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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 H (1) bahwa tiap orang berhak hidup 

sejahrera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan atas 

amanat UUD 1945 tersebut maka pemerintah menyetujui pembentukan Undang-

Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang 

merupakan program Negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian 

perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya 

dalam hal pelayanan kesehatan. 

Selanjutnya sebagai bentuk tanggungjawab dan perhatian pemerintah yang sangat 

besar terhadap pelayanan kesehatan ini maka pemerintah kembali menyetujui 

Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) yang merupakan badan yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

Sistim Jaminan Sosial Nasional tersebut, selanjutnya Presiden mengeluarkan 

PERPRES No 13 Tahun 2012 yang memberikan penetapan pelaksanaan SJSN bidang 

kesehatan pada tanggal 1 Januari 2013. 

Sejak tanggal 1 Januari 2014 progam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah 

efektif berjalan dan telah diikuti oleh 84.6 juta jiwa masyarakat tidak mampu dan 
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iurannnya dibayarkan oleh pemerintah sebesar Rp 19.250, kelompok ini disebut 

penerima bantuan iuran (PBI) sedangkan sidangkan 37 juta jiwa yang terdiri dari ex 

peserta ASABRI, Jamsostek dan ASKES yang iurannya bukan dibayarkan oleh 

pemerintah melainkan dibayarkan dari gaji sebesar 3% perbulan pendapatan tidak 

kena pajak. Sementara penduduk lainnya yang belum disebutkan diatas akan 

diberikan kesempatan sampai dengan tahun 2019 untuk menjadi peserta JKN dengan 

iuran ditanggung secara mandiri. Dengan demikian maka sumber pembiayaan 

Jaminan Kesehatan Nasional terdiri atas tanggungan pemerintah (PBI) yang diambil 

dari dana APBN dan sisanya Non APBN. 

Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

menegaskan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan 

asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial, yang bertujuan untuk memberikan 

jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta dan/atau 

anggota keluarganya. Salah satu prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional, 

sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 40 Tahun 2004, adalah prinsip 

dana amanat. Pengelolaan dana dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang 

merupakan kombinasi proses dan struktur, untuk menginformasikan, mengarahkan, 

mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tata kelola 

organisasi yang baik, yang mana hasil pengelolaan dana tersebut dipergunakan 

seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya kepentingan peserta. 

Pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan aset BPJS Kesehatan diatur dalam 
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Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan 

Sosial Kesehatan.
1
 

Pada dasarnya terdapat beberapa aspek penting terkait pemenuhan hak konstitusi 

dan perlindungan hukum dalam rangka terselenggaranya program BPJS. Pertama, 

amanat konstitusi yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa cita-cita luhur bangsa adalah menjamin 

kesejahteraan rakyatnya. Pancasila mengamanatkan kesejahteraan bagi masayarakat 

dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Batang tubuh 

Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki beberapa Pasal yang menjadi landasan 

diperlukannya program BPJS. Pasal 28 H ayat (1) secara langsung mengatakan 

bahwa jaminan sosial menjadi hak setiap manusia. Pada Pasal 34 ayat (1) kembali 

disebutkan landasan konstitusional diperlukannya sistem jaminan sosial. Landasan 

konstitusional selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dengan latar belakang untuk membangun sistem 

yang komprehensif dan memberi “rasa aman” (security) yang lebih luas. 

Asuransi kesehatan bertujuan untuk mengurangi risiko masyarakat menanggung 

biaya kesehatan dari kantong sendiri out of pocket, dalam jumlah yang sulit diprediksi 

dan kadang-kadang memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk itu diperlukan suatu 

jaminan dalam bentuk asuransi kesehatan karena peserta membayar premi dengan 

besaran tetap. Dengan demikian pembiayaan kesehatan ditanggung bersama secara 

                                                 

1
 Peraturan Menteri Kesehatan No 87 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. 
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gotong royong oleh keseluruhan peserta, sehingga tidak memberatkan secara orang 

per orang. Asuransi sosial bertujuan unuk menjamin akses semua warna Negara yang 

memerlukan pelayanan kesehatan dengan tanpa memperdulikan status ekonomi atau 

usianya.
2
 

Program JKN hadir dalam pelayanan kesehatan karena perintah peraturan 

perundang-undangan. Peraturan perundangan mengatur dengan rinci tujuan, prinsip, 

para pelaku, dan tata kelola JKN dalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan 

program jaminan sosial, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penetapan hal-hal 

tersebut melalui proses penetapan kebijakan publik
3
. Hal ini berbeda dengan 

penyelenggaraan program jaminan/asuransi kesehatan privat/komersial. Asuransi 

kesehatan komersial berlangsung berdasarkan kesepakatan jual beli antara perusahaan 

asuransi dengan pembeli produk asuransi. Peraturan perundang-undangan hanya 

mengatur hal-hal berkaitan dengan perizinan usaha perasuransian dan tata cara 

perjanjian jual-beli. Manfaat, besar iuran, dan tata cara pengelolaan diatur oleh 

masing-masing perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dan peserta menegosiasikan 

hal-hal tersebut dan melaksanakannya sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang 

tercantum dalam polis asuransi. 

Mencermati karakteristik JKN tersebut di atas, seluruh pemangku kepentingan 

JKN perlu memahami dasar hukum JKN, peraturan perundang-undangan yang terkait 

                                                 

2
 Hasbullah Thabrany, Jaminan Kesehatan Nasional , Jakarta . PT Raja Grafindo Persada 2014, hlm 67 

3
 Seri Buku Saku-4, Paham Jamiman Kesehatan Nasional (JKN). Jakarta, Friedrich-Ebert-Stiftung 

2014, Hlm 10 
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JKN, kebijakan pemerintah, serta rujukan internasional. Dari pemahaman yang benar 

diharapkan akan tercipta dukungan public secara berkelanjutan dan berorientasi 

peningkatan kualitas. 

Dalam peta jalan yang disusun oleh DJSN telah disepakati bahwa cakupan 

semesta akan dicapai pada akhir tahun 2019, di mana semua penduduk mempunyai 

jaminan kesehatan dan mendapatkan manfaat medis yang sama. Rencana ambisius 

tersebut dituangkan dalam target-target berikut ini:
4
 

 Seluruh peserta Jaminan kesehatan yang berasal dari Askes sosial/PNS, 

Jamkesmas, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek, 

TNI/Polri dan sebagian Jamkesda yang berjumlah sekitar 121,6 juta Jiwa 

akan dikelola oleh BPJS Kesehatan per tanggal 1 Januari 2014. 

 Seluruh peserta Jamkesda sudah bergabung menjadi peserta BPJS 

Kesehatan paling lambat pada akhir tahun 2016. 

 Pemberi kerja sudah mendaftarkan pekerja dan keluarganya secara 

bertahap kepada BPJS Kesehatan selama periode tahun 2014–2019. 

 Pekerja mandiri yang mandapatkan penghasilan dari usaha sendiri sudah 

mendaftarkan kepesertaannya ke BPJS Kesehatan selama periode tahun 

2014- 2019. 

 Tahun 2019 tidak ada lagi pekerja yang tidak terdaftar dalam BPJS 

Kesehatan. 

                                                 

4
 TNP2K. Perjalanan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jakarta 2015, Hlm 12 
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 Pada akhir tahun 2019 tercapai cakupan semesta 

Penyelenggaraan JKN harus diiringi dengan reformasi besar dalam sistem 

pelayanan kesehatan agar dapat berjalan dengan optimal dalam meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. Dalam Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan tahun 2013 – 2019 yang disusun oleh Kementerian Kesehatan,  

pembenahan dan pengembangan pelayanan kesehatan harus mencakup aspek-

aspek berikut:  

1. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes),  

2. Penguatan sistem rujukan, 

3. Pengembangan akreditasi fasyankes dan standar pelayanan kedokteran 

dalam rangka menjaga mutu pelayanan kesehatan,  

4. Pengembangan sumber daya manusia (sdm) kesehatan,  

5. Pengembangan farmasi dan alat kesehatan,  

6. Penyusunan standarisasi biaya dan tarif pelayanan kesehatan dan  

7. Penyusunan regulasi terkait. 
5
 

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean 

Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan 

terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui 

institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and 

Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip 

                                                 

5
 Ibid, hal 14 
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akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya 

dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta 

njamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait 

(stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.
6
 

Sebelum era reformasi nasional bergulir, Keuangan Negara Indonesia dikelola 

secara tidak akuntabel dan tidak transparan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan 

negara masih digunakan ketentuan Undang-Undangan yang disusun pada masa 

pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan 

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal 

dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam 

Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai 

berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 

1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 

381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan 

negara digunakan Instructie enverdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer 

(IAR) Stbl. 1933 Nomor 320. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat 

mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan 

negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh 

karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, 

                                                 

6
 Penjelasan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
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secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

dimaksud tidak lagi dilaksanakan. 

 Saat ini, para ahli hukum, praktisi, akademisi, masih memiliki pemahaman yang 

beragam tentang batasan keuangan negara yang tertuang dalam Undang-Undang No. 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Keuangan Negara oleh 

sebagian ahli dianggap sebagai Undang-Undang yang tidak konsisten dalam hal 

pendekatan disiplin ilmu. Pendekatan disiplin ilmu hukum dan akuntansi dianggap 

berdampak serius dari perspektif keuangan publik. Hal itulah yang membuat Undang-

Undang Keuangan Negara memiliki banyak titik kekeliruan
7
. Seiring dengan 

perkembangan keadaan dan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas publik, 

serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), 

pelaksanaan keuangan negara harus diakui telah memiliki landasan hukum yang lebih 

kokoh di banding era sebelum reformasi. 

Undang-Undang di bidang Keuangan Negara didasarkan pada UUD 1945 yang 

merupakan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Aturan pokok 

tersebut dijabarkan dalam bentuk prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara 

yang berhubungan dengan hukum tata negara, tertuang dalam Undang-Undang No. 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya yang menyangkut dasar 

penyusunan kaidah administratif pengelolaan keuangan negara mengacu pada hukum 

                                                 

7
 Arifin Soeria Atmaja dalam makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional, Upaya 

Peningkatan  Kinerja Aparatur dan Badan Usaha dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Korupsi. 

Lembaga Penelitian Unibersitas Padjajaran. Bandung 14 Juni 2006 
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administrasi keuangan negara yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan prinsip-prinsip umum pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dituangkan dalam Undang-Undang 

No. 15 Tahun 2004. 

Latar belakang lahirnya reformasi keuangan negara disebabkan oleh : 

 Pertama, kelemahan di bidang peraturan perundang-undangan dimana undang-

undang dan peraturan yang ada sudah tidak kondusif dalam menghadapi persaingan 

global dan perwujudan good governance dan clean government. 

Kedua, kelemahan di bidang perencanaan dan penganggaran dimana pembuatan 

APBN/APBD tidak disesuaikan dengan perencanaan jangka panjang, sehingga 

kinerja pemerintah tidak dapat diukur, sementara akuntabilitas dan transparansi juga 

tidak dapat tercapai.  

Ketiga, kelemahan di bidang perbendaharaan dan akuntansi merupakan masalah 

yang sangat krusial karena menyangkut pertanggungjawaban keuangan masyarakat 

yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. 

Keempat, kelemahan di bidang auditing sangat dirasakan karena tidak ada tolak 

ukur atau standar audit yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan baik di 

tingkat pusat maupun daerah. 

Sesuai dengan dinamika konstitusi (UUD 1945) dilakukan pembenahan legal 

framework dengan penyusunan paket Undang-Undang bidang Keuangan Negara, 
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penyusunan peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan pelaksananya. 

Saat ini sudah terdapat beberapa peraturan perundangan-undangan dan peraturan 

pemerintah yang menjadi landasan reformasi pengelolaan Keuangan Negara 

khususnya pada instansi pusat, yaitu: Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 

2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Presiden No. 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Namun demikian, dalam tulisan ini penulis tidak akan terlalu dalam mengulas 

kelemahan paket Undang-Undang Keuangan Negara tersebut. Penulis mencoba 

menitik beratkan sisi pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal 

Pelaksanaan Jaminan Kesehata Nasional  

Pasal 37 ayat (1) UU BPJS menentukan ”BPJS wajib menyampaikan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan 

program dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada 

Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun 

berikutnya. ada ayat (2) ditentukan ”Periode laporan pengelolaan program dan 
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laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dimulai dari 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember. 

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa: 

 BPJS wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugasnya; 

 Bentuknya laporan pengelolaan program dan laporan keuangan yang 

telah diaudit oleh akuntan publik; 

 Laporan disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN; 

 Waktu penyampaian paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya; dan 

Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan dimulai dari 1 

Januari sampai dengan 31 Desember. 

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini digunakan untuk memperoleh 

data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ditulis. Akumulasi data 

dilakukan dengan studi kepustakaan. Dengan studi kepustakaan maka metode 

pengumpulan data didasarkan pada data primer, sekunder dan tersier sebagai data 

dasar. 
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1.2. Pokok Permasalahan 

1. Bagaimana dasar pengaturan pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan dari 

prespektif  keuangan Negara?. 

2. Bagaimana Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di Rumah Sakit 

dan Puskesmas berdasarkan peraturan perundang-undangan?. 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi hukum 

tentang Keuangan Negara dalam pelaksanaan Jaminan kesehatan 

nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisi bagaimana pendekatan hukum 

keuangan Negara  dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

1. 3.1. Tujuan Penelitian 

   Sebagai salah satu  referensi yang menganalis lebih dalam hukum Keuangan 

Publik, khususnya dari sudut pandang hukum tentang Keuangan Negara terkait 

prosedur Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelanggar Jaminan Sosial 

Kesehatan sebagai pelaksana dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

sebagai . 
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1.3.2. Kegunaan Penelitian 

       Untuk memberikan pertimbangan kepada berbagai pihak khususnya 

Kementerian Kesehatan/BPJS Kesehatan  dalam menentukan kebijakan yang 

diambil guna menciptakan produk hukum yang sesuai dalam pengaturan masalah 

pertanggungjawaban Keuangan Negara khususnya dalam Pelaksanaan Jaminan 

Kesehatan Nasional. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Tesis ini disusun dalam beberapa bab, yang mencerminkan pembahasan atas 

fokus permasalahan sebagai berikut: 

      Bab satu sebagai pendahuluan, akan menguraikan latar belakang, permasalahan, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

      Bab dua berisi tinjauan pustaka, uraian landasan teori tentang jaminan kesehatan 

nasional, undang-undang tentang sistim jaminan sosial nasional, pertanggungjawaban 

keuangan Negara serta Rumah saki dan puskesmas sebagai pendukung pelaksananaan 

JKN dan terakhir tentang landasan konseptual 

      Bab tiga adalah penjelasan tentang metodologi penelitian, jenis penelitian yang 

digunakan, metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, cara memperoleh 

bahan penelitian serta sifat dan analisis dari penelitian. 
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      Bab empat adalah merupakan pembahasan dan analisis tentang status hukum 

pengelolaan keuangan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS 

Kesehatan) dari prespektif keuangan Negara, sumber keuangan dalam pelaksanaan 

jaminan kesehatan nasional yang meliputi penerima bantuan iuran (PBI), iuaran 

peserta mandiri serta alokasi dana jaminan sosial nasional dengan penyaluran dana 

secara kapitasi, pembayara klaim dengan metode INA CBG dan perrtanggung jawaba 

keuangan Negara selain itu juga membahas implementasi jaminan kesehatan nasional 

oleh badan penyelenggara jaminan sosial  keseharan di Rumah sakit dan puskesmas. 

     Dan yang terakhir adalah Bab lima berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada 

pembahasan disertai saran-saran dari penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




