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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jaminan sosial telah dilaksanakan sebagian negara di dunia. Dilihat dari 

perspektif sejarah, sistem jaminan sosial yang bersifat luas diciptakan pertama 

kali oleh Pemerintah Jerman di bawah Kanselir Bismarck. Pada tahun 1883 

Bismarck memulai program jaminan sosial dengan memberikan jaminan 

kesehatan pada kelompok tenaga kerja tertentu sesuai dengan kebutuhan 

industrialisasi waktu. Berbagai asuransi tersebut wajib diikuti oleh para pekerja 

dan dibiayai dengan iuran dari para pekerja sendiri dan pemberi kerjanya. 

Meski sejarah jaminan sosial pada awalnya dimulai di Jerman tetapi istilah 

“Jaminan Sosial (Social Security)” sendiri pertama kali digunakan secara resmi 

dalam suatu undang-undang di Amerika Serikat, yaitu Undang-Undang Jaminan 

Sosial tahun 1935. Undang-Undang ini memulai program untuk menanggulangi 

risiko hari tua, risiko kematian dan risiko cacat serta kemudian juga memberikan 

asuransi kesehatan.1 Tujuan mendasar dan hakiki dari suatu pembangunan adalah 

membangun manusia seutuhnya yang makmur dan sejahtera serta sehat dan cerdas 

baik secara fisik, mental dan rohaniah yang seutuhnya atau yang sering disebut 

sebagai manusia yang makmur dan sejahtera sehat lahir dan batin seutuhnya.2 

                                                           
1 Ahmad Nizar Shihab, Hadirnya Negara di tengah rakyatnya paska lahirnya Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jurnal Legislasi 
Indonesia Vol. 9 Juli 2012, hal. 176.  

2 Prabowo Subianto, Membangun Kembali Indonesia Raya: Strategi Besar Transformasi 
Bangsa, (Jakarta: Institut Garuda Nusantara, 2013), hal. 111. 
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Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu 

pada konsep negara kesejahteraan. Hal tersebut dapat tercermin dari Sila Kelima 

Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(“UUD 1945”) yang menekankan bahwa prinsip keadilan sosial, mengamanatkan 

tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat 

Indonesia. Namun demikian amanat konstitusi tersebut belum dipraktikkan secara 

maksimal oleh Pemerintah. Baik pada masa orde baru maupun pada masa era 

reformasi. Pembangunan kesejahteraan sosial baru sebatas wacana dan belum 

terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi. Keadaan masyarakat 

Indonesia saat ini secara keseluruhan masih berada dalam keadaan kurang 

sejahtera atau dapat dikatakan masyarakat Indonesia masih banyak yang hidup 

dibawah garis kemiskinan.  

Walaupun belum maksimal, pemerintah Indonesia terus berupaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan 

pengupayaan jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Jaminan sosial 

kesehatan sangat diperlukan sebagai sarana penjamin masyarakat Indonesia untuk 

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan sosial kesehatan tersebut diberikan kepada 

setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.3 

Upaya pemerintah Indonesia tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (“UU No. 

40 Tahun 2004”). Semangat yang menjadi dasar pembentukan UU No. 40 Tahun 

2004 ini adalah bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat 

                                                           
3 Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS (Jakarta: 

Visi Media, 2014), hal. 7. 
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memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya 

menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.4 

Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hukum dibentuknya UU No. 

40 Tahun 2004 ini adalah ketentuan Pasal 28 H Ayat (1)  dan Ayat (3) UUD 1945 

yang menyatakan: Ayat (1)  bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; serta pada Ayat (3) Pasal 

tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermartabat. Selain didasarkan pada Pasal diatas, pembentukan UU No. 40 Tahun 

2004 didasarkan juga pada Pasal 34 UUD 1945 Ayat (2) dan Ayat (3), yang 

menyatakan: Ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan; Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 

layak.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua pasal tersebut diatas 

merupakan dasar hukum tertinggi yang menjamin hak konstitusional warga 

Negara Indonesia atas pelayanan kesehatan dan mewajibkan Pemerintah 

Indonesia untuk membangun sistem dan tata kelola penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan yang terintegrasi dengan penyelenggaraan program jaminan sosial 

nasional. 

                                                           
4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150), Konsiderans. 
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UU No. 40 Tahun 2004 tersebut menjelaskan mengenai pembentukan 

sistem jaminan sosial nasional yaitu suatu tata cara penyelenggaraan program 

jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.5 Pengertian 

jaminan sosial itu sendiri adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 

layak.6 Sedangkan badan penyelenggaraan jaminan sosial memiliki pengertian 

badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.7 

Menurut UU No. 40 Tahun 2004 tersebut sistem jaminan sosial akan 

diselenggarakan berdasarkan pada prinsip: 

a. Kegotong-royongan; 

b. Nirlaba; 

c. Keterbukaan; 

d. Kehati-hatian; 

e. Akuntanbilitas; 

f. Portabilitas; 

g. Kepesertaan bersifat wajib; 

h. Dana Amanat;dan  

i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk 

pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. 

Prinsip-prinsip tersebut memiliki pengertian sebagai berikut: 

a. Prinsip Kegotong-royongan 

Prinsip Kegotong-royongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta 

dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan 

                                                           
5 Ibid., Pasal 1 ayat (2). 
6 Ibid., Pasal 1 ayat (1). 
7 Ibid., Pasal 1 ayat (6). 
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kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah 

atau penghasilannya. 

Prinsip kegotong-royongan ini diwujudkan dalam mekanisme gotong 

royong dari peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib 

bagi seluruh rakyat; Peserta yang beresiko rendah membantu peserta yang 

beresiko tinggi dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui 

prinsip kegotong royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan 

keadilan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia. 

b. Prinsip Nirlaba 

 Prinsip nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan 

penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. 

 Pada prinsip ini, pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk 

mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan 

tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk 

memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat hasil 

pengembangannya dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk kepentingan peserta. 

c. Prinsip Keterbukaan 

 Prinsip keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang 

lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta. 

d. Prinsip Kehati-hatian 

 Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, 

aman dan tertib. 
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e. Prinsip Akuntanbilitas 

 Prinsip akuntanbilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan 

pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

f. Prinsip Portabilitas  

 Prinsip portabilitas adalah prinsip untuk memberikan jaminan yang 

berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal 

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

g. Prinsip Kepesertaan Wajib 

 Prinsip kepesertaan wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh 

penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang akan dilaksanakan secara 

bertahap. 

 Penerapan kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat dimaksudkan 

agar seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. 

Meskipun kepesertaan bersifat wajib namun pelaksanaannya tetap 

disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta 

kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari 

pekerja disektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat 

menjadi peserta secara suka rela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan 

dan mereka yang bekerja secara mandiri sehingga pada akhirnya Sistem 

Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat. 

h. Prinsip Dana Amanat 

 Prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya 

merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya 

bagi kepentingan peserta jaminan sosial. 
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i. Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional  

Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial nasional adalah bahwa hasil 

dividen dari pemegang saham yang dikembalikan adalah untuk 

kepentingan peserta jaminan sosial. 

Dengan demikian tampak jelas bahwa dengan hadirnya UU No. 40 Tahun 

2004 dimaksudkan untuk memberikan jaminan dasar yang layak atas 

kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena hal tersebut 

merupakan kewajiban konstitusional pemerintah terhadap rakyatnya yang harus 

dikelola langsung oleh pemerintah agar tercipta suatu pemerataan kesejahteraan 

dan keadilan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau untuk selanjutnya disebut 

dengan (“BPJS”) harus dibentuk dengan Undang-Undang dan yang dimaksud 

dengan BPJS berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 ini adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(JAMSOSTEK); 

b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai 

Negeri (TASPEN); 

c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ASABRI);dan 

d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). 

Selanjutnya pada Pasal 6 UU No. 40 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

untuk penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dengan Undang-Undang ini 

dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional yang untuk selanjutnya dapat disebut 
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dengan (“DJSN”). Sehingga dengan demikian UU No. 40 Tahun 2004 ini 

mengamanatkan 2 (dua) hal yaitu pembentukan BPJS serta pembentukan DJSN. 

DJSN menurut UU No. 40 Tahun 2004, berfungsi untuk merumuskan 

kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial 

Nasional, selanjutnya DJSN bertugas untuk: 

a. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

jaminan sosial; 

b. Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional;dan 

c. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan 

tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah; 

DJSN bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta DJSN 

berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program 

jaminan sosial. DJSN beranggotakan 15 (limabelas) orang, yang terdiri dari unsur 

Pemerintah, tokoh dan atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, 

organisasi pemberi kerja dan organisasi pekerja. DJSN dipimpin oleh Ketua yang 

berasal dari unsur Pemerintah yang merangkap sebagai anggota dan anggota 

lainnya diangkat dan berhentikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota DJSN 

adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. 

Untuk dapat menjadi anggota DJSN harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Sehat Jasmani dan rohani; 

d. Berkelakuan baik; 



9 
 

e. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empatpuluh) tahun dan setinggi-tingginya 

60 (enampuluh) tahun pada saat menjadi anggota; 

f. Lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu); 

g. Memiliki keahlian dibidang jaminan sosial; 

h. Memiliki kepedulian terhadap bidang jaminan sosial;dan 

i. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

kejahatan. 

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004, Program Jaminan Sosial ini 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Jaminan Kesehatan  

Dalam Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2004 dijelaskan bahwa jaminan 

kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi 

sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan 

tujuan yaitu untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar kesehatan. Kemudian prinsip asuransi sosial sebagaimana dimaksud 

dalam pelaksanaan jaminan kesehatan tersebut diatas meliputi: 

a) Kegotong-royongan antara yang kaya dan yang miskin, yang sehat 

dan sakit, yang tua dan yang muda serta yang berisiko tinggi dan 

yang rendah; 

b) Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; 

c) Iuran berdasarkan presentase upah / penghasilan; 

d) Bersifat nirlaba. 
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Sedangkan prinsip ekuitas sendiri memiliki pengertian yaitu kesamaan 

dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang 

tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. 

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004, peserta jaminan kesehatan 

adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 

Pemerintah. Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan 

kesehatan. Anggota keluarga tersebut adalah istri/suami sah, anak 

kandung, anak tiri, dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah 

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Setiap peserta dapat 

mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yaitu anak ke 4 (empat) dan 

seterusnya, ayah, ibu dan mertua yang menjadi tanggungannya dengan 

penambahan iuran. Untuk dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang 

lain, pekerja memberikan surat kuasa kepada pemberi kerja untuk 

menambahkan iurannya kepada BPJS. Dalam hal peserta mengalami 

pemutusan hubungan kerja maka kepesertaan jaminan kesehatan tetap 

berlaku dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang 

peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Dalam hal peserta tersebut 

setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu 

maka iurannya akan dibayarkan oleh Pemerintah.  

 Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan 

berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis 

pakai yang diperlukan. Pelayan kesehatan tersebut meliputi pelayanan dan 

penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan Keluarga Berencana, rawat 
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jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya, 

termasuk cuci darah dan operasi jantung. Pelayanan tersebut diberikan 

sesuai dengan pelayanan standar baik mutu maupuan jenis pelayanannya 

dalam rangka menjamin kesinambungan program dan kepuasan peserta. 

Luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan 

BPJS. 

 Besarnya iuran jaminan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 27 UU No. 40 Tahun 2004 adalah: 

(1) Besarnya iuran untuk peserta penerima upah, ditentukan 

berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang 

secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi 

kerja; 

(2) Sedangkan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan 

berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala; 

(3) Kemudian besarnya iuran untuk penerima bantuan iuran ditentukan 

berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala. 

2) Jaminan Kecelakaan Kerja 

Pasal 29 UU No. 40 Tahun 2004 menjelaskan bahwa jaminan 

kecelakaan kerja akan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip 

asuransi sosial. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan 

menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan 

santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja 

atau menderita penyakit akibat kerja. 
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Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan 

manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya 

dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total 

tetap atau meninggal dunia. Manfaat dari jaminan kecelakaan kerja yang 

berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang 

meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan 

tertentu, pemberi kerja dikenakan urun biaya. 

Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar persentase 

tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh 

pemberi kerja. Sedangkan untuk peserta yang tidak menerima upah adalah 

jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah. 

3) Jaminan Hari Tua 

Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan 

prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan hari tua ini 

diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima 

uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap 

atau meninggal dunia. Jaminan hari tua dapat diterima oleh peserta yang 

belum memasuki usia pensiun apabila peserta tersebut mengalami cacat 

total tetap sehingga tidak dapat bekerja lagi dan iurannya berhenti. 

Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus 

pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau 

mengalami cacat total tetap. Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan 

berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil 

pengembangannya. Pengembangan dana jaminan hari tua dilaksanakan 



13 
 

dengan prinsip kehati-hatian oleh Pemerintah yaitu dengan nilai minimal 

setara tingkat suku bunga deposito bank Pemerintah untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun sehingga para peserta dapat memperoleh manfaat yang 

sebesar-besarnya. Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan 

sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 

(sepuluh) tahun. Apabila peserta meninggal dunia, ahli waris yang sah 

yang berhak menerima manfaat jaminan hari tua. 

Besarnya iuran jaminan hari tua sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 38 UU No. 40 Tahun 2004 adalah: 

a) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah 

ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau 

penghasilan tertentu yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja 

dan pekerja; 

b) Untuk peserta yang tidak menerima upah ditetapkan berdasarkan 

jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah. 

4) Jaminan Pensiun 

Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan 

prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan pensiun 

diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak 

pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena 

memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. 
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Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap 

bulan sebagai: 

a) Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai 

meninggal dunia; 

b) Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau 

akibat penyakit sampai meninggal dunia; 

c) Pensiun janda / duda, diterima janda / duda ahli waris peserta 

sampai meninggal dunia atau menikah lagi; 

d) Pensiun anak yaitu pemberian uang pensiun kepada anak dari 

peserta yang bertindak selaku ahli waris peserta. Pemberian uang 

pensiun anak tersebut diberikan kepada paling banyak 2 (dua) 

orang anak dari peserta, kemudian anak tersebut belum bekerja, 

belum menikah atau sampai anak tersebut berusia 23 (duapuluh 

tiga) tahun dan tidak mempunyai sumber penghasilan apabila 

seorang peserta meninggal dunia;atau 

e) Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang 

sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Setiap peserta atau ahli warisnya berhak mendapatkan pembayaran 

uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iuran 15 

(limabelas) tahun. Ketentuan 15 (limabelas) tahun ini diperlukan agar ada 

kecukupan dari akumulasi dana untuk memberi jaminan pensiun sampai 

dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Apabila 



15 
 

peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun atau belum 

memenuhi masa iuran 15 (limabelas) tahun ahli waris tetap berhak 

mendapatkan manfaat jaminan pensiun. Apabila peserta mencapai usia 

pensiun sebelum memenuhi masa iuran 15 (limabelas) tahun, peserta 

tersebut berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil 

pengembangannya. 

Besarnya iuran jaminan pensiun untuk peserta penerima upah 

ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan atau 

suatu jumlah nominal tertentu yang ditanggung bersama antara pemberi 

kerja dan pekerja. 

5) Jaminan Kematian 

Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan 

prinsip asuransi sosial. Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan 

untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris 

peserta yang meninggal dunia.  

Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling 

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui BPJS. Iuran 

jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja.  

Besarnya iuran jaminan kematian sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 46 UU No. 40 Tahun 2004 adalah: 

a) Besarnya iuran jaminan kematian untuk peserta penerima upah 

ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau 

penghasilan; 



16 
 

b) Untuk peserta bukan penerima upah ditentukan berdasarkan jumlah 

nominal tertentu dibayar oleh peserta. 

 Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2004 menyatakan bahwa jaminan kesehatan 

diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip 

ekuitas. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta 

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan.  

 Berdasarkan amanat UU No. 40 Tahun 2004 tersebut pada tanggal 25 

Nopember 2011 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU No. 24 Tahun 2011”). Pasal 5 UU No. 

24 Tahun 2011 ini menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk 

BPJS. BPJS yang dimaksud adalah (1) BPJS Kesehatan dan (2) BPJS 

Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan 

sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan: 

a. Jaminan kecelakaan kerja; 

b. Jaminan hari tua; 

c. Jaminan pensiun; dan 

d. Jaminan Kematian. 

Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program 

jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. Sebagaimana diketahui BPJS 

merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 

2011 dan BPJS bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 
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 Untuk menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan sosial, 

BPJS bertugas untuk: 

1) Melakukan dan / atau menerima pendaftaraan peserta; 

2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; 

3) Menerima bantuan iuran dari Pemerintah; 

4) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta; 

5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; 

6) Membayarkan manfaat dan / atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 

dengan ketentuan program jaminan sosial;dan 

7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial 

kepada peserta dan masyarakat. 

  Kemudian pada Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2011 disebutkan bahwa, Pada 

saat berlakunya Undang-Undang ini Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes 

(Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk: 

a) Menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan 

kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 

UU No. 40 tahun 2004; 

b) Menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan 

kewajiban PT. Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan. 

Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup antara lain: 

a) Menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan untuk 

beroperasinya BPJS Kesehatan; 

b) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan 

kesehatan; 
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c) Menentukan program jaminan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan 

UU No. 40 Tahun 2004 untuk peserta ASKES; 

d) Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengalihkan 

penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat ke BPJS 

Kesehatan; 

e) Berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional 

Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengalihkan 

penyelenggaraan program pelayanan kesehatan bagi TNI / POLRI dan 

PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia 

dan Kepolisian Republik Indonesia beserta anggota keluarganya ke BPJS 

Kesehatan;dan 

f) Berkoordinasi dengan JAMSOSTEK untuk mengalihkan penyelenggaraan 

program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan. 

  Kemudian kegiatan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan 

kewajiban ASKES ke BPJS Kesehatan mencakup antara lain: 

a) Menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan 

keuangan penutup ASKES, laporan posisi keuangan pembukaan BPJS 

Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembukaan jaminan kesehatan;dan 

b) Menyusun laporan keuangan penutup ASKES, laporan posisi keuangan 

pembukaan BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembukaan dana 

jaminan kesehatan.  

  Selanjutnya Pasal 59 Undang-Undang tersebut menyatakan untuk pertama 

kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan 

Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) 
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tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi. Sehingga berdasarkan ketentuan 

Pasal 58 dan 59 tersebut diatas, PT Askes (Persero) akan berubah menjadi BPJS 

Kesehatan yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Hal tersebut 

kemudian ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 60 Ayat (3) UU No. 24 Tahun 

2011 yang menyatakan: 

“(3) Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi: 

a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset 

dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) 

menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS 

Kesehatan; 

b. Semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan; 

dan 

c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang 

Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes 

(Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan 

Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka 

BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan 

kesehatan.”  

  PT Askes (Persero) selanjutnya disebut (“Askes”) merupakan Badan 

Usaha Milik Negara untuk selanjutnya disebut (“BUMN”) yang didirikan pada 

tahun 1968. Pada awal berdirinya Askes adalah Badan Penyelenggara Dana 

Pemeliharaan Kesehatan (“BPDPK”). BPDPK dibentuk berdasarkan Keputusan 

Presiden No. 230 Tahun 1968 dimana Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang 

mengatur mengenai pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 
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ABRI beserta anggota keluarganya. BPDPK merupakan embrio Asuransi 

Kesehatan Nasional. Kemudian untuk lebih meningkatkan program jaminan 

pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, 

pada tahun 1984, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 

1984 dimana Peraturan Pemerintah tersebut mengubah status BPDPK beralih 

menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. Pada tahun 1991 melalui Peraturan 

Pemerintah No. 69 Tahun 1991 kepesertaan program jaminan pemeliharaan 

kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti bukan hanya diperuntukan bagi 

PNS dan ABRI saja namun ditambahkan untuk para veteran serta perintis 

kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Kemudian berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan 

Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, 

kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan 

kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. Selanjutnya berdasarkan Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1241/Menkes/XI/2004, Askes 

ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat 

Miskin (“PJKMM”).  

Askes mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan 

kesehatan dasar dan rujukan. Pada tahun 2008, Pemerintah mengubah PJKMM 

menjadi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Askes 

berdasarkan Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

112/Menkes/II/2008 mendapat penugasan untuk melaksanakan Manajemen 

Kepesertaan Program Jamkesmas yang meliputi tata laksana kepesertaan, tata 
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laksana pelayanan dan tata laksana organisasi dan manajemen. Sebagai tindak 

lanjut atas diberlakukannya UU No. 40 Tahun 2004.8  

Askes pada 6 Oktober 2008 mendirikan anak perusahan yang akan 

mengelola Kepesertaan Askes Komersial. Berdasarkan Akta Nomor 2 Tahun 2008 

tanggal 6 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Muhammad Dipo Nusantara Pua 

Upa, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian InHealth”) berdiri anak perusahaan 

Askes dengan nama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang dikenal juga 

dengan sebutan PT AJII (untuk selanjutnya disebut juga “InHealth”). Pada tanggal 

20 Maret 2009 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-

38/KM.10/2009 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Kepada 

Perseroan Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, InHealth selaku anak perusahaan 

dari Askes telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi jiwa. Dengan 

dikeluarkannya ijin ini maka Inhealth dapat mulai menyelenggarakan asuransi 

jiwa bagi masyarakat.9 

Dampak dari UU No. 24 Tahun 2011, dimana Askes akan menjadi BPJS 

Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 berimplikasi pada kegiatan Askes sebagai 

korporasi. Dimana Askes harus melakukan transformasi organisasi, dimana akan 

berpengaruh juga terhadap status kepemilikan InHealth sebagai anak perusahaan 

Askes. Selain itu terdapat beberapa faktor kritis karena menyangkut transparansi 

dana publik yaitu sebagai berikut: 

a. Dana Askes yang diinvestasikan ke InHealth dalam bentuk modal yang 

disetor; 

                                                           
8 Muthahari Muthahari, Sejarah Singkat PT ASKES Persero Status Perusahaan Persero, 

tersedia di http://www.academia.edu, diakses tanggal 4 Maret 2016. 
9 PT InHealth, Latar Belakang Pendirian Perusahaan, http://www.inhealth.co.id, diakses 

tanggal 4 Maret 2016. 
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b. Tetap beroperasinya InHealth sebagai tanggung jawab hukum terhadap 

klien selama penyelesaian proses transformasi kepemilikan. 

UU No. 24 Tahun 2011 belum mengatur secara khusus mengenai hal 

tersebut diatas. UU No. 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa peraturan pelaksana 

dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama: 

a. 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS 

Kesehatan; dan 

b. 2 (dua) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS 

Ketenagakerjaan.10 

terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

Saat itu terdapat beberapa alternatif pilihan transaksi terhadap penyertaan 

saham Askes dalam InHealth. Hingga kemudian dipilihlah bahwa Askes harus 

melepaskan penyertaan sahamnya dalam InHealth. Hal tersebut ditegaskan 

dengan dikeluarkannya Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam 

kedudukannya sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Askes yang pada intinya 

menyampaikan bahwa, seluruh saham Askes pada InHealth agar dijual kepada 

BUMN yang telah menyampaikan surat pernyataan berminat yaitu PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”), PT Kimia Farma (Persero) Tbk ( 

“Kimia Farma”) dan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (“Jasindo”) 

paling lambat tanggal 30 Desember 2013 sebelum Askes menjadi BPJS Kesehatan 

dan Pelaksanaan transaksi tersebut agar dilaksanakan dengan berpedoman pada 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance (CGC) dan dilakukan dengan prinsip 

kehati-hatian serta memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.  

                                                           
10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116), Pasal. 70. 
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 Persoalan mengenai belum adanya peraturan pelaksana dari UU No. 24 

Tahun 2011 yang secara tegas mengatur mengenai apakah BPJS sebagai badan 

hukum publik diperbolehkan memiliki penyertaan pada anak perusahaan atau 

tidak, membuat sebagian besar pihak menjadi hati-hati dalam menentukan pilihan 

transaksi yang strategis dalam menentukan status InHealth. Selain itu, mengenai 

proses pengambilalihan saham milik Askes dalam InHealth oleh beberapa pihak 

yang berbentuk badan hukum dengan bidang usaha yang berbeda-beda yang 

tentunya disertai dengan adanya kewajiban yang perlu dipatuhi oleh masing-

masing pihak tersebut terkait dengan ketentuan peraturan hukum dari masing-

masing bidang usaha adalah hal yang perlu diberikan analisis lebih mendalam. 

B. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

diuraikan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana prosedur pengambilalihan saham milik Askes dalam InHealth oleh 

pihak Bank Mandiri, Kimia Farma dan Jasindo dihubungkan dengan Undang-

Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang 

Perbankan dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan? 

2. Bagaimana pelaksanaan transaksi pengambilalihan saham Askes dalam 

InHealth oleh Bank Mandiri, Kimia Farma serta Jasindo? 
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C.  Tujuan Penulisan 

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengambilalihan saham Askes 

dalam InHealth oleh Bank Mandiri, Kimia Farma dan Jasindo. 

2. Untuk mengetahui apakah proses pengambilalihan saham Askes dalam 

InHealth oleh Bank Mandiri, Kimia Farma dan Jasindo telah sesuai 

dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

D. Manfaat Penulisan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis bagi permasalahan hukum korporasi di Indonesia. 

1. Kegunaan Teoritis 

Yaitu merupakan sumbangan karya ilmiah mengenai Hukum  

Perdata Indonesia khususnya hukum perdata dalam bidang korporasi 

khususnya Perseroan. Penelitian ini juga berguna sebagai referensi 

mengenai permasalahan hukum Perseroan yang berubah status menjadi 

badan hukum publik yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangsih 

pemikiran kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam 

mempersiapkan perangkat Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

efektif dalam menghadapi setiap persoalan hukum yang mungkin akan 

muncul dalam kaitannya dengan perubahan status Perseroan menjadi 

Badan Hukum Publik; 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya mengenai 

proses perubahan status Perseroan menjadi Badan Hukum Publik. 

E.  Sistematika Penulisan 

Laporan hasil penelitian yang akan disusun dibagi atas beberapa bab dan 

sub bab yang penguraiannya adalah sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini akan menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, 

kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini peneliti hendak menjabarkan mengenai tinjauan 

pustaka/bahan-bahan yang akan digunakan peneliti sebagai landasan 

dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian.  

BAB III:  METODOLOGI PENELITIAN 

Pembahasan bab ini akan menguraikan mengenai data-data yang 

terkait dengan proses pengambilalihan saham milik Askes pada anak 
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perusahaan InHealth oleh Bank Mandiri, Kimia Farma, serta oleh 

Jasindo. 

BAB IV:  ANALISIS  

Bab ini menguraikan lebih dalam tentang jawaban atas permasalahan 

menggunakan data-data yang didapat dari hasil penelitian dan teori-

teori yang dapat diterapkan guna menjadi solusi atas analisis 

permasalahan. 

BABV:  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab-bab terdahulu dan saran sebagai alternatif 

penyelesaian masalah. 

  




