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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Jumlah penduduk di Indonesia merupakan jumlah penduduk yang memiliki 

penduduk yang sangat besar dan memiliki kecenderungan dengan meningkatnya 

volume sampah yang dihasilkan oleh manusia setiap hari. Oleh karena itu dalam 

peningkatan sampah dalam sehari-harinya sebagian masyarakat mengolah sampah 

dengan cara menabung sampah yang dapat dijadikan untuk pengobatan gratis. 

Dengan adanya klinik asuransi sampah ini masyarakat dapat memanfaatkan 

sebagian sampah yang bisa dimanfaatkan untuk dikumpulkan dan di tampung 

dengan menabung sampah. Kesehatan merupakan kebutuhan setiap manusia di 

dunia, tak terkecuali di negara yang berkembang seperti Indonesia. Pada dasarnya 

setiap manusia berhak untuk hidup sehat dalam lingkungan sekitar, bertempat 

tinggal dan juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan 

yang seperti klinik, rumah sakit, puskesmas dan tidak memandang status sosial 

masyarakat. 

Indonesia medika yang bergerak dalam bidang pengembangan kesehatan 

berbasis wirausaha sosial (sosialpreneur) membuat program berbasis klinik 

asuransi dengan memanfaatkan sampah rumah tangga untuk memecahkan 

persoalan kesulitan biaya pelayanan kesehatan masyarakat.Harapannya dengan 

adanya klinik premi asuransi tersebut setiap keluarga mengumpulkan sampah 

anorganik untuk dijadikan premi asuransi kesehatan. Sehingga akanmenjadikan 

biaya kesehatan bisa teratasi dan juga ketika seseorang mau mengurus sampah, 
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lingkungan akan menjadi bersih (Yuswantoro, dalam Koran sindo, 2015). Klinik 

asuransi sampah sebenarnya sama seperti asuransi biasa, yang premi berupa uang 

kemudian diganti dengan sampah karena sektor yang dibidik masyarakat 

menengah ke bawah (Albinsaid, 2014). 

Secara umum , benda yang satu ini sudah tidak berguna apalagi aroma dan 

bentuknya orang pun tak mau dekat dan segera membuangnya. Benda ini adalah 

bernama sampah yang memang setiap hari selalu ada dijalan , di dalam kendaraan 

juga dirumah sendiri. Ketika benda ini tidak berguna biasanya dibuang atau 

dibakar di tempat pembuangan dan menyebabkan penyakit. Dengan adanya klinik 

asuransi sampah (KAS) dalam operasionalnya mengandalkan sampah dengan 

dikumpulkan oleh anggotanya yang kini telah mencapai 330 orang. Di Indonesia , 

dengan adanya kerusakan lingkungan hidup saat ini telah mengglobal dan salah 

satu penyebabnya adalah sampah. 

Salah satu permasalahan yang kerap di permasalahkan dalam 

kabupaten/kota yang dekat dengan masyarakat adalah masalah pengelolaan 

sampah yang kian meningkat.Pengelolaan sampah sangat penting karena dapat 

menimbulkan pencemaran dalam lingkungan masyarakat dan dapat menggaggu 

kesehatan masyarakat sekitar. 

Menurut undang-undang pasal 19 nomor 40 tahun 2004 tentang sistem 

jaminan sosial nasional menyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan 

secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan 

sosial diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat 
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pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan. 

Dengan adanya Program jaminan sosial tersebut yang diberikan oleh 

pemerintah atau pengusaha dengan adanya bantuan sosial kepada masyarakat. 

Bantuan sosial yang berupa subsidi seperti pengobatan, perawatan rumah sakit 

dan lain-lain. Sehingga program asuransi ini dapat menarik masyarakat untuk 

memberikan kelebihan dananya sebagai pengurangan risiko yang dialami. 

Masyarakat dapat mempercayakan penanggulangan risiko yang akan dihadapi. 

Sehingga tidak perlu khawatir atas produk-produk yang di asuransikan. 

Klinik Asuransi Sampah merupakan asuransi mikro sosial hanya membayar 

dengan sampah, awal mula hanya ingin membantu dengan tulus menolong orang 

yang kesulitan mengakses kesehatan.Dengan adanya asuransi sampah ini 

membuat masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pengobatan kesehatan 

yang berupa menabung dengan memberikan sampah sebagai gantinya.Asuransi 

sampah ini juga panen penghargaan dari berbagai pihak seperti penghargaan dari 

Pangeran Charles yang memberikan langsung dengan memuji.Diciptakan inovasi 

klinik asuransi sampah diberikan di istana Buckingham, London, Inggris pada 

tahun 2014. Dan dengan berselang beberapa bulan ada lagi penghargaan yang 

diberikan kepada klinik asuransi sampah pada tahun 2014 versi Koran Republika 

dan sejajar dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Wapres Jusuf Kalla, 

adapun juga penghargaan di tahun yang sama 2014 mendapatkan penghargaan 

Ksatria Bakti Husada Kartika penghargaan itu dari Menko PMK Puan maharani. 

Adapun penghargaan dari Unilever Sustainable Living Young Entrepreneurs 
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Awards yang diselenggarakan dengan kerjasama Universitas Cambridge dimana 

klinik asuransi sampah ini juga akan memasuki ke bidang-bidang lainnya seperti 

sekolah asuransi sampah sehingga masyarakat yang tidak mampu bisa 

mendapatkan pendidikan dengan membayar melalui sampah yang sudah di 

kumpulkan dan nasabah yang sudah terdaftar dapat merasakan pengobatan tanpa 

biaya. 

Dengan adanya asuransi sampah masyarakat dapat mendidik anak-anak 

untuk memilah sampah sehingga diharapkan mereka sejak dini peduli terhadap 

lingkungan tempat mereka tinggal, dan mereka berusaha menciptakan lingkungan 

menjadi sehat dan bersih dari sampah. Dalam meningkatkan warga bisa menabung 

di asuransi sampah dapat menambah tabungan agar masyarakat bisa melakukan 

pengobatan di klinik medikal indonesia. 

Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi 

anggota masyarakat secara lokal, regional maupun nasional. Dengan adanya 

peraturan perundang-undangan pemerintah juga menetapkan asuransi sosial 

sebagai asuransi wajib agar setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam 

asuransi itu memikul kewajiban sosial (Salim,2007). 

Kota Malang merupakan kota kreatif salah satu bukti yaitu dengan 

perkembangan asuransi sampah yang akhir-akhir ini mungkin sebagian 

masyarakat kota malang kurang mengetahui dengan adanya asuransi sampah. 

Asuransi sampah merupakan suatu kegiatan sosial yang sangat bagus 

dilaksanakan agar masyarakat lebih bisa menjaga kesehatan dalam mengelola 

sampah dengan baik dan tidak adanya penyakit yang menyebar. 
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Dengan adanya asuransi sampah masyarakat lebih mudah dan giat dalam 

mengumpulkan sampah atau barang-barang bekas untuk di kelola agar masyarakat 

yang sudah mengumpulkan sampah dan diberikan ke tempat asuransi sampah 

mendapatkan tabungan kesehatan maupun pengobatan gratis nantinya.Hal ini 

menjadi alasan penting bagi pemerintah Kota Malang untuk perkembangan 

asuransi sampah dari hasil sampah yang di kumpulkan oleh masyarakat lalu 

mendapatkan tabungan kesehatan dan akan  mendapatkan perawatan kesehatan.  

Setelah adanya asuransi sampah masyarakat sangat mendukung karena 

masyarakat lebih mudah untuk bisa berobat dengan pembayaran sampah dengan 

setiap akhir pekan puluhan warga datang ke kota malang dengan membawa 

sampah antara lain berupa botol plastik, kardus, dan kertas setelah sampah itu 

dikumpulkan dari rumah sendiri dan lingkungan sekitar warga dengan hanya 

membawa sampah itu dan di timbal balik dengan kartu berobat melalui program 

klinik asuransi sampah. 

Masyarakat kota malang juga tidak hanya diberi fasilitas bisa berobat namun 

juga mendapatkan penyuluhan untuk mencegah penyakit dan juga rehabilitasi bagi 

mereka yang baru sembuh dari sakit. Konsep lingkungan ini ditanamkan agar 

lingkungan menjaga kebersihan dan memanfaatkan sumber daya yang 

terbuang.Dengan adanya klinik asuransi sampah (KAS) masyarakat yang secara 

ekonomi tidak mampu dapat memperoleh fasilitas pengobatan tanpa harus 

memikirkan biaya pengobatan yang semakin mahal tiap tahunnya.Selain itu model 

pembayaran dengan sampah juga berdampak positif terhadap lingkungan karena 
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dengan membuang sampah setiap harinya bisa juga dimanfaatkan menjadi barang 

yang lebih bermanfaat dan bisa membuat lingkuangan jadi sehat. 

Namun dengan adanya nilai-nilai kepedulian masyarakat dalam 

mengumpulkan sampah akan memiliki nilai tambah secara ekonomi, sosial, 

kesehatan dan lingkungan. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan upaya untuk mencapai 

tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang bercita-cita untuk 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.Bahwa kesejahteraan 

masyarakat merupakan keseluruhan usaha sosial yang terorganisasi dan 

mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

(Chairun,2010). 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sebelumnya dipaparkan, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengolahan asuransi sampah di Indonesia Medika ? 

2. Seberapa besar manfaat asuransi sampah bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pengolahan asuransi sampah di Indonesia Medika. 

2. Untuk mengetahui manfaat asuransi sampah bagi peningkatan   kesejahteraan 

masyarakat. 
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D. BATASAN MASALAH

1. Hanya terkait pada pengelolahan asuransi sampah di Indonesia Medika, dan

manfaat asuransi sampah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Terkait kesejahteraan masyarakat peneliti hanya meneliti mengenai kesehatan,

lingkungan sosial, pendidikan, kekerabatan sosial.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Pelaku Asuransi Sampah

Memberikan informasi kepada masyarakat yang berpengaruh terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan asuransi sampah.

2. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain dapat menjadi sumber informasi sehingga dapat memberikan 

wawasan maupun referensi ilmiah penelitian di masa yang akan datang dan dapat 

memberikan manfaat dan masukan yang berguna dalam manfaat asuransi sampah 

bagi kesejahteraan masyarakat. 


