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ABSTRAK 

 Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan 

Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) di Kelurahan Tanjungpinang 

Timur. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

kebijakan Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) di Kelurahan 

Tanjungpinang Timur. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis dan 

sumber data adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan 

observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan Sesuai dengan 

penelitian yang berupa deskriptif kualitatif maka analisa yang dipakai berupa non-

statistik yaitu berupa penjelasan dengan kata-kata, dimana memakai suatu teknik 

yang disebut teknik triangulasi 

 Hasil penelitian menunjukkan Salah satu hal yang dilakukan untuk 

melaksanakan kebijakan program Askesos ini adalah memberikan informasi 

secara langsung kepada masyarakat dari pemerintah berdasarkan UU Nomor 11 

Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Dalam pelaksanaan kebijakan program 

Askesos ini tahapan yang dilakukan adalah melakukan komunikasi kepada 

masyarakat melalui sosialisasi terkait manfaat yang dirasakan bagi masyarakat 

yang mengikuti program Askesos. Pada prosesnya, pelayanan ASKESOS di 

Kelurahan Tanjungpinang Timur direalisasikan melalui tata cara 

pengadministrasian yang bertujuan untuk mengatur dan mengukur kelayakan 

penerimaan pelayanan yang dilakukan melalui tahapan pendaftaran peserta, 

penarikan iuran atau premi, pengajuan dana klaim/pertanggungan, pembayaran 

dana klaim/pertanggungan. Kendala yang dirasakan dari pelaksanaan Askesos 

dari sudut pandang masyarakat adalah kurangnya sosialisasi akibatnya peserta 

belum paham tentang kemanfaatan Askesos, kurang pembekalan bagi pelaksana 

Askesos, kurang koordinasi bagi pihak-pihak terkait pelaksanaan Askesos, kurang 

dukungan dana operasional, khususnya bagi tim pengelola, pengendali, 

pendamping, sehingga berpengaruh pada kinerja, dan tidak jelasnya pengelolaan 

dana klaim pasca berakhirnya masa pertanggungan. Selain itu hambatan lainnya 

adalah ketidakmampuan dalam membayar iuran hal ini dikarenakan penghasilan 

pekerja disektor informal yang rendah dan tidak teratur menjadi hambatan besar 

dalam memastikan sumber daya yang aman. Situasi ini mempersulit penghitungan 

upah bulanan kotor atau bersih yang diperoleh sehingga tidak dapat diandalkan. 

Kondisi ini membuat sebagian besar pekerja di sector perekonomian informal 

tidak mampu membayar iuran jaminan social. 

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) 

 



ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the implementation of the Social 

Welfare Insurance Program policy (ASKESOS) in the Village of East 

Tanjungpinang. To identify any obstacles encountered in the implementation of 

the Social Welfare Insurance Program policy (ASKESOS) in the Village of East 

Tanjungpinang.  

This type of research is descriptive research.  

Types and sources of data are primary data and secondary data collection 

techniques with observation and interviews. Appropriate analytical techniques 

used to study the form of qualitative descriptive analysis used in the form of non-

statistical explanation in the form of words, which uses a technique called 

triangulation techniques 

           The results show One of the things being done to implement this policy 

Askesos program is to provide information directly to the public of government 

based on Law Number 11 Year 2009 on Social Welfare in the implementation of 

this policy Askesos program steps being taken are communicated to the public 

through the socialization benefits felt for the people who follow the program 

Askesos. In the process, ASKESOS service in the Village of East Tanjungpinang 

realized through the administration procedures that aim to organize and measure 

the feasibility of acceptance of services performed through the stages of 

participant registration, dues or premiums, filing claims fund / insurance 

coverage, payment of money claims / coverage. Perceived constraints of 

implementation Askesos from a community perspective is the lack of socialization 

as a result of participants not understand about the usefulness Askesos, less 

provisioning for implementing Askesos, lack of coordination for the 

implementation of the relevant parties Askesos, lack of operational funding, 

especially for the team managers, controllers, companion , so the effect on 

performance, and the lack of clarity about the management of the funds after the 

expiration of the insurance claim. In addition, other barriers are failure to pay 

dues this is because the informal sector workers earning low and irregular as a 

major obstacle in ensuring a secure resource. This situation complicates the 

calculation of gross or net monthly wage earned so unreliable. These conditions 

make the most of the workers in the informal economy sector can not afford to pay 

social security contributions.  

 

Keywords: Implementation, Policy, Social Welfare Insurance (Askesos) 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Perkembangan Kota Tanjungpinang yang sudah demikian pesat, tidak terlepas dari 

pertumbuhan penduduk yang demikian pesat juga. Perkembangan dan pertumbuhan yang 

terjadi harus seimbang sehingga roda perekonomian bisa tumbuh dengan baik juga. 

Dalam hal ini, upaya pemerintah dalam konteks penanggulangan kemiskinan tidak hanya 



berorientasi pada bantuan secara lansung atau pemberian semata” memberi ikan ”. 

Banyak evaluasi yang menyebutkan bahwa pola bantuan yang semata-mata hanya 

menitik beratkan pada pemberian materi semata masih banyak yang kurang tepat sasaran 

bahkan nilai edukasinya minim dan banyak memunculkan masalah baru berupa rasa ” 

ketergantungan ”. 

Searah perwujudan sinergisitas, kemitraan atau channeling maka BKM selalu 

membuka diri dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu dari pemerintah 

maupun non pemerintah yang memang memilki orientasi atau program untuk membantu 

masyarakat yang kurang mampu dan memerlukan bantuan. Pengembangan program ini 

tidak lepas dari kebijakan dari pemerintah yang berkeinginan mengentaskan kemiskinan 

yang ada khususnya di wilayah Kelurahan Tanjungpinang Timur, sehingga tidak hanya 

itu tapi juga memperluas jangkauan bantuan pada masyarakat pemamfaat sehingga akan 

muncul nilai-nilai positif pada masyarakat miskin, dari nilai-nilai yang ada di ASKESOS 

yaitu kepedulian, kebiasaan menabung, tertib administrasi dan sebagainya. 

Program Asuransi Kesejahteraan Sosial ini juga sebagai stimulan Badan 

Keswadayaan Masyarakat ( BKM ) untuk belajar membangun kerjasama kemitraan yang 

baik dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Program yang 

berjalan tentunya disesuaikan dengan ketentuan dan petunjuk-petunjuk umum maupun 

teknis dari Leading Sektor Program Askesos yaitu Kementrian Sosial Republik Indonesia 

juga dari Dinas Sosial Provinsi Kepulaaun Riau maupun Kota Tanjungpinang. Program 

ini akan disejalankan dengan program yang telah ada sebelumnya di BKM seperti 

Kegiatan Pinjaman Bergulir, Kegiatan Sosial Produktif, dan Lingkungan Produktif.  

Program yang berjalan telah melibatkan masyarakat miskin dan ada kegiatan pertemuan 

dan pembayaran angssuran bulanan. Hal ini untuk memudahkan bila ada kegiatan 

menabung dan sebagainya dalam konteks Askesos khususnya bagi warga Kelurahan 

Tanjungpinang Timur. 

Kebijakan pemerintah dalam hal tercapainya program Askesos ini supaya berjalan 

dengan baik adalah sebagai perlindungan sosial terhadap hak-hak dasar warga masyarakat 

yang rentan dan tidak mampu untuk mendapatkan akses pelayanan sistem Jaminan Sosial, 

kemudian penetapan legislasi berupa perundang-undangan bagi penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesejahteraan Sosial, membentuk dan mengembangkan kelembagaan 

di bidang pengembangan sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial serta peningkatan kualitas 

manajemen pelayanan sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial dalam mengelola Asuransi 

Kesejahteraan Sosial (ASKESOS). 



Landasan hukum dari kebijakan program Asuransi Kesejahteraan Sosial 

(ASKESOS) ini supaya berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah secara 

bertahap telah disesuaikan seiring perkembangan yang terjadi yaitu 

1. UUD 45 Pasal 27 Ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

2. UUD 45 Pasal 34 Ayat (2) menyatakan, “Negara mengembangkan sistem jaminan 

sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. 

3. Keputusan Menteri Sosial RI No.51 Tahun 2003 tentang Program Jaminan Sosial 

bagi Masyarakat rentan dan tidak mampu melalui Pola Asuransi Kesejahteraan 

Sosial dan bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen. 

4. Keputusan Menteri Sosial RI No.63 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Asuransi 

Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Rentan. 

Dari penjelasan-penjelasan diatas, peneliti merasa perlu mengkaji lebih mendalam 

dan menuangkannya ke dalam penelitian ini dengan judul penelitian sebagai berikut: 

“Implementasi Kebijakan Program Asuransi Kesejahteraan Sosial di Kelurahan 

Tanjungpinang Timur” 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada serta gejala-gejala masalah yang telah 

diuraikan tersebut, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Program Asuransi Kesejahteraan Sosial 

(ASKESOS) di Kelurahan Tanjungpinang Timur? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan 

Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) di Kelurahan 

Tanjungpinang Timur? 

3. Apa saja hasil yang telah dicapai dalam rentang waktu yang begitu singkat 

dalam pelaksanaan Program Asuaransi kesejahteraan Sosial (ASKESOS) 

tersebut? 

4. Mengapa Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) hanya berjalan 

sementara saja dan itu sangat singkat sekali pelaksanaannya, yaitu dari 

tahun 2012 dan berakhir di tahun 2013?  

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 



a. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Program Asuransi 

Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) di Kelurahan Tanjungpinang 

Timur. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kebijakan Program Asuransi Kesejahteraan Sosial 

(ASKESOS) di Kelurahan Tanjungpinang Timur.. 

4. Metode Penelitian 
 

Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif yaitu metode ini bertujuan untuk 

menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsunng pada saat dilakukan riset dan 

memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Menurut Nasir (1983:63)  menjelaskan 

bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifatserta hubungan fenomena yang diselidiki. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pemerintah 

Menurut Easton dalam Tachjan (2006:14) pemerintah adalah “authorities in 

a poliyical system” yaitu para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat 

masalah sehari-hari dan merupakan tanggung jawabnya.Salah satu masalah publik 

itu adalah masalah tentang jaminan Kesejahteraan sosial masyarakat, karena 

masalah tersebut menyangkut kepentingan umum.Sebagai bagian dari birokrasi 

pemerintah dalam hal ini Kementrian sosial merupakan perpanjangan tangan 

pemerintah dalam pelaksanaan program ini. 

Pemerintah merupakan sistem yang besar didalamnya terdapat komponen-

komponen subsistem yang saling bekerja seperti sistem mesin yang saling 

berinteraksi dan bekerja untuk mencapai tujuannya. Pemerintah sebagai penyedia 

(provider) dan masyarakat adalah konsumen, keduanya saling ketergantungan 

pemerintah butuh masyarakat, begitu juga sebaliknya masyarakat                              

butuh pemerintah. Dapat dikatakan pula bahwa pemerintahan ada karena 

masyarakat begitu juga sebaliknya. Menurut Budiarjo dalam Suryadi, Budi 

(2007:36) Agar peraturan-peraturan di taati dan dengan demikian                       

penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka 



pemerintah memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk 

memaksa kekerasan fisik secara legal, melalui sarana polisi, tentara dan 

sebagainya. 

 

2. Implementasi UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

 Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) merupakan salah satu program guna 

mewujudkan Jaminan Sosial, yang sasarannya adalah pekerja mandiri dan pekerja di 

sektor informal. Program ASKESOS memiliki ciri khusus yang spesifik dibandingkan 

dengan asuransi sosial lainnya. ASKESOS dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 

sosial dan jaminan pertanggungan dalam bentuk pengganti pendapatan keluarga bagi 

pekerja mandiri dan pekerja di sektor informal, terhadap risiko menurunnya tingkat 

kesejahteraan sosial sebagai akibat pencari nafkah utama keluarga menderita sakit, 

kecelakaan, dan/atau meninggal dunia. 

 Bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang 

layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara 

demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan 

pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan bahwa 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-

Undang tentang Kesejahteraan Sosial. 

 Dalam Bagian ketiga pasal 9 tentang Jaminan Sosial berbunyi sebagai berikut: 

a. Jaminan sosial dimaksudkan untuk:  

1). Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia 

terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, 

eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah 

ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.  

2). Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan 

atas jasa-jasanya.  



b. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 

dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung 

berkelanjutan.  

c. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 

dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. 

  Sedangkan dalam pasal 10 tentang Jaminan Sosial berbunyi sebagai   berikut: 

a. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga 

negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan 

mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.  

b. Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah. 

 Adapun tujuan dari Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) adalah 

Memberikan perlindungan sosial bagi pekerja mandiri dan pekerja di sektor informal dari 

kemungkinan risiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama 

dalam keluarga mengalami gangguan, seperti menderita sakit, kecelakaan, dan/atau 

meninggal dunia. Memperkuat ketahanan keluarga rentan terhadap risiko menurunnya 

tingkat kesejahteraan sosial melalui pemeliharaan pendapatan (income maintenance). 

Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat dalam menyediakan perlindungan sosial 

berbasis masyarakat. 

 Berdasarkan BAB II Pasal 2 Asas dan Tujuan, penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial dilakukan berdasarkan asas: 

a. kesetiakawanan;  

b. keadilan;  

c. kemanfaatan;  

c. keterpaduan;  

d. kemitraan;  

e. keterbukaan;  

f. akuntabilitas;  

g. partisipasi;  

h. profesionalitas; dan  

i. keberlanjutan.  

 Dalam Pasal 3 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan sebagai berikut: 



a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;  

b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;  

c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani 

masalah kesejahteraan sosial;  

d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia 

usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan 

berkelanjutan;  

e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; 

dan  

f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  

 Adapun landasan hukum terkait Asuransi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai 

berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tetang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial. 

b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. 

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 51/HUK/2003 tentang Program 

Jaminan Sosial bagi Masyarkat Rentan dan Tidak Mampu melalui Pola 

Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial dan 

bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen. 

e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 63/HUK/2003 tentang Pelaksanaan 

Asuransi Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Rentan. 

f. Keputusan Direktur Jenderal bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 

23/BJS/2005 tentang Panduan Umum Jaminan Kesejahteraan Sosial. 

g. Keputusan Direktur Jenderal bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 

25/BJS/V/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat rentan melalui Asuransi 

Kesejahteraan Sosial (ASKESOS). 

 Adapun kebijakan dan strategi pemerintah Asuransi Kesejahteraan Sosial 

(ASKESOS): 

a. Kebijakan 



1). Perlindungan sosial terhadap hak-hak dasar warga masyarakat yang 

rentan dan tidak mampu untuk mendapatkan akses pelayanan sistem 

Jaminan Sosial. 

2). Penetapan legislasi berupa perundang-undangan bagi penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesejahteraan Sosial. 

3). Membentuk dan mengembangkan kelembagaan di bidang 

pengembangan sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial. 

4). Peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat secara 

terarah, terencana, terorganisir, dan melembaga atas dasar solidaritas, 

kegotongroyongan, serta swadaya dalam melaksanakan sistem 

Jaminan Kesejahteraan Sosial. 

5). Melestarikan dan meningkatkan kemanfaatan kearifan lokal sebagai 

salah satu bentuk perlindungan sosial yang berakar dari budaya 

bangsa. 

6). Peningkatan kualitas manajemen pelayanan sistem Jaminan 

Kesejahteraan Sosial dalam mengelola Asuransi kesejahteraan Sosial 

(ASKESOS). 

b. Strategi 

1). Perlindungan Sosial, yaitu memberikan perlindungan terhadap para 

peserta ASKESOS (pekerja mandiri dan pekerja di sektor informal) 

dan keluarganya dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. 

2). Inisiasi Undang-Undang, yaitu penyiapan Undang-Undang yang 

didukung konsep yang mantap dan dapat diterapkan (feasible), 

sehingga Undang-Undang Jaminan Kesejahteraan Sosial sebagai 

payung bagi penyelenggaraan Program Jaminan Kesejateraan Sosial 

dapat diterapkan secara nasional. 

3). Kemitraan Sosial, yaitu adanya kerja sama, kepedulian, kesetaraan, 

kebersamaan, dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan antara 

pihak-pihak yang bermitra dalam penyelengaraan Program Jaminan 

Kesejahteraan Sosial yang meliputi Lembaga-lembaga Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah, Departemen Sosial, Instansi 

sosial/Dinas Sosial, Departemen atau Dinas yang terkait, Organisasi 



Sosial/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh 

masyarakat/tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya. 

4). Advokasi Sosial, yaitu adanya upaya memeberikan pendampingan, 

perlindungan, dan pembelaan terhadap hak-hak dasar warga 

masyarakat yang rentan dan tidak mampu untuk mendapatkan akses 

pelayanan Sistem Jaminan Sosial. Dengan menyiapkan dan membuat 

bahan rancangan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-

undangan tentang Sistem Jaminan sosial, sehingga hak-hak mereka 

tidak dilanggar oleh pihak lain. 

5). Memfasilitasi, melindungi, meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta 

mengembangkan bentuk-bentuk kearifan lokal yang melaksanakan 

Sistem Jaminan Sosial/Perlindungan Sosial untuk pengembangan 

masyarakat dalam komunitas lokal. 

6). Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, yaitu 

mengandung makna peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku 

Program jaminan kesejahteraan sosial, termasuk aparatur Pemerintah 

di tingkat pusat dan daerah, masyarakat/Organisai Sosial/dunia usaha, 

serta penerima pelayanan, untuk mencegah dan mengatasi masalah 

yang ada serta merealisasikan aspirasi dan harapan dalam peningkatan 

kualitas hidupnya. 

 

C. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM ASURANSI 

KESEJAHTERAAN SOSIAL (ASKESOS) DI KELURAHAN 

TANJUNGPINANG TIMUR 

 

1. Pelaksanaan Kebijkan Program Asuransi Kesejahteraan Sosial 

(ASKESOS) di Kelurahan Tanjungpinang Timur 

Berkaitan dengan kebijakan program Askesos, berdasarkan hasil wawancara 

kebijakan yang diambil pemerintah dalam Program Asuransi Kesejahteraan Sosial 

(ASKESOS) di Kelurahan Tanjungpinang Timur adalah: 

1. Perlindungan sosial terhadap hak-hak dasar warga masyarakat yang rentan 

dan tidak mampu untuk mendapatkan akses pelayanan sistem Jaminan 

Sosial. 



2. Penetapan legislasi berupa perundang-undangan bagi penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesejahteraan Sosial. 

3. Membentuk dan mengembangkan kelembagaan di bidang pengembangan 

sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial. 

4. Peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat secara terarah, 

terencana, terorganisir, dan melembaga atas dasar solidaritas, 

kegotongroyongan, serta swadaya dalam melaksanakan sistem Jaminan 

Kesejahteraan Sosial. 

5. Melestarikan dan meningkatkan kemanfaatan kearifan lokal sebagai salah 

satu bentuk perlindungan sosial yang berakar dari budaya bangsa. 

6. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan sistem Jaminan Kesejahteraan 

Sosial dalam mengelola Asuransi kesejahteraan Sosial (ASKESOS). 

Dasar hukum pelaksanaan ASKESOS di Kelurahan Tanjungpinang Timur 

adalah: 

1. Undang-undang No.6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial. 

2. Undang-undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

3. Keputusan Menteri Sosial RI No.51 tahun 2003 tentang Program Jaminan 

Sosial bagi Masyarakat Rentan dan tidak mampu melalui Pola Asuransi 

Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen. 

Askesos diberikan kepada Kepala Keluarga  dengan mengutamakan Kepala 

Keluarga. Sebagai syarat untuk menjadi peserta Askesos, Kepala 

Keluarga  “diwajibkan” untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam 

Program Askesos. 

Terkait pelaksanaan kebijakan Askesos berikut ini hasil wawancara yang 

diajukan kepada salah satu pengelola kegiatan askesos terkait tujuan dari adanya 

Askesos, dan beliau mengungkapkan: 

“Askesos diberikan dalam rangka mengganti pendapatan Kepala Keluarga 

yang hilang atau menurun  karena kepala keluarga  sebagai pencari nafkah 

utama tidak dapat bekerja lagi karena mengalami kecelakaan kerja, sakit 

akibat hubungan kerja dan meninggal dunia. Selain itu melalui Askesos 

diharapkan mampu mempertahankan tingkat pendapatan  yang ada selama 

ini. Jika terjadi kecelakaan atau meninggal dunia, peserta Askesos dapat 

memanfaatkan dana klaim Askesos memenuhi kebutuhan . Pada sisi lain, 

klaim Askesos dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan modal 

usaha (income generating)  yang sudah berjalan selama ini. Dengan 



demikian keberlangsungan usaha  dalam rangka memenuhi kebutuhan 

keluarga dapat terpenuhi dan kesejahteraan semakin meningkat karena 

adanya investasi modal dalam usaha yang dikembangkan”. (21 Juli 2014, 

10:25 WIB) 

 

Dana klaim Askesos tidak digunakan untuk membiayai kesehatan keluarga 

karena variabel ini sudah ditanggung oleh layanan kesehatan melalui layanan 

Jamkesmas atau Jamkesda bagi masyarakat miskin termasuk pekerja sektor 

informal. Dana jaminan Askesos juga tidak digunakan untuk biaya pendidikan 

karena biaya pendidikan sudah gratis melalui dana BOS dan bantuan lainnya. 

Dana jaminan Askesos dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

keluarga sehari-hari sebagai pengganti pendapatan karena kepala keluarga sebagai 

pencari nafkah utama mengalami kecelakaan, sakit akibat hubungan kerja atau 

meninggal dunia sehingga tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga sehari-hari. 

Sesuai amanat UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS (Badan Pengelola 

Jaminan Sosial) pelaksana BPJS ketenagakerjaan adalah PT. Jamsostek Persero 

selaku BUMN yang memberikan pertanggungan terhadap kecelakaan kerja 

terhadap pekerja sektor informal dengan produk Jaminan TKLHK (Tenaga Kerja 

Luar Hubungan Kerja). Oleh karena itu dalam melaksanakan Askesos melakukan 

kerjasama dengan PT. Jamsostek Persero.   

Ada 2 jenis manfaat pertanggungan yang diberikan PT. Jamsostek Persero 

kepada peserta Askesos, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, 

sebagaimana dapat dijelaskan dibawah ini: 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

JKK merupakan perlindungan bagi kepala keluarga  peserta Askesos yang 

bekerja pada sektor informal jika terjadi kecelakaan pada saat kepala 

keluarga  melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya (profesinya) yang 

tercantum pada saat pendaftaran (maksimal 2 pekerjaan), termasuk saat kepala 

keluarga  berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali ke 

rumah. 

PT. Jamsostek Persero sebagai mitra kerja Askesos akan memberikan 

jaminan kompensasi dan rehabilitasi bagi kepala keluarga peserta Askesos yang 

mengalami kecelakaan pada 2 jenis pekerjaan yang terdaftar pada saat pendaftaran 



yang dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita 

penyakit akibat hubungan kerja. 

Rincian manfaat berdasarkan besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis 

usaha sebagaimana tercantum pada iuran, adalah sebagai berikut: 

1). Biaya Transport (Maksimum) 

a) Darat/sungai/danau Rp. 750.000,- 

b) Laut Rp. 1.000.000,- 

c) Udara Rp. 2.000.000,- 

2). Bila kepala keluarga peserta Askesos tidak mampu bekerja, mendapatkan 

manfaat sebesar: 

a) Empat (4) bulan pertama, dibayar sebesar 100% x upah sebulan. 

b) Empat (4) bulan kedua, dibayar 75% x upah sebulan. 

c) Seterusnya, dibayar sebesar 50% x upah sebulan. 

3). Biaya pengobatan atau perawatan, mendapatkan manfaat sebesar: 

a) Sakit sebesar maksimum Rp. 20.000.000,- dan; 

b) Pergantian gigi tiruan maksimum Rp. 2.000.000,- 

4). Santunan cacat; 

a) Sebagian- tetap, dibayar sebesar % tabel 1 x 80 bulan upah. 

b) Total-tetap; 

(1). Sekaligus, dibayar sebesar 70% x 80 bulan upah sebulan. 

(2). Berkala (24 bulan) dibayar sebesar Rp. 200.000,- per bulan. 

(3). Kurang fungsi, dibayar sebesar : % kurang fungsi x % tabel x 80 

bulan upah sebulan. 

5). Biaya rahabilitasi diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan 

harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RS Umum Pemerintah dan 

ditambah 140% dari harga tersebut, serta; 

6). Biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp. 2.000.000,- 

a) Prothese/alat pengganti anggota badan. 

b) Alat bantu/orthose (kursi roda) 

7). Penyakit akibat kerja sebanyak 31 jenis penyakit akibat kerja. 

b. Jaminan Kematian (JK) 

 Santunan kematian kepala keluarga  peserta Askesos yang meninggal dunia 

yang diberikan kepada ahli waris yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan 



kerja dengan status aktif. Santunan kematian kepala keluarga peserta Askesos, 

besar manfaat: 

a) Sekaligus 60% x 80 bulan upah sebulan. 

b) Santunan berkala selama (24 bulan) Rp 200.000,- per bulan. 

c) Biaya pemakaman Rp. 2.000.000,- 

 Jaminan kematian kepala keluarga peserta Askesos diperuntukkan bagi ahli 

waris dari peserta Askesos yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. 

Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga peserta 

Askesos baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santuanan berupa uang. 

Manfaat bagi keluarga adalah memberikan manfaat kepada keluarga KSM (sesuai 

dengan PP No 76 tahun 2007), seperti;santunan kematian Rp. 10.000.000,-; 

biaya pemakaman Rp 2.000.000,-;  dan santunan berjaa Rp. 2.000.000,-. 

 Kepala Keluarga  peserta Askesos berkewajiban untuk membayar premi 

sebagai bukti kepesertaan Askesos (Askesos PSI dari PT. Jamsostek Persero). 

Premi Kepala Keluarga KSM  peserta Askesos kepada PT. Jamsostek Persero 

dibayarkan oleh Pemerintah melalui kementerian Sosial RI (sesuai amanat UU No 

11 Tahun 2009) yang pembayarannya dilakukan sesuai ketentuan dan kesepakatan 

PT Jamsostek Persero. 

 Besarnya premi yang harus dibayar oleh Kementerian Sosial RI kepada PT. 

Jamsostek Persero adalah Rp.8.000,-/bulan atau Rp. 96.000,- per tahun per orang 

untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Rp. 2.400,- per bulan atau 

Rp.28.800,- per tahun untuk Jaminan Kematian (JK). Sehingga total premi yang 

harus dibayar setiap tahun adalah Rp. 124.800,- untuk 1 orang Kepala 

Keluarga peserta Askesos. 

 Terkait kebijakan apa saja yang diambil pemerintah khususnya di 

Kelurahana Tanjungpinang Timur dalam pelaksanaan askesos, berikut hasil 

jawaban wawancara responden kepada kepala Lurah Tanjungpinang Timur, dan 

beliau mengungkapkan kebijakan yang dibuat atas pelaksanaan askesos adalah: 

1. “Perlindungan sosial terhadap hak-hak dasar warga masyarakat 

yang rentan dan tidak mampu untuk mendapatkan akses pelayanan 

sistem Jaminan Sosial. 

2. Penetapan legislasi berupa perundang-undangan bagi 

penyelenggaraan Program Jaminan Kesejahteraan Sosial. 

3. Membentuk dan mengembangkan kelembagaan di bidang 

pengembangan sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial. 



4. Peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat secara 

terarah, terencana, terorganisir, dan melembaga atas dasar 

solidaritas, kegotongroyongan, serta swadaya dalam melaksanakan 

sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial. 

5. Melestarikan dan meningkatkan kemanfaatan kearifan lokal sebagai 

salah satu bentuk perlindungan sosial yang berakar dari budaya 

bangsa. 

6. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan sistem Jaminan 

Kesejahteraan Sosial dalam mengelola Asuransi kesejahteraan Sosial 

(ASKESOS).” (21 Juli 2014, 9:15 WIB) 

 

  Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) merupakan sistem jaminan sosial 

yang memberikan perlindungan sosial bagi pekerja mandiri dan pekerja sektor 

informal dalam bentuk jaminan pengganti pendapatan keluarga, yang disebabkan 

peserta atau tertanggung mengalami penurunan atau akibat kehilangan pendapatan 

akibat sakit, kecelakaan atau meninggal dunia. Dari sosialisasi yang dilaksanakan 

oleh petugas pelaksana, maka sebagian peserta telah mengetahui dengan jelas apa 

itu Program Asuransi Kesejahteraan Sosial. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya 

untuk memberikan informasi tentang pentingnya Askesos. Sehingga ada kemauan 

dari berbagai kalangan untuk mendukung dan berperan aktif terwujudnya program 

Askesos. Menurut pengelola kegiatan Askesos 

“Dengan hadirnya Program ini, peserta mengetahui manfaat serta tujuan 

dari program ini. Melalui program ini, peserta juga menjadi tahu bahwa 

program ini akan membantu peserta untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari ketika pencari nafkah menderita sakit, mengalami kecelakaan 

ataupun meninggal dunia. Peserta telah mengetahui dengan jelas alasan 

diselenggarakan program Asuransi Kesejahteraan Sosial. Asuransi 

Kesejahteraan Sosial dilaksanakan untuk memberikan jaminan bagi pekerja 

sektor informal. Dimana pekerja sektor informal jauh dari jangkauan 

jaminan sosial yang selama ini diselenggarakan oleh pemerintah”. (21 Juli 

2014, 10:55 WIB) 

  

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan  hasil analisis yang telah penulis uraiakan sebelumnya tentang 

Implementasi Kebijakan Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Di 

Kelurahan Tanjungpinang Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai               

berikut: 



a. Pelaksanaan Askesos di Kelurahan Tanjungpinang Timur merupakan salah 

satu kelurahan yang memiliki keanggotaan askesos terbanyak di 

Tanjungpinang, namun karena masih kurangnya partisipasi dari masyarakat 

menjadikan program ini tidak berjalan dengan baik. dan yang menjadi 

alasan utama dari pengambilan judul ini adalah penulis ingin mengetahui 

hambatan yang terjadi sehingga pada akhirnya program Askesos ini 

terhentikan. 

b. Salah satu hal yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan program 

Askesos ini adalah memberikan informasi secara langsung kepada 

masyarakat dari pemerintah berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 20009 

tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pelaksanaan kebijakan program 

Askesos ini tahapan yang dilakukan adalah melakukan komunikasi kepada 

masyarakat melalui sosialisasi terkait manfaat yang dirasakan bagi 

masyarakat yang mengikuti program Askesos. Selain itu adapun tahapan 

pelaksanaan kebijakan program Askesos di Kelurahan Tanjungpinang 

Timur menurut salah satu pengelola kegiatan adalah observasi, sosialisasi, 

identifikasi dan seleksi, pemantapan petugas, bimbingan dan motivasi bagi 

calon peserta, pengawasan, pelaporan. Pada prosesnya, pelayanan 

ASKESOS di Kelurahan Tanjungpinang Timur direalisasikan melalui tata 

cara pengadministrasian yang bertujuan untuk mengatur dan mengukur 

kelayakan penerimaan pelayanan yang dilakukan melalui tahapan 

pendaftaran peserta, penarikan iuran atau premi, pengajuan dana 

klaim/pertanggungan, pembayaran dana klaim/pertanggungan. 

c. Kendala yang dirasakan dari pelaksanaan Askesos dari sudut pandang 

masyarakat adalah kurangnya sosialisasi akibatnya peserta belum paham 

tentang kemanfaatan Askesos, kurang pembekalan bagi pelaksana Askesos, 

kurang koordinasi bagi pihak-pihak terkait pelaksanaan Askesos, kurang 

dukungan dana operasional, khususnya bagi tim pengelola, pengendali, 

pendamping, sehingga berpengaruh pada kinerja, dan tidak jelasnya 

pengelolaan dana klaim pasca berakhirnya masa pertanggungan. Selain itu 

hambatan lainnya adalah ketidakmampuan dalam membayar iuran hal ini 

dikarenakan penghasilan pekerja disektor informal yang rendah dan tidak 

teratur menjadi hambatan besar dalam memastikan sumber daya yang aman. 



Situasi ini mempersulit penghitungan upah bulanan kotor atau bersih yang 

diperoleh sehingga tidak dapat diandalkan. Kondisi ini membuat sebagian 

besar pekerja di sector perekonomian informal tidak mampu membayar 

iuran jaminan social. 

5.1. Saran 

a. Permasalahan kesejahteran sosial yang berkembang dewasa ini menunjukan 

bahwa ada warga masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan 

dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan dari 

pemerintah, akibatnya ada masyarakat yang mengalami hambatan 

pelaksanan fungsi sosialnya (Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial) 

sehinga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat, oleh 

karena itu dalam penyelengaran pembangunan kesejahteran social 

diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya dan agar dapat melibatkan 

masyarakat luas dalam program ini dibutuhkan berbagai macam kegiatan 

yang lebih kreatif agar pemerintah mampu menyadarkan masyarakat tentang 

pentingnya program Askesos. 

b. Program askesos ini merupakan salah satu program yang baik dan 

memberikan jaminan kepada sector informal, namun terkadang kesadaran 

dari pihak sector informal dalam menggunakan asuransi ini sangat kurang, 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, 

terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pemahaman 

atas pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, 

Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat 

mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat. 

c. Dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat,hendaknya pemerintah 

betul-betul memperhatikan dan mengulangkaji mengapa praktek jalannya 

Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) terputus di tengah 

jalan dan tidak terlaksana secara maksimal, padahal Program ini sangat 

penting dan dibutuhkan masyarakat menengah kebawah. Ini demi 

terwujudnya keadilan bagi masyarakat tersebut dalam mencukupi hidup 

layak khususnya tentang mengetahui Jaminan Kesehatan yang ada. Untuk 

itu kegagalan yang terjadi janganlah terulang lagi. Jadikanlah kegagalan itu 



sebagai bentuk acuan dan pedoman dalam mewujudkan kesejahteraan 

bersama bagi bangsa ini kedepannya, khususnya dalam hal ini, Pemerintah 

telah menjalankan Agenda baru dalam menciptakan jaminan social bagi 

masyarakat. seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai pengganti 

Program Askesos.mudah-mudahan program yang dijalankan ini berhasil 

dengan baik berkat belajar dari kegagalan Askesos. 
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