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Prinsip 
Hak 

Anak 

Non-
diskriminasi  

Hak hidup 

Kepentingan 
terbaik bagi 

anak  

Partisipasi 
anak 

”HAK ANAK adalah bagian 
dari hak asasi manusia yang 

wajib DIJAMIN, DILINDUNGI, 
dan DIPENUHI oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat, 
PEMERINTAH, dan NEGARA.” 

(Pasal 1 UU No. 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak) 

Prinsip Hak Anak 
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• Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan 

• Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, 
baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 

• Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, 
mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 
berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui 
hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan 
kesamaan hak.  

• Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar 
biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada 
kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.  

• Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan 
Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 
perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan 
Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.  

• Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk 
diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan 
karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin 
tumbuh kembang Anak secara wajar.  

 

Siapa Anak? 
(UU 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak) 

Anak 

0-18 Tahun 

Anak 
Terlantar 

Anak 
Penyandang 
Disabilitas 

Anak yang 
Memiliki 

Keunggulan 

Anak 
Angkat 

Anak Asuh 
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10 Hak Anak  
(Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak Anak) 

Hak untuk 
BERMAIN  

Hak untuk 
mendapatkan 
PENDIDIKAN  

Hak untuk 
mendapatkan 

PERLINDUNGAN  

Hak untuk 
mendapatkan 

NAMA (identitas)  

Hak untuk 
mendapatkan 

status 
KEBANGSAAN  

Hak untuk 
mendapatkan 

MAKANAN 

Hak untuk 
mendapatkan akses 

KESEHATAN  

Hak untuk 
mendapatkan 

REKREASI  

Hak untuk 
mendapatkan 
KESAMAAN  

Hak untuk memiliki 
PERAN dalam 

PEMBANGUNAN 
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UU PA Menjamin Upaya Kesehatan 
Anak 

 

 

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 
kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial” 

-Pasal 8 UU No 35 tahun 2014 tentang  

Perlindungan Anak 
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Posisi Anak dalam perspektif Hukum 
Kesehatan 
(dalam UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) 

Pasal 126 

• (1) Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga 
mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka 
kematian ibu.  

• (3) Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat dan obat dalam 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau.  

Pasal 133 

• (1) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk 
diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.  

• (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin 
terselenggaranya perlindungan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.  

Pasal 134 
• (1) Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau kriteria terhadap 

kesehatan bayi dan anak serta menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap 
penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut.  

Pasal 136 • (1) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan 
menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi. 
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Pemenuhan Hak Kesehatan Anak 
berdampak pada Pencapaian SDGs 

Kategori Laki-laki Perempuan Total 

Balita (0-4 
Tahun) 

12.166.127  11.682.156  23.848.283 

Anak (5-15 
Tahun) 

35.950.964 34.344.399 70.295.363 

Total 48.117.091 46.026.555 94.143.646 
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Ada 94 Juta Anak yang akan 
memasuki Usia Produktif di 

tahun 2030 

•Bila 
sehat 

Bonus 
Demografi 

•Bila 
Sakit 

Bencana 
Demografi 

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2017 (Kemenkes, 2018) 
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“Program JKN merupakan bagian dari 
Sistem Jaminan Sosial Nasional yang hadir 
untuk menjamin hak pelayanan kesehatan 
yang merupakan Hak dasar Anak”  



Tujuan SJSN 
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“Memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar 
hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota 

keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat 
mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan 
karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, 
memasuki  usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.” 



Pengertian SJSN 
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SJSN 
Adalah suatu cara penyelenggaraan program 

jaminan sosial untuk memberikan kepastian 

perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh 

penduduk.  

Asuransi Sosial  
Mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib 

yang berasal dari iuran guna memberikan 

perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang 

menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. 



Landasan Filosofis SJSN 

 

12 

 

 

• Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak  
bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya  

(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal (3)) 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar 
Hidup Layak 

• Berdasarkan asas kemanusiaan dan  
berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia (UU No. 40 Tahun 

2004 Pasal (2)) 

Asas Kemanusiaan dan 
Martabat Manusia 

• Memungkinkan setiap orang mampu  
mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. (UU 

Negara RI Tahun 1945  
Pasal 28 H ayat (3)) 

Setiap Orang Berkembang  
Secara Utuh 

• Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanussiaan. (UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2)) 

Wujud Tanggung Jawab 
Negara 

• Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat  

(UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3)) 
Hak Konstitusional 



Asas, Prinsip dan Program SJSN 
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✔  Kemanusiaan 

 

✔ Manfaat 

 

✔  Keadilan Sosial 
Bagi Seluruh  

Rakyat Indonesia 
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✔  Jaminan Kesehatan 

  

✔  Jaminan 
Kecelakaan Kerja 

  

✔  Jaminan Hari Tua 

  

✔  Jaminan Pensiun 

  

✔  Jaminan Kematian 
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1. Kegotongroyongan 

2. Nirlaba 

3. Keterbukaan  

4. Kehati-hatian 

5. Akuntabilitas 

6. Portabilitas 

7. Kepesertaan Wajib  

8. Dana Amanat 

9. Hasil Pengelolaan Dana 
Digunakan Seluruhnya untuk 
Pengembangan Program dan  
Sebesar-besarnya untuk 
Kepentingan Peserta 



Hak Warga Negara atas Jaminan 
Sosial 

• “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh 
sebagai manusia yang bermartabat” 

Pasal 28 H ayat (3) UUD 
1945 

• “Negara mengembangkan jaminan sosial nasional bagi 
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakan lemah 
dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” 

Amandemen UUD 1945 
pasal 34 ayat (2) 

• “Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang 
dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan 
pribadinya secara utuh” 

Pasal 41 ayat (1) UU No. 
39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia 
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Inpres No.8 Tahun 2017 tentang 
Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN  
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Menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan 

Menjamin Tersedianya Dana dan Infrastruktur Pelaksanaan JKN 

Menjamin seluruh warga negara dari latar belakang apapun untuk 
terdaftar dan terlayani dengan baik 



Profil DJSN 
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KEDUDUKAN • BERKEDUDUKAN DIBAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN 

FUNGSI 
• MERUMUSKAN KEBIJAKAN UMUM DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN 

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 

TUGAS  

• MELAKUKAN KAJIAN DAN PENELITIAN 

• MENGUSULKAN KEBIJAKAN INVESTASI, PBI, DANA OPERASIONAL, PJS DAN 
PAW DEWAS DAN DIREKSI BPJS 

• MENYAMPAIKAN HASIL MONEV KEPADA BPJS 

• MEMBERIKAN KONSULTASI BENTUK DAN ISI LAPORAN 

WEWENANG 
• MELAKUKAN MONEV PENYELENGGARAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL 

• MELAKUKAN PENGAWASAN EKSTERNAL KEPADA BPJS 



Peran DJSN dalam Isu Perlindungan 
Anak  

• DJSN melakukan kajian mengenai pemenuhan Hak Anak dalam 
perspektif Sistem Jaminan Sosial Nasional 

• DJSN melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan Hak 
Anak terpenuhi dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya 
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

• Menilai Kinerja Direksi BPJS 

• Sebagai bagian sinkronisasi regulasi, DJSN mengadvokasi 
terpenuhinya seluruh komponen untuk memastikan akses layanan 
yang baik bagi anak 

• DJSN berkoordinasi serta bekerja sama dengan pihak-pihak dan para 
pemangku kepentingan untuk membahas Pemenuhan Hak Anak 
dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional 
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Posisi Anak dalam JKN (Perpres JKN)  

• PBI 
• Anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terdaftar sebagai PBI Jaminan 

Kesehatan. 

• PPU 
• Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah 

(Paling banyak 4 orang) dengan kriteria: 
a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan  

b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) 
tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.  

• BP 
• anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan  

• anak yatim dan/atau piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud 
pada huruf e yang mendapat hak pensiun. 
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Anak diluar dari 
kriteria tersebut 
harus didaftarkan 
dan dibayar 
iurannya sebagai 
peserta mandiri 



Kondisi Saat ini 

• Kurang tersedianya NICU (neonatal intensive care unit) dan PICU (pediatric 
intensive care unit) untuk anak 

• Data kelahiran tahun 2017 tercatat 4,8 juta kelahiran, sementara 
berdasarkan data dari BPJS kesehatan tidak lebih dari 800 ribu kelahiran 
yang dilayani oleh BPJS kesehatan  sekitar 4 Juta kelahiran tidak tercover 

• Adanya Kekosongan Hukum 
• UU Perlindungan Anak tidak menjadi pertimbangan dalam Perpres JKN (tidak adanya 

penjelasan khusus mengenai pelayanan JKN untuk anak) 
• Tidak ada penjelasan spesifik anak untuk memastikan seluruh hak anak terpenuhi 

(khususnya jaminan pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus/anak dengan disabilitas 
dan Anak yang terlantar) 

• Anak yang tidak terdaftar dalam catatan kependudukan tidak memiliki dasar hukum 
untuk dilayani oleh JKN  18,27 juta anak (data KPPPA, 2016) 
 

 
19 



Rekomendasi 

• memastikan seluruh anak dari elemen apapun terpenuhi hak layanan 
kesehatannya  Memasukan UU Perlindungan Anak dalam 
pertimbangan hukum Perpres JKN 

• Memastikan bayi baru lahir terlindungi terlebih dahulu  
Memperpanjang waktu pendaftaran untuk anak (30 Hari)  

• Memastikan setiap anak yang didaftarkan ke catatan sipil langsung 
dianggap terdaftar JKN  Menyederhanakan pendaftaran 
kepesertaan JKN  tutup semua celah anak tidak terdaftar dalam 
Sistem JKN 

• Optimal: memastikan seluruh anak terlindungi haknya dengan 
kepastian pelayanan penuh tanpa proses berbelit  mengelompokan 
seluruh anak dibawah 18 tahun sebagai PBI 
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Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan pengaduan 
implementasi SJSN dapat menghubungi Sekretariat 
DJSN : 

0822-21-500500 

contact@djsn.go.id 

sekretariatdjsn@gmail.com 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan, Lantai IV, Jalan Medan 
Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat - 10110 

P.O BOX DJSN500500 Jakarta 10000 
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email: contact@djsn.go.id | SMS: 0822-21-500500 | P.O Box: DJSN500500 Jakarta 10000  

Terima Kasih 
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