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ABSTRAK 

 

PELAYANAN ADMINISTRATIF KESEHATAN MELALUI BADAN 

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 

DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

Oleh 

 

Advent Pradita 

 

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) mendistribusikan kesejahteraan. Keberadaan BPJS adalah salah satu cara 

untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan 

martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan 

makmur. Hal ini diatur berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan 

Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 15 Tahun 2016 untuk maksimalnya 

pelayanan kesehatan di lingkungan OKU timur. 

 

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pelayanan administratif 

kesehatan melalui BPJS di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan dan 

apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam  pelaksananan pelayanan 

administratif kesehatan melalui BPJS di Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan. 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Data sekunder berasal dari peraturan 

perundang-undangan dan literatur, sedangkan data primer diperoleh dari studi 

lapangan melalui wawancara. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui BPJS belum 

terlaksana secara maksimal karena pelaksaan pelayanan kesehatan yang belum 

terealisasi seluruhnya. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit dan 

Puskesmas, melalui pelayanan peningkatan, pencegahan, dan pemulihan 

pasien.Dana kapitasi di Puskesmas OKU Timur dialokasikan berdasarkan UU 15 

Tahun 2016. Faktor pendukung pelayanan kesehatan melalui BPJS yaitu, 

tersedianya sarana pelayanan kesehatan (alat medis), sedangkan faktor 

penghambat yaitu, alokasi dana alat medis yang minim untuk puskesmas, 

lambatnya penanganan loket administrasi dan tenaga medis bagi pasien rujukan, 

adanya diskriminasi antara pengguna kartu BPJS, serta kartu KIS belum tersebar 

secara merata. Perlu penambahan anggaran APBD untuk alat medis dan 

peningkatan Sumber Daya Manusia. 

 

Kata kunci : Pelayanan Aministratif, Kesehatan, BPJS. 



 

 

 

 

 

PELAYANAN ADMINISTRATIF KESEHATAN MELALUI BADAN 

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 

DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

 

 

Oleh 

 

Advent Pradita 

1112011013 

(Skripsi) 

 

 

 

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar 

 

SARJANA HUKUM 
 

Pada 

 

Bagian Hukum Administrasi Negara 

 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 





 



RIWAYAT HIDUP 

Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari 

pasangan Bapak Bambang Irianto dan Ibu Yustina Sujiati. 

Lahir di OKU TIMUR, pada tanggal 01 Desember 1993. 

Penulis mengawali pendidikannya di Taman Kanak - 

Kanak (TK) Sang Timur Sukarajapada tahun 1998, 

melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Mardi Wacana Mudasentosa dan tamat 

pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pangudi Luhur 

Sukarajadan tamat tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Xaverius Sato (1) dan tamat pada tahun 2011. 

Pada tahun 2011 penulis di terima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Lampung, dan menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Hukum 

Administrasi Negara (HIMA HAN) pada tahun 2013dan melaksanakan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di DesaToto Projo Kecamatan Way Bungur 

Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. 



 

 

 

MOTTO 

 

Setiap orang memiliki definisi mengenai hidup sehat. Saya mendefinisikannya 

bahwa kesehatan itu sebagai prioritas bukan obsesi. 

“Sehat itu simple”, Artinya ketika kamu mencintai tubuhmu, maka hal kecil yang 

membuat tubuhmu sakit tidak akan kamu biarkan masuk ke dalam tubuhmu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1. 1 Latar Belakang 

Tujuan sebuah negara adalah memberikan kesejahteraan kepada seluruh 

rakyatnya. Siapapun dan apapun statusnya, berhak mendapatkan kesejahteraan 

dalam hidupnya. Keberadaan institusi bernama Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) adalah salah satu cara untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat 

Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Tujuan Sistem Jaminan Sosial 

Nasional memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi 

peserta atau anggota keluarganya.  

 

Pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat, akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan, di samping 

itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit juga banyak disorot oleh 

masyarakat mengenai kinerja tenaga kesehatan selain masyarakat juga mengkritisi 

berbagai aspek yang terdapat dalam pelayanan kesehatan terutama pelayanan 

keperawatan. Di Rumah Sakit, sumber daya manusia terbanyak yang berinteraksi 

secara langsung dengan pasien adalah perawat, sehingga kualitas pelayanan yang 

dilaksanakan oleh perawat dapat dinilai sebagai indikator baik apa buruknya 

kualitas pelayanan di Rumah Sakit. Jaminan Kesehatan yang di mulai pada tahun 



2 
 

2014 yang secara bertahap menuju ke Uviversal Health Coverage. Hal itu 

menuntut tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada 

pasien peserta JKN baik di Rumah Sakit Negeri ataupun Rumah Sakit Swasta 

yang telah ditunjuk. Tujuan Jaminan Kesehatan secara umum yaitu 

mempermudah masyarakat untk mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu.  

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berasal dari PT Askes (Persero) 

dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berasal dari PT 

Jamsostek (Persero) yang akan berubah bentuk dari perseroan terbatas menjadi 

badan hukum publik yang mengelola dana amanat. Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosialakan menjalankan jaminan kesehatan yang berasal dari Program Jaminan 

Kesehatan (Askes), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pemerintah, 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek. Badan Penyelenggara 

Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan menyelenggarakan berbagai program 

diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan 

Kematian (JK), dengan menambahkan Jaminan Pensiun (JP) mulai juli 2015
1
. 

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

menentukan program jaminan nasioanal yang dilaksanakan oleh beberapa badan 

penyelenggara secara bertahap dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas , 

serta memberikan manfaat yang lebih baik bagi setiap peserta.  

 

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 menentukan bahwa, 

“pemerintah secara bertahap mendaftarkan peneriman bantuan iuran sebagai 

                                                           
1
 Tim Visi Yustisia. 2014.Memperolah Jaminan Sosial Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. Jakarta: Visimedia. Hlm. 1. 
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peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”
2
. Jaminan kesehatan di 

Indonesia merupakan salah satu hak yang harus dimiliki oleh tiap warga negara. 

Didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H dan Undang-undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan merupakan hak 

asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai 

dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.  

 

Falsafah dasar negara Indonesia dan Pancasila terutama sila ke-lima juga 

mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap 

orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan 

sosial.  

 

Tahun 2004, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang 40 Tahun 2004 ini 

mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang 

diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang 

                                                           
2
Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012. 



4 
 

bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 

masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Menurut Pasal 15 Peraturan 

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Soaial Kesehatan, 

sumber aset Jaminan Sosial Kesehatan diperoleh dari :
3
 

a. Iuran jaminan kesehatan termasuk bantuan iuran; 

b. Hasil pengembangan dana jaminan sosial kesehatan; 

c. Aset program jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dari BUMN yang 

menjalankan program jaminan kesehatan; dan 

d. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

Pelaksanaan Jamininan Kesehatan Nasional (JKN) dituangkan dalam Peraturan 

Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain:  

a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan 

Iuran (PBI)  

b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (JK) 

dan peta jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional) 

 

Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial untuk disahkan menjadi undang-undang. Undang-

Undang ini mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan dan Badan penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Ketenagakerjaan. 

                                                           
3
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. 
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Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan melalui 

suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang 

implementasinya dimulai 1 Januari 2014 
4
. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang BPJS yang merupakan transformasi dari empat Badan Usaha Milik 

Negara (Askes, ASABRI, Jamsostek dan Taspen). BPJS mendistribusikan 

kesejahteraan sekaligus perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum 

BPJS dibentuk, telah ada beberapa program jaminan sosial, yaitu Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (Jamsostek) yang mencakup program jaminan pemeliharaan 

kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi  

ketenagakerjaan.  

 

Pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut mampu memberikan 

perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat 

program yang menjadi hak peserta. Sehubungan dengan hal diatas maka perlu 

diadakannya penyusunan sistem jaminan sosial dimana penyelenggara jaminan 

sosial oleh beberapa penyelenggara jaminan sosial yang dapat menjangkau 

kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi 

setiap peserta. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial 

nasional maka dibentuklah BPJS yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS  

Ketenagakerjaan.  

 

BPJS adalah sebuah badan hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan program 

jaminan. Kelahiran UU BPJS akan menegaskan kehadiran negara dalam 

                                                           
4
 Anggota IKAPI. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Bandung: 

Fokus Media. Hlm 84. 
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memberikan jaminan sosial bagi rakyat. Kehadiran undang-undang yang 

merupakan amanat Pasal 28H Ayat (3) dan (34) Ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional dijamin tidak mengurangi manfaat program yang sudah ada
5
.  

 

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan 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. BPJS Kesehatan adalah 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk 

memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat. Anggota BPJS kesehatan harus 

mendaftarkan diri melalui kantor BPJS dan calon anggota akan mendapat kartu 

BPJS untuk mendapat pelayanan kesehatan. Program BPJS kesehatan memiliki 

dua program jaminan kesehatan yaitu, Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non 

PBI). Pelayanan dua program BPJS Kesehatan ini menjadi permasalahan yang 

banyak bermunculan. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pelayanan 

kesehatan sampai saat ini antara lain adalah masih tingginya disparitas status 

kesehatan antar tingkat ekonomi, antar kawaasan, dan antara perkotaan dengan 

pedesaan. Secara umum status kesehatan penduduk dengan tingkat sosial ekonomi 

tinggi, di kawasan barat Indonesia, dan di kawasan perkotaan cenderung lebih 

                                                           
5
 Hadi Setia Tunggal. 2014. Peraturan Perundang-Undangan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial.Jakarta: Harvarindo. Hlm 650. 
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baik. Sebaliknya, status kesehatan penduduk dengan sosial ekonomi rendah, di 

kawasan timur Indonesia dan di daerah pedesaan masih tertinggal. 
6
 

 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2014 menunjukkan bahwa masih 

banyak penduduk (29, 8%) dari 588. 981 jiwa yang harus menunggu setengah hari 

hingga satu hari untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan. Sebagian 

masyarakat (8,1%) menyatakan kurang atau tidak puas dengan pelayanan 

kesehatan dan (33, 21%) persen menyatakan puas. 
7
 Berdasarkan latar belakang 

yang dipaparkan di atas perlu dibahas tentang “Pelayanan Administratif 

Kesehatan Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten 

OKU Timur Sumatera Selatan. ” 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimanakah pelayanan administratif kesehatan melalui BPJS Kesehatan di 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksananan pelayanan 

administratif  kesehatan melalui BPJS Kesehatan di Kabupaten OKU Timur 

Provinsi Sumatera Selatan ? 

 

1.3.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian pada bidang Hukum Administrasi Negara pada 

umumnya, dan khususnya ilmu hukum dibidang kesehatan yang terdiri dari UU 

BPJS No. 24 Tahun 2011 dengan objek penelitian yaitu lingkup Pelayanan 

                                                           
6
  Joko Salim. 2014. Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2014 Edisi Pertama. 

Jakarta: Harvarindo. Hlm 36. 
7
  www. bpjs kesehatan OKU Timur.go.id, tanggal 20 Desember 2015, Pukul 21:55 



8 
 

kesehatan melalui Program BPJS, yaitu Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non 

PBI), dan Subjek Penelitian adalah Dokter IGD, Kepala Puskesmas, dan dua 

orang masyarakat yang menjadi peserta program BPJS dilokasi OKU Timur 

Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016.  

 

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

a. Untuk mengetahui pelayanan administratif Kesehatan melalui BPJS di 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.  

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat  pelayanan administratif 

kesehatan melalui  BPJS di Kabupaten OKU Timur  Provinsi Sumatera 

Selatan.  

 

1.4.2. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum administrasi negara 

khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dibidang kesehatan melalui program 

BPJS sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) dan UU BPJS No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memperluas juga memperdalam ilmu hukum termasuk di 

dalamnya Hukum Administrasi Negara.  
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b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah: 

1) Upaya peningkatan dan perluasan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang 

hukum.  

2) Bahan kajian bagi penulis maupun pihak-pihak terkait yang berhubungan 

dengan pelayanan BPJS dan sumbangan pemikiran dan bahan bacaan serta 

sumber informasi bagi pembaca.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Pelayanan Kesehatan 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara 

dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan 

penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan 

oleh pemerintah dan/atau masyarakat. 
8
Upaya kesehatan yang diberikan kepada 

pasien di wujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan, berdasarakan UU 

kesehatan dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan yaitu:
9
 

a. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian 

kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang 

bersifat promosi kesehatan.  

b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap 

suatu masalah kesehatan atau penyakit.  

c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian 

kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, 

                                                           
8
 Pasal 1 Ayat 11 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

9
 Pasal 1 Ayat 12, 13,14,15,16 UU Kesehatan 
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pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau 

pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal 

mungkin.  

d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian 

kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat 

sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna 

untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan 

kemampuannya.  

e. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan 

dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun 

temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan 

sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.  

 

Pelayanan merupakan suatu aktifitas atau serangkaian alat yang bersifat tidak 

kasat mata (tidak dapat diraba), yang terjadi akibat interaksi antara konsumen 

dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi 

pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan persoalan konsumen. 

Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah pengunaan fasilitas pelayanan yang 

disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh 

petugas kesehatan ataupun bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan 

tersebut yang didasarkan pada ketersediaan dan kesinambungan pelayanan, 

penerimaan masyarakat dan kewajaran, mudah dicapai oleh masyarakat, 

terjangkau serta bermutu.  
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Pelayanan kesehatan dapat dibedakan dalam dua golongan, yakni :
10

 

a. Pelayanan kesehatan primer (primary health care) 

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang paling 

depan, yang pertama kali dipertemukan masyarakat pada saat mereka 

mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan.  

b. Pelayan kesehatan sekunder dan tersier (secondary and teriary health care) 

Rumah sakit tempat masyarakat mendapatkan perawatan lebih lanjut.  

 

Pelayanan kesehatan masyarakat pada prinsipnya mengutamakan pelayanan 

kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan promotif adalah upaya peningkatan 

kesehatan masyarakat kearah yang lebih baik lagi dan preventif untuk mencegah 

agar masyarakat terhindar dari penyakit. Pengoptimalan pelayanan kesehatan 

dilakukan melalui penetapan standar pelayanan medis yang merupakan sendi 

utama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis. Standar pelayanan medis 

merupakan hukum yang mengikat para pihak yang potensi di bidang kesehatan 

yaitu mengatur pelayanan kesehatan dan untuk mencegah terjadinya kelalaian staf 

medis dalam melakukan tindakan medis. 
11

 

 

Pelayanan kesehatan merupakan usaha yang dilakukan pemerintah bersama 

masyarakat dalam rangka meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kesehatan 

penduduk yang meliputi pelayanan preventif, promosi, kuartif, dan rehabilitatif. 

pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan upaya yang dilaksanakan oleh 

lembaga-lembaga yang memberikan pengobatan kepada seseorang yang sakit, 

                                                           
10

 Juanita, 2002, Peran Asuransi Kesehatan dalam Benchmarking Rumah Sakit dalam Menghadapi 

Krisis Ekonomi, Universitas Sumatra Utara : PPS, hal. 2 
11

 Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta : Rineka 

Cipta, hal. 43 
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dalam hal ini adalah rumah sakit. 
12

Menurut WHO (1984) menyebutkan bahwa 

faktor prilaku yang mempengaruhi penggunaan pelayanan kesehatan adalah:
13

 

a. Pemikiran dan Perasaan (Thoughts and Feeling)  

Berupa pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan dan penilaian-penilaian 

seseorang terhadap obyek, dalam hal ini obyek kesehatan.  

b. Orang Penting sebagai Referensi (Personal Referensi)  

Seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh seseorang yang dianggap penting 

atau berpengaruh besar terhadap dorongan penggunaan pelayanan kesehatan.  

c. Sumber-Sumber Daya (Resources)  

Mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Sumber-sumber 

daya juga berpengaruh terhadap prilaku seseorang atau kelompok masyarakat 

dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Pengaruh tersebut dapat bersifat 

positif dan negatif.  

d. Kebudayaan (Culture)  

Berupa norma-norma yang ada di masyarakat dalam kaitannya dengan konsep 

sehat sakit.  

 

Pelayanan kesehatan harus memiliki berbagai persyaratan pokok, persyaratan 

pokok yang memberi pengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihannya 

terhadap penggunaan jasa pelayanan kesehatan, yaitu: 

a. Ketersediaan dan Kesinambungan Pelayanan  

Pelayanan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang tersedia di masyarakat 

(acceptable) serta berkesinambungan (sustainable). Artinya semua jenis 

                                                           
12

 Sri Paptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah 

Sakit, Jakarta : Rajagrafiando Persada, 2006, hal 19 
13

Juanita. Opcit. hal. 7 
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pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat ditemukan serta 

keberadaannya dalam masyarakat adalah ada pada tiap saat dibutuhkan.  

b. Kewajaran dan Penerimaan Masyarakat  

Pelayanan kesehatan yang baik adalah bersifat wajar (appropriate) dan dapat 

diterima (acceptable) oleh masyarakat. Artinya pelayanan kesehatan tersebut 

dapat mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi, tidak bertentangan dengan 

adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan masyarakat, serta 

bersifat tidak wajar, bukanlah suatu keadaan pelayanan kesehatan yang baik.  

c. Mudah Dicapai oleh Masyarakat  

Pengertian dicapai yang dimaksud disini terutama dari letak sudut lokasi 

mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga distribusi sarana kesehatan 

menjadi sangat penting. Jangkauan fasilitas pembantu untuk menentukan 

permintaan yang efektif. Bila fasilitas mudah dijangkau dengan menggunakan 

alat transportasi yang tersedia maka fasilitas ini akan banyak dipergunakan. 

Tingkat pengguna di masa lalu dan kecenderungan merupakan indikator 

terbaik untuk perubahan jangka panjang dan pendek dari permintaan pada 

masa akan datang.  

d. Terjangkau  

Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan yang terjangkau 

(affordable) oleh masyarakat, dimana diupayakan biaya pelayanan tersebut 

sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang 

mahal hanya mungkin dinikmati oleh sebagian masyarakat saja.  
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e. Mutu 

Mutu (kualitas) yaitu menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan 

kesehatan yang diselenggarakan dan menunjukkan kesembuhan penyakit 

serta keamanan tindakan yang dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan 

yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  

 

2.2. Peran Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan 

2.2.1. Pengertian Pemerintah  

C. F. Strong mengartikan pemerintah dalam arti luas sebagai organisasi negara 

yang utuh dengan segala alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi legislatif, 

eksekutif dan yudikatif. Dengan kata lain, negara dengan seluruh alat 

kelengkapannya merupakan pengertian pemerintahan dalam arti yang luas. 

Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit, hanya mengacu pada 

satu fungsi saja, yakni fungsi eksekutif. 
14

 

 

Bagir Manan mengkategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat 

berdasarkan fungsinya, yakni:
15

 

a. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau 

bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, 

dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan 

fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.  

b. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak 

bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya 

                                                           
14

 C.F. Strong, 1963, Modern Political Constitution, London, Sidgwick and Jackson. 
15

 Bagir Manan, 2004. Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta, FH-UII Press. 
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menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga 

yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.  

c. Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk 

menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai 

auxiliary organ/agency.  

Bagir Manan menjelaskan bahwa, pemerintahan adalah pejabat yang lingkungan 

kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau 

lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara seperti menteri-menteri sebagai 

pembantu Presiden, beserta aparatur pemerintahan lainnya di lingkungan 

eksekutif.  

 

Menurut Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Jaminan Kesehatan, bahwa Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah adalah 

Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah, dan Menteri adalah menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.  

 

2.2.2.  Peran Pemerintah 

Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kesehatan masyarakat 

tertulis dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

yang berbunyi “Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang 

merata dan terjangkau oleh masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 1992 beserta penjelasannya, bahwa penyelenggaraan 

upaya kesehatan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan 

masyarakat. Agar penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut berhasil guna dan 

berdaya guna, maka pemerintah perlu:  

a. Mengatur upaya penyelenggaraan serta sumber daya kesehatan.  

b. Membina penyelenggaraan serta sumber daya kesehatan.  

c. Mengawasi penyelenggaraan serta sumber daya kesehatan.  

d. Menggunakan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan serta 

sumber daya kesehatan. 
16

 

 

Penyelenggaraan kesehatan di masyarakat, diperlukan upaya peningkatan 

pembangunan di bidang kesehatan. Dalam hal ini pemerintah mempunyai fungsi 

dan tanggung jawab agar tujuan pemerintah di bidang kesehatan dapat mencapai 

hasil yang optimal melalui penempatan tenaga, sarana, dan prasarana baik dalam 

hitungan jumlah (kuantitas) maupun mutu (kualitas).  

 

Dalam melaksanakan undang-undang tersebut pemerintah membutuhkan satu 

kebebasan untuk melayani kepentingan masyarakat. Untuk dapat bekerja dengan 

baik maka pemerintah harus dapat bertindak dengan cepat dan dengan inisiatif 

sendiri, oleh karena itu pemerintah diberikan kewenangan dengan istilah freies 

ermessen. Dengan adanya freies ermessen negara memiliki kewenangan yang luas 

untuk melakukan tindakan hukum untuk melayani kepentingan masyarakat dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.  
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 Muhamad Djumhana. 1994. Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 

Hlm. 382   
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Peran pemerintah daerah dalam program SJSN sangat diperlukan guna 

berjalannya program tersebut dengan baik, peran pemerintah tersebut antara lain: 

a. Pengawasan program SJSN, agar sesuai dengan ketentuan.  

b. Menyediakan anggaran tambahan untuk iuran, baik untuk penerima bantuan 

iuran ataupun masyarakat yang lain.  

c. Penentu peserta penerima bantuan iuran.  

d. Penyediaan atau pengadaan dan pengelolaan sarana penunjang.  

e. Mengusulkan pemanfaatan atau investasi dana SJSN di daerah terkait.  

f. Sarana atau usul kebijakan penyelenggara SJSN. 
17

 

 

Selain 6 (enam) peran diatas, pemerintah daerah juga memiliki peran penting 

untuk mendukung program BPJS, yakni :  

a. Mendukung proses kepesertaan dalam rangka menuju cakupan semesta 2019 

melalui integrasi Jamkesda melalui (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah) APBD dengan mengikuti skema JKN.  

b. Mendorong kepesertaan pekerja penerima upah yang ada di wilayahnya 

(PNS, Pemda, Pekerja BUMD dan Swasta) dan mendorong kepesertaan 

pekerja bukan penerima upah (kelompok masyarakat atau individu).  

c. Mendorong penyiapan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta serta 

mendukung ketersedianya tenaga kesehatan terutama dokter umum di 

puskesmas dan spesialis di rumah sakit.  

d. Mengefektifkan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi di fasilitas 

kesehatan tingkat pertama milik pemda.  
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 Sulastomo.2007.  Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi, Rajawali Pers, Jakarta. 

Hlm. 32-33.   
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2.3. Jaminan Kesehatan Nasional  

Menurut UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), jaminan sosial adalah 

adalah bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) merupakan bagian dari SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan 

mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) bagi 

seluruh rakyat indonesia, maupun untuk warga negara asing yang bekerja paling 

singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang pengaturannya berdasarkan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap 

orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. 

Menurut Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bahwa 

Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan 

dirinya secara utuh sebagai manusia yan bermanfaat.  

 

Implementasi SJSN, Pemerintah membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan 

akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. UU SJSN menyatakan 

bahwa 4 (empat) BUMN di bidang asuransi yaitu PT Jamsostek (Persero), PT 

Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), dan berdasarkan UU BPJS, PT Askes 

(Persero) ditransformasikan menjadi BPJS. program jaminan kesehatan yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Tentara 

Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, PT Jamsostek (Persero), dan 

PT Askes (Persero) akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan.  
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2.3.1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  

Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-

anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, 

sejauh mungkin, untuk menghindari peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat 

mengakibatkan hilangnya atau turunya sebagian besar penghasilan, dan untuk 

memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi 

ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan 

keluarga dan anak. 
18

 Secara singkat jaminan sosial diartikan sebagai bentuk 

perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat mendapatkan 

kebutuhan dasar yang layak. Di dalam program BPJS jaminan sosial dibagi 

kedalam 5 jenis program jaminan sosial dan penyelenggaraan yang dibuat dalam 2 

program penyelengaraan, yaitu : 

a. Program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dengan programnya 

adalah Jaminan Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2014.  

b. Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan 

programnya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan 

Pensiun, dan Jaminan Kematian yang direncanakan dapat dimulai mulai 1 

Juli 2015.  

 

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah 

peleburan 4 (empat) badan usaha milik negara menjadi satu badan hukum, 4 

(empat) badan usaha yang dimaksud adalah PT TASPEN, PT JAMSOSTEK, PT 

ASABRI, dan PT ASKES. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini berbentuk 
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Rajawali Pers, Mataram. Hlm. 33.   
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seperti asuransi, nantinya semua warga indonesia diwajibkan untuk mengikuti 

program ini. Dalam mengikuti program ini peserta BPJS di bagi menjadi 2 

kelompok, yaitu untuk masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang 

kurang mampu. Peserta kelompok BPJS di bagi 2 kelompok yaitu : 

a. PBI (yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan, 

yaitu PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang 

tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang 

iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta program Jaminan 

Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah 

dan diatur melalui Peraturan Pemerintah; 

b. Bukan PBI jaminan kesehatan 

1). Pegawai Negeri Sipil; 

2). Anggota TNI; 

3). Anggota Polri; 

4). Pejabat Negara; 

5). Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri; 

6). Pegawai Swasta; dan 

7). Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan f yang menerima 

upah.  

Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.  

 

2.3.2. Visi dan Misi BPJS  

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi misi 

negara untuk melaksanakannya. Pengembangan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat merupakan amanat konstitusi dalam rangka memenuhi hak rakyat 
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atas jaminan sosial yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
19

. Visi BPJS Kesehatan adalah 

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. 

Sedangkan Misi BPJS Kesehatan : 

a. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong 

partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN).  

b. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang 

efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal 

dengan fasilitas kesehatan.  

c. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS 

Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung 

kesinambungan program.  

d. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata 

kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk 

mencapai kinerja unggul.  

e. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan 

evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh 

operasionalisasi BPJS Kesehatan.  

                                                           
19

  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 
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f. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan. 
20

 

 

2.3.3. Prinsip dan Manfaat BPJS Kesehatan 

Menurut UU BPJS, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional 

berdasarkan prinsip : 

a. Prinsip Kegotongroyongan  

Gotong royong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup 

bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan kita. 

Dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu 

peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau 

yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini 

terwujud karena kepesertaan SJSN bersifat wajib untuk seluruh penduduk, 

tanpa pandang bulu. Dengan demikian, melalui prinsip gotong royong 

jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  

 

b. Prinsip Nirlaba 

Pengelolaan dana amanat oleh BPJS adalah nirlaba bukan untuk mencari laba 

(for profit oriented). Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi 

sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari 

masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya, akan di 

manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.  

 

                                                           
20

 http://www.bpjs-kesehatan.go.id/statis-2-visidanmisi.html dikunjungi tanggal 15 Desember 

2015 pukul 16:45 wib   
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c. Prinsip Keterbukaan, Kehati-hatian, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas.  

Prinsip-prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana 

yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.  

 

d. Prinsip 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.  

 

e. Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib 

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga 

dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, 

penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan 

pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama 

dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal 

dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat mencakup seluruh rakyat.  

 

f. Prinsip Dana Amanat 

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada 

badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka 

mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.  
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g. Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya 

untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. 

21
 

Menurut UU BPJS, BPJS adalah badan hukum publik, yang bertanggung jawab 

kepada Presiden. Tempat kedudukan BPJS berkedudukan dan berkantor pusat di 

ibu kota Negara Republik Indonesia serta mempunyai kantor perwakilan di 

provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. BPJS kesehatan memiliki manfaat: 

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non 

spesialistik mencakup:  

1) Administrasi pelayanan 

2) Pelayanan promotif dan preventif 

3) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis 

4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif  

5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 

6) Transfusi darah sesuai kebutuhan medis 

7) Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama 

8) Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi.  

 

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan 

mencakup:  

1) Rawat jalan, meliputi:  

a) Administrasi pelayanan 

b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter 

spesialis dan sub spesialis 
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 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, Hlm.17.   
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c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis 

d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 

e) Pelayanan alat kesehatan implant 

f) Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medis 

g) Rehabilitasi medis 

h) Pelayanan darah 

i) Pelayanan kedokteran forensik 

j) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan 

k) Rawat Inap yang meliputi:  

2) Rawat Inap, meliputi : 

a) Perawatan inap non intensif 

b) Perawatan inap di ruang intensif 

3) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.  

 

Manfaat BPJS bersifat komprehensif, adapun pelayanan kesehatan tidak dijamin 

meliputi:
22

 

a. Tidak sesuai prosedur; 

b. Pelayanan di luar Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS; 

c. Pelayanan bertujuan kosmetik; 

d. General checkup, pengobatan alternatif; 

e. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi; 

f. Pelayanan kesehatan pada saat bencana ; dan 

g. Pasien Bunuh Diri /Penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa 

diri sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba.  

                                                           
22

 http://www.bpjs-kesehatan.go.id/statis-13-manfaat.html dikunjungi tanggal 24 Desember  2015  

pukul 17:40 wib   
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2.3.4. Struktur Organisasi BPJS 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 160/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 

2013 tentang Pengangkatan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) menjadi 

Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

dan Keputusan dari Direksi BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014, maka susunan 

dari Direksi BPJS Kesehatan yang terhitung di mulai tanggal 1 Januari 2014 

adalah sebagai berikut:  

a. Dir. Utama 

b. Dir. Hukum dan Hub. Antar Lembaga 

c. Dir. Perencanaan dan Pengembangan 

d. Dir. Pelayanan 

e. Dir. Kepesertaan dan Pemasaran 

f. Dir. SDM dan Umum 

g. Dir. Teknologi Informasi 

h. Dir. Keuangan dan Investasi 

 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 160/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 

2013 tentang Pengangkatan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) menjadi 

Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, 

susunan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan terhitung mulai tanggal 1 Januari 

2014 adalah Ketua dan 6 (enam) Orang Anggota.  

 

Pasal 20 Undang-undang BPJS menentukan organ BPJS terdiri atas Dewan 

Pengawas dan Direksi. Kedua organ tersebut mempunyai fungsi, tugas dan 

wewenang yang berbeda.  
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2.3.5. Hak dan Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Undang-Undang BPJS menetukan dalam melaksanakan kewenangannya, BPJS 

berhak: 

a. Memperoleh dana Operasional untuk menyelenggarakan program yang 

bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan atau sumber lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan 

sosial dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. 
23

 

 

Dalam penjelasan pasal 12 huruf a Undang-undang BPJS mengemukakan bahwa 

yang dimaksud dengan “Dana Operasional” adalah bagian dari akumulasi iuran 

jaminan sosial dan hasil pengembangannya yang dapat digunakan BPJS untuk 

membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial
24

. 

Undang-undang BPJS tidak memberikan pengaturan mengenai berapa besaran 

“dana operasional” yang dapat diambil dari akumulasi iuran jaminan sosial dan 

hasil pengembangannya. Undang-Undang BPJS juga tidak mendelegasikan 

pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut kepada peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang.  

 

Undang-undang BPJS menentukan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BPJS 

berkewajiban: 

a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta, yang dimaksud dengan 

“nomor identitas tunggal” adalah nomor yang diberikan secara khusus oleh 

BPJS kepada setiap peserta untuk menjamin tertib administrasi atas hak dan 

                                                           
23

  Hadi Setia Tunggal. Op. Cit. Hlm 204. 
24

  Ibid. 
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kewajiban setia peserta. Nomor identitas tunggal berlaku untuk semua program 

jaminan sosial.  

b. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-

besarnya kepentingan peserta.  

c. Memberikan informasi melalui media cetak dan elektronik mengenai kinerja, 

kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya. Informasi 

mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS mencangkup informasi mengenai 

jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran untuk setiap dana 

jaminan sosial, dan atau jumlah aset serta penerimaan dan pengeluaran BPJS.  

d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan undang-undang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).  

e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk 

mengikuti ketentuan yang berlaku.  

f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan 

hak dan memenuhi kewajiban.  

g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo Jaminan Hari Tua 

(JHT) dan pengembangannya 1 kali dalan 1 tahun.  

h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 kali 

dalam 1 tahun.  

i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim 

dan berlaku umum.  

j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam 

penyelenggaraan jaminan sosial.  
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k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara 

berkala 6 bulan kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN. 
25

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 

memang mewajibkan badan publik untuk mengumumkan informasi publik yang 

meliputi informasi yang berkaitan dengan publik, informasi mengenai kegiatan 

dan kinerja badan publik, informasi mengenai laporan keuangan, dan informasi 

lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan keterbukaan 

informasi tersebut diharapkan ke depan BPJS dikelola lebih transparan dan fair, 

sehingga publik dapat turut mengawasi kenerja BPJS sebagai badan hukum publik 

yang bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan.  

 

2.4. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan melalui BPJS  

Dasar hukum terbentuknya pelayanan kesehatan melalui BPJS yaitu mengacu 

pada UUD 1945 yaitu Pasal 28 H pada Ayat (1), bahwa “Setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”,  Ayat 

(2), bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan 

dan keadilan”, Ayat (3), Bahwa “Setiap berhak atas jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermanfaat”.  

 

Pelayanan kesehatan hak setiap warga negara, peserta BPJS Penerima Bantuan 

Iuran (PBI) ada karena dasar peraturan perundangan yang mengacu pada Pasal 34 

                                                           
25

  Hadi Setia Tunggal. Op. Cit. Hlm 207. 
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Ayat (1), bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ” 

Ayat (2), “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah yang tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan”,  dan Ayat (3), bahwa “Negara bertanggung jawab atas 

peneyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 

layak.  

 

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014, bahwa tujuan pembentukan pemerintah 

daerah yaitu untuk penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing pemerintah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Pemerintah pusat tidak 

bisa menjangkau semua pelayanan kesehatan yang berada di pemerintah daerah 

seperti kabupaten, oleh karena itu dalam pemberian pelayanan kesehatan melalui 

BPJS pemerintah pusat memberikan wewenang atau mendelegasikan kepada 

pemerintah daerah untuk mengurus sendiri pelayanan kesehatan yang sesuai 

dengan peraturan UU Nomor 24 Tahun 2011.  

 

Pemerintah Daerah OKU Timur membuat peraturan mengenai BPJS akan tetapi 

tetap mengacu pada ketentuan UU yang berlaku. Pada kabupaten OKU Timur, 

pemerintah daerah membuat peraturan Bupati yang mengatur mengenai BPJS 

yaitu dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas 

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.  
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Peraturan Bupati ini mengacu pada ketentuan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 

Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah.  

 

2. 5. Tugas Pokok dan Wewenang Struktur Tata Kelola BPJS Kesehatan 

Struktur tata kelola BPJS Kesehatan lingkungan BPJS Kesehatan dengan 

mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berlaku bagi BPJS 

Kesehatan adalah sebagai berikut : 

1. Dewan Pengawas 

Dewan Pengawas merupakan organ BPJS Kesehatan yang bertugas untuk 

melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS Kesehatan oleh 

Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyelenggaraan program 

Jaminan Sosial Kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Fungsi Dewan Pengawas, sesuai 

dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah 

melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan. Dalam 

menjalankan fungsi Pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan, 

berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Dewan 

Pengawas bertugas :  

a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS Kesehatan dan 

kinerja Direksi;  

b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan 

Dana Jaminan Sosial oleh Direksi; 
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c. Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai 

kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS Kesehatan;  

d. Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai 

bagian dari laporan BPJS Kesehatan kepada Presiden dengan tembusan kepada 

DJSN.  

 

Dalam pelaksanaan tugas Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, 

Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 memiliki wewenang sebagai berikut:  

a. Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS Kesehatan; 

b. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi; 

c. Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Kesehatan;  

d. Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan 

BPJS Kesehatan;  

e. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja 

Direksi.  

 

Tata cara Pelaksanaan Wewenang Dewan Pengawas diatur sebagai berikut:  

1) Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS Kesehatan, dilakukan 

dengan mekanisme  

2) Dewan Pengawas berwenang untuk mendapatkan dan/atau meminta laporan 

dari Direksi yang terdiri atas laporan kinerja dan laporan keuangan berkala 

maupun laporan yang bersifat insidentil dan kasuistis.  

3) Dewan Pengawas berwenang mengakses data dan informasi mengenai 

penyelenggaraan BPJS Kesehatan melalui mekanisme yang disepakati bersama 
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dengan Direksi, yang meliputi seluruh data dan informasi penyelenggaraan 

pengelolaan BPJS Kesehatan.  

4) Dewan Pengawas berwenang untuk melakukan penelahaan terhadap data dan 

informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Penelaahan terhadap 

data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Kesehatan tersebut 

dilakukan dengan menggunakan perangkat analisis yang memadai.  

5) Dewan Pengawas berwenang untuk memberikan saran dan rekomendasi 

kepada Presiden mengenai kinerja Direksi berdasarkan hasil penelaahan data 

dan informasi.  

6) Dewan Pengawas memberikan persetujuan kepada Direksi untuk :  

a. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;  

b. Melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku;  

c. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;  

d. Menghapuskan aktifitas tetap BPJS Kesehatan dengan umur ekonomis yang 

lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun;  

 

2. Direksi 

Direksi BPJS Kesehatan yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ BPJS 

Kesehatan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS 

Kesehatan untuk kepentingan BPJS Kesehatan, sesuai dengan asas, tujuan, dan 

prinsip BPJS Kesehatan, serta mewakili BPJS Kesehatan, baik di dalam maupun 

di luar pengadilan. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011, Direksi BPJS Kesehatan berfungsi melaksanakan penyelenggaraan 

kegiatan operasional BPJS Kesehatan yang menjamin Peserta untuk mendapatkan 



35 
 

manfaat sesuai dengan haknya. Dalam menjalankan fungsinya, sesuai ketentuan 

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Direksi bertugas untuk:  

a. Melaksanakan pengelolaan BPJS Kesehatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi,  

b. Mewakili BPJS Kesehatan di dalam dan di luar pengadilan; dan  

c. Menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk 

melaksanakan fungsinya.  

 

Tata Cara Pengelolaan BPJS Kesehatan oleh Direksi :  

Direksi BPJS Kesehatan melakukan pengelolaan BPJS Kesehatan dengan sebaik-

baiknya untuk memberikan manfaat yang optimal kepada Peserta, meliputi :  

1) Perencanaan;  

2) Pelaksanaan;  

3) Pengawasan;dan  

4) Evaluasi.  

 

Direksi BPJS Kesehatan dalam melaksanakan pengelolaan BPJS Kesehatan 

menyelenggarakan :  

1) Penyusunan cetak biru (blue print) organisasi BPJS Kesehatan untuk 

mendapat persetujuan Dewan Pengawas;  

2) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan;  

3) Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan kepada 

Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan  

4) Penetapan kebijakan pengurusan BPJS Kesehatan.  
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Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011, Direksi berwenang untuk:  

a. Melaksanakan wewenang BPJS Kesehatan;  

b. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja 

organisasi, dan sistem kepegawaian;  

c. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS Kesehatan termasuk 

mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS Kesehatan 

serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS Kesehatan;  

d. Mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi 

BPJS Kesehatan;  

e. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka 

penyelenggaraan tugas BPJS Kesehatan dengan memperhatikan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;  

f. Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS Kesehatan yang bernilai paling 

banyak Rp. 100. 000. 000. 000, 00 (seratus miliar rupiah) dengan persetujuan 

Dewan Pengawas;  

g. Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS Kesehatan yang bernilai lebih 

dari Rp. 100. 000. 000. 000, 00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500. 

000. 000. 000, 00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Presiden; dan  

h. Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS Kesehatan yang bernilai lebih 

dari Rp. 500. 000. 000. 000, 00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  

 

Pembagian Tugas Direksi  
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1. Jabatan Direksi dilaksanakan secara kolektif kolegial (board), dimana 

kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah 

setara.  

2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk 

kepentingan BPJS Kesehatan sesuai dengan maksud dan tujuan BPJS 

Kesehatan.  

3. Pengaturan pembagian kerja di antara para anggota Direksi ditetapkan dalam 

rapat Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Direksi.  

4. Masing-masing Direksi dapat bertindak dan mewakili BPJS Kesehatan 

berdasarkan kewenangannya sesuai dengan pembagian tugasnya.  

5. Pembagian tugas Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.  

6. Pembagian Tugas secara Umum, diatur sebagai berikut :  

1) Direktur Utama, dengan tugas utamanya memimpin dan bertanggung jawab 

atas setiap aktivitas yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan, membuat 

kebijakan umum dan mengambil keputusan strategis BPJS Kesehatan serta 

bertindak sebagai koordinator Direksi.  

2) Direktur Kepesertaan dan Pemasaran, dengan tugas utamanya menetapkan 

kebijakan yang terkait dengan kegiatan operasional yaitu meliputi 

kebijakan kepesertaan, Pemasaran dan hubungan pelanggan serta 

mengoordinasikan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan aktivitas terkait sesuai dengan kebijakan, pedoman dan 

perencanaan yang telah ditetapkan.  

3) Direktur Pelayanan, dengan tugas utamanya menetapkan kebijakan yang 

terkait dengan kegiatan operasional yaitu meliputi kebijakan pelayanan, 
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jaminan pelayanan kesehatan dan obat, promosi dan evaluasi pelayanan 

kesehatan, kemitraan dengan fasilitas kesehatan serta mengoordinasikan, 

mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktifitas 

terkait sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah 

ditetapkan.  

4) Direktur Perencanaan dan Pengembangan, dengan tugas utamanya 

menyiapkan perencanaan BPJS Kesehatan jangka pendek dan jangka 

panjang dan laporan manajemen BPJS Kesehatan, melakukan evaluasi atas 

kinerja BPJS Kesehatan secara reguler, melaksanakan penelitian dan 

pengembangan terkait dengan core proses BPJS Kesehatan, pengelolaan 

aktuaria dan pengelolaan risiko yang efektif dan efisien serta 

mengoordinasikan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan aktifitas terkait sesuai dengan kebijakan, pedoman dan 

perencanaan yang telah ditetapkan.  

5) Direktur Keuangan dan Investasi, dengan tugas utamanya menetapkan 

kebijakan BPJS Kesehatan mengenai akuntansi, investasi dan keuangan 

serta mengoordinasikan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan aktivitas terkait sesuai dengan kebijakan, pedoman dan 

perencanaan yang telah ditetapkan.  

6) Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, dengan tugas utamanya 

menetapkan kebijakan BPJS Kesehatan mengenai Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan Organisasi dan Sumber Daya Sarana (SDS) serta 

mengoordinasikan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap 
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pelaksanaan aktifitas terkait sesuai dengan kebijakan, pedoman dan 

perencanaan yang telah ditetapkan.  

7) Direktur Teknologi Informasi, dengan tugas utamanya menetapkan 

kebijakan BPJS Kesehatan mengenai teknologi diantaranya tersedianya 

kebijakan strategis & layanan Teknologi Informasi melalui perencanaan, 

perancangan, pengembangan, dan implementasi, serta pemeliharaan 

jaringan dan infrastruktur diseluruh unit kerja guna mendukung tersedianya 

Sistem Informasi Manajemen BPJS Kesehatan yang handal dan dan 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktifitas terkait sesuai dengan 

kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.  

8) Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, dengan tugas 

utamanya menetapkan kebijakan BPJS Kesehatan terkait dengan hukum 

dan regulasi, terjalinnya hubungan kemitraan dengan Lembaga Negara dan 

atau Lembaga atau Organisasi terkait lainnya melalui pengembangan 

konsep dan strategi, serta komunikasi, koordinasi dan kerja sama antar 

lembaga guna mendukung dan operasionalisasi BPJS Kesehatan.  

9) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai 

penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Good Governance.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam 

pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:  

 

a. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah 

yang berkaitan dengan kajian terhadap pelayanan administratif kesehatan melalui  

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  di Kecamatan Buay Madang Kabupaten 

OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.  

 

b. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara 

lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis 

melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembahasan 

karya ilmiah ini.  
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3.2.  Data  

Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah 

data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari hasil 

wawancara dengan informan yang terlibat langsung atau berhungan dengan 

pembahasan dan penelitian ini. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum 

primer yang bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum dan bahan 

hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan–tulisan 

hukum lainnya.  

 

3.3.  Sumber Data 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait 

dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan menggunakan tehnik wawancara kepada, yaitu pihak-pihak yang terlibat 

dalam pelayanan administratif kesehatan melalui  Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :  

1) Dokter Deni Sasmito selaku Kepala IGD di salah satu Rumah Sakit di OKU 

Timur Provinsi Sumatera Selatan.  

2) Dokter Triana Minarni selaku Kepala Puskesmas Desa Sukaraja  OKU Timur 

Provinsi Sumatera Selatan.  
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3) 4 masyarakat pengguna BPJS di Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera 

Selatan.  

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti 

peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya : 

a) Undang-Undang Dasar 1945.  

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

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

Nasional.  

d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial.  

e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan 

Iuran (PBI).  

f) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 

g) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun2013 tentang Jaminan Kesehatan.  

h) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Soaial 

Kesehatan.  
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i) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas 

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.  

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Terdiri dari buku-

buku, literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini.  

 

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, 

memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder. Bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan 

bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, ensklopedia, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet 

dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.  

 

3.4.  Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada 
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hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-

undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas.  

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian 

langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara 

kepada para informan yang sudah ditentukan.  

 

3.4.2. Teknik Pengolahan Data 

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi 

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan 

dengan kajian terhadap pelayanan administratif kesehatan melalui Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial  di Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU 

Timur Provinsi Sumatera Selatan.  

b. Editing  

Editing yang meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para 

informan maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah 

data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. 

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang 

ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul 

diseleksi dan diambil data yang diperlukan.  

c. Klasifikasi Data 
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Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang 

telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.  

 

 

d. Sistematisasi Data 

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam 

datatersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.  

e. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara 

sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang 

bersifat umum dan yang bersifat khusus.  

 

3.5. Analisis Data 

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan 

efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis 

guna menjawab permasalahan yang ada. Tujuan analisis data adalah untuk 

menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diinterprestasikan.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara 

bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 

perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Pelaksanaan pelayanan 

kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 

sudah dilakukan sesuai diupayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, namun prosedur pelayanan yang diberikan belum terlaksanan dan 

tekoordinir secara baik.  Hubungan BPJS dengan Rumah Sakit Swasta masih 

mengalami kendala yang belum terselesaikan. Masyarakat sebagai pengguna 

BPJS diharapkan mampu mengawasi langsung kinerja yang dilakukan pelayan 

kesehatan guna mencapai pelayanan administratif yang adil. Upaya pembangunan 

kesehatan melalui BPJS Kesehatan meliputi Kurasi (Penyembuhan), Promotif 

(peningkatan derajat kesehatan), Prevensi (Pencegahan), Rehabilitasi 

(Pemulihan). Pelayanan kesehatan melalui BPJS dapat dilakukan oleh pasien 

melalui puskesmas dan rumah sakit, namun masih ada tingkat kepuasan pasien 

yang tergolong tingkat kurang puas, ada perbedaan kepuasan pasien terhadap 

pelayanan rawat inap, pelayanan pada peserta PBI dan Non PBI masih ada 
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perbedaan pelayanan kesehatan yang diberikan, jadi pengaruh positif antara 

kinerja pegawai terhadap kepuasan pasien pengguna BPJS kesehatan merupakan 

hal yang paling dominan. Dana kapitasi di puskesmas OKU Timur di alokasikan 

berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2016. 

Faktor pendukung pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan yaitu, (1) 

Tersedianya sarana pelayanan kesehatan (alat medis) dalam melayani pasien, 

eksistensi peralatan medis, (2) Adanya kedisiplinan dalam bekerja, karena adanya 

dukungan dari tenaga dan sumber daya yang memadai. Dan (3) Adanya rasa 

tanggung jawab dari pemberi pelayanan kesehatan terhadap pasien yang 

merupakan peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan faktor penghambat pelayanan 

kesehatan melalui BPJS diantaranya Faktor penghambat pelayanan kesehatan 

melalui BPJS diantaranyabelum tersedianya secara maksimal peralatan-peralatan 

pelayanan medis terhadap pasien rawat inap di puskesmas Kabupaten OKU Timur 

karena alokasi dana untuk alat medis yang minin pada puskesmas OKU 

Timur,dan kartu KIS belum tersebar secara merata. 

 

5.2. Saran 

1. Masyarakat peserta Non Penerima Bantuan Iuran, agar lebih tertib 

melaksanakan prosedur BPJS Kesehatan. 

2. Pelayanan kesehatan yang diberikan merata, optimal, dan baik oleh karena itu 

sebaiknya para pemberi pelayanan lebih mengoptimalkan pelayanan 

kesehatan terhadap golongan pasien PBI maupun Non PBI BPJS Kesehatan. 

Perlu penambahan anggaran APBD untuk alat kesehatan dan perlu 

peningkatan terhadap SDM. 
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