

responden dalam penelitian ini, BPJS Kesehatan berkontribusi dalam peningkatan 

kesehatan masyarakat. Terutama di daerah pelosok desa yang belum terlalu 

memperhatikan kesehatan dan masih dalam lingkungan yang kurang sehat serta 

bersih, sehingga potensi untuk terkena penyakit lebih besar. Namun, fakta tersebut 

ternyata sedikit bisa teratasi salah satunya dengan BPJS Kesehatan. Misalnya, 

ketika masyarakat sakit, mereka lebih memilih untuk berobat langsung, tanpa 

menunggu penyakitnya semakin parah. Hemat peneliti, dulu ketika masyarakat 

menderita sakit yang masih dalam skala ringan, tidak langsung memilih untuk 

berobat karena biaya, namun saat ini seiring berkembangnya BPJS Kesehatan, 

masyarakat lebih menjaga kesehatannya karena merasa memiliki jaminan sosial 

berupa BPJS Kesehatan.  
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Berbicara mengenai perlindungan jiwa, yang dalam hal ini diwakilkan oleh 

angka harapan hidup dan juga indikator yang sering digunakan untuk mengukur 

derajat kesehatan masyarakat adalah salah satunya Angka Harapan Hidup (AHH) 

(Kesehatan, 2014, hal. 23). Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa AHH 

merupakan alat ukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada 

khususnya. Oleh karena itu, pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh badan 

yang dibentuknya yaitu BPJS Kesehatan memiliki peran yang vital. Fenomena ini 

diimbangi dengan diwajibkannya keanggotaan dalam BPJS Kesehatan bagi 

masyarakat Indonesia sehingga upaya peningkatan derajat kesehatan 

masyarakatpun dapat terus ditingkatkan.  

Pada tahun 2012, nilai AHH Indonesia mencapai 69,87 tahun lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan nilai AHH tahun 2011 yang sebesar 69,65 tahun. Pada 

tahun 2013, nilai AHH Indonesia mencapai 70,07 tahun lebih tinggi dari nilai 

AHH tahun 2012 (69,87 tahun) (Kesehatan K. , 2015, hal. 20). Pada tahun 2014-

2015, AHH di Indoensia mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,1 tahun. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama beberapa tahun terakhir,  

angka harapan hidup masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2014 dan 2015 meskipun peningkatannya tidak terlalu besar, namun hal ini 

dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan 

dalam perannya sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam 

menyelenggarakan jaminan sosial. Peningkatan yang terjadi harus diimbangi 

dengan fasilitas kesehatan yang memadai pula tentunya, seperti puskesmas dan 

rumah sakit serta kamar rawat inap. 

Sebagaimana disebutkan dalam situs resmi BPJS Kesehatan bahwa terdapat 

156 faskes di kabupaten Sleman yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Di 

antaranya yaitu Faskes Rumah Sakit sebanyak 21, Faskes Rumah Sakit 

TNI/POLRI sebanyak 1, Faskes Puskesmas sebanyak 25, Faskes Dokter Praktik 

Perorangan sebanyak 51, Faskes Dokter Gigi sebanyak 17, Faskes Klinik Pratama 
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sebanyak 12, Faskes Klinik TNI/POLRI sebanyak 3, Faskes Apotek sebanyak 22,  

Faskes Optic sebanyak 2, dan Faskes lainnya sebanyak 2 (Humas, 2015). 

Pernyataan di atas, didukung pula oleh pernyataan salah satu responden di 

SMPN 3 Pakem, Sleman bernama Yani Susilawati bahwa BPJS Kesehatan 

sebenarnya sangat berperan dalam peningkatan angka harapan hidup masyarakat 

Indonesia. Selain itu, ditinjau dari sisi perlindungan jiwa, responden terkait juga 

menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan telah banyak membantu dirinya dan 

keluarga ketika berobat sehingga secara tidak langsung BPJS Kesehatan berperan 

aktif dalam perlindungan jiwa. Pada sisi perlindungan jiwa, hasil penelitian di 

lapangan menunjukkan persentase sebesar 37%. Menurut responden di SMPN 3 

Pakem, Sleman berkontribusi cukup signifikan dalam peningkatan kesehatan 

masyarakat. 

3. Sisi Perlindungan Akal  

Dari sisi perlindungan akal, BPJS Kesehatan telah mampu memberikan 

edukasi dan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada para perangkat 

kecamatan. Selain untuk mengenalkan diri, sosialisasi ini dilakukan untuk 

memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya 

kesehatan. BPJS Kesehatan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa 

kesehatan yang layak merupakan hak setiap warga negara dan saat ini kesehatan 

telah dapat diakses oleh semua kalangan, miskin maupun kaya. 

Sebagaimana disebutkan bahwa dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang 

kuat. Hal ini selaras dengan yang dirasakan masyarakat. Jika tubuh dalam keadaan 

sehat, maka akal akan mudah digunakan dan dikendalikan. Oleh karenanya, 

kesehatan tubuh menjadi faktor utama dalam roda kehidupan manusia. Sehingga, 

pemerintah menggalakkan program terkait hal tersebut. Nantinya, diharapkan 

masyarakat Indonesia akan selalu memperhatikan kesehatan dan tidak segan untuk 

berobat karena adanya jaminan dari pemerintah. Hal ini relevan dengan hasil 

wawancara yang didapatkan di lapangan. Menurut beberapa responden terkait, ada 
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korelasi kuat antara tubuh yang sehat dengan kejernihan dalam berfikir. 

Mengingat responden dalam penelitian ini berstatus sebagai tenaga pengajar di 

SMPN 3 Pakem, Sleman yang dituntut untuk selalu sehat sehingga mampu 

mentransfer ilmu dengan baik kepada para siswanya. Sehingga dalam sisi 

perlindungan akal ini, memiliki persentase yang cukup tinggi yakni mencapai 

25,4%.  

4. Sisi Perlindungan Harta 

Dari sisi perlindungan harta, dengan BPJS Kesehatan yang diberlakukan 

subsidi silang di dalamnya, dengan kepesertaannya masyarakat mampu 

berkontribusi dalam aspek sosial. Misalnya, subsidi silang yang diberlakukan 

merupakan salah satu alasan yang dapat dikemukakan dalam hal keikhasan dan 

ketulusan membantu sesama yang membutuhkan. Jika selama kepesertaannya, 

terdapat peserta yang tidak sama sekali menggunakan BPJS Kesehatan ketika 

berobat, maka premi yang selama ini dibayarkan akan di subsidi silangkan kepada 

peserta yang membutuhkan batuan biaya pengobatan. Hal ini secara tidak disadari 

merupakan sarana untuk dapat bershodaqah sebagai investasi akhirat selain zakat 

yang telah dibayarkan secara rutin.  

Responden dari penelitian ini, Syaifudin mengatakan bahwa premi BPJS 

Kesehatan terjangkau untuk kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah 

khususnya. Menurutnya, premi yang dibayarkan sudah sesuai dengan manfaat 

yang diperoleh peserta. Hal tersebut juga didukung oleh beberapa pernyataan 

responden di SMPN 3 Pakem, Sleman. “Jika sedang sakit, preminya terhitung 

murah, namun untuk peserta yang belum pernah berobat menggunakan BPJS 

Kesehatan, akan terasa mahal,” pungkas Yani Susilawati, salah satu sekaligus 

peserta BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem, Sleman.  Sisi perlindungan harta 

memiliki persentase mencapai 14,27% karena menurut para responden terkait di 

SMPN 3 Pakem, Sleman, BPJS Kesehatan memiliki kolerasi yang cukup kuat 

terhadap perlindungan harta misalnya dalam bentuk premi yang terjangkau semua 

kalangan. 
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5. Sisi Perlindungan Keturunan 

Dari sisi perlindungan keturunan, selaras dengan terus meningkatnya angka 

harapan hidup masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun ini, peran keluarga 

sangat vital dalam hal ini. Keluarga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam 

mempengaruhi status kesehatan anggotanya. Di antara fungsi keluarga dalam 

tatanan masyarakat yaitu memenuhi kebutuhan gizi dan merawat serta melindungi 

kesehatan para anggotanya. Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu 

mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan 

anak merupakan kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya 

secara umum. Namun demikian, peserta BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem, 

Sleman menyadari bahwa BPJS Kesehatan dapat membantu peningkatan derajat 

masyarakat dari sisi perlindungan keturunan. Misalnya dengan menekan angka 

kematian bayi dan angka kematian ibu. Sehingga berdasarkan pada data yang 

didapatkan dari para responden di SMPN 3 Pakem, Sleman, sisi perlindungan  

keturunan mendapatkan persentase sebesar 9,4%. 

 


