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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga 

yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial di Indonesia 

berlandaskan  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS yang dimaksud meliputi BPJS Kesehatan 

dan BPJS Ketenagakerjaan yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan, program jaminan keselakaan kerja, program jaminan kematian, 

program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. BPJS yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang BPJS bertujuan untuk mewujudkan 

terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang 

layak bagi setiap peserta dan/ atau anggota keluarganya.  

Dikutip dari Jurnal Legislasi Indonesia, Program Jaminan Sosial telah 

diselenggarakan oleh badan hukum berbentuk BUMN, yaitu Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia (PT Askes), Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek), 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI, dan Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT Taspen). 

Keempat Perusahaan perseroan (Persero) tersebut saat ini sesuai dengan lingkup 

tugas dan bidang masing-masing, sesungguhnya telah menyelenggarakan 

program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 
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Tahun 2011, namun penyelenggaraannya belum dilakukan secara menyeluruh, 

terintegrasi, terstandar dan terukur.  

Pengimplementasian BPJS memiliki poin-poin mendasar untuk 

meningkatkan performanya secara bersama-sama dan intensif dari semua 

stakeholder meliputi 9 hal yaitu,  

1. adanya identitas tunggal 

2. penyesuaian aspek hukum dari peraturan perundang-undangan 

3. proses penyesuaian dari Perusahaan Persero menjadi BPJS 

4. perancangan manfaat setiap program jaminan SJSN serta detail atas 

proyeksi fiskal jangka pendek dan jangka panjang untuk lima program 

jaminan sosial SJSN 

5. perbaikan sistem perbaikan iuran/ premi/ kontribusi dan sistem 

pengumpulan data 

6. negosiasi kontrak dengan penyedia pelayanan kesehatan dan 

pelaksanaan prosedur pengendalian kualitas 

7. penentuan metodologi untuk mengidentifikasi dan memonitor masyarakat 

miskin yang berhak memperoleh subsidi pemerintah 

8. pembentukan sebuah kantor aktuaria negara untuk mengelola aspek 

keuangan dan aspek manajemen resiko program SJSN 

9. sosialisasi untuk menjelaskan skema asuransi sosial yang baru kepada 

masyarakat, media massa dan parlemen (Nizar, 2012). 

  

 Menilai pengimplementasian tersebut sesuai dengan pada poin keenam, 

pada tanggal 29 Februari 2016 telah terjadi unjuk rasa yang dilakukan di depan 
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Istana Negara. Unjuk rasa melibatkan ratusan dokter yang tergabung dalam 

Dokter Indonesia Bersatu (DIB), salah satunya adalah dokter gigi. Unjuk rasa 

tersebut menuntut adanya reformasi pada sistem Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN). Lain halnya, kota Bali tolak integrasi dengan sistem JKN/ BPJS Kesehatan. 

Hal ini terjadi karena Bali menolak adanya kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan 

yang diberlakukan mulai 1 April 2016. Sejalan dengan hal tersebut, dalam 

pengimplementasiannya antara penyedia pelayanan kesehatan dan pelaksana, 

diantaranya adalah FKTP sebagai penyedia pelayanan kesehatan dan pihak BPJS 

Kesehatan sebagai pelaksana. Sistem BPJS Kesehatan dijalankan atas dasar 

kontrak antara kedua pihak, atas dasar tersebut peneliti ingin mengetahui tingkat 

kepuasan penyedia pelayanan kesehatan terhadap sistem yang diterapkan. Selain 

itu peneliti ingin mengetahui ada atau tidak perbedaan antara harapan dan 

kepuasan terhadap sistem BPJS Kesehatan yang telah diterapkan.  

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam sistem BPJS Kesehatan 

dilakukan berjenjang yang terdiri dari tingkat pertama, kedua dan ketiga. Penyedia 

pelayanan kesehatan pada jenjang pertama dilaksanakan oleh Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). FKTP terdiri dari Puskesmas, Praktik Dokter, 

Praktik Dokter Gigi, Klinik Pratama dan Rumah Sakit D Pratama. Dalam 

melakukan tugasnya, FKTP memiliki hak serta kewajiban terhadap sistem BPJS 

Kesehatan yang terdapat dalam kontrak kerja dengan BPJS Kesehatan. Telah 

disebutkan sebelumnya, bahwa terjadi unjuk rasa di kota Jakarta dan penolakan 

kota Bali berintegrasi dengan BPJS Kesehatan, hal ini menjadi dasar peneliti untuk 

melakukan penelitian di kota lain di Indonesia. Penelitian dilakukan di kota Malang, 

kota Malang dipilih sebagai tempat tinggal peneliti, selain itu belum terdapat 
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penelitian menilai tingkat kepuasan terhadap sistem BPJS Kesehatan 

sebelumnya. Kota Malang sebagai salah satu kota di Indonesia yang berintegrasi 

dengan sistem BPJS Kesehatan memiliki jumlah Dokter Gigi dan Manajer Fasilitas 

Kesehatan Tingkat I yang melayani kesehatan gigi dan mulut berjumlah 30 orang 

berdasarkan hasil unduhan di website BPJS Kesehatan kota Malang yang telah 

diperbaharui sejak 18 Februari 2016.  

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Apakah ada perbedaan tingkat harapan dan kepuasan Dokter Gigi dan 

Manajer Fasilitas Kesehatan Tingkat I Layanan Gigi di kota Malang 

terhadap Penerapan Sistem BPJS? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui tingkat harapan Dokter Gigi terhadap penerapan sistem BPJS 

Kesehatan 

2. Mengetahui tingkat kepuasan Dokter Gigi terhadap penerapan sistem 

BPJS Kesehatan 

3. Mengetahui tingkat harapan Manajer FKTP  terhadap penerapan sistem 

BPJS Kesehatan 

4. Mengetahui tingkat kepuasan Manajer FKTP  terhadap penerapan sistem 

BPJS Kesehatan 

5. Menganalisis tingkat harapan dan kepuasan Dokter Gigi serta Manajer 

FKTP terhadap penerapan sistem BPJS Kesehatan 
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6. Menganalisis Faktor Ketidakpuasan Dokter Gigi serta Manajer FKTP 

terhadap penerapan sistem BPJS Kesehatan 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam penerapan 

manajemen BPJS 

2. Dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya 

 

 

 


