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SAMARINDA, KALTIM POST - Respons Warga Kaltim setelah naiknya premi 

asuransi BPJS Kesehatan, layanan belum berubah, ramai-ramai turun kelas. Tahun ini, iuran 

premi asuransi BPJS Kesehatan naik. Pro-Kontra terjadi di masyarakat. Ada yang tak setuju, 

ada pula yang setuju. Kenaikan iuran BPJS itu dua kali lipat untuk kelas I dan II. Peraturan 

Presiden (Prepres) Nomor 75 Tahun 2019 telah terbit. Dalam Perpres itu memuat kenaikan 

iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III, dari semula Rp 25,5 ribu per bulan menjadi Rp42 ribu. 

Lalu kelas II dari Rp51 ribu jadi Rp110 ribu. Kemudian kelas I naik dari Rp80 ribu jadi 

Rp160 ribu. 

Fatimah (35), jadi orang yang tak setuju dengan kenaikan ini. Warga Samarinda yang 

juga peserta BPJS Kesehatan itu memilih turun kelas. Dari semula kelas II menjadi kelas III. 

“Di rumah, anggota keluarga ada lima orang. Kalau tetap di kelas II, tiap bulan saya habis 

Rp500 ribu sendiri untuk bayar BPJS saja. Pakainya juga belum tentu sebulan sekali,” kata 

perempuan yang sehari-hari berdagang di pasar itu. Fatimah memahami jika konsep BPJS 

Kesehatan adalah gotong royong. Namun baginya, hal itu belum pas untuk masyarakat 

Indonesia yang penghasilannya masih terbatas. Dia merujuk negara-negara lain yang bisa 

memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk warganya.  

Namun, pendapat berbeda diutarakan Muhammad Hidayat (30). Warga Palaran, 

Samarinda itu mengaku tak masalah jika BPJS Kesehatan naik. Toh, pada dasarnya BPJS 

Kesehatan itu seperti asuransi. Dibandingkan asuransi lain, BPJS Kesehatan lebih murah. 

Pekerja di salah satu perusahaan swasta di bidang keuangan di Samarinda itu mengatakan, 

bila premi BPJS Kesehatan yang menanggung adalah kantornya. Sehingga, dia tidak begitu 
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merasakan kenaikannya. “Mungkin efek psikisnya beda ya antara dipotong sebelum kita 

menerima gaji. Sama mengeluarkan sendiri dari gaji yang diterima,” imbuhnya. 

Dayat mengaku merasakan banyak manfaat BPJS Kesehatan. Ketika istrinya 

melahirkan dengan mekanisme caesar pertengahan 2019 lalu, dia tidak perlu bingung cari 

biaya persalinan. Semua ditanggung BPJS Kesehatan. “Kalau pelayanannya ya bagus saja 

sih. Saya pilih-pilih rumah sakitnya. Kalau rumah sakit yang ramai, dokternya kurang teliti 

karena harus cepat,” ungkap ayah dua anak itu. Tim Riset Kaltim Post pun melakukan 

penelitian soal tanggapan masyarakat terhadap kenaikan iuran BPJS itu. Awak Tim Riset 

Kaltim Post, Syafitri menyebut bila mayoritas responden yang disurvei tak setuju iuran BPJS 

Kesehatan naik. 

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Samarinda Ahmad 

Zainuddin menuturkan geliat masyarakat yang hendak turun kelas terasa sejak akhir 

Desember 2019. “Saat itu, tiap hari rata-rata sekitar 200 KK (kepala keluarga) meminta turun 

kelas,” ucap Zainuddin. Pekan awal Januari, jumlahnya berkurang jadi sekitar 80 KK. Kini, 

berkurang lagi jadi sekitar 20 KK tiap harinya. Mereka yang turun kelas ini semua anggota 

keluarganya harus turun. Jadi tidak ada perbedaan kelas dalam satu kartu keluarga. 

Dikatakan, saat ini perusahaan yang hendak berdiri mesti mendaftarkan BPJS Kesehatan 

untuk karyawannya. Fasilitas pendaftaran BPJS untuk badan usaha pun sudah terintegrasi di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf menyampaikan bahwa terkait 

kenaikan iuran BPJS ada syarat dan ketentuan yang berlaku bagi peserta mandiri yang 

dimungkinkan beralih ke peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran). Menurutnya, kemudahan 

pengalihan itu tercantum pada Pasal 20 dan Pasal 21 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan. “Peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran dapat dialihkan sebagai 

PBI Jaminan Kesehatan untuk menjamin keberlanjutan kepesertaannya tanpa harus melunasi 

tunggakan iuran terlebih dahulu,” ujar Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/1/2020). 

Terkait mekanisme, Iqbal menyampaikan bahwa ada beberapa prosedur yang harus dilakukan 

untuk memenuhi ketentuan dari Dinas Sosial (Dinsos). Untuk meningkatkan kualitas dan 

kesinambungan program JKN perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam 

Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan (yang mengatur besaran iuran). 

Sumber berita: 
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2. https://bisnis.tempo.co/read/1265971/jokowi-teken-perpres-75-tahun-2019-iuran-bpjs-

kesehatan-naik/full&view=ok, Jokowi Teken Perpres 75 Tahun 2019, Iuran BPJS 

Kesehatan Naik, diposting 29 Oktober 2019, diakses 30 Januari 2020. 

3. https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/09/130155865/iuran-bpjs-naik-ini-prosedur-

peserta-mandiri-menjadi-pbi?page=all Iuran BPJS Naik, Ini Prosedur Peserta Mandiri 

Menjadi PBI, diposting 9 Januari 2020, diakses 31 Januari 2020. 

Catatan: 

➢ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Perpres Nomor 82 tahun 

2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan iuran BPJS ditegaskan dalam Pasal 34 

Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yaitu untuk Kelas I sebesar Rp160.000/orang/bulan, Kelas 

II sebesar Rp110.000,00/orang/bulan dan Kelas III sebesar Rp42.000,00/orang/bulan. 

➢ Adapun syarat untuk menjadi PBI Jaminan Kesehatan tercantum dalam Pasal 5 Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, yakni: 

- PBI merupakan penduduk WNI 

- Memiliki NIK yang terdaftar di Direktorat Jenderal yang menangani bidang 

kependudukan dan  catatan sipil, dan 

- Terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. 
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