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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kesehatan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan manusia agar 

dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Oleh karena itu, manusia perlu 

mendapatkan jaminan atas kesehatan dirinya. Untuk memajukan kesejahteraan 

rakyat, negara perlu menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.  

Jaminan Kesehatan Nasional yang dikembangkan di Indonesia merupakan 

bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada Undang-Undang 

No. 24 tahun 2011 disebutkan bahwa Jaminan Sosial Nasional akan 

diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan 

diselenggarakan oleh BPJS kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 

2014. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum 

publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial 

(BPJS, 2016). 

Penentuan pemilihan jenis iuran yang dilakukan masyarakat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain seperti pengetahuan, sikap, dan tingkat sosial 

ekonomi. Pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat, akan 

berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan terhadap mutu pelayanan 

kesehatan. Di samping itu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan BPJS di 

rumah sakit juga banyak disorot oleh masyarakat, terutama mengenai 

pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan.  

Jumlah peserta BPJS secara nasional yang terdata per 1 Desember 2016 

adalah sebanyak 171.048.734 peserta (BPJS, 2016). Badan Penyelenggara 

Jaminan Kesehatan Divisi Regional VII Jawa Timur mencatat jumlah 

kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga triwulan I tahun 2016 

mencapai 22.622.049 peserta. Jumlah tersebut terdiri dari 14.961.093 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) nasional, 544.843 PBI daerah, 2.228.359 eks 

Askes Sosial, 391.282 TNI/Polri, 2.677.440 pekerja swasta dan WNA serta 

1.819.032 pekerja mandiri/perorangan. Untuk kepesertaan PBI daerah, dari 38 
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kabupaten/kota di Jawa Timur, tercatat 15 daerah yang telah bekerja sama 

dengan BPJS Kesehatan (Guntur, 2016). Pada tahun 2014, pendaftar BPJS di 

Kabupaten Bojonegoro sebanyak 650.000 peserta (Ulya, 2015). Berdasarkan 

data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 

734.261 masyarakat Kabupaten Bojonegoro telah menjadi peserta BPJS 

Kesehatan hingga bulan Juli 2017. 

BPJS Kesehatan cabang Bojonegoro telah melakukan sosialisasi beberapa 

kali pada tahun 2016. Sosialisasi pertama 28 Maret 2016 yang diikuti oleh 140 

anggota TNI dan PNS jajaran Kodim 0813 Bojonegoro di Gedung Ahmad 

Yani, Jalan Hos Cokroaminoto, Bojonegoro, Jawa Timur (Korem 082 CPYJ, 

2016). Sosialisasi kedua dilakukan pada dilakukan 28 Juli 2016 di halaman 

Pasar Desa Sumberrejo, Bojonegoro. Sosialisasi tersebut dilakukan di hadapan 

ratusan warga yang sedang belanja di pasar tersebut maupun para pedagang 

(Trans Bojonegoro, 2016).  

Sedangkan pada tahun 2017, BPJS Kesehatan Kabupaten Bojonegoro 

telah melakukan 2 kali sosialisasi, yaitu pada 26 Januari 2017 dan 22 Agustus 

2017. BPJS Kesehatan Kabupaten Bojonegoro telah melakukan penyuluhan 

terhadap masyarakat sebanyak 30 kali mulai Januari hingga Juli 2017 (Data 

BPJS Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, 2017). 

Sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan cabang Bojonegoro 

meliputi edukasi mengenai kebijakan BPJS Kesehatan terbaru, pemanfaatan 

dan optimalisasi serta mekanisme pelayanan kesehatan (semua fasilitas 

kesehatan tingkat 1 hingga rujukan lanjutan), dan edukasi mengenai 

pentingnya mengikuti asuransi kesehatan dalam rangka menjaga kesehatan. 

BPJS Kesehatan di Desa Sumberrejo telah menggelar sosialisasi kepada 

masyarakat dengan memberikan informasi tentang manfaat, persyaratan 

kepesertaan, prosedur pendaftaran, biaya iuran, hingga prosedur klaim layanan 

kesehatan. Sosialisasi yang diberikan berupa penyuluhan, penyiaran iklan 

melalui media radio, televisi, dan koran, pembagian brosur serta buku 

pedoman, serta bertatap muka langsung dengan masyarakat untuk pemberian 

konseling. 
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Setiap kali digelar penyuluhan, minimal sebanyak 100 peserta dari 

Kabupaten Bojonegoro mengikuti kegiatan tersebut. Setiap diadakan 

penyuluhan, petugas juga membagikan brosur dan buku pedoman BPJS 

Kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan sosialisasi di media elektronik 

dilakukan sebanyak satu kali dalam seminggu (setiap hari Kamis) mulai bulan 

Mei hingga Agustus 2017). 

Namun berdasarkan realita di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Desa 

Sumberrejo, meskipun mayoritas masyarakat mengetahui kegiatan BPJS, 

tetapi masyarakat masih belum mengerti dan paham mengenai penggunaan, 

serta pemanfaatan layanan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa 

Sumberrejo Farid Hidayat mengenai jumlah KK (Kartu Keluarga) yang 

mendaftarkan sebagai anggota BPJS aktif yang rutin membayar dan anggota 

yang terdaftar PBI (Penerima Bantuan Iuran). 

Beberapa masyarakat Desa Sumberrejo yang dikategorikan sebagai warga 

dengan tingkat perekonomian yang rendah, masih dibingungkan dengan 

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain hal itu, warga juga diberatkan 

dengan adanya iuran untuk pemilihan kelas pelayanan kesehatan. 

Rinciannya untuk pelayanan kelas I iurannya Rp 80.000 per bulan, 

pelayanan kelas II iurannya Rp 51.000 per bulan dan pelayanan kelas III 

iurannya Rp 25.500 per bulan. Kondisi ini, dirasa semakin membingungkan 

dan memberatkan kalangan warga pedesaan terutama bagi mereka yang 

selama ini berprofesi sebagai buruh tani.   

Apalagi, selama ini mereka yang sudah masuk dan terdaftar dalam 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda). Hal ini, disebabkan untuk menjadi peserta Jamkesmas dan 

Jamkesda mereka tidak diwajibkan membayar iuran bulanan itu. 

Masyarakat Desa Sumberrejo masih banyak yang belum mengetahui 

bagaimana penggunaan pemanfaatan layanana BPJS, padahal setiap rumah 

sakit yang berada di Kabupaten Bejonegoro bahkan puskesmas yang berada di 

setiap kecamatan melayani fasilitas kesehatan BPJS.  

http://www.tribunnews.com/tag/badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs/
http://www.tribunnews.com/tag/badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs/
http://www.tribunnews.com/tag/badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs/
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang pengaruh terpaan sosialisasi BPJS terhadap tingkat pemanfaatan 

layanan BPJS Kesehatan yang berada di Kabupaten Bojonegoro Desa 

Sumberrejo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh terpaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS 

terhadap pemanfaatan layanan dalam program BPJS Kesehatan bagi 

masyarakat Kabupaten Bojonegoro Desa Sumberrejo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh 

terpaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS terhadap pemanfaatan 

layanan dalam program BPJS Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten 

Bojonegoro Desa Sumberrejo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademis 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kesadaran dalam 

menggunakan asuransi kesehatan serta mengenai pemanfaatan layanan 

BPJS kepada masyarakat Desa Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi 

bagi penyelenggara BPJS dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara maksimal serta dapat memberikan pengetahuan dan 

informasi bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan program 

BPJS kesehatan secara efisien. 

 


