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ABSTRAK 

 

 

MUAFIFAH.SITI. 2020 “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Terkait Sanksi Pelayanan Publik Izin Usaha Pada 

Pelaku Usaha Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjanya di BPJS Kesehatan ( Studi 

BPJS Kesehatan dan DPM-PTSP Kota Semarang)” .Skripsi Bagian HTN-HAN, 

Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Ratih 

Damayanti,S.H.,M.H  

Kata Kunci: Jaminan Sosial Kesehatan, Pelaku Usaha, Sanksi Pelayanan 

Publik.  

 

Jaminan sosial Kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh 

pekerja, diperlukan agar pekerja tidak merasa khawatir terhadap resiko yang 

mungkin terjadi.Maka setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan pekerjanya pada 

program jaminan sosial pemerintah yaitu BPJS Kesehatan.Peraturan Pemerintah 

No. 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi pelayanan publik dalam 

peneyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Karena masih dijumpai Pelaku 

usaha belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan, meskipun diwajibkan 

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan pengkajian mengenai: 

(1).Bagaimana implementasi penerapan sanksi pelayanan publik izin usaha pada 

pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan Kota 

Semararang?.(2). Apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi pelayanan 

publik izin usaha pada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS 

Kesehatan?. 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris 

dengan pendekatan kualitatif deskritif, sumber data dalam penelitian ini 

menggunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, selanjutnya metode disajikan 

dalam bentuk data secara kualitatif analisis.  

Hasil penelitian ini yang dapat diketahui :(1). Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 terkait sanksi pelayanan publik izin 

usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan Kota Semarang 

dalam prakteknya belum efektif. Dalam penerapannya, penerapan sanksi pelayanan 

publik di DPM-PTSP kota Semarang apabila ada pelaku usaha yang mendaftarkan 

izin usaha tetapi belum mendaftarkan karyawannya maka secara otamtis tidak bisa 

mendapatkan izin usaha. Apabila pihak pelaku usaha atau pemberi kerja belum 

mendaftarkan pekerjanya dan tidak mendaftarkan perizinan juga belum ada sanksi 

tegas dari BPJS Kesehatan itu sendiri.(2). Faktor yang mempengaruhi implementasi 

sanksi pelayanan publik bagi pelaku usaha yang tidak mendafrkan pekerjanya di 

BPJS kesehatan di kota Semarang ada beberapa faktor diantaranya Faktor 

pendukung dari pelaku usaha, Faktor Kesadaran dari pelaku usaha, Faktor 

Kepercayaan. Dan Faktor penghambatnya adalah Faktor kurangnya pemahaman 

tentang BPJS Kesehatan, Faktor Prejudice. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks 

Negara Indonesia, tujuan Negara tertuang pada alinea ke empat Pembukaan 

UUD NKRI Tahun 1945 yang mengidentifikasikan Negara Indonesia sebagai 

negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Setiap 

kegiatan disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga 

harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan 

kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan untuk mencapai juga harus 

berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, 

pemerintahan, dan kemasyarakatan. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, 

maka dilakukan upaya pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, 

termasuk didalamnya adalah pembangunan kesehatan. 

Kesehatan menurut Pembukaan UUD 1945 adalah Hak Asasi Manusia 

dan untuk kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa 

Indonesia. Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program 

Pemerintah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2019. 

Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah agar seluruh masyarakat 

dapat menikmati pelayanan kesehatan dengan sistem asuransi serta menjadi 

sistem jaminan yang bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia 

(WNI). Pelaksanaan program Jaminan kesehatan Nasional (JKN) 
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diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan yang ditetapkan dalam UU No.24 tahun 2011 dan mulai beroperasi 

sejak tanggal 1 Januari 2014. 

Manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang 

mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia 

mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan 

dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun manusia hanya dapat 

berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Setiap 

insan tanpa kecuali ini selalu menghadapi berbagai resiko yang merupakan 

sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan 

Sang Maha Pencipta. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud 

disebut risiko (Sastrawidjaja, 1997: 1-2 ). 

Risiko merupakan suatu masalah bagi siapapun, baik individu atau 

organisasi yang selalu berusaha agar resiko yang dialaminya tidak 

menimbulkan kerugian yang terlalu besar. Dalam resiko yang spekulatif tidak 

hanya berupa kerugian, melainkan juga dapat menyebabkan keuntungan. 

Didalam resiko yang bersifat spekulatif, ketidakpastian yang terjadi dimasa 

yang akan datang dapat dihindari tergantung terhadap pihak-pihak yang 

bersangkutan.Salah satu cara penanganan resiko yang  dilakukan adalah 

dengan mengalihkannya kepada pihak lain yang bersedia untuk menerimanya. 

Peralihannya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian (Simanjuntak, 1990:21). 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sejak 1 Januari 

2014 menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui Badan 
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Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyelenggarakan Jaminan Kesehatan. 

Dengan demikian pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang 

berkualitas. Pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus 

dipenuhi oleh pemerintah. Hal tersebut tercantum didalam Undang-Undang 

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 15 yang menyatakan bahwa: 

“ Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, 

fasilitas ksehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya “. 

Undang-Undang SJSN tahun 2014 disebutkan bahwa Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN), adalah suatu program pemerintah dan 

masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang 

menyeluruh bagi setiap rakyat indonesia agar penduduk Indonesia dapat 

hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Program Jaminan Kesehatan Nasional 

merupakan Program jaminan sosial yang menjamin dalam pemeliharaan 

kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang 

diselenggarakan nasional secara bergotong-royong wajib oleh seluruh 

penduduk indonesia dengan membayar iuran berkala atau iuran yang 

dibayar oleh pemerintah kepada badan penyelenggara jaminan sosial 

kesehatan nirlaba-BPJS Kesehatan. Manfaat yang dijamin oleh program 

JKN berupa pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, 

mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan 

penyakit (preventiv), pengobatan (kurativ), dan pemulihan (rehabilitativ), 

termasuk obat dan bahan medis. Pemberian manfaat tersebut dengan 
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menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (managed 

care).(Putri,E.A.2014). 

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) 

merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada 

presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan 

Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Setiap pekerja yang bekerja dan menerima upah wajib diikut 

sertakan program BPJS Kesehatan oleh si pemberi kerja tanpa ada batasan 

mengenai jumlah pekerjanya. BPJS Kesehatan ini wajib karena berperan 

penting bagi kesejahteraan pekerja, tidak hanya untuk pekerja formal akan 

tetapi juga untuk pekerja informal. Program-program perlindungan dasar 

yang dihadirkan oleh BPJS Kesehatan yang dapat menjamin masa depan 

pekerja. Contohnya adalah solusi dari resiko yang kemungkinan terjadi pada 

pada tenaga kerja perusahaan seperti sakit dan kecelakaan kerja. 

Keikutsertaan perusahaan dalam kepesertaan BPJS bermanfaat 

untuk perusahaan dan pekerja. Pekerja mendapatkan kesejahteraan dengan 

hak jaminan kesehatannya dari perusahaan dan perusahaan akan mendapat 

loyalitas dari pekerja. Ketentuan Perusahaan wajib mengikutsertakan 

pekerjanya di BPJS Kesehatan ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain 

Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, 
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dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (PP 

86/2013). 

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib: 

a.  Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS 

secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan 

b. Memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota 

keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar. 

Karena Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya 

di BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial, 

maka akan timbul sanksi apabila tidak melaksanakan kewajibannya 

tersebut. Sanksi apabila perusahaan selain penyelenggara negara tidak 

melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada 

BPJS adalah sanksi administratif yang diatur dalam PP Nomor 86 Tahun 

2013 Pasal 5 ayat (2). Sanksi administratif itu dapat berupa:  

a. Teguran tertulis; (dilakukan oleh BPJS) 

b. Denda; dan/atau (dilakukan oleh BPJS) 

c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu (dilakukan oleh 

Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS) 

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu (Pasal 9 PP 86 

Tahun 2013) yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara 

Negara meliputi:  

a. Perizinan terkait usaha; 

b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; 
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c. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing; 

d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau 

e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Meskipun sudah diwajibkan bagi Perusahaan untuk kepesertaan 

BPJS Kesehatan, akan tetapi masih ada Perusahaan yang belum 

mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan. 

Seperti halnya di sektor-sektor lain, Pemerintah adalah sebagai 

Penanggung jawab semua pembangunan. Oleh sebab itu, di sektor 

kesehatan pemerintah juga bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya 

kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Menurut UU No. 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kesehatan termasuk dalam 

lingkup pelayanan publik. (Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, 2010 : 54) 

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Tahun 2014 BPJS 

mengalami defisit sebesar 1,9 Triliun, pada akhir tahun 2015 BPJS 

mengalami defisit sebesar 9,4 Triliun, pada akhir 2016 defisit 

mengecil menjadi 6,7 Triliun, Menurut Menteri Keuangan Sri 

Mulyani, hal itu dikarenakan pada tahun 2016 terjadi penyesuaian 

iuran yang tertuang dalam Perpres. Di mana penyesuaian dilakukan 

setiap dua tahun sekali. Penyesuaian iuran tidak memberikan angin 

segar untuk keuangan BPJS Kesehatan karena pasca tahun 2017 

tercatat defisitnya melonjak menjadi 13,8 triliun. Sedangkan ditahun 

2018 melesat lagi menjadi 19,4 triliun. Dan menurut dari data BPJS 

Kesehatan ditahun 2019 ini perkiraan akan naik sebesar 32,8 triliun. 

Direktur Utama Badan Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan 

Fachmi idris dalam pemaparan publik BPJS Kesehatan Tahun 2015, 

Rabu  13 April 2016 menjelaskan defisit terjadi karena secara 

aktuaria besaran iuran peserta lebih rendah dibandingkan dengan 

biaya kesehatan yang dikeluarkan. 

https://m.detik.com/finance/moneter/d-4674856/bpjs-kesehatan-

makin-tekor-dari -tahun-ke-tahun-begini-datanya. (Diakses tanggal 

4 Desember 2019 ) 
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Iuran menjadi salah satu kewajiban bagi peserta jaminan kesehatan.  

Peserta membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur 

oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah untuk Program jaminan 

kesehatan. Peserta PBI atau peserta yang tidak mampu iuran dibayarkan 

oleh pemerintah dan peserta Non PBI yang mendapat penghasilan dari 

usaha sendiri iuran dibayar secara mandiri atau dengan pemotongan 

persentase gaji. Iuran untuk peserta Non PBI yang sudah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2019 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 

Pasal 34 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020,  iuran bagi peserta 

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Perserta Bukan Pekerja (PB) 

yaitu sebesar Rp. 42.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan 

diruang perawatan Kelas III, Rp. 110.000,00 per orang per bulan dengan 

manfaat pelayanan diruang perawatan kelas II, Rp. 160.000,00 per orang 

per bulan dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas I.  

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPJS Kesehatan Cabang 

Semarang dari tahun 2018 Tunggakan Iuran sebesar Rp. 73.678.112.804 

sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan tunggakan mencapai Rp. 

113.696.648.980. (Hasil Dokumen data dari BPJS Cabang Semarang, 05 

Februari 2020, pukul 16.00) 

Pemerintah maupun pihak BPJS Kesehatan perlu menindak tegas 

dalam penerapan peraturan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah 



8 
 

 
 

No.86 Tahun 2013 yakni terkait sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi 

ada tapi hanya tekstual tanpa eksekusi. Pelaksanaan sanksi layanan publik 

akan di otomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dengan 

basis data yang dimiliki oleh instansi terkait karena penulis studi kasus di 

DPM-PTSP Kota Semarang perihal Izin Usaha. Sanksi Pelayanan publik 

tersebut sebenernya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 

86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan sanksi Administrasi Kepada 

Pemberi Kerja Selain penelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain 

Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dalam regulasi itu mengatur mengenai 

sanksi tidak bisa mendapatkan pelayanan publik kepada pemberi kerja 

selain Penyelenggara Negara yakni perizinan terkait Usaha, Izin yang 

diperlukan dalam mengikuti tender proyek, Izin memperkerjakan tenaga 

kerja asing, Izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh dan Izin 

Mendirikan Bangunan. Dalam hal ini Penulis memilih studi kasus pada 

sanksi Pelayanan Publik di DPM-PTSP Kota Semarang dalam hal perizinan 

usaha pada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam 

program BPJS Kesehatan.  

BPJS Kesehatan Cabang Semarang dan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) telah 

melaksanakan penandatanganan kerjasama tentang pelaksanaan 

program Jaminan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Perizinan 

Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Semarang. Dalam penandatanganan tersebut dipaparkan 

bahwa dalam pengurusan ijin usaha di Kota Semarang, maka 

perusahaan atau pelaku usaha yg termasuk ruang lingkup yang 

tertuang dalam perjanjian tersebut harus sudah terdaftar serta 

mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN-KIS. Kepala BPJS 
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Kesehatan Cabang Semarang mengatakan, kerjasama dengan DPM-

PTSP ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Walikota yang 

memberlakukan Program Universal Health Coverage (UHC) dan 

untuk mempermudah pengurusan kepesertaan JKN-KIS bagi 

perusahaan atau pelaku usaha yang belum mendaftarkan 

karyawannya.(https://bpjskesehatan.go.id/BPJS/post/categories/MJ

l/berita-umum.(Diakses-tanggal-4-Desember-2019). 

Untuk mengoptimalkan saksi pelayanan publik bagi pelaku usaha 

yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan, yang berdasarkan 

peraturan pelaksanaan sanksi Pelayanan publik yang tertuang pada 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara 

Pengenaan sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain 

penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, 

dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dari 

uraian Latar Belakang yang menjadi alasan penulis untuk melakukan 

penelitian terkait Pelaksanaan Sanksi Pelayanan Publik izin usaha pada 

pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya di bpjs kesehatan. Untuk 

itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian  “ IMPLEMENTASI 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 

TAHUN 2013 TERKAIT SANKSI PELAYANAN PUBLIK IZIN USAHA 

PADA PELAKU USAHA YANG TIDAK MENDAFTARKAN 

PEKERJANYA DI BPJS KESEHATAN (STUDI BPJS KESEHATAN DAN 

DPM-PTSP KOTA SEMARANG)” 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

https://bpjskesehatan.go.id/BPJS/post/categories/MJl/berita-umum.(Diakses-tanggal
https://bpjskesehatan.go.id/BPJS/post/categories/MJl/berita-umum.(Diakses-tanggal
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Untuk memberikan gambaran yang jelas maka penulis mengidentifikasi 

dan melakukan pembatasan masalah terhadap masalah yang akan penulis 

teliti berkaitan dengan judul yang penulis angkat diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Penerapan Implementasi sanksi pelayanan publik pelaku usaha yang 

tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan (Studi BPJS 

Kesehatan dan DPM-PTSP Kota Semarang) 

b. Pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS 

Kesehatan di Kota Semarang. 

c. Hambatan-hambatan Pelaku usaha sehingga tidak mendaftarkan 

pekerjanya di BPJS Kesehatan Kota Semarang. 

d. Penegakan hukum sanksi pelayanan publik terhadap pelaku usaha 

yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Kesehatan 

di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 

2013. 

e. Kendala yang mempengaruhi sanksi pelayanan publik izin usaha 

terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada 

program BPJS Kesehatan di Kota Semarang berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No.86 Tahun 2013 (Studi BPJS Kesehatan dan DPM-

PTSP Kota Semarang). 

 

 

1.3   Pembatasan Masalah  
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Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah 

yang menjadi bahan penelitian yaitu: 

a. Implementasi Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2013 terkait 

sanksi pelayanan publik izin usaha pada pelaku usaha yang tidak 

mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan kota Semarang. 

b. Faktor yang mempengaruhi implementasi sanksi pelayanan publik 

terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada 

program BPJS Kesehatan di Kota Semarang berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No.86 Tahun 2013 (Studi BPJS Kesehatan dan DPM-

PTSP Kota Semarang). 

Dengan adanya batasan masalah ini maka diharapkan peneliti lebih 

fokus dalam mengakaji tentang Implementasi Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Terkait Sanksi Pelayanan Publik 

Izin Usaha pada pelaku usaha yang tidak mendaftrakan pekrjanya di BPJS 

Kesehatan (Studi BPJS Kesehatan dan DPM-PTSP Kota Semarang). 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasar latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat diuraikan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 

2013 Terkait Penerapan sanksi Pelayanan publik izin usaha pada 

pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS 

Kesehatan Kota Semarang ? 
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2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi sanksi pelayanan 

publik terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya 

pada program BPJS Kesehatan Kota Semarang bedasarkan 

Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2013? 

1.5 Tujuan 

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam suatu 

penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi ( tujuan 

Objektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan ( tujuan 

subjektif). Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah : 

1. Tujuan Subjektif 

 Untuk memberikan terobosan baru dalam dunia BPJS Kesehatan dalam 

memberikan sanksi yang baik sesuai peraturan yang berlaku pada Peserta 

BPJS Kesehatan untuk melindungi atas hak dan kewajiban para pihak untuk 

menekan semaksimal mungkin dan menyelesaikan permasalahan kesadaran 

akan pentingnya jaminan kesehatan untuk para pekerja,.   

2. Tujuan Objektif 

 Untuk mengetahui secara cermat dan komprehensif kondisi serta Kendala 

yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi pelayanan publik izin usaha pada 

pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan, studi 

instansi DPM-PTSP Kota Semarang dan BPJS Kesehatan KC. Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan penulisan penelitian yang telah di uraikan penulis di 

atas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan di capai 
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dari penulisan penelitian ini. Manfaat dan kegunaan dari penelitian yang 

ingin penulis dapatkan adalah : 

1.6.1 Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat  digunakan untuk sumbangan 

pemikiran untuk mengembangkan pengetahuan yang terkait dengan Hukum 

khususnya dalam kajian hukum tentang bagaimana seharusnya dalam 

memberikan Sanksi Pelayanan Publik untuk pelaku usaha yang tidak 

mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan. 

1.6.2 Secara Praktis 

1) Bagi Masyarakat 

Melalui penulisan penelitian ini penulis dapat memberikan sedikit 

pandangan dan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan 

bagi yang perlu menggunakan dasar-dasar untuk penelitian yang sama. 

2) Bagi Pemerintah 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk  Pemerintah 

Kota Semarang dan BPJS Kesehatan Kota Semarang dalam 

mengoptimalkan terkait sanksi pelayanan publik izin usaha terhadap pelaku 

usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan dan dapat 

menjadi rujukan untuk Pemerintah Daerah lain apabila ingin mengadopsi 

sistem dalam penerapan sanksi pelayanan publik terhadap pelaku usaha 

yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan (studi BPJS 

Kesehatan dan DPM-PTSP Kota Semarang). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulis merasa perlu menjaga orisinalitas penelitian ini, sehingga 

penulis perlu memberikan contoh penelitian terdahulu yang juga membahas 

mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan maupun 

terkait penerapan sanksi Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2013. Dalam hal 

ini penelitian terdahulu akan dijelaskan mengenai isi dan substansinya, 

sehingga pada akhirnya dapat diketahui bahwa penelitian penulis memiliki hasil 

akhir yang tidak sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu. 

Penelitian pertama berjudul Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan 

yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang 

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2013) ditulis oleh Ika Arif 

Wiyani dari Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang.Temuan dari 

penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata 

cara pengenaan sanksi administratif dalam penegakan hukum terhadap 

perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS 

Ketenagakerjaan diKota Semarang sedikit berbeda dengan prateknya  Dalam 

penerapannya, perusahaan yang dikenal sanksi, terlebihdahulu diberikan Surat 

Pemberitahuan Program (SPP). Apabila perusahaan tersebut masih tidak 

mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan maka akan 

diberikan surat Teguran, yang terdiri dari surat teguran 1 dan 2. Apabila 
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perusahaan tersebut masih tidak mendaftarkan pekerjanya pada program 

BPJS Ketenagakerjaan, maka akan diberikan sanksi denda sebesar 0,1 % dari 

iuran yang semestinya dibayarkan.  Apabila sanksi denda masih tidak 

dibayarkan, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi Tidak 

mendapatkan pelayanan publik. 

Penelitian ini hanya membahas tentang sanksi administrasi pada perusahaan 

yang tidak mendaftarkan para pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan Kota 

Semarang. Penelitian ini belum membahas tentang Implementasi Peratuan 

Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang sanksi pelayanan publiknya bagi 

peserta BPJS Kesehatan  bukan penerima bantuan iuran. 

Penelitian kedua berjudulImplementasi Asas Imdemnitas pada Asuransi 

Kesehatan Terkait dengan Asuransi Ganda (Studi BPJS Kesehatan dan PT 

Sompo insurance Kota Semarang, ditulis oleh Yulius Kartikojati dari Faklutas 

Ilmu hukum Universitas Negeri Semarang. Temuan dari penelitian ini adalah 

berisi tentang bagaimana penerapan asas indemnitas terkait asuransi ganda. 

Penelitian ini hanya membahas tentang upaya pencegahan yang dilakukan BPJS 

Kesehatan dalam mencegah terjadinya klaim asuransi ganda yang melebihi 

biaya pengobatan. 

Penelitian ketiga berjudul Studi Ketidakpatuhan Membayar Iuran BPJS 

Kesehatan Non PBI Bukan Penerima Upah dikelurahan Parang Tambung Kec. 

Tamalate. Skripsi ini berisi tentang gambaran mengenai ketidakpatuhan 

membayar iuran BPJS Kesehatan Non PBI penerima upah serta kendala yang 

dihadapi.Penelitian ini meskipun sudah membahas tentang ketidakpatuhan 
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membayar iuran BPJS Kesehatan Non PBI penerima upah tetapi yang dibahas 

disini adalah lebih terfokus mengenai studi Faktor dan Kendala yang 

dihadapiketidakpatuhan Non PBI.Sedangkan mengenai sanksi ketidakpatuhan 

membayar iuran belum dibahas secara menyeluruh. 

Persamaan dari ketiga penelitian di atas yakni sama-sama membahas tentang 

Ketidakpatuhan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sedangkan 

perbedaannya adalah pokok tujuan penelitian terdahulu dan penelitian penulis 

sangat berbeda. 

Berikut ini adalah penelitian terdahulu perspektif persamaan, 

perbedaan, dan kebaharuan yang diuraikan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Analisis 

Persamaan Perbedaan Kebaharuan 

1. Ika Arif  Wiyani, 

Penegakkan hukum 

terhadap perusahaan 

yang tidak 

mendaftarkan 

pekerjanya di BPJS 

Ketenagakerjaan 

Kota Semarang 

(Berdasarkan 

Peraturan 

Sama-sama 

menggunakan 

rujukan/dasar 

hukum 

Peraturan 

Pemerintah No. 

83 Tahun 2013  

Penelitian 

terdahulu 

topiknya lebih 

kepada 

Jaminan sosial 

ketenegakerjan

dan 

penelitiannya 

di BPJS 

Melihat 

Kendala 

pelaksanaanny

aPenerapan 

sanksi 

pelayanan 

publik peserta 

BPJS 

Kesehatan pada 

Peserta Bukan 
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pemerintah N0.86 

Tahun 2013) 

Ketenagakerjaa

n 

Penerima 

Bantuan Iuran  

2. Yulius Kartikojati, 

Implementasi Asas 

Indemnitas pada 

Asuransi Kesehatan 

terkait dengan 

Asuransi Ganda 

(Studi kasus BPJS 

Kesehatan dan PT 

Sompo Insurance 

Kota Semarang) 

Studi kasus  dan 

metode 

penelitiannya   

sama di BPJS 

Kesehatan  

penelitian 

terdahulu dikaji 

lebih mengarah 

pada 

implementasi 

asas . 

penelitian 

penulis lebih 

pada penerapan 

sanksi yang 

sudah diatur 

dalam suatu 

undang-

undang. 

3. Studi ketidakpatuhan 

Membayar Iuran 

BPJS Kesehatan 

Peserta Non PBI 

Bukan Penerima 

Upah di Kelurahan 

Parang Tambung 

Kec. Tamalate. 

Tinjauan Umum 

tentang Iuran 

Jaminan 

Kesehatan 

Nasional  

Penelitiannya 

dikaji studi 

ketidakpatuhan 

membayar 

iuran BPJS 

Kesehatan 

Peserta Non 

PBI  

Penenlitian 

penulis 

berfokus pada 

Penerapan 

sanksi 

penunggakan 

membayar 

iuran pada 

peserta Bukan 

PBI BPJS 

Kesehatan 
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dalam Izin 

Mendirikan 

Bangunan. 

Sumber : Bahan Penelitian yang telah diolah 

Kajian dan penelitian mengenai BPJS Kesehatan telah banyak dituangkan 

ke dalam beberapa buku, tulisan , serta penelitian-penelitian lain. Sehingga untuk 

menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat oleh Penulis maka terdapat perbedaan 

antara penelitian terdahulu yang sudah dicantumkan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Bahwa fokus penelitian penulis mengenai implementasi 

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 86 tahun 2013 pada peserta BPJS 

Kesehatan Bukan Penerima Bantuan Iuran terhadap sanksi pelayanan publik Izin 

Mendirikan Bangunan di Kota Semarang . 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Implementasi 

Pendapat Muladi (2015:12) menjelaskan : Implementasi mengacu pada 

tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut 

menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar 

atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada 

hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah 

program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, Implementasi adalah proses 

pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni : 

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan. 
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2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana. 

3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. 

4. Dampak nyata keputusan baik dikehendaki maupun tidak  

5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana  

6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan Perundangan 

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting, 

yaitu : 

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode  

2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima 

dan dijalankan 

3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin 

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.(KBBI,Budiono 

MA:2005,196). Segala kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak pasti menuntut implementasi yang baik dan efektiv. Indikator suksesnya 

suatu kebijakan adalah implementasinya yang baik dan efektiv cenderung tanpa 

memiliki hambatan. Argumentasi bagi banyak masyarakat dalam suatu kebijakan 

yang terpenting adalah penerapannya meskipun kebijakannya sedikit buruk yang 

paling penting adalah penerapannya didalam masyarakat. Akan tetapi jelas hal 

tersebut akan terbantahkan karena secara logika berfikir bahwa segala hal yang 

ditanam sejak baik tentu akan menghasilkan buah yang manis. 

Implementasi juga mempunyai arti proses yang memungkinkan tujuan-

tujuan ataupun sasaran kebijakan negara yang diwujudkan sebagai hasil/outcome 

dan biasanya dilakukan oleh pemerintah, untuk itu di dalamnya harus mencakup 
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penciptaan yang terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang di desain 

secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan dan sasaran yang 

dikehendaki. (Hasio.2007:13) 

 2.2.2 Teori Penegakkan Hukum 

Dalam bukunya yang berjudul “Konsep Penegakkan Hukum”, Dellyana 

mengatakan “penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan 

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal” (Dellyana, 1988 :32). 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang 

mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. (Soekanto, 2004 : 42) 

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam 

praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan 

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam 

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan 

cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Dellyana, 1988 : 33).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto 

adalah (Soekanto, 2004 : 42) : 

 

 

2.2.2.1 Faktor Hukum 
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Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan 

antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan 

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum 

merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.Justru itu, suatu 

kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu 

yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan 

dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya 

mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena 

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai 

kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 

2.2.2.2 Faktor Penegak Hukum 

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian 

penegak hukum 

2.2.2.3 Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. 

Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang 

praktik konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan 

di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan 

computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan 
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wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi 

dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas 

yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. 

2.2.2.4 Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul 

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, 

atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, 

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

2.2.2.5 Faktor Kebudayaan 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, 

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu 

mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 

berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan 

orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus 

dilakukan, dan apa yang dilarang. 

Pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang 

konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal 

dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil 

orang (privileged few) diatas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi 
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ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas 

(affirmative action). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur 

penegakan hukum yang berbeda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur 

individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal 

yang mudah (Raharjo, 2007 : 142-143).  

2.2.3 Teori Sistem Hukum 

 Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya Juniarso Ridwan (Juniarso, 2009, 

21) ada tiga unsur hukum, yaitu : 

1. Struktur Hukum, yakni kerangka dari hukum itu sendiri  

2. Substansi Hukum, yakni aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata 

dalam hukum  

3. Kultur Hukum, yakni setiap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang 

didalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan.  

 Ketiga unsur tersebut merupakan tolak ukur dalam implementasi Peraturan 

Pemerintah yang saat ini berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. 

Hukum merupakan kehendak yuridis manusia, hukum bekerja bedasarkan sistem dan 

sistem hukum nasional dibentuk dari ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut perlu 

dikembangkan secara simulatan dan terpadu karena terdapat intelerasi yang bersifat 

komplementer antara ketiganya 

 

 

2.3 Landasan Konseptual  

2.3.1 Pengertian Jaminan Sosial 
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Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang 

diselenggarakan oleh Negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang 

HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. 

Jaminan sosial secara luas dapat di jumpai dalam Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahtraan Sosial, Pasal 2 ayat 

(4) sebagai berikut: “Jaminan sosial sebagai perwujudan sekuritas sosial adalah 

seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahtraan sosial bagi warga 

negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna 

meemelihara taraf kesejahtraan sosial” (Asyhadie, 2013 : 118-119). 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 pasal 1 tentang Jaminan 

sosial Tenaga Kerja, pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu 

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai 

pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan 

sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa 

kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. 

2.3.2  Tinjauan tentang BPJS Kesehatan  

BPJS Kesehatan Merupakan program pemerintah yang menitik beratkan 

pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Badan Penggara jaminan sosial 

(BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai opersional pada tanggal 1 

januari 2014. Semua penduduk indonesia wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan 

yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 
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enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Kepesertaan BPJS Kesehatan 

bersifat wajib. Meskipun yang bersangkutan sudahmemiliki jaminan kesehatan 

lain. Peserta BPJS Kesehatan ada dua kelompok, yaitu Penerima Bantuan iuran 

(PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu 

sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayar pemerintah sebagai 

peserta program jaminan kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang 

ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Selain fakir 

miskin, yang berhak menjadi peserta PBI  jaminan kesehatan lainnya adalah yang 

mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, dan peserta Bukan PBI jaminan 

kesehatan terdiri atas pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, Pekerja 

bukan penerima bukan penerima upah dan anggota keluarganya, bukan pekerja dan 

anggota keluarganya. 

Sejarah BPJS Kesehatan memang tidak bisa terlepas dari kehadiran  PT 

Askes (Persero), Oleh karena ini merupakan cikal bakal dari terbentukanya BPJS 

Kesehatan. Pada tahun 1968, Pemerintah Indonesia menegeluarkan kebijakan yang 

secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima 

Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 230 tahun 1968. 

Menteri kesehatan membentuk Badan khusus dilingkungan Departemen 

Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), 

dimana oleh  Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwaabessy) 

dinyatakan sebagai cikal bakal Asuransi kesehatan Nasional. 
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Kemudian Pada tahun 1984 cakupan peserta badan tersebut diperluas dan 

dikelola secara profesional dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima 

Pensiun(PNS, ABRI, dan Pejabat Negara) beserta anggota Keluarganya. 

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, Status badan 

Penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. Badan ini terus 

mengalami transformasi yang dari tadinya Perum kemudian pada tahun 1992 

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. 

Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen 

Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, Sebagai 

penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dalam Undang-Undang 

Nomor 24 tentang BPJS askes (Asuransi Kesehatan). 

Dengan telah disahkannya dan diundangkannya UU No. 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), Pada tanggal 25 

November 2011, Maka PT Askes (Persero) dan PT (Persero) Jamsostek 

ditransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi 

tersebut merupakan perubahan sifat, organ dan prinsip pengelolaan, atau dengan 

kata lain berkaitan dengan perubahan struktur dan budaya organisasi. 
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Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik 

menyatakan bahwa jaminan sosial termasuk salah satu pelayanan yang termasuk 

dalam pelayanan publik. Sehubungan dengan itu, dalam penyelenggaraan 

berpedoman pada asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, Kesamaan hak, 

keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan 

perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan 

khusus bagi kelompok rentan, Ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan 

keterjangkauan. 

Sebagai Badan Hukum Publik pembentukan BPJS Berdasarkan UU BPJS. 

Fungsi, Tugas, Wewenang, hak dan kewajibannya juga diatur UU BPJS 

Menentukan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada Presiden. 

Organ BPJS ditentukan dalam UU BPJS. Terdiri atas dewan dalam UU 

BPJS. Terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat dan diberhentikan 

oleh presiden. Jumlah anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi, Serta 

Mekanisme seleksinya ditentukan dalam UU BPJS. Sedangkan Organ PT 

(Persesro)  terdiri atas Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas yang diangkat dan 

diberhentikan oleh RUPS yang mekanisme seleksinya ditentukan dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Prinsip pengelolaan BPJS berdasarkan 9 Prinsip penyelenggaraan jaminan 

sosial yaitu Kegotongroyongan, nirlaba, Keterbukaan, Kehati-hatian, akuntabilitas, 

Portabilitas, Kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan 

Jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program, dan untuk 

sebesar-besar untuk kepentingan peserta.   
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2.3.3  Pengertian Sanksi 

Sanction (Sanksi) adalah sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang 

dihasilkan dari kegagalan untuk memenuhi undang-undang. (Fahrurrazi, 2014 : 

191). Sedangkan pengertian Sanksi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang 

menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, 

perkumpulan, dan sebagainya). 

Menurut Hans Kelsen dalam buku Fernando Manulang, sanksi didefinisikan 

sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang 

mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen 

selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, 

dan hukum bersandar pada system paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah 

laku sosial tertentu.Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk 

menjaga hukum da nada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal 

tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun 

norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya (Manulang, 2007 

: 84). 

2.3.4 Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu  

Sedangkan dalam buku Ridwan HR, Sanksi dalam Hukum Admisnistrasi 

yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang  dapat digunakan oleh 

pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat 

dalam norma hukum Administrasi Negara.” (Ridwan, 2006 : 315). Berdasarkan 

definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum Administrasi Negara, 
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yaitu alat kekuasaan, bersifat hukum public, digunakan oleh pemerintah, sebagai 

reaksi atas ketidakpatuhan. Jenis Sanksi Administratif dapat dilihat dari segi 

sasarannya yaitu : Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi 

atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula 

sebelum terjadinya pelanggaran; Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk 

memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif; 

Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan 

terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan (Ridwan, 2006 : 

319).   

Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dilakukan 

oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah 

kabupaten/kota atas permintaan BPJS. BPJS dalam meminta pengenaan sanksi 

tidak mendapat pelayanan public tertentu berkoordinasi dengan pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. (Vide: Pasal 

13 ayat (4) UU No.24 Tahun 2011 jo pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP No.86 tahun 

2013). 

Menurut pasal 9 ayat (1) PP No.86 Tahun 2013, sanksi tidak mendapatkan 

pelayanan publik tertentu yang dikenakan pada pemberi kerja selain penyelenggara 

negara, termasuk perusahaan meliputi : 

a. Perizinan terkait usaha 

b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek 

c. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing 

d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, atau 
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e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

2.3.5   Pengertian  Pelaku Usaha Perspektif Pemberi Kerja  

 Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan 

dengan keseluruhan perilaku manusia dalam hubungannya dengan masyarakat atau 

institusi suatu tanggung jawab bahkan mempunyai kekuatan dinamis untuk 

mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Dari konsepsi 

tanggung jawab itu, maka tanggung jawab mempunyai sifat berlapis ganda dan 

berfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (Organisasi 

dan sosial), yang kedua duanya harus dilakukan secara bersama-sama secara 

seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara pemilik, manejer, 

karyawan, masyarakat, dan sosial  bahkan dengan negara .(Muhammad:2004:153) 

 Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republic 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian 

pelaku usaha diatas cukup luas karena meliputi grosir, pengecer, dan sebagainya. 

Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha ini memiliki persamaan dengan 

pengertian pelaku usaha masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang 

dapat dikualifikasi sebagai pelaku usaha adalah pembuat produk jadi yang dijual 

belikan dalam transaksi perdagangan. (Ahmadi miru dan sutaman yudo:2008:8) 
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2.3.6 Tugas, Wewenangan, dan Manfaat Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 

2.3.6.1  Tugas dan Wewenang BPJS Kesehatan  

    Pentingnya peran BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan 

sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka Undang-Undang 

memberikan batasan fungsi, tugas, dan wewenang yang jelas kepada BPJS. 

Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya 

dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja BPJS tersebut 

secara transparan. Fungsi Undang-Undang BPJS ialah untuk untuk menentukan 

bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan jaminan kesehatan. 

Jaminan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial 

dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS 

Kesehatan bertugas untuk: 

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta 

2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja 

3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah 

4. Mengelola dana dari 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 
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7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program 

jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. 

  Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan 

pengelolaan data kepesetaan, pemungutan, pengumpulan termasuk 

menerima iuran bantuan dari pemerintah, pengelolaan dana jaminan sosial, 

pembayaran manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan dan tugas 

penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial 

dan keterbukaan informasi. 

2.3.6.2  Manfaat BPJS Kesehatan 

 Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang 

bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan 

medis sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Dalam 

pelaksanaan BPJS Kesehatan ada manfaat yakni sebagai berikut : 

1. Pelayanan promotif dan preventif 

2. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 

3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi  spesialistik 

4. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai 

dengan indikasi medis 

5. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi 

medis 

6. Rehabilitasi medis 

7. Pelayanan Darah 
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8. Pelayanan kedokteran forensik klinik 

9. Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di fasilitas 

kesehatan 

10. Pelayanan keluarga berencana 

11. Perawatan inap non intensif 

12. Perawatan inap diruang intensif. 

 Setiap Peserta BPJS Kesehatan yang dalam penelitian ini adalah para 

pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaan atau usaha yang harus dapat izin 

usaha . Perusahaan atau pelaku usaha wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai 

anggota BPJS Kesehatan. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja 

disektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi 

anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar 

iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan. 

 Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap 

pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki 

jaminan kesehatan tersebut. 

 

 

 

 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

BAGAN 1.1 IMPLEMENTASI PP NO.86 TAHUN 2013 
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Penerapan sanksi pelayanan publik izin usaha 

pada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan 

pekerjanya dalam program JKN-KIS 

 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pengenaan sanksi administrasi kepada pemberi kerja selain 

penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, 

dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial. 

2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2017 Tentang 

Konfirmasi status kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan 

jaminan sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan publik tertentu 

dilingkungan Pemerintah Kota Semarang. 

 
 

 Implementasi Peratutran 

Pemerintah Nomor 86 Tahun 

2013 Terkait Penerapan Sanksi 

Pelayanan Publik bagi Pelaku 

Usaha yang tidak mendaftarkan 

pekerjanya di BPJS Kesehatan  

Faktor yang mempengaruhi 

Implementasi sanksi pelayanan 

publik terhadap pelaku usaha 

yang tidak mendaftarkan 

pekerjanya di BPJS Kesehatan 

1. Teori Penegakan Hukum 

2. Teori Sistem Hukum 
1. Teori Implementasi  

2. Teori Sistem Hukum  

1. Pendekatan Penelitian Kualitatif 

2. Jenis Penelitian Yuridis Empiris  

Diharapkan penerapan sanksi Pelayanan Publik bagi peserta Non PBI yakni pemberi 

kerja selain penyelenggara negara efektif untuk diterapkan. Dan dapat menanggulangi 

angka defisit yang naik setiap tahunnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 

2013 terkait sanksi pelayanan publik izin usaha pada pelaku usaha yang 

tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan Kota Semarang sedikit 

berbeda dengan prakteknya. Dalam penerapannya, Sanksi pelayanan publik  

bagi pelaku usaha sejauh ini belum diterapkan karena belum ada pelaku 

usaha yang mendapat sanksi pelayanan publik, penerepan sanksi hanya 

sebatas sanksi administrasi karena sejauh ini pihak BPJS Kesehatan Kantor 

Cabang Semarang masih memberlakukan sistem dalam jaringan dalam 

penerapan sanksi, dalam sistem dalam jaringan tersebut yang bekerjasama 

dengan instansi pemerintah daerah yakni Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Semarang yang 

menggunakan Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu (SIIMUT) Sistem 

ini hanya bisa memberikan sanksi sebatas secara otomatis sistem tidak bisa 

berlanjut ketahap selanjutnya apabila pihak pelaku usaha atau pemberi kerja 

belum memenuhi persyaratan salah satunya harus mendaftarkan pekerjnya 

di BPJS Kesehatan. Dari pihak BPJS Kesehatan sendiri belum menertibkan 

secara langsung ke lapangan pemberian sanksi pada pelaku usaha yang 

belum mendapatkan izin usaha tetapi masih dengan bebas menjalankan 
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usahanya dan otomatis para karyawan atau pekerjanya tidak di daftarkan di 

BPJS Kesehatan.  

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi sanksi pelayanan publik bagi 

pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS kesehatan di kota 

Semarang ada beberapa faktor diantaranya Faktor pendukung dari pelaku 

usaha, Faktor Kesadaran dari pelaku usaha, Faktor Kepercayaan. Dan 

Faktor penghambatnya adalah Faktor kurangnya pemahaman tentang BPJS 

Kesehatan, Faktor Prejudice. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang 

penulis perlu garis bawahi, yaitu BPJS Kesehatan kurang melakukan 

monitoring terhadap instansi terkait yang ikut andil dalam pelaksaan sanksi 

pelayanan publik serta kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha yang 

belum mendaftakan pekerjanya ke BPJS Kesehatan. 

 

5.2  Saran  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis 

berikan yaitu : 

1. Demi terlaksananya program jaminan sosial secara utuh, BPJS dinilai perlu 

lebih gencar melakukan sosialisasi karena masih ada pelaku usaha – pelaku 

usaha tertentu yang belum mendaftarkan para pekerjanya dalam Program 

jaminan sosial yakni BPJS Kesehatan, Padahal mendaftarkan para 

pekerjanya adalah suatu hal yang wajib dilakukan bagi pelaku usaha yang 

masuk dalam kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah/Kota. 
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Selain itu juga harus ada monitoring dari BPJS Kesehatan untuk instansi 

terkait apakah pelaksaan sanksi sudah berjalan secara efektif atau tidak. 

2. Selain sistem kewajiban peserta yang harus diperbaiki sistem pemenuhan 

hak peserta juga harus diperbaiki. Untuk menarik Peserta BPJS Kesehatan 

agar lebih patuh dalam administrasi terkait BPJS Kesehatan dan dari BPJS 

Kesehatan lebih memperbaiki sistem yang berkaitan dengan pemenuhan 

Hak untuk para peserta agar peserta lebih taat dalam memenuhi 

kewajibannya sebagai peserta. 

3. Bagi Pemerintah daerah seharusnya juga ikut serta memaksimalkan 

program ini karena Dukungan dan peran serta pemerintah daerah sangatlah 

menentukan dalam memaksimalkan program JKN-KIS agar setidaknya 

dapat mengurangi angka devisit maupun penunggakan peserta BPJS 

Kesehatan dan bisa menambah angka kepatuhan peserta BPJS Kesehatan. 

Dengan cara menginstruksikan dinas-dinas terkait yang sesuai kebutuhan 

dari BPJS Kesehatan untuk berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dalam 

melaksanakan sanksi pelayanan publik tersebut.  

4. Bagi pelaku usaha hendaknya mencari informasi mengenai kewajiban 

mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan meskipun belum mendapatkan 

sosialisasi atau informasi secara lisan dari pihak BPJS Kesehatan.  





 
 

108 
 

                                     DAFTAR PUSTAKA 

BUKU 

Ali, Achmad. 2011. Menguak Takbir Hukum. Ghalia Indonesia. Bogor.  

Asyahadie, H. Zaeni, 2013, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di 

Indonesia,Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: PT. Rineka Cipta 

Ali, Achmad. 2011. Menguak Takbir Hukum. Ghalia Indonesia. Bogor.  

BPJS Kesehatan. 2013. Buku Saku FAQ ( Freguently Asked Questions ) BPJS 

Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta 

_________. 2014 . Pedoman Umum tata kelola pemerintahan yang baik (Good 

Governanc) BPJS Kesehatan. Jakarta. 

Budiono,MA,2005, Kamus besar bahasa indonesia, Surabaya: Karya Agung 

Burhan, Ashshofa. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 

Manulang, Sanjun H. 1990, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di 

Indonesia,Jakarta : Rineka Cipta 

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 

Moleong, Lexy. J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Muhammad, Abdulkadir.2011. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung : PT Citra 

Aditya Bakti 

Juniarso, Ridwan. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan 

Publik. Bandung: Nuansa. 

Putri, Asih Eka, 2014, Seri Buku Saku-3, Paham Tranforrmasi Jaminan Sosial 

Indonesia , Friedrick-Ebert-Stiftung , Kantor Perwakilan Indonesia 

Rahardjo, Soetjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat.Bandung : Angkasa 

Sastrawidjaja, Man Suparman. 2003. Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat 

Berharga. Bandung : PT Alumni 



109 
 

 
 

Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. Metodologi Penelitian Hukum. Semarang: Ghalia 

Indonesia. 

ARTIKEL/KARYA ILMIAH 

 

Suharto, Edi. 2006. Negara Kesejahteraan dan Reinventing. Depsos. : 4-10. 

Rodiyah. 2013. Aspect Democracy in The Formation of Regional Regulation (Case 

Study The Formation of Regional Regulation About Educaqtion in 

Perspective Socio-Legal). International Journal of Business and Law.  

Vol.2: 54 

Aninda, Sjamsiar, Lely.2017. Evaluasi Program Jaminan Kesehatan 

Nasional(Studi program BPJS Kesehatan pada tenaga kerja 

disurabaya tahun 2014-2016) .Natapraja Jurnal Kajian Ilmu 

Administrasi Negara. Vol.5: 18-17 

Trisna widada, Agus, Lutfan.2017. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan masyarakat 

. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol.23 :199-216 

Ita listiyana, Eunike Raffy.2017.Analisis Kepuasan Jaminan Kesehatan Nasional 

Pada Pengguna BPJS Kesehatan di Kota Semarang . Unnes Journal 

of Public Health. Vol. 6:1-6 

Wilper, A.P, Wollhan Dler, S, KE, Bor, D.H, & Himmelstein, D.U. 2009. Healt 

Insurance and Mortalitity in US Adults. American Journal of Public 

Healt,99 (12):2289-2295 

SKRIPSI 

Ika Arif Wijayani, (2017). Penegakan Hukum terhadap perusahaan yang tidak 

mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang 

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2013).( Program 

Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang) 

WEBSITE 

http://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/2019/10/17/artikel/amp/sanksi-

bagi-penunggak-iuran-bpjs-kesehatan-dan-bpjs-ketenagakerjaan-catat-nih 

(Diakses pada hari Selasa, 12 November 2019, Pukul 20.35 WIB) 

http://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/2019/10/17/artikel/amp/sanksi-bagi-penunggak-iuran-bpjs-kesehatan-dan-bpjs-ketenagakerjaan-catat-nih
http://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/2019/10/17/artikel/amp/sanksi-bagi-penunggak-iuran-bpjs-kesehatan-dan-bpjs-ketenagakerjaan-catat-nih


110 
 

 
 

https://m.detik.com/finance/moneter/d-4674856/bpjs-kesehatan-makin-tekor-dari -

tahun-ke-tahun-begini-datanya . ( Diakses tanggal 4 Desember 2019, Pukul 20.20) 

 

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan sanksi 

Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain penelenggara Negara Dan Setiap 

Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 

Intruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Konfirmasi status 

kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan dalam 

pemberian pelayanan publik tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Semarang 

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan atas 

Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Tata cara Penagihan, Pembayaran, dan pencatatan iuran Jaminan Kesehatan 

dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan 

Kesehatan.  

 

 

 

 

 

 

 


	8111416026_Siti Muafifah_Ilmu Hukum1.pdf (p.1-55)
	8111416026_Siti Muafifah_Ilmu Hukum2.pdf (p.56-62)

