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ABSTRAK 

 

Ananta ilham nasdir, Samsir Rahim dan Riskasari. Etika Birokrasi Pada 

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) 

Penelitian memiliki tujuan mendeskripsikan serta menjelaskan Etika 

birokrasi pada penyelengaraan jaminan social (BPJS). Penelitian ini mengunakan 

deskriptif kualitatif yaitu dengan mengurai, menggambarkan dan menjelaskan 

sesuai dengan masalah hasil dari penelitian dan sejarah objektif, metode kualitatif  

juga disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat 

seni dan disebut sebagai metode interpretative dan sangat relevan dengan lokasi 

penelitian yang diambil. Adapun informan meliputi staff kepesertaan dan 

masyarakat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikaji dengan mengunakan 

Teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa etika birokrasi pada Badan 

Penyelenggaraan Jaminan sosial (BPJS) dilihat dari aspek (1). Efisiensi berkenaan 

dengan ketepatan cara dan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan menunjukkan 

bahwa belum dapat sepenuhnya dikatakan efisien dalam penyelesaian pelayanan 

karena SOP BPJS Kesehatan Kabupaten Gowa yang belum transparan.(2) 

Impersonal berkenaan dengan etika pegawai dalam melaksanakan pelayanan 

kepada peserta BPJS kesehatan bahwa sudah dapat dikatakan cukup baik, hal ini 

dapat dilihat pada dari etika pegawai yang ditunjukkan dengan sikap yang 

ramah(3) Merytal System perekrutan pegawai maupun promosi sudah berjalan 

dengan baik sesui SOP. Mulai dari proses pendaftaran untuk perekrutan mau pun 

promosi pegawai (4) Responsible berkenaan dengan dengan bentuk pertanggung 

jawaban pegawai kantor BPJS Kabupaten Gowa atas kepedulian dan objektivitas 

dalam melakukan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan dengan hal tersebut 

dapat dikatakan cukup baik berdasarkan dari pendapat masyarakat begitu pula 

hasil observasi penelitian bahwa pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Gowa 

merespon keluhan dan kebutuhan dengan baik dan dengan sikap yang ramah 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

 

Kata Kunci : etika, birokrasi, bpjs. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara merupakan suatu organisasi diantara sekelompok atau 

beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu 

wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang 

mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok 

manusia yang ada yang ada di wilayahnya.Secara umum negara dapat 

diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah 

karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut 

campur dalam banyak hal bidang organisasi-organisasi lainnya. 

Birokrasi memiliki empat peranan penting menurut Michael G. 

Roskin dalam Yulyana (2017), yang pertama sebagai administrasi dimana 

berfungsi untuk mengimplementasikan undang-undang yang disusun oleh 

legislatif  dan penaafsiran atas undang-undang oleh eksekutif, dengan 

demikian administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, 

dimana kebijakan umum itu telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai 

tujuan negara secara keseluruhan. Peran birokrasi yang kedua yaitu, birokrasi 

berfungsi sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat.Peran birokrasi yang 

ketiga, ialah birokrasi berfungsi sebagai pengaturan dari suatu pemerintahan 

guna mengamankan kesejahteraan masyarakat. Peran yang terakhir adalah 

sarana untuk mengumpulkan informasi. 
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Birokrasi memang diharapkan berperan besar dalam pelaksanaan 

seluruh rencana negara yang telah diputuskan dalam kebijakan publik. Dalam 

kehidupan bernegara, birokrasi menjadi aktor yang berperan dalam 

menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam praktek 

pemerintahan negara peran birokrasi seringkali diragukan untuk dapat 

menghidupkan dan mendinamisasikan proses demokratisasi. Birokrasi 

Indonesia adalah institusi yang lebih banyak menghabiskan ketimbang 

menghasilkan. Sebagai sarang korupsi dan pencurian, birokrasi adalah 

penyumbang terbesar krisis finansial negara. Benar-benar sebuah ironi yang 

konyol kalau negara menderita krisis tetapi para pengelolanya bisa hidup 

kaya dan mewah. 

Salah satu penyebab runtuhnya legitimasi birokrasi dimata rakyat 

adalah karena birokrasi tidak dijalankan secara rasional, dimana birokrasi 

mengabaikan sikap impersonalitas dalam pelaksanaan tugas. Fenomena 

tindakan-tindakan penyelewengan perilaku birokrasi dalam paradigma etika 

dapat dijumpai dimanamana, penyebabnya mungkin karena birokrasi tidak 

dapat menempatkan diri sebagai institusi yang memperjuangkan kepentingan 

publik. 

Etika berasal dari bahasa Yunani ethos (kata tunggal) yang berarti: 

tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara 

berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta, etha, yang berarti adat istiadat. Dalam 

hal ini, kata etika sama pengertianya dengan moral. Moral berasal dari kata 
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latin: Mos (bentuk tunggal), atau mores (bentuk jamak) yang berarti adat 

istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup. 

Menurut Bertens ada dua pengertian etika: sebagai praktis dan sebagai 

refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai- nilai dan norma-norma moral 

yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun 

seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral 

atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas 

dilakukan, dan sebgainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. 

Etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang memebedakan 

apa yang benar dan apa yang salah. Etika merupakan bidang normatif, karena 

menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau 

hindarkan. 

Etika administrasi publik, atau versi Denhart menyebutnya etika 

dalam pelayanan publik mempunyai sebuah sasaran untuk membentuk 

perilaku dan pola pikir dari seorang aparatur negara yang memahami tugas 

dan fungsi sebagai abdi dari masyarakat dan abdi negara sehingga mampu 

mencapai Good Government sebagai proses pencapaian tujuan negara. 

Karena tugas administrasi negara adalah menjalankan tugas umum 

pemerintahan dan tugas umum pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. 

Etika sebenarnya merupakan role of conduct yang harus diperhatikan 

dalam setiap fase pelayanan publik mulai dari penyusunan kebijakan 

pelayanan, desain struktur organisasi pelayanan, sampai pada manajemen 

pelayanan untuk mencapai tujuan akhir dari pelayanan tersebut. Dalam 
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konteks ini, pusat perhatian ditujukan kepada aktor yang terlibat dalam setiap 

fase, termasuk kepentingan aktor-aktor tersebut – apakah para aktor telah 

benar-benar mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan-

kepentingan yang lain. Misalnya, dengan menggunakan nilai-nilai moral yang 

berlaku umum (six great ideas) seperti nilai kebenaran (truth), kebaikan 

(goodness), kebebasan (liberty), kesetaraan (equality), dan keadilan (justice), 

kita dapat menilai apakah para aktor tersebut jujur atau tidak dalam 

penyusunan kebijakan, adil atau tidak adil dalam menempatkan orang dalam 

unit dan jabatan yang tersedia, dan bohong atau tidak dalam melaporkan hasil 

manajemen pelayanan. 

Dalam dunia pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat dan 

profesional standards (kode etik), atau moral atau right rules of conduct 

(aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi 

pelayanan publik atau administrator publik. Berdasarkan konsep etika dan 

pelayanan publik di atas, maka yang dimaksudkan dengan etika pelayanan 

publik adalah suatu praktek administrasi publik dan atau pemberian 

pelayanan publik (delivery system) yang didasarkan atas serangkaian 

tuntunan perilaku (rules of conduct) atau kode etik yang mengatur hal-hal 

yang “baik” yang harus dilakukan atau sebaliknya yang “tidak baik” agar 

dihindarkan. Ethics is the rules or standards governing, the moral conduct of 

the members of an organization or management profession (Chandler & 

Plano, The Public Administration Dictionary, 1982) . Jadi, etika administrasi 

publik merupakan aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota 
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organisasi atau pekerjaan manajemen; Aturan atau standar pengelolaan yang 

merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan 

tugasnya melayani masyarakat 

Dalam konteks pelayanan publik di Indonesia, masalah tentang etika 

kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, 

meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan 

publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika sering dilihat sebagai 

elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik, walaupun 

sesungguhnya penilaian tersebut merupakan pembelaan diri atas perilaku 

aparatur yang cenderung mengabaikan etika dan moral. Karena, aparatur 

pelayanan publik adalah orang – orang pilihan yang memiliki kompetensi 

keilmuan, skill dan expert, serta tahu bahwa etika merupakan salah satu 

indikator yang sangat menentukan kepuasan publik dan sekaligus 

keberhasilan organisasi pelayanan publik dalam melayani masyarakat. 

Walaupun asumsi bahwa semua aparat pemerintah adalah pihak yang telah 

teruji pasti selalu membela kepentingan publik atau masyarakatnya, tidak 

selamanya benar. Sebab banyak kasus membuktikan bahwa kepentingan 

pribadi, keluarga, kelompok, partai bahkan sturktur yang lebih tinggi justru 

mendikte perilaku seorang administrator atau aparat pemerintahan. Para 

administrator cenderung tidak memiliki “independensi” dalam bertindak etis 

(tidak ada “otonomi dalam beretika”). 

Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indoesia kurang dibahas 

secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah 
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didasari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik adalah 

masalah moralitas.Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan 

dengan dunia pelayanan publik.Padahal dalam literatur tentang pelayanan 

publik dan administrasi publik, etika merupakan salah satu elemen yang 

sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus keberhasilan 

organisasi pelayan publik itu sendiri. Padahal fakta di lapangan sering sekali 

muncul berbagi masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat 

yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

pemerintah, antara lain yaitu pelayanan yang mahal, kaku dan berbelit-belit, 

sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang suka menuntut  ( Usman, 2016) 

Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa 

pelayanan, baik dalam bentuk barang dan jasa yang pada prinsipnya menjadi 

tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di daerah, 

dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

17/KEP/M.PAN/2017 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan 

Pemerintahan Pepublik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan 
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Perundang-Undang Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan 

atau suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan Peraturan Perunda ng-Undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan adminitratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Dengan dibuatnya peraturan untuk meningkatkan layanan kesehatan 

yaitu: UU SJSN 2004  ditetapkan UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akhirnya resmi berjalan pada 

tanggal 1 januari 2014. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan 

hukum publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatanbagi seluruh rakyat 

Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiunan PNS dan 

TNI/POLRI, Veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan badan 

usaha lainnya ataupun rakyat pada umumnya. 

Adapun program BPJS itu terbagi dua, yaitu; 1.BPJS ketenagakerjaan 

menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 (empat)program, yaitu 

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian dan 

hari tua.  2. BPJS kesehatan berfungsi menyelenggarakan untuk jaminan 

kesehatan, jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara 

nasionalberdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan 
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menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 

Program BPJS Kesehatan telah diimplementasikan diseluruh 

Kabupaten di Indonesia.Salah satunya di kabupaten Gowa.Hingga kini 

pelaksanaan BPJS kesehatan yang dilakukan oleh PPL I (puskesmas dan 

klinik) maupun PPK II (rumah sakit) dilapangan masih bnyak memenuhi 

permasalahan. Beberapa fakta terjadi terlantarnya pasien BPJS kesehatan saat 

mencari pengobatan di puskesmas ataupun rumah sakit, lambatnya pelayanan 

penanganan terhadap pasien BPJS kesehatan, sulitnya mencari ruangan 

perawatan rumah sakit. 

Semua permasalahan tersebut, pada hakekatnya tidak perlu terjadi 

secara drastis dan dramatis. Sebagaimana yang pernah dialami selama ini, 

seandainya pemerintah dan aparatur pemerintahaannya memiliki kredibilitas 

yang memadai dan kewibawaan yang dihormati oleh rakyatnya. Pemerintah 

yang memiliki etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan 

kewenangan pemerintahaanya, tentu memiliki akuntabilitas dan 

penghormatan yang tinggi pula terhadap tuntutan aspirasi dan kepentingan 

masyarakat yang dilayaninya. Sudah sepantasnya pelayanan dilakukan secara 

beretika agar tidak adanya kekecewaan dalam suatu masyarakat. 

Terkait dengan kurangnya pemahaman birokrat mengenai etika dalam 

birokrasi sehingga menimbulkan adanya patologi birokrasi dikantor Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Gowa. Setelah 

melakukan observasi awal di lapangan terdapat beberapa masalah, yaitu: 
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terdapat  kekurangan yang terletak pada profesionalisme Aparatur Pemerintah 

yang belum  dilakukan secara maksimal seperti tidak terdapat ketersediaan 

Fasilitas di FASKES Tingkat I dan sosialisasi Tentang BPJS Kesehatan 

kepada masyarakat  terutama masyarakat Kabupaten Gowa. Kemudian, 

tanggung jawab personal yang belum dilakukan secara maksimal terutama 

bagi masyarakat yang disebabkan karena adanya aparatur yang keluar saat 

waktu kerja padahal  bukan untuk urusan pekerjaan melainkan urusan pribadi 

dan kurangnya informasi yang diberikan oleh FASKES tentang prosedur 

pelayanan sehingga masyarakat komplain terhadap pelayanan yang mereka 

berikan.  

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :"Etika Birokrasi 

Pada Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di 

Kabupaten Gowa" 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana efisisensi pelayanan pegawai pada kantor BPJS kesehatan di 

Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana etika Impersonal pada pelayanan pegawai dalam kantor BPJS 

Kesehatan di kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana pelaksanaan merytal system pegawai pada kantor BPJS 

Kesehatan di kabupaten Gowa? 
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4. Bagaimana responsible pegawai pada kantor BPJS Kesahtan di Kabupaten 

Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang 

dikemukakan  sebelumnya, yaitu: 

1. Untuk mengetahui Efisiensi pelayanan oleh pegawai pada kantor BPJS 

Kesehatan di kabupaten Gowa? 

2. Untuk mengetahui Impersonal pegawai pada kantor BPJS Kesehatan di 

kabupaten Gowa? 

3. Untuk mengetahui Merytal system pegawai pada kantor BPJS Kesehatan 

di kabupaten Gowa? 

4. Untuk mengetahui Responsible pegawai pada kantor BPJS Kesehatan di 

kabupaten Gowa? 

D. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya 

adalah : 

1. Secara teoritis, penelitian diharapkan mampu menambah pengetahuan 

penulis dan pembaca tentang etika birokrasi dalam program jaminan 

kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS kabupaten Gowa. 

2. Secara praktis, peneliatan ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah di 

kabupaten Gowa untuk meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan 

nasional kepada seluruh masyarakat di kabupaten Gowa yang 

dilaksanakan oleh BPJS kesehatan kabupaten Gowa.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

1. Aditama Usman pada tahun 2016 yang berjudul Etika Birokrasi dalam 

Implemtasi Program BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang. Penelitian 

ini mengunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data: 

observasi, wawancara sistematis, dokumentasi, responden yaitu berasal 

dari pegawai BPJS kesehatan cabang pare-pare KLOK pinrang, kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, pegawai RSU lasinrang Kabupaten 

Pinrang, masyarakat di Kabupaten Pinrang. Hasil peneliatianya yaitu 

bahwa birokrasi dalam implementasi program BPJS kesehatan di 

kabupaten Pinrang sudah baik, meskipun bebrapa masyarakat yang belum 

merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. 

2. Yamolala Zega pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Penerapan Etika 

Birokrasi dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil kota Gunungsitoli. Penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dalam penelitian ini, peneliti 

mengambilsampel sebanyak 32 orang yaitu seluruh pegawai dinas 

kependudukan catatan sipil kota Gunungsitoli. Jenis data yang digunakan 

yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data ini dapat diperoleh dari 

cara observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa etika birokrasi pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil di kota Gunungsitoli cukup baik dari harapan pada umumnya. Hal 
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ini menunjukkan aparat birokrasi mampu mewujudkan misi organisasi 

dari aturan yang diterapkan dalam pemberian pelayanan kepada publik.  

3. Muhammad Ridha Suaib pada tahun 2018 yang berjudul etika birokrasi 

(studi pelayanan di dinas kependudukan dan catatan sipil kota sorong). 

Penelitian ini mengunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara, dokumentasi, responden berasal dari kepala dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil Kota Sorong. Berdasarkan pada hasil 

penelitian dan analisis etika pelayanan publik dan indikatornya, maka 

etika pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Sorong masih jauh dari harapan pada umumnya. Hal ini, menunjukkan 

aparat birokrasi kurang mampu mewujudkan misi organisasi dari aturan 

yang di tetapkan dalam pemberian pelayanan kepada publik. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, sebagai referensi pada 

penelitian yang akan dilakukan tentang Etika Birokrasi Pada Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Di Kabupaten Gowa, kemudian 

penelitian ini berfokus kepada masalah etika seorang birokrat di Kantor BPJS 

Gowa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna BPJS dengan 

menggunakan metode penelitian  deskriptif kualitatif dengan menguraikan hasil 

penelitian dengan masalah yang terjadi. Adapaun lokus penelitian yaitu di Kantor 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupten Gowa. 
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B. Konsep dan teori 

1. Birokrasi 

a. Pengertian birokrasi 

Menurut Rourke dalam Setiawan (2014) birokrasi adalah sistem 

administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam 

sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan tertulis, oleh bagian tertentu 

yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang yang dipilih karena 

kemampuan dan keahlian dibidangnya. 

Dari pengertian di atas maka disimpulkan bahwa birokrasi adalah 

aparatur pemerintah yang melaksanakan tugas-tugasnya dalam melayani 

masyarakat sesuai dengan pembagian kerja yang didasarkan pada aturan 

yang telah ditentukan. 

b. Karakteristik Birokrasi 

Menurut Wrong dalam Suardita (2016)  bahwa setiap organisasi 

birolrasi diantaranya : 

1) Herarki Otorita 

2) Peraturan dan ketentuan terperinci 

3) Pembagian tugas  

4) Hubungan impersonal antar pekerja  

Sedangkan menurut Weber dalam Purnamasari, Kahfi, dan Rachman 

(2015) memberikan 6 hal karekteristik birokrasi antara lain: 

a) Terdapat spesialisasi dan pengembangan kerja melalui latihan 

keahlian. 
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b) Terdapat prinsip yang pasti dan wilayah yurisdiks resmi, yang pada 

umumnya diatur dengan hukum dengan peraturan-peraturan 

administrasi. 

c) Manajemen didasarkan pada dokumen – dokumen yang dipelihara 

dalam bentuk aslinya. 

d) Aktivias organisasi menurut kapasitas pekerja secara penuh. 

e) Terdapat prinsip hierarki dan tingkat otorita yang mengatur sistem. 

f) Berlakunya aturan – aturan  umun mengenai manajeman. 

2. Etika 

a. Pengertian Etika 

Etika menurut Bertens dalam Suaib (2018) adalah nilai-nilai dan 

norma-norma moral yang menjadi pegangandari suatu kelompok atau 

seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. 

Menurut Brooks dalam  Widana dan Dewi, etika merupakan akar 

dari sebuah filsafat yang menelusuri penilaian ukuran tentang perilaku 

tersebut benar atau sebaliknya apa yang akan dilakukan. Kebutuhan akan 

etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan-

permasalahan di dunia nyata. 

Bertens yang dikutip oleh Keban dalam Yuningsih (2017) 

menyatakan paling tidak ada tiga arti penting etika, yaitu :  

1. Sebagai nilai-nilai moral dan norma-normamoral yang menjadi 

pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah 

lakunya, atau disebut dangan “sistem nilai”. 
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2. Sebagai kumpulan azas atau nilai moral yang sering dikenal dengan 

“kode etik”. 

3. Sebagai ilmu yang tentang yang baik dan buruk dan dikenal dengan 

“filsafat moral” . 

Menurut frankena yang dikutip oleh kumorotomo dalam yuniar dan 

Sukma (2018) etika mencakup filsafat moral atau pembenaran filosofis. 

Moralitas sebagai sarana yang meliputi masyarakat yang digunakan 

sebagai petunjuk dari apa yang dilakukan untuk segala bentuk  tindakan  

laku yang bermoral. Dengan demikian, moralitas akan sama bentuknya 

dengan  hukum disuatu pihak dan dengan etika dipihak lain. Perbedaan 

dengan etiket, moralitas memiliki perbandingan yang lebih tinggi tentang 

'kebenaran' dan 'keharusan'. Disamping tersebut, moralitas juga bisa 

dibedakan dengan hukum, sebab hal tersebut tidak dapat diubah melalui  

kegiatan legislatif,eksekutif dan yudikatif. Demikian tersebut hukuman 

dalam moralitas tidak mengaitkan  kekuatan atau bahaya, melainkan 

lebih bersifat internal contohnya rasa bersalah, malu dan sebagainya. 

Secara epistimologis merupakan etika dan moral mempunyai 

kesamaan, dengan berjalannya perkembangan ilmu dan kebiasan 

dikelompok terpelajar dan perubahan makna ada pergeseran arti. Etika 

cenderung dipandang sebagai salah satu bagian ilmu dalam pemikiran  

yang dipelajari nilai baik dan buruk manusia sedangkan moral adalah hal 

yang memotivasi  semua manusia untuk berbuat atau melakukan tindakan 

yang baik sebagai keajiban atau norma. 
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Dari pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa etika 

merupakan salah satu perangkat nilai acuhan, referensi, pedoman, 

menuntut  apa yang harus dibuat dalam melaksanakan kewajibannya, tapi 

juga sekaligus berguna dalam  standar untuk nilai perilaku, sifat, tindakan 

atau sepak terjangnya dalam menjalankan tugas dinilai baik atau buruk. 

Oleh karenanya, dalam etika terdapat suatu nilai yang dapat memberikan 

penilaian bahwa sesuatu tadi dikatakan baik atau buruk. 

b. Aliran dalam etika 

Untuk menilai etika dalam kebijakan publik digunakan dalam 

beberapa aliran pendekatan. Menurut Kumorotomo dalam Usman  (2016) 

aliran – aliran etika antara lain : 

1) Naturalisme, paham ini berpendapat bahwa sistem – sistem etika 

dalam kesusilaan mempunyai dasar alami, yaitu pembenaran yang 

dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta dan bukan atas teori – 

teori yang sangat mentalitis. Naturalisme berpendapat juga bahwa 

manusia pada kodratnya adalah : 'baik', sehingga ia dapat dihargai dan 

menjadi ukuran 

2) Individualisme, paham ini berpendapat bahwa segala interaksi dalam 

masyarakat harus dilakukan dengan keuntungan individu. Dampak 

positif dan individualisme adalah terpacunya kreatifitas dan prestasi 

individu meningkat namun, di sisi lain juga mengandung dampak 

negatif dengan kecenderungan bahwa setiap orang mengutamakan diri 

sendiri. 
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3) Hedonisme, Paham ini beranggapan bahwa suatau tindakan yang baik 

manakalah tindakan itu dapat menimbulkan kenikmatan atau 

kepuasan. Pendapat ini bermula dari pandangan Aristipus, seorang 

pendiri mazhab Crene (sekitar 400 SM) dan juga Epicurus (341-271 

SM), bahwa mencari kesenangan merupakan kodrat manusia. Usaha 

manusia sesungguhnya yang dilakukan oleh manusia adalah 'hal – hal 

yang mendapatkan kenikmatan', tetapi bukan kenikmatan itu sendiri. 

Ia tidak menyingkirkan rasa sakit melainkan menyingkiri sesuatu yang 

menimbulkan rasa sakit. Sejalan pemikiran dari paham hedonisme 

adalah materialisme, gagasan utama ialah pada dasarnya alat pokok 

untu memenuhi kepuasan manusia adalah materi. 

4) Eudaemonisme, Paham ini berpendapat bahwa ptindakan yang 

dianggap baik merupakan yang membuat kepuasan kepada manusia. 

perbandingannya dengan hedonisme, kepuasan berkarakter kejiwaan. 

Dengan pengertian lain, kebahagian adalah kebaikan yang paling 

tinggi (prima facie). Bagian  dari ajaran ini adalah paham  stoisisme 

yang merupakan bahwa agar dapat mencapai kebahagiaan manusia 

harus menggunakan akal pikiran: bukan mencari 'kebijaksanaan' 

dengan cara menyendiri atau mengedepankan perasaan seperti seorang 

pengecut. 

5) Utilitarianisme, Paham ini yang berarti suatu perbuatan dapat 

dikatakan baik jika dapat membawa manfaat atau kegunaan, berguna 
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yang artinya memberikan kita sesuatu yang baik dan tidak 

menghasilan sesuatu yang buruk. 

6) Anggapan  ini muncul dari sebuah pemahaman akan sebuah adanya 

lingkungan normativitas bahwa terdapat kenyataan yang bersifat 

normatif yang memberi dorongan kepada manusia untuk berbuat. 

Keunggulan dari ajaran idealism adalah pengakuannya tentang 

dualism manusia, bahwa manusia terdiri dari rohani dan jasmani. 

Pemahaman  ini terdiri dari 3 unsur, yaitu idealisme rasionalistik (akal 

pikiran sebagai penuntun tingkah laku), idealisme estetik (kehidupan 

manusia dapat dilihat dari perspektif karya seni), dan idealisme etik 

(menentukan ukuran moral dan kesusilaan terhadap kehidupan 

manusia). 

3.  Konsep Etika Birokrasi 

Etika birokrasi mencakup kesepakatan antara kepentingan 

masyarakat, negara dan moral individu secara jujur, selaras, objetif, dan 

terpadu tanpa ada pemaksaan atas terwujudnya suatu kesepakatan 

tersebut.Kesepakatan atau komitmen – komitmen itu merupakan sistem 

nilai yang harus ditaati oleh semua pihak. 

Menurut Madsen dan Shafritz dalam Usman (2016) 

mengistilahkan etika birokrasi sebagai perilaku pemerintah dalam semua 

level untuk menghindari penyalahgunaan pekerjaan secara tidak sah, 

aktivitas mencari ke untungan pribadi. 
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Dari paparan tersebut di atas maka dapat pula dikatakan bahwa 

etika sangat diperlukan dalam praktek administrasi publik untuk dapat 

dijadikan referensi, pedoman, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan 

oleh administrasi public. Disamping itu birokrasi sangat berpengaruh 

masyarakat, tetapi juga diri sendiri yang dilayani. Dengan demikian maka 

etika (termasuk etika birokrasi) mempunyai dua fungsi, yaitu : pertama 

sebagai acuan, referensi, pedoman bagi administrasi Negara (birokrasi 

publik) dalam menjalan kan tugas dan kewenangannya agar tindakannya 

dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji dan tidak tercela;kedua, etika 

birokrasi sebagai standar penelian apakah perilaku, sifat dan tindakan 

birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. 

Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan 

sebagai referensi, acuan, penuntun bagi birokrasi publik dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangannya diantara lain ialah;  

a. Efesiensi, artinya sikap, perilaku, tidak boros dan perbuatan birokrasi 

dikatakan baik jika mereka efesien 

b. Impersonal, maksudnya dalam melaksanakan kerja sama antara 

orang yang satu dengan orang yang lainnya secara kolektif di wadahi 

oleh organisasi, dilakukan secara formal. 

c. Merytal system, Nilai ini berkaitan dengan rekrutmen dan promosi 

pegawai tidak didasarkan atas kekeluargaan atau kerabat. 

d. Responsible, nilai ini adalah berkaitan dengan pertanggung jawaban 

birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangan. 
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4. Hirarki Etika Dalam Pelayanan Publik 

Etika pelayanan publik terdiri atas empat tingkatan, yaitu: a) etika 

individu, b) etika profesi, c) etika organisasi, dan d) etika sosial. Etika 

individu atau moral pribadi yaitu etika yang memberikan tuntunan 

mengenai baik atau buruk yang dipengaruh orang tua, keyakinan agama, 

budaya, adat istiadat, dan pengalaman masa lalu. Biasanya etika ini 

terbentuk sebelum menjadi pegawai negeri (petugas penyelenggara 

pelayanan publik). Etika profesi adalah serangkaian norma atau aturan 

yang menuntun perilaku kalangan profesi tertentu salah satunya adalah 

pegawai negeri yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. 

Etika ini terbentuk pada saat menjalankan atau menduduki jabatan tertentu 

atau dengan kata lain terbentuk pada saat menjadi pegawai negeri. 

Etika organisasi adalah serangkaian aturan dan norma yang bersifat 

formal dan tidak formal yang menuntun perilaku dan tindakan anggota 

organisasi yang bersangkutan. Pegawai negeri sebagai penyelenggara 

pelayanan publik juga terikat dengan organisasi tempat bekerja. Etika 

organisasi akan mewarnai perilaku yang dimiliki pegawai negeri yang 

merupakan anggota organisasi tempat ia bekerja. Etika sosial adalah 

norma-norma yang menuntun perilaku dan tindakan anggota masyarakat 

agar keutuhan kelompok dan anggota masyarakat selalu terjaga atau 

terpelihara. Pegawai negeri sebagai petugas penyelenggara pelayanan 

publik juga merupakan anggota masyarakat yang tidak akan lepas dari 

pengaruh kehidupan masyarakat disekeliling-nya yang dapat berupa 
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budaya, tradisi, pola pikir. Etika sosial mempengaruhi petugas 

penyelenggara pelayanan publik baik disadari ataupun tidak. Faktor 

penerapan keempat tingkatan etika pelayanan publik tersebut seringkali 

menimbulkan kebingungan para petugas penyelenggara pelayanan publik. 

Kebingungan itu menyangkut penentuan prioritas keempat tingkatan etika 

tersebut dalam penyelenggaraan pelayanan disesuaikan dengan kondisi 

saat pelayanan tersebut berlangsung. 

Apabila kondisi berbeda maka penentuan prioritas keempat 

tingkatan etika pelayanan publik pun akan berbeda yang mengakibatkan 

keputusan yang diambil akan berbeda pula. Misalnya, petugas pelayanan 

publik menghadapi saudaranya yang menjadi penerima layanan tentu etika 

individu akan lebih dominan, sebaliknya bila yang dihadapi adalah 

atasannya yang menjadi penerima layanan tentu etika organisasi akan lebih 

dominan. 

Dalam pelaksanaannya, keempat tingkatan etika pelayanan publik 

tersebut sering terjadi tumpang tindih. Secara ringkas keempat tingkatan 

etika tersebut adalah: 

a. Moralitas Pribadi/ Etika Individu 

 Konsep baik-buruk, benar-salah yang telah terinternalisasi dalam 

diri individu 

 Produk dari sosialisasi nilai masa lalu 

 Moralitas pribadi adalah superego (hati nurani) yang hidup dalam 

jiwa dan menuntun perilaku individu 
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 Konsistensi pada nilai mencerminkan kualitas kepribadian 

individu, sehingga moralitas pribadi menjadi basis penting dalam 

kehidupan sosial dan organisasi. 

b. Etika profesi 

 Nilai benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan pekerjaan 

professional 

 Nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip profesionalisme 

(kapabilitas teknis, kualitas kerja, komitmen pada profesi) 

 Dapat dirumuskan ke dalam kode etik profesional yang berlaku 

secara universal 

 Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi (misalnya, 

pencabutan lisensi) 

c. Etika Organisasi 

 Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait dengan kehidupan 

organisasi 

 Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi 

modern (efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, 

demokrasi) 

 Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yang berlaku 

secara universal 

 Dalam praktek penegakan kode etik organisasi dipengaruhi oleh 

kepentingan sempit organisasi, kepentingan birokrat, atau 

kepentingan politik dari politisi yang membawahi birokrat 
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 Penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi 

d. Etika Sosial 

 Konsep benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan hubungan-

hubungan social Nilai bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika 

sosial 

 Pada umumnya etika sosial tidak tertulis, tetapi hidup dalam 

memori publik, dan terinternalisasi melalui sosialisasi nilai di 

masyarakat 

 Etika sosial menjadi basis tertib sosial [Jepang, tidak boleh 

mengganggu dan merepotkan orang lain]  

 Masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial, yaitu 

melalui penerapan sanksi-sanksi social 

Jenis-jenis Pelayanan Publik 

Pelayanan tidak dapat dilepaskan dengan kegiatan manusia, karena 

pelayanan memiliki kaitan yang erat dengan kebutuhan hidup manusia, 

baik itu sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Perbedaan dan 

keanekaragaman keperluan hidup manusia menyebabkan adanya 

bermacam-macam jenis pelayanan dalam upaya pemenuhan hidup 

manusia. Pemberian pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh 

pemerintah melainkan dapat dilakukan oleh pihak swasta kepada 

masyarakat ataupun pihak swasta atas nama pemerintah. Menurut 
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pendapat Hardiyansyah (2011) yang menyebutkan bahwa pelayanan yang 

di berikan oleh pemerintah dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1. Pelayanan administratif 

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan 

berbagai bentuk dokumen yang diperlukan oleh umum atau publik, 

misalnya: Pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB), Sertifikat Tanah, Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK), Ijin keramaian, Ijin Keringan berobat,Paspor dan lain sebagainya. 

2. Pelayanan Barang 

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai 

jenis/bentuk barang yang menjadi keperluan publik atau umum, misalnya: 

penyediaan air bersih, penyediaan tenaga listrik dan jaringan telepon. 

3. Pelayanan Jasa 

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan publik atau umum. Pelayanan ini berupa 

penyelenggaraan transportasi, persampahan, sanitasi lingkugan, 

pemeliharaan kesehatan, pelayanan pendidikan tinggi dan menengah, jasa 

pos, penanggulangan bencana, pelayanan sosial. 
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5. Konsep Etika Pegawai Negeri 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bahasa Inggris diistilahkan 

dengan sebutan Civil Servant (Pelayan Publik) yang pada intinya 

mempunyai tugas utama melayani kepentingan publik atau rakyat. Di 

Amerika PNS disebut dengan Civil Service. Civil Service adalah orang-

orang yang bekerja untuk badan pemerintah meliputi yang bekerja di 

Negara Federal (Federal State), Negara (State), dan Lembaga Pemerintah 

Daerah. Masing-masing PNS di sana bertanggung jawab penuh pada 

daerah yang dikelolanya (Tatang, 2018). 

Di Indonesia, secara nasional, etika Pegawai Negeri  Sipil  masih 

mengkhawatirkan. Kepatuhan aparat negara para kode etik PNS masih 

rendah yang berakibat pada rendahnya kualitas pelayanan publik yang 

mereka berikan pada masyarakat.  Di banyak instansi pemerintah terjadi 

pelanggaran kode etik baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut  

Fanar dalam Tatang (2018), dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, 

pelayanan publik di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan. 

Kelemahan itu terjadi sebagai akibat dari, belum ditaatinya kode etika PNS 

atau kode etik internal di suatu lembaga pemerintah.   

kode etika PNS yang dapat digambarkan sebagai berikut 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara : 

a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan 

berintegritas tinggi 
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b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin 

c.  melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpatekanan 

d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-

undangan 

e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat 

yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan etika pemerintahan 

f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;  

g. menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung 

jawab, efektif, dan efisien 

h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan 

tugasnya  

i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada 

pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan  

j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, 

kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan 

atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain 

k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan 

integritas ASN; dan  

l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

disiplin Pegawai ASN. 
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ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai beriku 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara : 

a. nilai dasar 

b. kode etik dan kode perilaku 

c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan 

publik 

d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas 

e. kualifikasi akademik 

f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

profesionalitas  jabatan. 

6. Konsep BPJS kesehatan 

a. Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional 

Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan 

adalah jaminan berupa kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Sesuai UU No. 40 Tahun 

2004 Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar 

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.  

Sesuai Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2013, Jenis manfaat 

yang didapat oleh peserta JKN adalah: 
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1) Peserta mendapat manfaat medis dan manfaat non medis (ambulans) 

2) Peserta mendapatkan pelayanan promotif dan preventif meliputi 

pemberian pelayanan : 

a) Penyuluhan kesehatan perorangan 

Meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor 

risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. 

b) Imunisasi dasar 

Meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG). Difteri Pertusis Tetanus 

dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan Campak. 

c) Keluarga berencana 

Meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi 

bekerjasama dengan lembaga yang membidangi keluarga 

berencana. 

d) Skrining kesehatan 

Diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko 

selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit tertentu. 

b. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan 

Dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 

mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan dalam 

UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN), yaitu: 

1) Kegotongroyongan 
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Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), prinsip gotong royong 

berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, 

peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena 

kepesertaannya bersifat wajib untuk seluruh penduduk 

2) Nirlaba 

Dana yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah dana amanah yang dikumpulkan 

dari masyarakat secara nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit 

oriented). Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi sebesar besarnya 

kepentingan peserta. 

3) Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. 

Prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana 

yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. 

4) Portabilitas 

Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka 

berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

c. Tinjaun Umum Kepesertaan BPJS 

Kepersertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional 

dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan yang kemudian dilakukan perbaikan penjelasan dalam 

Peraturan Presiden 20 Nomor 111 tahun 2013. Kepersertaan Jaminan 
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Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. 

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan secara bertahap, yaitu 

tahap pertama mulai 1 Januari 2014 hingga mencakup seluruh penduduk 

Indonesia paling lambat 1 Januari 2019.  

Beberapa penjelasan lain mengenai kepesertaan berdasarkan 

perpres tersebut antara lain adalah: peserta, pekerja, dan pemberi imbalan. 

Pengertian peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja 

paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 

Yang dimaksud Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian yang 

dimaksud pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan 

hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau 

penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan 

membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Peserta yang 

mengikuti program JKN terbagi dalam dua golongan yaitu 

1) Peserta penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan meliputi orang 

yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.  

2) Peserta bukan PBI adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan 

orang tidak mampu yang terdiri atas:  

a) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu: pegawai negeri 

sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah 

non pegawai negeri, pegawai swasta, pekerja yang tidak termasuk 

keterangan diatas yang menerima upah. 
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b) Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu: Pekerja 

di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak 

termasuk huruf “a” yang bukan penerima upah. pekerja sebagaimana 

dimaksud sebelumnya, termasuk warga negara asing yang bekerja di 

Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. 

c) Bukan pekerja dan anggota keluarganya terdiri atas: investor, pemberi 

kerja, penerima pensiun, veteran perintis kemerdekaan; dan bukan 

pekerja yang tidak termasuk penjelasan tersebut yang mampu 

membayar iuran. 

d) Penerima pensiun terdiri atas: Pegawai negeri sipil yang berhenti 

dengan hak pensiun, anggota TNI dan anggota Polri yang berhenti 

dengan hak pensiun, pejabat Negara yang berhenti dengan hak 

pensiun, penerima pensiun lain dan janda, duda, atau anak yatim piatu 

dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud yang mendapat hak 

pension. 

e) Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi: Istri atau 

suami yang sah dari peserta, anak kandung, anak tiri dan/atau anak 

angkat yang sah dari peserta, dengan kriteria tidak atau belum pernah 

menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan belum berusia 

21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima)tahun 

yang masih melanjutkan pendidikan formal. Sedangkan peserta bukan 

PBI JKN dapat juga mengikutsertakan anggota keluarga yang lain. 
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f) WNI di Luar Negeri Jaminan kesehatan bagi pekerja WNI yang 

bekerja di luar negeri diatur dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan tersendiri. 

d. Prosedur Pendaftaran Peserta 

Prosedur pendaftaran peserta JKN dijelaskan pada peraturan BPJS 

No.1 Tahun 2014 dan secara ringkas dijelaskan pada website BPJS (2014) 

adalah sebagai berikut: 

1) Pendaftaran Bagi Penerima Bantuan Iuran / PBI 

Pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadipeserta 

PBI dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi 

dan divalidasi oleh kementerian sosial. Selain peserta PBI yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, juga terdapat penduduk yang 

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan SK Gubernur/ 

Bupati/Walikota bagi Pemda yang mengintegrasikan program Jamkesda 

ke program JKN BPJS kesehatan. 

2) Pendaftaran Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah / PPU 

a) Perusahaan / badan usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta 

anggota keluarganya ke Kantor BPJS kesehatan dengan 

melampirkan: a) Formulir registrasi badan usaha/ badan hukum 

lainnya ; b) Data migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai 

format yang ditentukan oleh BPJS kesehata 
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b) Perusahaan / badan usaha menerima nomor Virtual Account (VA) 

untuk dilakukan pembayaran ke Bank yang telah bekerja sama 

(BRI/Mandiri/BNI) 

c) Bukti pembayaran iuran diserahkan ke Kantor BPJS kesehatan untuk 

dicetakkan kartu JKN atau mencetak e-ID secara mandiri oleh 

perusahaan / badan usaha. 

3) Pendaftaran bagi peserta pekerja bukan penerima upah / PBPU dan 

bukan pekerja 

a) Pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja : 1) Calon pesertamendaftar 

secara perorangan di Kantor BPJS Kesehatan ; 2) Mengisi formulir 

daftar isian peserta (DIP) dengan melampirkan Fotokopi Kartu 

Keluarga (KK), Fotokopi KTP/Paspor. Untuk anggota keluarga 

menunjukkan Kartu Keluarga/SuratNikah/Akte kelahiran ; 3) 

Setelah mendaftar, calon peserta memperoleh Nomor Virtual 

Account (VA); 4) Melakukan pembayaran iuran ke Bank yang 

bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI) atau tempat pembayaran lainnya 

yang telah bekerjasama dengan BPJS ; 5) Bukti pembayaran iuran 

diserahkan ke kantor BPJS kesehatan untuk dicetakkan kartu JKN. 

b) Pendaftaran bukan pekerja melalui entitas berbadan hukum 

(pensiunan BUMN/BUMD), Proses pendaftaran pensiunan yang 

dana pensiunnya dikelola oleh entitas berbadan hukum dapat 

didaftarkan secara kolektif melalui entitas berbadan hukum yaitu 

dengan mengisi formuli registrasi dan formulir migrasi data peserta 
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Kepesertaan jaminan kesehatan nasional berlaku selama yang 

bersangkutan membayar iuran sesuai dengan kelompok peserta dan 

status kepesertaan akan hilang bila peserta tidak membayar iuran 

atau meninggal dunia (Kemenkes, 2014) 

Konsep BPJS kesehatan merupakan penjelasan terhadap hal – hal yang 

menjadi objek permasalahan. Konsep disususn berdasarkan tinjauan pustaka dari 

hasil penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, Etika birokrasi Dalam 

Implementasi program BPJS kesehatan dikabupaten Gowa.Agar dapat 

memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, organisasi harus 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan etika yang 

ditentukan. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka fokus 

penelitian ini adala\h untuk mengetahui Etika Birokrasi pada Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Gowa yang 

terdiri dari beberapa hal pokok yang perlu yang perlu diuraikan yaitu : 

 

Etika Birokrasi Birokrasi Pada Badan 

Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) 

 Etika Birokrasi Pada Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial di Kabuapten Gowa 

Etika Birokrasi 

 Jay M. Shafritz (2012:99) 

1. Efisiensi  3.  Merytal System 

2. Impersonal  4. Responsible 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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1.  efisiensi, 

2.  impersonal,  

3. merytal system 

4.  responsible. 

E. Deskripsi Fokus 

Ada pun deskripsi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Efisiensi, 

Berkenaan dengan ketepatan cara dan tepat waktu. Artinya kantor BPJS 

Kabupaten Gowa dikatakan memiliki etika yang baik apabila dalam 

memberikan layanan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah 

ditetapkan dan berdasarkan dengan SOP yang berlaku serta penggunaan 

dana publik untuk kepentingan masyarakat luas. 

2. Impersonal,  

Artinya kantor BPJS Kabupaten Gowa dikatakan memiliki etika yang 

baik apabila dalam melaksanakan pelayanan tidak kepada masyarakat 

berdasarkan hubungan yang bersifat pribadi diluar pekerjaan. 

3. Merytal system.  

Nilai ini berkaitan dengan rekrutmen dan promosi pegawai pada kantor 

BPJS Kabupaten Gowa tidak didasarkan atas kekeluargaan atau kerabat. 

namun berdasarkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap 

(attitude), kemampuan (capable), dan pengalaman  (experience), 

sehingga pegawai pada Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Gowa cakap 
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dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan 

bukan sebaliknya 

4. Responsible 

Nilai ini adalah berkaitan dengan bentuk pertanggung jawaban pegawai 

kantor BPJS Kabupaten Gowa atas kepedulian dan objektivitas dalam 

pelayanan menurut penilaian masyarakat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2021 sampai 2 april 

2021. penelitian dilaksanakan dalam waktu selama kurang lebih 2 bulan 

setelah diadakan seminar proposal. 

2. Lokasi penelitian 

 Penelitian di kantor BPJS kabupaten Gowa Blok A9, sungguminasa 

pandang, Jl.Tumanurung Kabupaten Gowa, sulawesi selatan. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis Penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mengurai, 

menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan masalah hasil dari 

penelitian dan sejarah objektif, metode kualitatif  juga disebut juga 

sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni dan 

disebut sebagai metode interpretative dan sangat relevan dengan lokasi 

penelitian yang diambil. 

2. Tipe penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan 

fenomologi dan didukung dengan data kualitatif sebagaimana peneliti 

berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita terkait dengan 
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permasalahan etika birokrasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Soasial 

(BPJS) Kabupaten Gowa. 

C. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah orang – orang yang mampu 

memberikan informasi terkait fokus kajian penelitian yang digunakan dalam 

penelitian serta tentang situasi dan kondisi pada lokasi penelitian ini. 

informan dipilih dengan sengaja dan penuh perencanaan untuk membantu 

penulis dalam memahami masalah dalam  proses penelitian. Adapun 

informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

NO NAMA JABATAN 

1. Nurhidayah, S.Kom Staff kepersertaan 

2. Normala Sari, S.Gz.M.Kes Staff kepersertaan 

3. Inna Jamal,SE Staff penjaminan manfaat  

4. Nurisnaeni Masyarakat 

5. Hawani Masyarakat 

6. Nurhikmah nurdin, Amd Keb Masyarakat 

7. Armawati Insyirah S.K.G pegawai puskesmas Sombaopu 

Tabel 1: Daftar informan 

D. Teknik dan pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. 

Maka teknik pengumpulan data menyusun menggunakan teknik penyusunan 

proposal dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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1. Teknik Observasi  

Teknik observasi dilakukan pencatatan dan pengamatan secara langsung  

guna memperoleh ketterangan data yang lebih akurat terkait data 

birokrasi pada kantor BPJS Kabupaten Gowa. 

2. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada informan  

untuk mengumpulkan data dalam hal ini staf BPJS serta masyarakat 

Kabupaten Gowa.  

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mendokumentasikan yang terjadi 

di BPJS kabupaten Gowa. Teknik ini juga dilakukan dalam pengambilan 

data berbagai dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang bersifat 

informasi tertulis terkait etika birokrasi pada kantor BPJS Kabupaten 

Gowa. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah yang paling penting 

dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini 

disebabkan, data akan menuntun kita ke arah temuan ilmiah bila dianalisis. 

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dan hasil 

penelitian jadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan 

sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam 

menyusun hasil penelitian.teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model analisis interaktif (interactive model of analisis). 
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Dalam model ini terdapat tiga komponen pokok.ketiga komponen tersebut 

yaitu: 

1. Reduksi data  

Merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan 

mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat 

dilakukan. 

2. Penyajian data 

Merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. 

Secara singkat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna 

peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang 

dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah 

secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan 

antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban 

dari permasalahan yang ada. 

F. Teknik Pengabsahan Data 

Pengabsahan data adalah bentuk batasan yang berkaitan suatu 

kepastian, bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin 

diukur. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik 

pemeriksaan pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data untuk keperluan pengecekan untuk sebagai perbandingan untuk data 
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tersebut. Triangulasi pada hakikatnya merupakan multimetode yang 

dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide 

dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik 

sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut 

pandang, adapun bentuk trigulasi yaitu: 

1. Triagulasi sumber  

Membandingkan cara mengecek ulang derajat suatu informasi yang 

diperoleh melaului sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan 

hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara 

dengan dokumen yang ada. 

2. Triangulasi teknik 

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini,maka untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu yaitu mengecek semua hasil wawancara berulangkali 

dengan maksud untuk mendapatkan sebuah data akurat dan valid.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB IV ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan 

pembahasan dari data yang berkaitan dengan fokus penelitian sebagai tindak 

lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat 

tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi gambaran umum di BPJS 

Kab.Gowa 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak geografis Kabupaten Gowa 

 

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Gowa 

Sumber: http://gowakab.go.id 

 

 

Peta Administrasi Kabupaten Gowa Luas wilayah Kabupaten Gowa 

adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi 

http://gowakab.go.id/
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Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan dan 167 

(seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan. 

Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah 

dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa 

sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Dari total luas 

Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, 

yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan 

Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar 

yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah 

Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km. 

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah Kabupaten yang berada di 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa berada pada 119.3773º 

Bujur Barat dan 120.0317º Bujur Timur, 5.0829342862º Lintang Utara dan 

5.577305437º Lintang Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota 

Sungguminasa. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi 

Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, batas-batas tersebut 

sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten 

Maros. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten 

Bulukumba dan  Kabupaten Bantaeng. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan 

Kabupaten Jeneponto, dan  
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d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten 

Takalar.  

2. Sejarah BPJS Kesehatan 

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Badan 

penyelenggara Jaminan Sosial melalui Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan 

Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan mulai beroperasi 

menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan pada tanggal 1 Januari 

2014 dan merupakan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero). 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah 

memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk 

mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk 

badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan 

prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, 

akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan 

hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk 

pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan 

Peserta 
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Struktur Organisasi BPJS Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Badan penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) 

3. Visi dan Misi 

a. Visi bpjs kesahatan 

“Cakupan Semesta 2019”  

Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia 

memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS 

Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. 

b. Misi bpjs kesehatan 

1) Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga 

dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan 

kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

2) Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan 

kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu kepada peserta 

melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan. 

KEPALA KABUPATEN GOWA 

 

Staf Kepesertaan dan 

Pelayanan Peserta 

Kabupaten Gowa 

Staf Penagihan dan 

Keuangan Kabupaten Gowa 
Staf Penjaminan Manfaat 

Kabupaten Gowa 
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3) Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial 

dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan 

dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program. 

4) Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan 

prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan 

meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja 

unggul. 

5) Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem 

perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan 

manajemen risiko atas seluruh operasionalisasi BPJS 

Kesehatan. 

6) Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk mendukung keseluruhan 

operasionalisasi BPJS Kesehatan 

4. Sasaran BPJS 

a. Tercapainya kepesertaan semesta sesuai peta jalan menuju 

Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2019. 

b. Tercapainya jaminan pemeliharaan kesehatan yang optimal dan 

berkesinambungan. 

c. Terciptanya kelembagaan BPJS Kesehatan yang handal, unggul 

dan terpercaya. 

5. Tata Nilai Organisasi 
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BPJS Kesehatan menetapkan dan mengembangkan tata nilai 

organisasi yang terdiri   atas 4 (empat) elemen, yaitu : 

a. Integritas merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan 

tanggung jawab melalui keselarasan berpikir, berkata dan 

berperilaku sesuai keadaan sebenarnya. 

b. Profesional merupakan karakter dalam menjalankan tugas dengan 

kesungguhan, sesuai kompetensi dan tanggung jawab yang 

diberikan. 

c. Pelayanan Prima merupakan tekad dalam memperikan pelayanan 

terbaik dengan ikhlas kepada seluruh peserta. 

d. Efisiensi Operasional merupakan upaya untuk mencapai kinerja 

optimal melalui perencanaan yang tepat dan penggunaan 

anggaran yang rasional sesuai kebutuhan. 

 

B. Hasil Penelitian 

Etika birokrasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di 

Kabupaten Gowa menurut Jay M. Shafritz (2012:99) dapat diukur dari 4 sub 

indikator yaitu : Efisiensi, Impersonal, Merytal System dan Responsible. 

Berdasarkan hasil Observasi, wawancara dan dokumen maka hasil 

penelitian sesuai dengan teori Jay M. Shafritz (2012:99) yang penulis 

gunakan dalam melihat Etika birokrasi pada  Badan Peneyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) di Kabupaten Gowa . Dalam pembahasan hasil penelitian ini 
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akan dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang akan 

disesuaikan dengan teori etika birokrasi menurut Jay M. Shafritz. 

a. Efesiensi 

Efisiensi yaitu berkenaan dengan ketepatan cara dan tepat waktu.  

Etika Birokrasi pada Kantor BPJS Kabupaten Gowa dikatakan memiliki 

etika yang baik apabila dalam memberikan layanan sesuai dengan 

ketentuan waktu yang telah ditetapkan dan berdasarkan dengan SOP 

yang berlaku serta penggunaan dana publik untuk kepentingan 

masyarakat luas. Seperti yang dikatakan oleh N selaku staf kepesertaan 

dan pelayanan peserta sebagai berikut : 

“Efisiensi pelayanan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan (SOP) 

yang berlaku dengan menggunakan rentang waktu yang maksimal 

sesuai dengan apa yang di targetkan” (Hasil wawancara dengan N, 

pada tanggal 25 Maret 2021). 

 Berdasarkan hasil wawancara informan di atas berkaitan dengan 

indikator Efisiensi dapat dipahami bahwa rentang waktu penyelesaian 

pelayanan sesuai dengan apa yang ditargetkan berdasarkan pada (SOP) 

yang berlaku. 

Demikian pula pendapat NS selaku Staf Kepesertaan dan 

Pelayanan Peserta sebagai berikut: 

“Ketepatan waktu yang digunakan pelayanan di BPJS Kesehatan 

kabupaten gowa harus dilaksanakan dengan sesuai prosedur – 

prosedur dengan kami para pegawai datang mulai 07.30 kita 
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mengadakan briving untuk skala kabupaten secara via online atau 

zoom, lalu di lanjutkan pada pukul 07.45 briving kantor cabang 

untuk membahas apa-apa saja yang akan dilaksanakan untuk hari 

ini. Jadwal ini di gunakan pada saat hari senin – kamis dan untuk 

hari jumat kami masuk lebih awal yaitu jam 07.20 untuk briving 

kantor cabang dulu lalu di lanjutkan dengan briving kabupaten.” 

(Hasil wawancara dengan NS, pada tanggal 25 Maret 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Efisiensi dapat dipahami bahwa waktu pelayanan di BPJS 

kesehatan Kabupaten Gowa harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku yang menyesuaikan dengan jam kehadiran pegawai yang 

telah ditetapkan pada SOP kemudian dilakukan briefing skala kabupaten 

setelah itu dilanjutkan briefing kantor cabang. 

Selain itu berkenaan dengan efisiensi, adapun ketepatan waktu 

penyelesaian layanan di kantor BPJS kesehatan kabupaten Gowa 

harusnya telah beroperasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh IJ selaku Staf  penjaminan manfaat 

sebagai berikut: 

“Iya, sudah sesuai apa yang ada didalam SOP, jam pelayanan pada 

BPJS GOWA di lakukan mulai dari jam 08.00 – 15.00 sore dengan 

melaksanakan setiap pelayanan perpeserta 7 menit untuk skala 

perubahan data dan 15 menit untuk keluhan atau kendala (berkas)”. 

(Hasil wawancara dengan N, pada tanggal 25 Maret 2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Efisiensi dapat dipahami bahwa ketepatan waktu penyelesaian 

layanan sudah sesuai dengan yang dijanjikan yaitu 7 menit sampai 15 

menit dan berpedoman kepada SOP BPJS kabupaten Gowa. 
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Sejalan dengan pendapat AI pegawai puskesmas sombaopu selaku 

Staf sebagai berikut: 

“Iya, terlihat dari kedisiplinan dikantor BPJS Kabupaten Gowa 

harus di perhatikan karena disana  mempunyai SOP sama dengan 

puskesmas tentang pelayanan membuka jam pelayanan pada jam 

08.00 pagi sampai dengan jam 15.00 sore hari, dengan sistem kita 

memberikan salam cuaca untuk para peserta yang datang mengurus 

secara offline. Peserta pun yang di layani harus memenuhi SOP 

yang telah di tetepkan seperti halnya tidak boleh di wakili bagi 

peserta yang ingin mengurus agar peserta yang bermasalah atau 

mempunyai keluhan dapat mengerti apa yang jadi masalah, ini juga 

agar terjadinya kenyamanan antar pegawai dan masyarakat”. (Hasil 

wawancara dengan AI, pada tanggal 25 Maret 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Efisiensi dapat dipahami bahwa ketepatan waktu penyelesaian 

layanan segalanya mengacu pada SOP, mulai dari pegawai hingga 

peserta yang akan dilayani harus sesuai dengan SOP yang berlaku.  

Adapun pendapat dari NN selaku masyarakat peserta BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

“Iya menurut saya sudah sesuai  pelayanannya sudah tepat waktu, 

yang jadi kendala disini perihal prosesnya yang harus mengantri 

untuk bisa diproses, minimnya juga ruang tunggu yang membuat 

tidak nyaman”. (Hasil wawancara dengan NN, pada tanggal 22 

April 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Efisiensi dapat dipahami bahwa ketepatan waktu penyelesaian 

layanan yang sudah tepat waktu untuk proses pembuatan kartu. 

Kemudian pendapat dari N selaku masyarakat peserta BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa sebagai berikut: 
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“Kalau saya rasa mungkin sudah tepat waktu karena prosesnya juga 

cepat dan sesuai alur, hanya saja kami tidak tahu detail prosedur 

penyelesaian pelayanannya seperti apa”. (Hasil wawancara dengan 

BB, pada tanggal 22 April 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Efisiensi dapat dipahami bahwa ketepatan waktu penyelesaian 

layanan dirasa sudah tepat waktu dan sesuai alur, hanya saja masyarakat 

tidak mengetahui detail prosedur penyelesaian pelayanan pada kantor 

BPJS kabupaten Gowa. 

 Pendapat lain dari H selaku masyarakat peserta BPJS Kesehatan 

Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

“Kalau waktu sesuai prosedur, kalau mengenai penyelesaian 

pelayanannya saya juga kurang tau, menurut saya belum 

sepenuhnya transparan kalau mengenai prosedur, tapi sejauh ini 

baik-baik saja dan saya juga tidak terbebani dengan itu, selama kita 

masih dilayani dengan baik dan diproses permintaannya.”. (Hasil 

wawancara dengan CC, pada tanggal 22 April 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas berkaitan dengan 

indikator Efisiensi dapat dipahami bahwa ketepatan waktu penyelesaian 

layanan belum sepenuhnya transparan mengenai prosedur pelayanan, 

namun masih dapat diterima dan diikuti alur layanannya oleh 

masyarakat. 

Berkaitan dengan hasil wawancara dari N selaku staf kepesertaan 

dari BPJS kesehatan sebagai berikut: 

“Untuk masalah SOP dalam pembuatan kartu BPJS itu dapat di 

selesaikan dalam waktu satu hari, namun untuk penggunaan dari 

kartu BPJS peserta harus menunggu untuk paling cepat  14 hari 

setelah pendaftaran baru bisa menggunakannya”. Sesuai dengan 
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peraturan No.1 tahun 2015 BPJS Kesehatan, pembayaran iuran 

paling cepat dapat dilakukan adalah 14 hari kalender  setelah 

virtual account diterima. 

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas berkaitan dengan 

indikator Efisiensi dapat dipahami bahwa dalam pembuatan kartu BPJS 

kesehatan dapat diselesaikan dalam satu hari kerja sedangkan untuk 

penggunaan kartu BPJS tersebut sudah bisa digunakan minimal 14 hari 

setelah pendaftaran hal tersebut sesuai dengan peraturan No.1 tahun 2015 

BPJS Kesehatan, pembayaran iuran paling cepat dapat dilakukan adalah 

14 hari kalender setelah virtual account diterima.  

Dari beberapa kutipan hasil wawancara di atas berkaitan dengan 

indikator efisiensi dapat dikatakan bahwa ketepatan waktu penyelesaian 

pelayanan sudah tepat waktu dan mengacu pada SOP yang berlaku 

sebagaimana sesuai dengan peraturan No.1 tahun 2015 BPJS Kesehatan, 

pembayaran iuran paling cepat dapat dilakukan adalah 14 hari kalender 

setelah virtual account diterima, namun untuk detail waktu yang 

digunakan untuk penyelesaian pelayanan berdasarkan SOP masih belum 

transparan sehingga peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Gowa tidak 

mengetahui hal tersebut. Ada pun beberapa factor kendala pengurusan 

yang banyaknya antiran, kurang ruang untuk menunggu sehingga 

berdampak pada penumpukan peserta. 

b. Impersonal 

Impersonal artinya kantor BPJS Kabupaten Gowa dikatakan 

memiliki etika yang baik apabila dalam melaksanakan pelayanan tidak 
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kepada masyarakat berdasarkan hubungan yang bersifat pribadi diluar 

pekerjaan. 

Seperti yang dikatakan oleh N selaku Staf Kepesertaan dan 

Pelayanan Peserta sebagai berikut: 

“Di BPJS GOWA kami semua samakan mulai dari masyarakat 

miskin,menengah atau masyarakat kelas atas sesuai dengan standar 

pelayanan kami yang datang duluan dengan syarat kelengkapan 

berkas yang dimiliki masyarakat”. (Hasil wawancara dengan N, 

pada tanggal 25 Maret 2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Impersonal dapat dipahami bahwa pelayanan yang diberikan 

oleh pegawai BPJS Gowa tidak berdasarkan pada hubungan pribadi 

melainkan menyamakan semua layanan baik itu masyarakat miskin, 

menengah maupun kelas atas yang disesuaikan dengan standar 

pelayanan.   

Demikian pula pendapat NS selaku Staf  Kepesertaan dan 

Pelayanan Peserta sebagai berikut : 

“Jelas tidak, BPJS kesehatan kabupaten gowa diperbolehkan 

siapapun untuk datang tidak ada memilah milih untuk para peserta 

yang datang mulai dari kelas bawa ke kelas menengah samapai 

kleas menengah ke kelas atas semua dilayani dengan sama rata 

sesuai kebutuhan peserta dan apa yang di perluka, diluar dari 

pekerjaan tidak menerima pekerjaan seperti halnya calo atau 

keluarga sekalipun”. (Hasil wawancara dengan NS, pada tanggal 25 

Maret 2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Impersonal dapat dipahami bahwa tidak ada pengecualian atau 

pilah memilah peserta BPJS yang ingin dilayani semua disama ratakan 
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sesuai kebutuhan dan yang diperlukan peserta namun tidak menerima 

calo serta sistem keluarga sekalipun. 

Adapun pendapat dari NN selaku masyarakat peserta BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

“Pelayanannya bersifat netral tanpa adanya deskriminasi, proses 

pelayanannya juga baik, pegawainya ramah. Tetapi belum begitu 

sempurna masih ada beberapa kendala seperti mis komunikasi antar 

pegawai dan masyarakt”. (Hasil wawancara dengan NN, pada 

tanggal 22 April 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Impersonal dapat dipahami bahwa pelayanan yang diberikan 

oleh pegawai BPJS bersifat netral tidak ada deskriminasi dan sikap yang 

ditunjukkan pegawai juga ramah terhadap masyarakat. 

Kemudian pendapat dari N selaku masyarakat peserta BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

“Sikap petugasnya disini ramah, ada yang menyapa juga terus 

bertanya apa yang perlu dibantu dan sama semua saya rasa 

pelayanannya tidak ada yang dikhususkan..”. (Hasil wawancara 

dengan N, pada tanggal 22 April 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Impersonal dapat dipahami bahwa sikap petugas pelayanan 

yang ramah dan keingintahuan pegawai yang baik dalam melayani serta 

tidak ada masyarakat yang dikhususkan untuk dilayani.  

Pendapat sama juga dari H selaku masyarakat peserta BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa sebagai berikut: 
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“Sikap yang diberikan sudah baik. Tidak ada deskriminasi semua 

sama diberikan pelayanannya tidak ada sistem pengkhususan kita 

datang mengantre ada nomor antriannya..”. (Hasil wawancara 

dengan H, pada tanggal 22 April 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Impersonal dapat dipahami bahwa sikap yang diberikan 

pegawai baik, tidak ada deskriminasi semua pelayanan disamakan. 

Adapun pendapat dari AI selaku pegawai puskesmas sombaopu 

sebagai berikut; 

“mengenai dengan pelayanan itu jelas kami dari semua staff 

pemerintah kabupaten gowa maupun pegawai puskesmas itu kami 

sama ratakan baik keluarga maupun orang lain (Hasil wawancara 

dengan AI, pada tanggal 25 maret 2021’’ 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan di kabupaten gowa sudah berjalan dengan baik. 

Selain itu, untuk mengetahui etika Impersonal pada pelayanan 

BPJS Kabupaten Gowa. Sebagaimana yang dikatakan oleh N selaku Staf 

Kepesertaan dan Pelayanan Peserta sebagai berikut : 

“Bpjs gowa punya sistem menyapa dimana dinamakan dengan 

salam cuaca, dan ketika itu disertai dengan pertanyaan apa yang 

bisa di bantu untuk masalah keperluan/keluhan terhadap peserta”. 

(Hasil wawancara dengan N, pada tanggal 25 Maret 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Impersonal, mengenai etika Impersonal pegawai dapat 

dipahami bahwa tidak ada yang bersifat pribadi karena BPJS Gowa 

mempunyai sistem menyapa yaitu salam cuaca yang disertai dengan 
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pertanyaan apa yang bisa di bantu untuk masalah keperluan/keluhan 

terhadap peserta. 

Adapun pendapat NS selaku Staf  Kepesertaan dan Pelayanan 

Peserta sebagai berikut : 

“Kami melayani sesuai dengan yang duluan datang dengan syarat 

berkas sudah lengkap dan Bpjs gowa punya sistem menyapa 

dimana dinamakan dengan salam cuaca, dan ketika itu disertai 

dengan pertanyaan apa yang bisa di bantu untuk masalah 

keperluan/keluhan terhadap peserta”. (Hasil wawancara dengan N, 

pada tanggal 25 Maret 2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Impersonal, mengenai etika Impersonal pegawai dapat 

dipahami bahwa pelayanan dilakukan sesuai dengan peserta yang datang 

duluan dengan syarat berkas yang sudah lengkap disertai dengan sistem 

menyapa yaitu salam cuaca. 

Dari beberapa hasil wawancara yang telah diperoleh berkaitan 

dengan indikator Impersonal dapat dikatakan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh pegawai BPJS Gowa tidak berdasarkan pada hubungan 

pribadi melainkan menyamakan semua layanan baik itu masyarakat 

miskin, menengah maupun kelas atas yang disesuaikan dengan standar 

pelayanan. Kemudian etika yang ditunjukkan oleh pegawai layanan juga 

ramah karena di BPJS Kabupaten Gowa mempunyai sistem menyapa 

yaitu salam cuaca yang disertai dengan pertanyaan apa yang bisa di bantu 

untuk masalah keperluan/keluhan terhadap peserta. Tetapi masih ada 
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beberapa factor kendala didalam prosesnya seperti adanya mis 

komunikasi antar pegawai dan masyarakat. 

c. Merytal system 

Nilai ini berkaitan dengan rekrutmen dan promosi pegawai pada 

kantor BPJS Kabupaten Gowa tidak didasarkan atas kekeluargaan atau 

kerabat. namun berdasarkan pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skill), sikap (attitude), kemampuan (capable), dan pengalaman  

(experience), sehingga pegawai pada Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten 

Gowa cakap dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dan bukan sebaliknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh N 

selaku Staf Kepesertaan dan Pelayanan Peserta sebagai berikut : 

”Untuk hal ini di BPJS menggunakan pihak ketiga untuk masalah 

perekrutan dimana agar tidak ada interpensi antar pegawai dengan 

keluarga atau kerabat. Adapun sistem perekrutan yang 

dilaksanakan secara online dengan diikuti tes secara online. 

Dengan cara mengisi  persyaratan – persyaratan  tertentu secara 

online pihak ketiga akan memeriksa hasil pendaftaran dan tes untuk 

melihat apakah sudah memenuhi kriteria, sehingga tidak akan 

terjadi kecurangan dalam perekrutan karena bpjs menggunakan 

pihak ketiga. Begitupun dengan pegawai tenaga kontrak proses atas 

kriteria akan di pilih oleh pihak ketiga agar tidak ada kecurangan 

dalam hal perekrutan. Kenaikan jabatan dapat dilihat dari 

prestasi,attitude,keterampilan para pegawai dengan pengalaman 

kerja semua dinilai apakah dia pantas untuk mendapatkan kenaikan 

jabatan atau tidak dengan di dasari ada keperluan seperti ada yang 

pensiun atau pegawai yang kinerjanya yang menurun atau ada 

jabatan yang kosong”. (Hasil wawancara dengan N, pada tanggal 

25 Maret 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Merytal system dapat dipahami bahwa sistem perekrutan 

pegawai BPJS Kabupaten Gowa dilakukan dengan melibatkan pihak 
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ketiga dengan maksud menghindari adanya interpensi antar pegawai 

dengan keluarga atau kerabat, kemudian sistem perekrutan dilaksanakan 

secara online dengan maksud menghindari adanya kecurangan dalam 

perekrutan adapun untuk kenaikan jabatan dilakukan dengan melihat 

prestasi, attitude, keterampilan serta pengalaman kerja para pegawai yang 

dijadikan sebagai bahan penilaian dan pertimbangan.  

Adapun pendapat NS selaku Staf  Kepesertaan dan Pelayanan 

Peserta sebagai berikut :: 

“Hasil kinerja yang akan dipertimbangkan di dalam BPJS 

kesehatan gowa untuk melihat apakah para pegawai dapat kenaikan 

pangkat atau semerta-merta mereka mendapatkannya banyak faktor 

yang harus di penuhi dalam hal ini seperti halnya integritas (gotong 

royong), professional (sesuai aturan), pelayanan prima (performa), 

efisisensi (sesuai dengan syarat). Dimana bekerja secara konsisten, 

prestasi, attitude, kemampuan, pengalaman kerja dan lain-lain 

adalah hal yang paling di utamakan. Sedangkan perihal perekrutan 

untuk sekarang menggunakan secara online dengan sistem tes 

melibatkan pihak orang ketiga perihal masalah perekrutan yang ahli 

di bidangnya jadi, begitu pun dengan tenaga kontak”. (Hasil 

wawancara dengan NS, pada tanggal 25 Maret 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Merytal system dapat dipahami bahwa perekrutan pegawai 

BPJS kesehatan Gowa sekarang dilakukan secara online dengan sistem 

tes melibatkan pihak orang ketiga yang ahli di bidangnya begitupun 

dengan tenaga kontak, adapun untuk kenaikan pangkat dinilai dari hasil 

kerja pegawai dengan mempertimbankan banyak faktor seperti halnya 

integritas (gotong royong), professional (sesuai aturan), pelayanan prima 

(performa), efisisensi (sesuai dengan syarat) kemudian konsistensi, 
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prestasi, attitude, kemampuan, pengalaman kerja dan lain-lain merupakan 

hal yang paling diutamakan. 

Adapun pendapat dari AI selaku pegawai puskesmas Sombaopu 

sebagai berikut: 

“untuk hal ini kalau saya lihat di kantor BPJS itu system 

perekrutanya memang sudah rill tidak ada Namanya system 

kekeluargaan beda dengan puskesmas dimana kita ambil pegawai 

honorer dimana ada system kekeluargaan (Hasil wawancara AI, 

pada tanggal 25 maret 2021)” 

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa system 

perekrutan kantor BPJS Gowa sudah berjalan sesuai dengan ketetapan 

yang berlaku di BPJS. 

Adapun pendapat dari NN selaku masyarakat peserta BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

“Sudah professional pelayanannya sesuai dengan aturan yang 

sudah ditentukan tanpa mendahulukan orang terdekat..”. (Hasil 

wawancara dengan NN, pada tanggal 22 April 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dengan indikator 

Merytal system dapat dipahami bahwa professionalisme pelayanan yang 

diberikan oleh pegawai BPJS sesuai dengan aturan yang ada tanpa 

mendahulukan kerabat/keluarga.  

Kemudian pendapat dari N selaku masyarakat peserta BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

“pegawai-pegawainya professional, pelayanannya tidak ada yang 

dibeda-bedakan siapa yang duluan datang dia didahulukan ada 

antriannya, sikapnya ramah, pelayanannya cepat”. (Hasil 

wawancara dengan N, pada tanggal 22 April 2021). 
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Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Merytal system dapat dipahami bahwa pegawai BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa yang professional dalam melaksanakan 

kerja dan tanggungjawabnya, sikap petugas pelayanan yang ramah dan 

pelayanannya cepat. 

Pendapat sama juga dari H selaku masyarakat peserta BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

“Iya sudah professional dan tanggung jawab sesuai dengan aturan 

yang ada tanpa ada sistem kerabat untuk bisa segera dilayani.”. 

(Hasil wawancara dengan H, pada tanggal 22 April 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Merytal system dapat dipahami bahwa sikap professional dan 

tanggung jawab pegawai yang ditunjukkan baik sesuai dengan aturan 

yang ada tanpa ada sistem kerabat dalam pelayanannya. 

Dari beberapa hasil wawancara yang telah diperoleh berkaitan 

dengan indikator Merytal system dapat dipahami bahwa perekrutan 

pegawai BPJS kesehatan Gowa dilakukan secara online dengan sistem 

tes melibatkan pihak orang ketiga yang ahli di bidangnya untuk 

menghindari adanya interpensi antar pegawai dengan keluarga atau 

kerabat begitupun dengan tenaga kontak, adapun untuk kenaikan pangkat 

dinilai dari hasil kerja pegawai dengan mempertimbankan banyak faktor 

seperti halnya integritas (gotong royong), professional (sesuai aturan), 

pelayanan prima (performa), efisisensi (sesuai dengan syarat) kemudian 
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konsistensi, prestasi, attitude, kemampuan, pengalaman kerja dan lain-

lain merupakan hal yang paling diutamakan. Dengan hal tersebut juga 

dirasakan masyarakat terkait professionalitas bekerja pegawai akan 

tanggung jawab dalam melakukan pelayanan mulai dari sikap dan 

kemampuan melayani pegawai yang dinilai sudah baik. 

d. Responsible 

Nilai ini adalah berkaitan dengan bentuk pertanggung jawaban 

pegawai kantor BPJS Kabupaten Gowa atas kepedulian dan objektivitas 

dalam pelayanan menurut penilaian masyarakat. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh N selaku Staf Kepesertaan dan Pelayanan Peserta sebagai 

berikut: 

“Pegawai harus sangat bertanggung jawab apa yang di kerjakan 

atau pada bidang masing-masing, ketika ada masalah atau keluhan 

dari masyarakat pegawai wajib untuk cepat merespon baik dengan 

cara memberikan solusi sesuai dari kendala yang peserta katakan, 

untuk masalah keluhan masyarakat bisa dilakukan secara ofline 

datang kekantor atau bisa juga secara online dengan aplikasi 

bernama MOBILE JKN”. (Hasil wawancara dengan N, pada 

tanggal 25 Maret 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Resposible dapat dipahami bahwa pegawai dituntut untuk 

bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan pada bidangnya masing-

masing, pegawai wajib untuk cepat merespon keluhan masyarakat baik 

itu  dengan cara memberikan solusi sesuai dengan kendala yang peserta 

keluhkan dan untuk masalah keluhan masyarakat bisa dilakukan secara 

offline yaitu dengan datang ke kantor atau bisa juga secara online melalui 

aplikasi bernama MOBILE JKN. 
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Adapun pendapat NS selaku Staf  Kepesertaan dan Pelayanan 

Peserta sebagai berikut: 

“Hal ini yang sangat diperhatiakn karena pegwai harus mempunyai 

rasa pertenggung jawaban pada bidang masing – masing sesuai 

dengan kondisi apa yang terjadi di dalam kantor bpjs kesahatan 

gowa”. (Hasil wawancara dengan N, pada tanggal 25 Maret 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Resposible dapat dipahami bahwa pegawai dituntut untuk cepat 

menanggapi keluhan masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban 

pegawai pada bidangnya. 

Adapun wawancara dengan salahsatu pegawai puskesmas 

Sombaopu yaitu AI sebagai berikut 

“mengenai dengan responsible pegawai BPJS sudah baik, 

mulai dari kita masuk satpamnya itu mulai merespon apa keluhan 

masalah (hasil wawancara dengan AI, pada tanggal 25  Maret 

2021)’’  

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

responsible sudah baik. 

Adapun pendapat dari NN selaku masyarakat peserta BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

“Tanggapan yang pegawai sudah sesuai dengan prosedur yang ada 

dan waktu yang telah ditentukan bahkan pegawai menawarkan dan 

ingin tahu apa yang kita butuhkan”. (Hasil wawancara dengan NN 

pada tanggal 22 April 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dengan indikator 

Resposible dapat dipahami bahwa pegawai memberikan tanggapan 

kepada masyarakat dengan menawarkan dan ingin tahu apa yang mereka 

butuhkan.  
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Kemudian pendapat dari H selaku masyarakat peserta BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

“Proses pelayanannya sudah baik sesuai dengan alur pelayanan 

juga disesuaikan dengan kebutuhan dan keluhan. Tetapi kadang 

masyarakat pengguna BPJS mendapat kan perilaku yang lain atau 

berbeda saat ingin menggunakan kartunya, contohnya pada saat 

ingin berobat.”. (Hasil wawancara dengan H, pada tanggal 22 April 

2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Resposible dapat dipahami bahwa pegawai BPJS Kesehatan 

Kabupaten Gowa melayani masyarakat sesuai dengan keluhan dan 

kebutuhan masyarakat berdasarkan alur dan prosedur pelayanan yang 

berlaku. Yang jadi kendala pada saat panggunaan kartu BPJS yang suka 

di kesampingkan atau di perlakukan berbeda dengan peserta yang lain 

yang tidak menggunakan kartu atau langsung membayar biaya 

pengobatannya. 

Pendapat lain juga dari N selaku masyarakat peserta BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

“Pelayanan yang diberikan sudah sesuai aturan yang ada 

pegawainya juga bertanya mengenai apa yang kami perlukan hanya 

saja untuk tenggak waktu proses penyelesaian pelayanannya saja 

yang tidak saya tahu”. (Hasil wawancara dengan N, pada tanggal 

22 April 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan 

indikator Resposible dapat dipahami bahwa pelayanan yang diberikan 

pegawai sudah sesuai aturan yang ada juga keingintahuan pegawai 

kepada masyarakat mengenai apa keperluan mereka juga sudah baik.   
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Dari beberapa hasil wawancara yang telah diperoleh berkaitan 

dengan indikator Resposible dapat dipahami bahwa pegawai BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa dituntut untuk bertanggung jawab atas apa 

yang dikerjakan pada bidangnya masing-masing, pegawai wajib untuk 

menyapa sebagai bentuk keingintahuan pegawai atas kebutuhan 

masyarakat dan cepat merespon keluhan masyarakat baik itu dengan cara 

memberikan solusi sesuai dengan kendala dan permintaan yang peserta 

keluhkan dan untuk masalah keluhan masyarakat bisa dilakukan secara 

offline yaitu dengan datang ke kantor atau bisa juga secara online melalui 

aplikasi bernama MOBILE JKN. 

C. Pembahasan   

1. Efisiensi 

Berkenaan dengan ketepatan cara dan tepat waktu. Artinya kantor 

BPJS Kabupaten Gowa dikatakan memiliki etika yang baik apabila 

dalam memberikan layanan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah 

ditetapkan dan berdasarkan dengan SOP yang berlaku serta penggunaan 

dana publik untuk kepentingan masyarakat luas. 

Berikut Macam-Macam Prosedur Pendaftaran di BPJS Kabupten Gowa 
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Sumber data: Badan penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) 

 

Berikut Persyaratan Kepesertaan di BPJS Kabupaten Gowa 

NO Persyaratan Kepersertaan Ya/Tidak 

1. Kartu Keluaga (KK)  

2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dipilih  

3. Email dan Nomor HP aktif  

4. Halaman depan buku tabungan aktif (untuk  

pendaftaran autodebit iuran) 

 

5. paspor, kartu izin tinggal tetap/sementara, nomor  

visa tinggal terbatas, surat izin kerja bagi WNA 

 

Tabel 4.1 persyaratan kepersertaan BPJS Kabupaten Gowa. 

Sumber data: Badan penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) 
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Berikut data terkait Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja 

(BP) 

 

Sumber data: Badan penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) 

Berdasarkan hasil wawancara informan yang telah diperoleh 

berkaitan dengan indikator Efisiensi dapat dikatakan bahwa ketepatan 

waktu penyelesaian pelayanan sudah tepat waktu dan mengacu pada SOP 

yang berlaku sebagaimana sesuai dengan peraturan No.1 tahun 2015 

BPJS Kesehatan, pembayaran iuran paling cepat dapat dilakukan adalah 

14 hari kalender setelah virtual account diterima, namun untuk detail 

waktu yang digunakan untuk penyelesaian pelayanan berdasarkan SOP 

masih belum transparan sehingga peserta BPJS Kesehatan Kabupaten 

Gowa tidak mengetahui hal tersebut. 

Staf Penjaminan Manfaat 
Kabupaten Gowa 
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Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagai acuan 

pelayanannya menggunakan SOP yang berlaku di BPJS kesehatan 

Kabupaten Gowa yang termasuk pula didalamnya tenggat waktu 

penyelesaian pelayanan. Namun belum diketahui pasti ketepatan waktu 

penyelesaian pelayanan yang terdapat didalam SOP. Akan tetapi pada 

alur layanan waktu tunggu dari antrian sampai pada mendapatkan 

pelayanan berkisar antara 20 menit sampai dengan 30 menit bahkan lebih 

dari waktu yang tertera. Adapun kendala pada saat menunggu antrian 

yang membuat masyarakat menjadi tidak nyaman karena kurang atau 

tidak cukupnya ruang untuk menunggu giliran untuk memproses 

kebutuhan atau keluhan masyarakat.  

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi dapat disimpulkan 

bahwa berkenaan dengan indikator efisiensi BPJS Kesehatan Kabupaten 

Gowa belum dapat sepenuhnya dikatakan tepat waktu dalam 

penyelesaian pelayanan, masih ada beberapa kendala yang harus di 

perbaiki untuk lebih baik, namun hal tersebut masih dapat diterima atau 

dimaklumi oleh para peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Gowa.     

2. Impersonal  

Artinya kantor BPJS Kabupaten Gowa dikatakan memiliki etika 

yang baik apabila dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 

tidak berdasarkan hubungan yang bersifat pribadi diluar pekerjaan. 
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Berdasarkan hasil wawancara informan yang telah diperoleh 

berkaitan dengan indikator Impersonal dapat dikatakan bahwa pelayanan 

yang diberikan oleh pegawai BPJS Gowa tidak berdasarkan pada 

hubungan pribadi melainkan menyamakan semua layanan baik itu 

masyarakat miskin, menengah maupun kelas atas yang disesuaikan 

dengan standar pelayanan. Kemudian etika yang ditunjukkan oleh 

pegawai layanan juga ramah karena di BPJS Kabupaten Gowa 

mempunyai sistem menyapa yaitu salam cuaca yang disertai dengan 

pertanyaan apa yang bisa di bantu untuk masalah keperluan/keluhan 

terhadap peserta. 

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa semua peserta 

BPJS yang datang ke kantor dilayani berdasarkan nomor antrian sehingga 

tidak ada layanan yang menunjukkan sistem pribadi melainkan 
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menyamakan semua layanan. Yang menjadi kendala sering terjadinya 

miskomunikasi antar pegawai dan masyarakat, salah satu contoh pada 

saat pemanggilan nomor antrian yang kurang bisa terdengar baik karena 

tidak adanya pengeras suara yang di sediakan, selain dari itu pegawai 

BPJS kesehatan melayani dengan sikap yang ramah karena pegawai di 

BPJS Kabupaten Gowa mempunyai sistem menyapa yang disebut 

sebagai salam cuaca yang disertai dengan pertanyaan apa yang bisa 

dibantu untuk keperluan/keluhan peserta. 

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi dapat disimpulkan 

bahwa berkenaan dengan indikator impersonal dapat dikatakan sudah 

cukup baik, hal ini dibuktikan dari etika pegawai yang ditunjukkan 

dengan sikap yang ramah juga tidak adanya sistem layanan berdasarkan 

kekeluargaan/kekerabatan melainkan menggunakan nomor antrian 

dimana hal ini semua peserta mendapatkan pelayanan yang sama tanpa 

dibeda-bedakan.  

3. Merytal system.  

Nilai ini berkaitan dengan rekrutmen dan promosi pegawai pada 

kantor BPJS Kabupaten Gowa.  

 

Sumber data: Badan penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) 

Adapun syarat dan ketentuan rekrutmen pegawai tidak tetap (PTT) 

BPJS Kesehatan : 

DAFTAR TES WAWANCARA PENGUMUMAN 
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a.      Warga Negara Indonesia; 

b.      Belum menikah saat mendaftar; 

c.      Pendidikan D3/D4/S1; 

d.      IPK minimal 2,75 skala 4; 

e.      Usia maksimal 25 tahun per 31 Desember 2020; 

f.     Akreditas Universitas: diutamakan Minimal B untuk universitas 

negeri & diutamakan minimal A untuk universitas swasta; 

g.   Pelamar wajib mengunggah foto selfie di Feed Instagram bersama 

aplikasi Mobile JKN di smartphone dengan menulis caption 

bertema “Arti Mobile JKN Dalam Keseharianku” serta diakhiri 

dengan hashtag #MobileJKNlengkapihariku dan wajib melakukan 

tag serta follow akun resmi @bpjskesehatan_ri; 

JOB TITLE – REKRUTMEN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI 

SELURUH INDONESIA 

1. Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta 

a.      Front liner; 

b.      Staf Administrasi Kepesertaan; 

c.      Staf Penanganan Pengaduan Peserta; 

d.      Staf Penanganan Pengaduan Peserta di RS; 

2. Bidang Penagihan dan Keuangan 

a.      Staf Penagihan (Telecollecting); 

3. Bidang Penjaminan Manfaat 

a.      Staf Pengelolaan Fasilitas Kesehatan Primer; 

4. Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta 

a.      Relationship Officer (RO); 

b.      Staf Administrasi Perluasan Kepesertaan; 
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c.      Staf Administrasi Pemeriksaan; 

5. Bidang SDMUKP 

a.      Staf Umum dan Kesekretariatan; 

6. Sekretaris dan Staf Administrasi 

 (Khusus untuk penempatan di Kantor Kedeputian Wilayah & 

Kantor Pusat);  

Yang harus diperhatikan  

1. Waktu pendaftaran 30 Desember 2020 s.d 5 Januari 2021; 

2. Pendaftaran dilakukan melalui website BPJS Kesehatan pada 

menu  banner slide rekrutmen; 

3.   Pilih lokasi dan job title  sesuai peminatan; 

4.  Pastikan pengunggahan scan berkas (KTP, Surat Lamaran, CV, 

Ijazah, Transkrip Nilai, Bukti Keterangan Akreditasi Universitas, 

Surat Keterangan Sehat dan Surat Bebas Narkoba) melalui cloud 

seperti google drive/dropbox dan  pastikan aksesnya tidak dibatasi 

(public), agar panitia bisa melakukan verifikasi; 

5.   Akun Instagram tidak di-private, karena panitia hanya akan menilai 

postingan pelamar yang akun Instagramnya tidak di-private; 

 link pendaftaran yaitu https://rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id/ptt dan 

tidak didasarkan atas kekeluargaan atau kerabat. namun berdasarkan 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude), 

kemampuan (capable), dan pengalaman  (experience), sehingga pegawai 

pada Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Gowa cakap dan profesional 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bukan sebaliknya. 

Berdasarkan hasil wawancara informan yang telah diperoleh 

berkaitan dengan indikator Merytal system dapat dipahami bahwa 

perekrutan pegawai BPJS kesehatan Gowa dilakukan secara online 

https://rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id/ptt
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dengan sistem tes melibatkan pihak orang ketiga yang ahli di bidangnya 

untuk menghindari adanya interpensi antar pegawai dengan keluarga atau 

kerabat begitupun dengan tenaga kontak, adapun untuk kenaikan pangkat 

dinilai dari hasil kerja pegawai dengan mempertimbankan banyak faktor 

seperti halnya integritas (gotong royong), professional (sesuai aturan), 

pelayanan prima (performa), efisisensi (sesuai dengan syarat) kemudian 

konsistensi, prestasi, attitude, kemampuan, pengalaman kerja dan lain-

lain merupakan hal yang paling diutamakan. Dengan hal tersebut juga 

dirasakan masyarakat terkait professionalitas bekerja pegawai akan 

tanggung jawab dalam melakukan pelayanan mulai dari sikap dan 

kemampuan melayani pegawai yang dinilai sudah baik. 

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa merytal system 

pada peregrutan pegawai itu sudah berjalan dengan prosedur yang sudah 

ditetapkan oleh BPJS kesehatan dan untuk kenaikan pangkat dinilai dari 

hasil kerja yang di lakukan.  

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi dapat disimpulkan 

bahwa berkenaan dengan indikator Merytal system sudah berjalan dengan 

prosedur yang sudah di tetapkan baik dari segi kenaikan pangkat dengan 

harus memenuh beberapa kriteria dan lain-lain. Dan untuk peregrutan 

pegawai baru BPJS melakukan secara online dan melibatkan orang ketiga 

untuk mengantisipasi adanya hubungan keluarga. 
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4. Responsible 

Nilai ini adalah berkaitan dengan bentuk pertanggung jawaban 

pegawai kantor BPJS Kabupaten Gowa atas kepedulian dan objektivitas 

dalam pelayanan menurut penilaian masyarakat dapat di lihat dari 

pelayanan prioritas sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara informan yang telah diperoleh 

berkaitan dengan indikator Resposible dapat dipahami bahwa pegawai 

BPJS Kesehatan Kabupaten Gowa dituntut untuk bertanggung jawab atas 

apa yang dikerjakan pada bidangnya masing-masing, pegawai wajib 

untuk menyapa sebagai bentuk keingintahuan pegawai atas kebutuhan 

masyarakat dan cepat merespon keluhan masyarakat baik itu dengan cara 

memberikan solusi sesuai dengan kendala dan permintaan yang peserta 

keluhkan dan untuk masalah keluhan masyarakat bisa dilakukan secara 

Peserta 
Datang 

Penyempaikan 
maksud & tujuan 

ke satpam 

Menyerahkan 
berkas ke service 

officer 

Menunggu 
antrian 

v 

Mendapatkan 
pelayanan 

v 

Peserta 
pulang 

20 Menit max pelayanan prioritas 
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offline yaitu dengan datang ke kantor atau bisa juga secara online melalui 

aplikasi bernama MOBILE JKN. 

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa tanggapan 

pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten gowa melayani peserta BPJS sesuai 

dengan kebutuhan dan keluhan masyarakat berdasarkan pada prosedur 

yang berlaku. Adapun kendala yang terjadi pada saat penggunaa kartu 

BPJS tersebut yang banyaknya masyarakat mendapat kan perlakuan 

berbeda, contohnya pada saat ingin berobat atau keperluan lainnya yang 

membuat masyarakat pengguna bpjs merasa kecewa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

dalam bab sebelumnya maka kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Efisiensi berkenaan dengan ketepatan cara dan ketepatan waktu 

penyelesaian pelayanan menunjukkan bahwa belum dapat sepenuhnya 

dikatakan efisien dalam penyelesaian pelayanan karena SOP BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa yang belum transparan sehingga belum 

diketahui pasti berapa lama waktu yang harus diselesaikan pegawai dalam 

menyelesaikan pelayanan, Adapun kendala yang terjadi yaitu 

menumpuknya masyarakt padda saat proses pelayanan. namun hal 

tersebut masih dapat diterima atau dimaklumi oleh para peserta BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa 

2. Impersonal berkenaan dengan etika pegawai dalam melaksanakan 

pelayanan kepada peserta BPJS kesehatan bahwa sudah dapat dikatakan 

cukup baik, hal ini dapat dilihat pada dari etika pegawai yang ditunjukkan 

dengan sikap yang ramah yang didasari oleh salam sapa yang disebut 

sebagai salam cuaca juga tidak adanya sistem layanan berdasarkan 

kekeluargaan/kekerabatan melainkan menggunakan nomor antrian dimana 

hal ini semua peserta mendapatkan pelayanan yang sama tanpa dibeda-

bedakan. Kendala yang terjadi pada saat proses pengantrian yang 
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memakan waktu dan kurang jelasnya pada saat pemanggilan, sehingga 

sering terjadi miskomunikasi antar peserta dan pegawai. 

3. Dari aspek Merytal System perekrutan pegawai maupun promosi sudah 

berjalan dengan baik sesui SOP. Mulai dari proses pendaftaran untuk 

perekrutan mau pun promosi pegawai. Karna tidak adanya penerimaan 

pegawai sejak tiga tahun terakhir begitu juga dengan promosi di kantor 

BPJS Kabupaten Gowa.  

4. Responsible berkenaan dengan dengan bentuk pertanggung jawaban 

pegawai kantor BPJS Kabupaten Gowa atas kepedulian dan objektivitas 

dalam melakukan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan dengan hal 

tersebut dapat dikatakan cukup baik berdasarkan dari pendapat 

masyarakat begitu pula hasil observasi penelitian bahwa pegawai BPJS 

Kesehatan Kabupaten Gowa merespon keluhan dan kebutuhan dengan 

baik dan dengan sikap yang ramah sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan masukan terkait 

Etika Birokrasi Pada Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di 

Kabupaten Gowa sebagai berikut:   

1. Dibutuhkan transparansi pada prosedur pelayanan BPJS tempat papan 

informaasi terkait alur pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam 

mendapat pelayan di kantor BPJS kabupaten Gowa. 

2. Pentingnya informasi terkait syarat untuk kelengkapan berkas yang 

dibutuhkan dalam pelayanan BPJS kabupaten Gowa. 
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3. Penumpukan masyarakat pada saat proses layanan sehingga di 

butuhkannya tempat untuk masyarakt mengantri. Dan harus adanya 

pengeras suara agar tidak terjadinya miskomunikasi antara pegawai dan 

peserta BPJS.  
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