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Pendahuluan 

Pemohon mengajukan pengujian UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) terhadap UUD 1945. Ada beberapa ketentuan 

dalam pasal UU BPJS yang diajukan pengujian. Beberapa pasal tersebut sesungguhnya 

berujung pada satu isu hukum yaitu kedudukan BPJS sebagai satu-satunya 

penyelenggara Jaminan Sosial. 

Terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional, dapat dibagi menjadi dua isu 

utama. Pertama, adalah persoalan sistem yang dipilih yang dipilih atau diterapkan. 

Kedua, lebih kepada persoalan kelembagaan penyelenggaraan jaminan sosial itu 

sendiri. Karena itu, dalam membahas atau menguji UU BPJS ini tidak bisa dilepaskan 

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

(UU SJSN) yang menegaskan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk 

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan 

dasar hidupnya yang layak (Pasal 1 UU SJSN). Ketentuan umum UU SJSN juga 

menegaskan sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan 

program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.  

 

Pilihan Sistem  

Untuk menilai sistem dan kelembagaan penyelenggara jaminan sosial tentu harus 

melihat kepada landasan konstitusional UU SJSN dan UU BPJS, yaitu Pasal 34 ayat (2) UUD 



1945 yang menyatakan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruah rakyat 

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan.” 

Ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertugas mengembangkan 

sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan 

tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketentuan itu menempatkan negara 

sebagai pihak yang memiliki kewajiban, yang harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan 

Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.  

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan jaminan sosial tidak 

hanya terkait dengan persoalan layanan kesehatan, itu hanya salah satu saja dari bentuk 

jaminan sosial. Dengan demikian materi yang diatur di dalam UU SJSN hanya sebagian dari 

pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan jaminan social dalam UUD 1945 

merupakan wujud dari tujuan bernegara untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini 

menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan. Hal ini juga dapat dilihat 

dari latar belakang dan proses perubahan UUD 1945 di mana yang sangat kuat adalah 

kehendak untuk menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu adalah negara yang menganut 

konsep welfare state.  

Ada 3 model utama welfare state, yaitu model konvensional, model sosio 

demokrat, dan model liberal. UUD 1945 tidak menentukan model apa yang dipilih 

sehingga dapat dikatakan merupakan wewenang pembentuk UU. Wujud nyata dari 

welfare state adalah adanya transfer dari Negara kepada warga Negara. Pada model 

konvesional semua biaya jaminan social ditanggung Negara. Dalam model sosio 

democrat terdapat gabungan antara asuransi social dan bantuan Negara. Sedangkan 

pada model liberal, jaminan social seluruhnya didasarkan pada asuransi murni oleh 

warga negara. Dari ketiga model tersebut, UU SJSN mendekati model negara 

kesejahteraan yang sosial demokrat, dimana menggabungkan antara asuransi yang 

dibayar oleh warga negara yang mampu, tapi ada juga bantuan dari negara.  

Pilihan sistem tersebut telah dinyatakan konstitusional melalui Putusan MK 

Nomor 007/PUU-III/2005. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa kendatipun UUD 



1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan 

sosial tetapi UUD 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih 

sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. UUD 1945, 

dalam hal ini Pasal 34 ayat (2), hanya menentukan kriteria konstitusional – yang 

sekaligus merupakan tujuan – dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan 

oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat 

dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apa pun 

yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap 

konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sepanjang 

sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk 

meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan. 

Jaminan sosial dapat dilakukan baik melalui sistem asuransi sosial yang didanai 

oleh premi asuransi maupun melalui bantuan sosial yang dananya diperoleh 

dari pendapatan pajak, dengan segala kelebihan dan kelemahan yang dimiliki 

masing-masing, dan oleh karena Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 hanya menentukan bahwa 

sistem jaminan sosial yang wajib dikembangkan oleh negara harus mencakup seluruh 

rakyat dan meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 

sesuai dengan martabat kemanusiaan. UU SJSN telah memilih sistem asuransi sosial 

yang di dalamnya juga terkandung unsur bantuan sosial, dan MK berpendapat bahwa 

sepanjang menyangkut sistem yang dipilih, UU SJSN telah memenuhi ketentuan Pasal 

34 ayat (2) UUD 1945. 

 

 

Kelembagaan 

Persoalan selanjutnya adalah kelembagaan dalam pelaksanaan SJSN oleh BPJS. Di 

dalam Undang-Undang SJSN dinyatakan bahwa sistem jaminan sosial itu dilaksanakan oleh 

beberapa badan. UU BPJS memang tidak menyebutkan bahwa BPJS adalah satu-satunya 



penyelenggara jaminan social. Namun hal ini dapat kita lihat jika melihat UU BPJS secara 

sistematis dan utuh. 

Pertama, ada prinsip kepesertaan yang bersifat wajib, sampai di sini tidak ada persoalan 

karena kepesertaan bersifat wajib itu adalah terhadap program jaminan sosial, tidak lalu 

spesifik kepada lembaga tertentu. Menjadi persoalan ketika untuk mengikuti atau menjadi 

peserta itu hanya bisa dilakukan dengan cara mendaftarkan diri ke BPJS (Pasal 16 UU BPJS). 

Hal ini berarti seorang warga Negara hanya bisa ikut dalam program jaminan sosial kalau 

menjadi peserta BPJS. Jika menjadi program asuransi umum atau swasta, berarti belum ikut 

serta dalam program jaminan social yang wajib. Pada saat seorang warga negara tidak menjadi 

peserta BPJS, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi (Pasal 17 UU BPJS).  

Oleh karena itu pada saat ada kehendak bahwa jaminan sosial tidak hanya 

diselenggarakan oleh BPJS, maka harus dibuka kemungkinan penyelenggaraan jaminan social 

tidak hanya oleh BPJS. Hal ini tentu saja memerlukan perumusan lebih lanjut mengenai 

hubungan antara asuransi atau Bapel JKM dengan BPJS. Peran BPJS misalnya lebih pada 

menentukan standar minimal dan pengawasan. Hal ini sesungguhnya lebih menguntungkan 

BPJS sendiri karena akan mengurangi beban kerja yang sedemikian besar.  

Pelaksanaan Jaminan Sosial hanya oleh BPJS juga menimbulkan persoalan karena BPJS 

adalah suatu badan hukum tersendiri di luar pemerintah. Padahal kewajiban untuk memberikan 

jaminan social ada pada pemerintah. Hal ini dapat dimaknai bawa pemerintah menyerahkan 

kewajibannya untuk memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial itu 

kepada badan hukum di luar pemerintah. Pengalihan kewajiban ini sesungguhnya sebangun 

dengan pengalihan kewenangan penguasaan Negara di bidang minyak dan gas kepada BP 

Migas yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh MK. 

Persoalan selanjutnya adalah terkait dengan penyelenggaraan. Walaupun sistemnya 

sudah dinyatakan sebagai konstitusional, undang-undang penyelenggaraannya sudah dibentuk 

melalui Undang-Undang BPJS, tentu sudah saatnya menilai apakah kelembagaan dan 

penyelenggaraan itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi atau selaras atau tidak dengan 

konstitusi.  Persoalannya adalah ada hak-hak lain yang juga harus dilihat pada saat mengukur 

konstitusionalitas satu ketentuan dan pelaksanaan daripada ketentuan itu. Dengan sendirinya 



pada saat menilai konstitusionalitas UU BPJS, tentu tidak bisa hanya melihat kepada Pasal 34 

ayat (2), tetapi juga pada ketentuan lain di dalam UUD 1945.  

Salah satu yang dipersoalkan adalah peran atau partisipasi aktif dari anggota 

masyarakat, dalam hal ini terutama peran perusahaan-perusahaan swasta yang selama ini 

menjadi Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Bapel JKM) yang sudah ada. Dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa ketentuan konstitusional atau kriteria 

konstitusional itu hanya satu, yaitu sistem yang dikembangkan harus mencakup seluruh rakyat 

dan dapat memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan. Oleh karena itu, pada saat menilai apakah penyelenggaraan jaminan social yang 

hanya dilakukan oleh BPJS bertentangan dengan UUD 1945, dapat dilihat dari apakah dengan 

adanya peran Bapel JKM penyelenggaraan jaminan sosial itu menjadi lebih baik atau tidak, lebih 

merata ke seluruh masyarakat atau tidak.   

Pada saat BAPEL JKM dilibatkan dalam pelaksanaan jaminan social ternyata lebih 

menjamin kebutuhan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan, maka itu harus diwadahi karena sesuai dengan UUD 1945. Dan ketika itu ditolak, 

berarti itu tidak sesuai dengan amanat konstitusi yang mencita-citakan adanya jaminan sosial 

yang mencakup seluruh rakyat dan untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.  

Untuk mewadahi hal tersebut dapat dilakukan melalui pengujian pasal yang menyatakan 

bahwa kepesertaan jaminan sosial itu tidak harus hanya ada di BPJS. BPJS tidak menjadi satu-

satunya lembaga penyelenggara mulai dari menentukan aturan sampai melaksanakan di setiap 

urusan teknis berhubungan dengan jaminan sosial ini.  

 

Sanksi 

Persoalan selanjutnya yang cukup penting yang juga diajukan oleh Para 

Pemohon adalah pengenaan sanksi administratif yang tidak hanya kepada pemberi 

kerja, tetapi juga kepada warga negara . Hal ini telah melanggar hakikat jaminan social 

sebagai hak warga Negara. Jaminan sosial bagi seorang warga negara itu adalah hak, 

sebaliknya yang menanggung kewajiban adalah negara. Karena penanggung kewajiban 

adalah Negara, jika ada warga Negara tidak menjadi peserta, seharusnya yang 



mendapatkan sanksi adalah Negara. Bagaimana cara negara agar seluruh warga negara 

mengikuti program jaminan sosial nasional? Tentu tidak boleh dengan sanksi karena 

sanksi itu adalah instrumen terukur yang digunakan oleh negara untuk memaksakan 

sesuatu sebagai kewajiban yang dibebankan kepada warga negara. Jika ada sanksi 

berarti ada pergeseran dari semula jaminan sosial sebagai hak yang harus dipenuhi 

oleh negara menjadi kewajiban warga negara. 
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