BUPATI BURU
Bismilahirahmanirahim
Assalamualaikum wr. Wb dan salam sejahtera
Yth.

-

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buru

-

Para unsur Forpimda Kabupaten Buru

-

Sdr Sekrertaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli,
Inspektur, Sekwan, Kepala Dinas, badan, kantor dan
bagian di lingkup pemkab. Buru.

-

Kepala BPJS Kabupaten Buru

-

Para Narasumber

-

Para Peserta Sosialisasi, Hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, pertama-tama saya mengajak kita
semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kepada kita masih diberi
kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah dan tugas
pengabdian kepada negeri bupolo tercinta. kita juga bersyukur
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hari ini bersama-sama dapat mengikuti pembukaan Sosialisasi
BPJS Kesehatan Terkait Peraturan Presiden No. 12 Thn 2013
tentang jaminan kesehatan sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Presiden No. 111 Thn 2013 dan Peraturan Pemerintah
RI No. 86 Thn 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi
administrasi kepada pemberi kerja.
Saudara-saudara, hadirin yang berbahagia,
Sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) dan Undang-undang Nomor
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(BPJS), PT. Askes (Persero) ditunjuk sebagai Penyelenggaraan
Jaminan

Sosial

Kesehatan

(BPJS

Kesehatan)

yang

akan

menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional terhitung
mulai tanggal 1 januari 2014. peserta BPJS kesehatan pada
tangga 1 Januari 2014 adalah peserta Askes Sosial, peserta JPK
PT. Jamsostek, peserta Jamkesmas dan TNI/Polri aktif yang
selanjutnya secara bertahap ditergetkan akan tercapai universial
coverage (cakupan semesta) pada 1 Januari 2019.
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Namun, dari data BPJS, Di Kabupaten Buru sendiri, hingga
dengan saat ini dari 142.856 jiwa penduduk, yang ikut sebagai
peserta BPJS kesehatan hanya 74.500 jiwa atau sekitar 52.1%,
dimana

jumlah

peserta

yang

sudah

terdaftar

ini

masih

dikatagorikan cukup rendah karena sebagian besar badan usaha
yang ada di Kab. Buru belum terdaftar di BPJS dan dari 169
badan usaha di daerah ini, baru hanya 2 badan Usaha yang telah
melakukan registrasi pada BPJS kesehatan. Hal ini membuktikan
secara jelas, bahwa kesadaran para pelaku usaha khususnya di
Kabupaten Buru dalam mengedepankan factor Kesehatan bagi
para pekerjanya masih sangatlah rendah.
Dalam kaitan itu, perlu disadari bersama sesuai dengan UU No. 24
tahun 2011 tentang BPJS, ditegaskan dengan keras bahwa
perusahaan wajib memenuhi hak para tenaga kerja atau
karyawannya.

Jadi

tidak

ada

istilah

kata

menunda

bagi

perusahaan untuk menunaikannya, kecuali apabila perusahaan itu
masuk kategori perusahaan non aktif dan apabila perusahaan
tidak

mengikutsertakan

pekerjanya

dalam

program

BPJS,

perusahaan tersebut terancam sanksi sebagaimana diatur dalam
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Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Admistratif kepada pemberi kerja.
Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada
seluruh badan usaha yang terdapat di Kabupaten Buru untuk
segera

menindaklanjuti

peraturan

dimaksud

dengan

mendaftarkan badan usaha dan para pekerjanya sebagai anggota
BPJS.

Karena

patut

disadari

sungguh,

bahwa

kesehatan

merupakan sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap tenaga kerja
dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan
itu sendiri. Saya juga ingin menegasakan khusus kepada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kantor Pelayanan Perizinan
Kabupaten Buru agar segera melakukan evaluasi sekaligus
mengambil langkah yang tegas bagi seluruh Pimpinan Badan
Usaha yang hingga dengan saat ini belum mendaftarkan para
pekerjanya dalam BPJS Kesehatan.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan

ini,

akhirnya

Bismillahirahmanirahim,

dengan

Pembukaan

mengucapkan

Sosialisasi

BPJS

Kesehatan Terkait Peraturan Presiden No. 12 Thn 2013
tentang jaminan kesehatan sebagaimana yang telah
Samb. Bupati Buru: Sosialisasi BPJS

4

diubah menjadi Peraturan Presiedn No. 111 Thn 2013 dan
Peraturan Pemerintah RI No.86 Thn 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemerberi
Kerja Tahun 2015 di Kabupaten Buru, saya nyatakan
dibuka

dengan

resmi.

Semoga

Allah

SWT,

senantiasa

memberikan rahmat dan meridhoi setiap tugas dan pengabdian
kita kepada bangsa dan negara serta daerah tercinta ini
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

WAKIL BUPATI BURU

Ir. JUHANA SOEDRADJAT
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