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Pelaksanaan program BPJS Kesehatan dalam implementasinya sudah berjalan 

dengan baik, namun peserta BPJS Kesehatan dalam hal ini banyak yang 

mengalami keluhan saat akan mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan di rumah 

sakit khususnya saat akan melaksanakan rawat inap. Permasalahan yang diteliti 

adalah : perlindungan terhadap pasien BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat 

inap, hal-hal yang belum dipenuhi kepada pasien BPJS Kesehatan, serta upaya 

yang telah di lakukan oleh BPJS Kesehatan dalam memenuhi hak dan kewajiban 

pasien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai 

perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap, 

menganalisis hal-hal yang belum dipenuhi kepada pasien BPJS Kesehatan, dan 

menganalisis upaya yang telah dilakukan pihak BPJS Kesehatan dalam rangka 

memenuhi hak dan kewajiban pasien.  

 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum 

normatif-empiris, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

kasus (case approach), dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan 

adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier serta pengumpulan data menggunakan studi 

kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, 

rekonstruksi data dan sistematisasi data.  

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien peserta 

BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap di rumah sakit dari aspek regulasi 

sudah terlindungi hak-haknya baik sebagai konsumen jasa, sebagai pasien rumah 

sakit maupun sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun dalam penerapannya 

masih terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidakpuasaan pasien terhadap 

pelayanan di rumah sakit, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak 

rumah sakit terhadap Peserta BPJS Kesehatan. Hal-hal yang belum dipenuhi  
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kepada pasien BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap adalah mengenai 

informasi fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit. Informasi yang dimaksud 

adalah mengenai jumlah kamar perawatan yang tersedia dan besaran tarif apabila 

terjadi perubahan atau kenaikan kamar perawatan. Upaya hukum yang telah 

dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban 

pasien adalah menempatkan beberapa petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit 

untuk menangani prosedur keluhan oleh Peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, pihak 

BPJS Kesehatan memasang dashboard informasi mengenai jumlah kamar yang 

tersedia agar tidak terjadi suatu permasalahan. Upaya lain untuk memenuhi hak 

dan kewajiban pasien BPJS Kesehatan adalah dengan melakukan upaya mediasi 

terhadap pihak Peserta BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit apabila diperlukan.  

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien BPJS Kesehatan, Rumah Sakit.  
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MOTO 

 

      

 “Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 

menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 

(H.R. Muslim) 

 

“I never dream of success, I worked for it” 

(Estѐ e Lauder) 

  

“Tell me and I’ll forget. Show me and I may remember. Involve me and I learn” 

(Benjamin Franklin) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional, dalam 

pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatan derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal.
1
 Pada Pasal 28 huruf (h) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 menyebutkan bahwa : “Setiap 

orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan”. 

 

Keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan ini 

menguat dengan menempatkan jaminan kesehatan perlindungan sosial pada 

perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat (2), yaitu menyebutkan bahwa “Negara 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”  

Selanjutnya, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa  “Negara 

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak”  

 

Sebagai perwujudannya, maka pemerintah Indonesia membentuk Sistem Jaminan 

Sosial Nasional sebagaimana dalam perubahan UUD 1945 ditindaklanjuti dengan 

                                                           
1
 Sundoyo, Jurnal Hukum Kesehatan, Biro hukum dan Organisasi Setjen Departemen 

Kesehatan RI, Jakarta, 2009, Hlm. 1 
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

yang selanjutnya disebut Undang-Undang  SJSN, sebagai bukti bahwa pemerintah 

dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya
2
.  Undang-Undang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan dibentuknya badan 

penyelenggara jaminan kesehatan maka dibentuklah PT. Askes (Persero) sebagai 

badan penyelenggara jaminan kesehatan bagi Pegawai Negara Sipil (PNS) 

sekaligus pelaksana program Jamkesmas. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan 

Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 52 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional  

(Undang-Undang SJSN).
3
 

 

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu program Jaminan 

Sosial yang merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia 

yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional.  Setiap warga negara dan orang asing yang telah bekerja 

paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib mengikuti program jaminan 

sosial, sehingga tercipta mekanisme subsidi silang dan gotong royong masyarakat 

dalam jaminan kesehatan yang berdasarkan pada sistem jaminan sosial yang 

berbasis asuransi sosial.  

 

Pada 1 Januari 2014,  dilakukan perubahan PT. Askes (Persero) menjadi Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Dengan dijalankannya BPJS Kesehatan 

ini maka seluruh program PT. Askes (Persero) sebagai penyelenggara jaminan 

sosial dan sebagai pelaksana program Jamkesmas beralih kepada BPJS Kesehatan. 

                                                           
2
 Sundoyo, Op. Cit. Hlm.3 

3
 Asih Eka Putri, Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia, Legalasi Indonesia 

Volume 9 Nomor 2, 2012. Hlm. 240 
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Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun  

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
4
  

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah 

badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 

BPJS sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah 

jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 

iurannya dibayar oleh pemerintah.
5
  Tugas utama BPJS Kesehatan adalah 

menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga negara 

Indonesia. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS mencakup pelayanan 

promotif , preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan 

medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperlukan.  

 

Pelaksanaan jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan badan-

badan penyedia pelayanan kesehatan sebagai mitra dalam melayani peserta BPJS 

seperti Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta, klinik-klinik kesehatan, Praktek 

Dokter, Apotek, serta Optik, dan lainnya. Dalam perikatan kerjasama kemitraan 

tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian dalam bentuk Nota Kesepahaman 

(Memorandum of Understanding – MOU) yang mengatur hak dan kewajiban antar 

masing-masing pihak. BPJS Kesehatan dalam menjalankan programnya masih 

                                                           
4
 Ibid. Hlm. 246 

5
 Ibid.  
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belum optimal sebagaimana yang diharapkan pemerintah Indonesia sebagai badan 

hukum yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional.  

Banyak kasus-kasus yang timbul dialami oleh peserta BPJS Kesehatan, antara lain 

: kasus penolakan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan meninggalnya 

seorang pasien pemegang kartu Jamkesmas (Peserta BPJS Kesehatan Penerima 

Bantuan Iuran) dengan alasan kamar penuh oleh Rumah Sakit Umum Sumberejo 

yang berada di kota Bojonegoro, Jawa Timur pada tanggal 26 Februari 2016.
6
  

Kasus penolakan pasien Jamkesmas di RSUD Sumberrejo Bojonegoro merupakan 

salah satu contoh pelanggaran yang merugikan pihak peserta BPJS Kesehatan. 

Pasien yang melakukan persalinan dimana mereka tidak mempunyai hak untuk 

memilih tempat dan layanan persalinan yang mereka inginkan, sehingga kadang 

permasalahan ini menjadi salah satu kelemahan penerapan sistem BPJS.  Dimana, 

masih banyak Rumah Sakit (RS) swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS 

Kesehatan dengan alasan tarif yang murah dan dapat merugikan Rumah Sakit.  

Kasus lainnya terjadi di Pematangsiantar, Sumatera Utara dimana keluarga dari 

pasien BPJS Kesehatan mengamuk di RSUD Djasamen Saragih. Keluarga pasien 

BPJS ini merasa pihak Rumah Sakit menelantarkan keluarganya hingga 

meninggal dunia. Kemarahan keluarga pasien tersebut berawal ketika ibunya yang 

merupakan pasien BPJS Kesehatan menderita sakit sesak nafas pada hari Senin, 

tanggan 16 Februari 2015 dan pasien tersebut dibawa ke Rumah Sakit tersebut. 

Setiba di Rumah Sakit, pasien diharuskan oleh dokter untuk Opname namun 

hingga sore hari pihak Rumah Sakit seakan menelantarkan ibunya dan hanya 

                                                           
6
 Situs berita Bojonegoro, “Ditolak RSUD Sumberejo, Pasien Jamkesmas Meninggal di 

Jalan”, diakses di http://blokbojonegoro.com/read/article/5/20150225/ditolak-rsu-sumberejo-

pasien-jamkesmas-meninggal-di-perjalanan.html , diakses pada tanggal 11 Februari 2017 

http://blokbojonegoro.com/read/article/5/20150225/ditolak-rsu-sumberejo-pasien-jamkesmas-meninggal-di-perjalanan.html
http://blokbojonegoro.com/read/article/5/20150225/ditolak-rsu-sumberejo-pasien-jamkesmas-meninggal-di-perjalanan.html


5 
 

diberi Infus tanpa diberi obat-obatan. Selain itu meski sesak nafas, pasien juga 

tidak diberi bantuan oksigen. Pihak keluarga meyesalkan sikap Rumah Sakit yang 

tidak berbuat maksimal terhadap ibunya. Menurut keluarga pasien, pelayanan 

RSUD Djasamen Saragih sangat kurang dalam menangani pasien BPJS  “Jangan 

gara-gara pasien BPJS kita dibuat gitu. Jadi untuk apa BPJS ini kalau 

ditelantarkan juga,” Ungkap anak kandung dari pasien BPJS yang meninggal 

dunia tersebut. Sementara itu tanggapan dari Humas RSUD Djasamen Saragih 

mengakui ada keterlambatan penanganan terhadap pasien namun menurutnya 

bukan karena kesengajaan, melainkan kondisi pasien yang kritis seharusnya 

dirawat di ruang ICCU namun saat itu ruang ICCU penuh sehingga pasien 

terpaksa dirawat di ruang Paviliun B. 
7
  

Seorang anak asal Sumedang, Jawa Barat, M Rizki Akbar yang berusia 2,9 tahun 

meninggal dikarenakan mengidap kelainan jantung. Sebelumnya, Rizki ditolak 

oleh enam Rumah Sakit di Jakarta dan Tangerang. Rizki sempat diterima salah 

satu Rumah Sakit swasta di Tangerang yang tidak bekerjasama dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, setelah Rizki dinyatakan 

meninggal dunia, pihak keluarga belum mampu melunasi kekurangan tagihan 

sebesar Rp. 20 juta.  

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, 

meninggalnya Rizki sangat menyedihkan dan tidak semestinya terjadi. Dia 

menyatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

                                                           
7
  Situs Berita Detik News, “Ditelantarkan RS Hingga Meninggal, Keluarga Pasien BPJS 

Mengamuk di Siantar” diakses pada situs http://news.detik.com/berita/2834754/ditelantarkan-rs-

hingga-meninggal-keluarga-pasien-bpjs-mengamuk-di-siantar Tanggal 13 Februari 2017, pukul 

21.40 

http://news.detik.com/berita/2834754/ditelantarkan-rs-hingga-meninggal-keluarga-pasien-bpjs-mengamuk-di-siantar%20Tanggal%2013%20Februari%202017
http://news.detik.com/berita/2834754/ditelantarkan-rs-hingga-meninggal-keluarga-pasien-bpjs-mengamuk-di-siantar%20Tanggal%2013%20Februari%202017
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Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

BPJS, mewajibkan seluruh rakyat Indonesia mengikuti program BPJS Kesehatan. 

Rakyat dipungut iuran meski BPJS sudah mendapatkan alokasi anggaran dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bahkan pada 2016, BPJS 

mengajukan penambahan alokasi anggaran hingga triliunan rupiah melalui skema 

Penyertaan Modal Negara (PMN). Faktanya, dia menuturkan, justru kerap 

didapati pasien pemegang kartu BPJS dari kalangan tidak mampu, ditolak pihak 

Rumah Sakit. Beberapa di antaranya, sampai meninggal karena tidak segera 

mendapatkan penanganan Rumah Sakit.
8
 

Pelayanan kesehatan sebagai kegiatan utama Rumah Sakit  menempatkan dokter 

dan perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat hubungannya dengan 

pasien dalam penanganan penyakit. Terdapat beberapa hubungan dalam upaya 

pelayanan kesehatan tersebut, yaitu hubungan antara Rumah Sakit  dengan dokter; 

perawat dengan pasien; hubungan antara dokter dengan perawat dan pasien; dan 

hubungan antara perawat dengan pasien. 
9
   

 

Baik masyarakat golongan atas maupun masyarakat golongan bawah, semuanya 

berhak atas kesehatan yang layak. Terlepas itu perawatan intensif atau pun obat-

obatan mahal, maka setiap individu (Peserta BPJS Kesehatan) yang berobat ke 

Rumah Sakit , Klinik, atau Fasilitas Kesehatan lainnya berhak mendapatkan 

tindakan medis berupa pelayanan kesehatan yang baik sesuai ketentuannya 

                                                           
8
  Situs berita Suara Pembaruan, “Bocah 2 Tahun Meninggal setelah Ditolak 6 RS, 

Pemerintah Diminta Benahi KIS dan BPJS” diakses pada http://sp.beritasatu.com/home/bocah-2-

tahun-meninggal-setelah-ditolak-6-rs-pemerintah-diminta-benahi-kis-dan-bpjs/116672 tanggal 13 

Februari 2017 pukul  22.05 
9
 Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di 

Rumah Sakit , Jakarta, Raja Grafindo, 2006, Hlm. 3-5 

http://sp.beritasatu.com/home/bocah-2-tahun-meninggal-setelah-ditolak-6-rs-pemerintah-diminta-benahi-kis-dan-bpjs/116672
http://sp.beritasatu.com/home/bocah-2-tahun-meninggal-setelah-ditolak-6-rs-pemerintah-diminta-benahi-kis-dan-bpjs/116672
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masing-masing. BPJS Kesehatan dalam melaksanakan program jaminan 

kesehatan nasional perlu memperhatikan beberapa hal guna tercapainya 

keberhasilan upaya kesehatan tersebut.  Salah satu upaya kesehatan tersebut ialah 

ketersediaan yang berupa tenaga, sarana, dan prasarana dalam jumlah mutu yang 

memadai. Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang 

diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.   

 

Pelaksanaan sistem kesehatan, terdapat 3 (tiga) pihak yang saling terkait yaitu 

BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan, dan Rumah Sakit mitra BPJS. Dalam 

prakteknya, posisi peserta BPJS berada diantara BPJS dan Rumah Sakit mitra 

BPJS.  

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan 

menganalisis bagaimana perlindungan hukum peserta BPJS dalam timbulnya 

masalah-masalah dengan penggunaan haknya mendapatkan pelayanan di Rumah 

Sakit dikaitkan pada posisi peserta BPJS Kesehatan dalam sistem pelayanan 

kesehatan BPJS dengan maksud akan dilakukan penelitian yang kemudian 

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Peserta BPJS Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit  ”.  
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup  

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap di Rumah Sakit 

sudah mendapatkan perlindungan? 

b. Apa hak dan kewajiban dari Pasien BPJS Kesehatan yang belum dipenuhi 

dalam melakukan rawat inap di rumah sakit? 

c. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh BPJS dalam rangka memenuhi hak 

dan kewajiban pasien di rumah sakit? 

 

2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian.  

a. Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah suatu hal yang menyangkut 

tentang perlindungan hukum terhadap konsumen BPJS Kesehatan pada 

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit  menurut Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 

24 Tahun  2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

b. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Perdata, 

khususnya hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan dalam 
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lingkup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

a. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai 

perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap di 

Rumah Sakit. 

b. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai hak dan 

kewajiban apa saja yang belum dipenuhi oleh pasien BPJS Kesehatan yang 

dilakukan rawat inap di Rumah Sakit. 

c. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai upaya 

yang telah dilakukan kepada BPJS Kesehatan dalam rangka memenuhi hak 

dan kewajiban pasien di Rumah Sakit. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan sumbangan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya, khususnya 
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mengenai perlindungan hukum terhadap peserta BPJS pada pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit .  

 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah : 

1) Untuk mengetahui peranan hukum dalam melindungi peserta BPJS pada 

pelayanan kesehatan 

2) Memberikan sumbangan pikiran atau penambahan wawasan dalam 

mengetahui ruang lingkup perlindungan hukum dalam hal pelayanan 

kesehatan bagi para peserta BPJS Kesehatan  

3) Sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis untuk memperoleh gelar 

jana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Perlindungan Konsumen 

1. Konsumen 

 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen sebagai subjek 

dalam perlindungan konsumen, memiliki hak-hak yang selanjutnya disebut 

sebagai hak konsumen.  Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Hak-hak konsumen adalah:
10

 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa;  

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan;  

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa;  

                                                           
10

 Ibid 
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d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya;  

Konsumen  sama dengan Peserta atau Pasien , jadi Peserta BPJS punya hak dan 

kewajiban. Haknya sebagai peserta BPJS adalah : 

a. Mendapatkan informasi yang utuh 

b. Berhak bertanya, 

c. Berhak mendapat pelayanan yang sesuai dengan iurannya,  

d. Hak untuk mendapatkan keamanan,  

e. Hak untuk didengar,  

f.  Hak untuk memilih,  

g.  Hak untuk mendapatkan produk barang/jasa sesuai dengan nilai tukar yang 

diberikan,  

h. Hak untuk mendapatkan ganti rugi,  

i. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum,  

j. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang,  

k. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen. 
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Hak-hak peserta BPJS Kesehatan, sebagai berikut:
11

  

a. Mendapatkan kartu peserta sebagai identitas peserta untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan 

b. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur 

pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

c. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama 

dengan BPJS kesehatan 

d. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis 

kepada bpjs kesehatan 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran memberikan 

perlindungan bagi pasien, dalam regulasi tersebut hak-hak pasien diatur dalam 

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 sebagai berikut :  

a.    Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); 

b.   Meminta pendapat dokter atau dokter lain; 

c.    Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 

d.   Menolak tindakan medis;  

e.    Mendapatkan isi rekam medis. 

 

Perlindungan hak pasien sebagai konsumen juga tercantum dalam Pasal 32 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu:
12

 

a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di 

Rumah Sakit; 

                                                           
11

 BPJS Kesehatan, Op.Cit, Hlm. 6 
12

 Op.Cit. 
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b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; 

c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; 

d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi 

dan standar prosedur operasional; 

e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari 

kerugian fisik dan materi; 

f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan; 

g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan 

peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 

h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain 

yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar 

Rumah Sakit; 

i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-

data medisnya; 

j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, 

tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang 

mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta 

perkiraan biaya pengobatan; 

k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan 

oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya; 

l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; 

m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama 

hal itu tidak mengganggu pasien lainnya; 
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n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di 

Rumah Sakit; 

o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap 

dirinya; 

p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan 

kepercayaan yang dianutnya; 

q. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga 

memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata 

ataupun pidana; dan 

r. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar 

pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Apabila hak-haknya dilanggar, maka upaya hukum yang tersedia bagi pasien 

adalah: 

a. Mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, baik kepada lembaga peradilan 

umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Pasal 45 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen). 

b. Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya. Hal ini karena di setiap 

undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat ketentuan sanksi pidana atas 

pelanggaran hak-hak pasien. 
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Kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen adalah sebagai berikut : 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;  

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut.  

Peserta BPJS Kesehatan yang juga dapat disebut dengan konsumen memiliki 

kewajiban. Kewajiban konsumen sebagai peserta BPJS Kesehatan adalah sebagai 

berikut: 

a. Mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS 

kesehatan. 

b. Membayar iuran 

c. Memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar 

d. Melaporkan perubahan data dirinya dan anggota keluarganya, antara lain 

perubahan golongan, pangkat, atau besaran gaji, pernikahan, perceraian, 

kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat 

pertama 

e. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang ata dimanfaatkan oleh orang 

yang tidak berhak 

f. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan 
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Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. 

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran, pasien adalah: setiap orang yang melakukan konsultasi 

masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan 

baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. 

Melihat dari bunyi pasal diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pasien adalah 

konsumen pemakai jasa layanan kesehatan. Sebagai pemakai jasa layanan 

kesehatan, pasien juga disebut sebagai konsumen sehingga dalam hal ini berlaku 

juga ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika Pasien Rumah 

Sakit adalah konsumen, maka secara umum pasien dilindungi dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak 

konsumen ini harus dapat dipenuhi oleh BPJS beserta Rumah Sakit  yang 

bekerjasama dengan BPJS. Bila tidak terpenuhi hak-hak konsumen, konsumen 

dapat menggugat melalui sengketa diluar persidangan diperadilan umum dan 

melalui peradilan umum yang dalam hal ini dapat diselesaikan melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

2. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi hak-hak seorang warga 

negara, maka negara sebagai penjamin kesejahteraan umum berkewajiban 

menciptakan perlindungan hukum bagi hak-hak setiap warga negaranya. Salah 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b726af04ac2a/node/1060
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b726af04ac2a/node/1060
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19808/node/1060
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19808/node/1060
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satu caranya ialah menciptakan perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal 

mengkonsumsi suatu barang dan/atau menggunakan suatu jasa tertentu. Dalam hal 

ini perlindungan hukum yang dimaksud ialah perlindungan konsumen.  Hak 

konsumen diakui dan diatur dalam hukum perlindungan konsumen diartikan 

sebagai “keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengataur dan 

melindungi konsumen dalam hubungan masalahnya para penyedia barang atau 

jasa konsumen” .  

Hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal 

yang sama yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen) bagaimana hak dalam 

hukum serta bagaimana ditegakkan dalam  praktek hidup bermasyarakat.  Itulah 

yang menjadi materi pembahasan, dengan demikian hukum perlindungan 

konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan 

hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen  

yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.   

Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin segala 

kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada 

konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang 

mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujutnya perlindungan hukum 

terhadap pentingnya konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen 

terealisasi pada Tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999 yang 

di undangkan pada tanggal 20 April dalam lembaran Negara Nomor 42 dan 

berlaku efektif satu tahun  setelah diundangkan yaitu sejak tanggal 20 April tahun 

2000. Konsumen di Indonesia mengelompokkan norma-norma perlindungan 

konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: 
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a. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. 

b. Ketentuan tentang pencantuman klausula baku. 

Pengelompokan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap 

konsumen dari atau akibat perbuatan yang dilakukan pelaku usaha. Berkenaan 

dengan perlindungan konsumen dapat dirinci bidang-bidang perlindungan 

konsumen, yaitu sebagai berikut : 

a. Keselamatan fisik; 

b. Peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen; 

c. Standar untuk keselamatan dan kualitas barang serta jasa; 

d. Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok; 

e. Upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanakan tuntutan ganti 

kerugian; 

f. Program pendidikan dan penyebarluasan informasi; 

g. Pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, obat-obatan 

dan kosmetik 

 

Menurut Business English Dictionary, perlindungan konsumen adalah protecting 

consumers against unfair or illegal trades. Adapun Black’s Law Dictionary 

mendefinisikan statute that safeguards consumers in the use goods and services. 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan 

perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk 

memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. 
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Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi 

perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap 

kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari 

pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.
13

  

Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Abdul Halim Barkatulah, yaitu 

Setiap orang, pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal atau sendiri maupun 

berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun, pasti menjadi konsumen 

untuk suatu produk atau jasa tertentu. keadaan yang universal ini pada beberapa 

sisi menunjukan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen 

tidak mempunyai kedudukan yang aman. 

Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum perlindungan konsumen adalah 

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi 

konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang 

dan/atau jasa konsumen.  

Az. Nasution mendefinisikan Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum 

yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga 

mengandung sifat yang melindungi kepentingan Konsumen. Adapun hukum 

Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum 

                                                           
13

 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 

2013, Hlm. 21-22 
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yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang 

berkaitan dengan barang dan/atau jasa Konsumen dalam pergaulan hidup.
14

 

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah 

menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya 

yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap 

tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang 

perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan 

konsumen dilakukan dengan:
15

 

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum. 

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh 

pelaku usaha. 

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. 

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu 

dan menyesatkan. 

e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan 

konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya. 

Berdasarkan pendapat para ahli serta Undang-Undang Perlingungan Konsumen, 

maka pengertian perlindungan konsumen menurut penulis adalah hukum yang 

mengatur tentang bagaimana upaya hukum dalam memberikan perlindungan 

                                                           
14

 A.Z Nasution. Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada 

Perlindungan Konsumen Indonesia . Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1995. Hlm 22 
15

 Zulham. Op.Cit. , Hlm, 22-23 
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terhadap konsumen dan pelaku usaha yang telah di atur didalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen.  

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

 

Menurut M. Sadar dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen 

Di Indonesia mengatakan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha 

bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional 

yaitu: asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan 

konsumen, serta kepastian hukum.
16

 Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang 

penjelasannya sebagai berikut: 

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 

sebesar–besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan. 

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara 

adil. 

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materill 

ataupun spiritual. 

                                                           
16

  M. Sadar,dkk. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta, Akademia, 
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d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan 

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

mengemukakan, Perlindungan Konsumen bertujuan: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi; 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam 

berusaha;  

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,  kenyamanan, kemanan, dan 

keselamatan konsumen. 



24 
 

 

4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) 

Lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang 

mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Sebagai suatu lembaga 

yang menangani perlindungan konsumen, LPKSM memiliki tugas meliputi 

kegiatan : 

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan 

kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa; 

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan; 

c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 

perlindungan konsumen 

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima 

keluhan atau pengaduan konsumen; 

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen 
17

 

 

5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah salah 

satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II 

Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama 

menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, 

                                                           
17

  Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lembaga_peradilan&action=edit&redlink=1
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BPSK beranggotakan perwakilan Aparatur Pemerintah, konsumen dan pelaku 

usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri. Dalam 

menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan 

untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para 

pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, 

hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan Badan   

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian 

akhir bagi para pihak. Tugas dan Wewenang dari BPSK adalah  sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan 

cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;  

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;  

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;  

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan 

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen;  

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen 

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;  

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;  

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen;  

Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis dengan jumlah ganjil dan 

sedikitnya berjumlah anggota majelis tiga orang terdiri dari seorang ketua 
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merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang 

anggota, majelis ini terdiri mewakili semua unsur yaitu unsur pemerintah, unsur 

konsumen, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera dan 

putusan majelis bersifat final dan mengikat.  

B. Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek 

hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang 

bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang 

tertulis.
18

  Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia  yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat  agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau dengan  kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan  oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran  maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.
19

  Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi 

masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai 

dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
20

 

                                                           
 

18
 http://tesishukum.com. Diakses pada tanggal 12 Januari  2017 pukul 10.21 WIB. 

19
  Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang 

Berubah. Jurnal Masalah Hukum , 1993 
20

 Setiono, Rule Of Law (supremasi hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm.3. 

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
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tertulis.
21

 Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari 

pendapat para ahli, yakni sebagai berikut: 

a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
22

 

b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak 

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum 

dari kesewenangan.
23

 

c. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang 

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran maupun fisik dari ganguan dan berbagai ancaman dari 

pihak manapun.
24

 

d. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya hak-hak tersebut.
25

 

e. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari 

perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 
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Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan 

kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum 

dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai 

subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu 

tindakan hukum.
26

 

  

2. Prinsip Perlindungan Hukum 

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan 

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.  

Aspek dominan dalam konsep barat tertang hak asasi manusia menekankan 

eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya 

sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi 

politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep 

ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi 

manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-

hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai 

melunturnya sifat indivudualistik dari konsep Barat. 

 

Merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya 

adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan 

hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep Rechtstaat dan ”Rule 
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of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir 

dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah 

prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang 

bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak 

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, 

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi menusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah.
27

 

 

3.   Sarana Perlindungan Hukum 

Sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu : 

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. 

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum 

yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil 

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan 

khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 
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2. Sarana Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan 

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari 

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua 

yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip 

negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara Hukum. 
28

 

C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan 

memberikan kepastian perlindugan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional, harus dibentuk badan penyelenggara jaminan sosial dengan 

Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS merupakan 
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badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan 

nasional.  

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan khusus oleh pemerintah 

untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat 

Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan 

TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan 

Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. 

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah 

dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 

31 Desember tahun 2013. BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 

Januari tahun 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 

Juli tahun 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama ASKES (Asuransi 

Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai 

Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia 

berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari tahun 2014. BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik menurut 

Undang-Undang BPJS.  

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
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Tiga kriteria di bawah ini digunakan untuk menentukan bahwa BPJS merupakan 

badan hukum publik, yaitu:
29

 

a. Cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu, diadakan dengan 

konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa (Negara) dengan 

Undang-undang; 

b. Lingkungan kerjanya, yaitu dalam melaksanakan tugasnya badan hukum 

tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang 

sama dengan publik; 

c. Wewenangnya, badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa Negara dan 

diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang 

mengikat umum. 

BPJS merupakan badan hukum publik karena memenuhi ketiga persyaratan 

tersebut di atas. Ketiga persyaratan tersebut tercantum dalam berbagai norma 

dalam Undang-Undang BPJS, yaitu: 
30

 

a. BPJS dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. 

b. BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat 

dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

c. BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat 

umum. 
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d. BPJS bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk 

kepentingan peserta. 

e. BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan 

peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional 

f. BPJS bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga 

internasional. 

g. BPJS berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau 

pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. 

h. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi oleh Presiden, 

setelah melalui proses seleksi publik.  

BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam 

bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah 

diperiksa oleh akuntan publik kepada Presiden, dengan tembusan kepada DJSN, 

paling lambat 30 Juni tahun berikutnya.
31

 BPJS mengumumkan laporan 

pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan kepada publik dalam bentuk 

ringkasan eksekutif melalui website BPJS dan melalui paling sedikit 2 (dua) 

media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat 

tanggal 31 Juli tahun berikutnya.
32

 

Pasal 1 angka 2 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai BPJS Kesehatan 
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adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan.  

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum publik yang 

bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan. 
33

 Tanggal 1 Januari tahun 2014 Pemerintah mengoperasikan 

BPJS Kesehatan atas perintah Undang-Undang BPJS. Pada saat BPJS Kesehatan 

mulai beroperasi, terjadi serangkaian peristiwa sebagai berikut: 
34

 

a. PT. Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan 

liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan 

liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan; 

b. Semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan; 

c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham 

mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah 

dilakukan audit oleh kantor akuntan publik; 

d. Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS 

Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan 

Sejak BPJS Kesehatan beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan 

nasional, terjadi pengalihan program-program pelayanan kesehatan perorangan 

kepada BPJS Kesehatan. Mulai 1 Januari tahun 2014 terjadi pengalihan program 

sebagai berikut:
35
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a. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan masyarakat (Jamkesmas); 

b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian 

Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan 

kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu 

berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan 

Presiden; 

c. PT. Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan 

pemeliharaan kesehatan. 

 

2. Sejarah Badan Peyelenggara Jaminan Sosial  

Tahun 1968, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas 

mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun 

(PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di 

lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana 

Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada 

waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal-bakal Asuransi 

Kesehatan Nasional. Lalu pada tahun 1992 Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT. 

Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi 

kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta 

dan manajemen lebih mandiri. Sampai pada tahun 2005, PT. Askes (Persero) 

diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan 

https://id.wikipedia.org/wiki/1968
https://id.wikipedia.org/wiki/2005
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Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 

56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN).  Dasar Penyelenggaraan :  

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 (SJSN) 

d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004. 

Prinsip Penyelenggaraan mengacu pada :  

a. Diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan asas gotong 

royong sehingga terjadi subsidi silang. 

b. Mengacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial. 

c. Pelayanan kesehatan dengan prinsip managed care dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang. 

d. Program diselenggarakan dengan prinsip nirlaba. 

e. Menjamin adanya protabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada peserta. 

f. Adanya akuntabilitas dan transparansi yang terjamin dengan mengutamakan 

prinsip kehati-hatian, efisiensi dan efektifitas. 
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Memasuki tahun 2014 tepatnya mulai tanggal 1 Januari tahun 2014, PT Askes 

Indonesia (Persero) berubah nama menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
36

 

3. Tujuan Dibentuknya BPJS Kesehatan 

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk Pemerintah Indonesia 

khusus untuk menyelenggarakan jaminan kesahatan nasional.Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang 

selanjutnya disebut dengan Undang-Undang BPJS menyebutkan bahwa, “BPJS 

Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.” Jaminan 

kesehatan menurut Undang-Undang Ssistem Jaminan Sosial Nasional 

diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip 

ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
37

 

Pasal 2 Undang-Undang BPJS, disebutkan BPJS menyelenggar akan sistem 

jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang 

BPJS, menerangkan: 

a. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang terkait dengan 

penghargaan terhadap martabat manusia. 

b. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional 

menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. 
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11.44 WIB 
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c. Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” 

adalah asas yang bersifat adil. 

Pasal 3 Undang-Undang BPJS, menyebutkan bahwa BPJS bertujuan untuk 

mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar 

hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam 

penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jamainan Sosial yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” 

adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

4. Tugas, Fungsi dan Wewenang BPJS Kesehatan 

BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan programnya harus memiliki tugas, fungsi 

serta wewenang dalam mencapai targetnya. Untuk itu, menurut Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2014 tentang BPJS maka diuraikan fungsi, tugas, wewenang, 

hak serta kewajiban dari BPJS pada Bab IV.  

a. Fungsi BPJS adalah sebagai berikut:  

1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a 

berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 

2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, 

program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan jaminan hari 

tua. 

b. Tugas BPJS adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta 
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2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja 

3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah 

4) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta 

5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial 

6) Membahyarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 

dengan ketentuan program jaminan sosial; dan 

7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial 

kepada peserta dan masyarakat 

 

c. Wewenang BPJS adalah sebagai berikut:  

1) Menagih pembayaran iuran 

2) Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan 

jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, 

kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai 

3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan pesreta dan 

pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kegtentuan 

peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional 

4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 

pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tariff yang 

ditetapkan oleh pemerintah 

5) Membuat atau mengehentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan 

6) Mengenakan sanksi administratif  kepada peserta atau pemberi kerja yang 

tidak memenuhi kewajibannya 
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7) Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 

ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi 

kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

8) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan 

program jaminan sosial 

 

5. Hak dan Kewajiban BPJS 

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BPJS juga 

memiliki hak serta kewajiban yang harus ditaati demi kelancaran program BPJS 

Kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Untuk itu, berikut adalah hak 

dan kewajiban dari BPJS, sebagai berikut: 

Hak BPJS adalah sebagai berikut: 

a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan 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 DJSN setiap 6 (enam) bulan. 

 

Kewajiban BPJS adalah sebagai berikut:  

 

a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta 

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

besarnya kepentingan peserta 

c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai 

kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya 
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d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan undang-undang 

tentang sistem jaminan sosial nasional 

e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk 

ketentuan yang berlaku 

f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan 

hak dan memenuhi kewajibannya 

g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan 

pengembanannya 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun 

h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1(satu) 

kali dalam 1(satu) 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 

k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara 

berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden dengan tembusan kepada 

DJSN. 

 

6. Peserta BPJS Kesehatan 

a. Pengertian Peserta BPJS Kesehatan 

Peserta BPJS Kesehatan dapat diartikan juga sebagai konsumen jasa layanan 

kesehatan. Oleh sebab itu, berbicara mengenai peserta BPJS Kesehatan tidak akan 

lepas dari pengertian konsumen, yakni konsumen jasa layanan kesehatan. Pakar 

masalahkonsumen di Belanda, Hondinus menyimpulkan bahwa para ahli hukum 
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pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir 

dari benda dan jasa; (uiteindelijk gebruiker van goederen en deinsten)
38

. Berbicara 

mengenai konsumen, dalam kaitannya dengan pembicaraan mengenai hak atas 

pemeliharaan perawatan medis, pasien merupakan konsumen atas jasa. 
39

 Pasal 1 

angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial, menyebutkan bahwa peserta adalah setiap orang termasuk orang 

asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah 

membayar iuran.  

Peserta BPJS Kesehatan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan dibagi kedalam 2 (dua) kelompok peserta, yakni Peserta Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). 

Kriteria-kriteria  orang yang termasuk kedalam kedua kelompok peserta BPJS 

Kesehatan tersebut diatur pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, yaitu : 

a. Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI); Fakir miskin dan orang 

tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (non PBI), terdiri dari: 

1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya: 

                                                           
38

 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum 
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a) Pegawai Negeri Sipil 

b) Anggota TNI 

c) Anggota Polri 

d) Pejabat Negara 

e) Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri 

f) Pegawai Swasta 

g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai f yang menerima upah. 

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

bulan. 

2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya: 

1)  Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri 

2)  Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah.  

3) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya: 

a) Investor 

b) Pemberi kerja 

c)  Penerima pensiun , terdiri dari: 

a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun  

b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun  

c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun  

d. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lain yang 

mendapat hak pensiun 

d) Veteran 

e) Perintis Kemerdekaan; 
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f) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis 

Kemerdekaan;dan 

g) Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan e yang 

mampu membayar iuran. 

Pasal 10 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, menyebutkan bahwa 

anggota keluarga yang ditanggung sebagaimana dimaksud dalam kelompok 

peserta bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (non PBI), diantaranya: 

a. Pekerja Penerima Upah 

1) Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak kandung, anak 

tiri dan/atau anak angkat), sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang. 

2) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang 

sah, dengan kriteria: 

a) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan 

sendiri; 

b) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua 

puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. 

b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja : Peserta dapat 

mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas). 

c. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi 

anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua. 

d. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi 

kerabat lain seperti Saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lain-lain. 
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Pembagian kelompok peserta BPJS Kesehatan menjadi 2 kelompok tersebut, 

yakni;   

a. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan   

b. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (non PBI)  

Disesuaikan dengan golongan masyarakat setiap individu tersebut, untuk 

golongan masyarakat menegah ke atas masuk kedalam kelompok peserta BPJS 

Kesehatan bukan penerima bantuan iuran (non PBI) yang iurannya ditanggung 

sendiri, sedangkan untuk masyarakat golongan bawah (fakir miskin, dan orang 

tidak mampu) masuk kedalam kelompok peserta BPJS Kesehatan penerima 

bantuan iuran (PBI) yang iurannya dibayar oleh pemerintah Indonesia. Menjadi 

peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja 

informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para 

pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan 

manfaat yang diinginkan.   

Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara kolektif dan 

perorangan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh BPJS.  Adapun 

tempat pendaftaran melalui : 

a. Kantor cabang BPJS Kesehatan 

b. Kantor layanan operasional kabupaten/kota (KLOK) 

c. Liason Office (LO) 

d. Pihak ketiga (Bank) 

e. Website 

Mekanisme pendafatan BPJS adalah sebagai berikut: 
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a. Pendaftaran melalui Kantor Cabang, Kantor Layanan Operasional 

Kabupaten/Kota (KLOK), Liason Office 

Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan melalui kanor cabang dapat dilakukan 

oleh seluruh peserta baik secara perseorangan maupun secara kolektif 

 

b. Pendaftaran melalui pihak ketiga (bank) 

Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan secara perorangan melalui pihak ketiga 

(bank) yang ditunjuk bagi peserta Bukan Penerima Upah dan Bkan Pekerja 

 

c. Pendaftaran melalui website 

Pendaftaran peserta bpjs kesehatan secara perorangan dan anggita keluarganya 

melalui website BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah dan bukan 

pekerja.  

b. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan 

Hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan tidak berbeda dengan hak dan 

kewajiban konsumen pada umumnya. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang 

dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, Hak-hak dasar konsumen 

sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat 

J.F.Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret tahun 1962, yaitu terdiri 

atas: 
40

 

a. Hak untuk memperoleh keamanan; 

b. Hak memilih; 

c. Hak mendapat informasi; 
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d. Hak untuk didengar. 

Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization of Consumers Union-

IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:
41

 

a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 

b. Hak untuk memperoleh ganti rugi; 

c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 

d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 

Masyarakat Eropa (Europese Ekonomische Gemeenschap atau EEG) juga telah 

menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:
42

 

a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming van zijn 

gezendheid en veiligheid); 

b. Hak perlindungan kepetingan ekonomi (recht op bescherming van zijn 

economische belangen); 

c. Hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding); 

d. Hak atas penerangan (recht op voorlichting en vorming); 

e. Hak untuk didengar (recht om te worden gehord).  

Peserta BPJS Kesehatan memiliki hak-hak yang perlu dilindungi dan dihormati 

sebagai konsumen jasa layanan kesehatan. Mengenai hak dan kewajiban peserta 

BPJS Kesehatan, hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 24 hingga Pasal 26 

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 
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tentang Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan. Adapun hak-hak peserta BPJS 

Kesehatan, diantaranya:
43

 

a. Mendapatkan kartu peserta sebagai identitas peserta untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan 

b. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur 

pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

c. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama 

dengan BPJS kesehatan 

d. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis 

kepada bpjs kesehatan 

Kewajiban peserta sebagai peserta BPJS adalah sebagai berikut:  

a. Mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS 

kesehatan 

b. Membayar iuran 

c. Memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar 

d. Melaporkan perubahan data dirinya dan anggota keluarganya, antara lain 

perubahan golongan, pangkat, atau besaran gaji, pernikahan, perceraian, 

kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat 

pertama 

e. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang ata dimanfaatkan oleh orang 

yang tidak berhak 

f. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan 
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7. Pelayanan Kesehatan 

Setiap peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang 

mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk 

pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang 

diperlukan.  Pengertian mengenai pelayanan kesehatan promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif ini terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yakni:  

a. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan 

dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan 

kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. 

b. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan 

pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. 

c. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan 

dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan 

penyakit,  pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, 

atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal 

mungkin. 

d. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan 

dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke 

dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat 
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yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai 

dengan kemampuannya. 

Pelayanan kesehatan tersebut merupakan hak mutlak bagi setiap peserta BPJS 

Kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi semua fasilitas kesehatan 

tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan lainnya 

yang ditetapkan oleh Menteri yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 

termasuk fasilitas kesehatan penunjang yang terdiri atas: 
44

 

a. Laboratorium; 

b. Instalasi Farmasi Rumah Sakit; 

c. Apotek; 

d. Unit Transfusi Darah/Palang Merah Indonesia; 

e. Optik; 

f. Pemberi Pelayanan Consumable Ambulatory Peritonial Dialisis (CAPD); 

g. Praktek bidan/perawat atau yang setara. 

Pasal 47 ayat (3) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, 

menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan 

terdiri atas: 

a. Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama; 

b. Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan; 

c. Pelayanan gawat darurat; 

d. Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medik habis pakai; 
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e. Pelayanan Ambulans 

f. Pelayanan screening kesehatan; dan 

g. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri. 

Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan diatur 

dalam Pasal 47 hingga Pasal 73 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. 

Selain itu, BPJS Kesehatan dalam menjalankan program jaminan kesehatan 

nasional diharapkan dapat memberikan manfaat jaminan kesehatan nasional 

(JKN) kepada peserta BPJS Kesehatan. Manfaat jaminan kesehatan nasional 

(JKN) BPJS Kesehatan meliputi :
45

 

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 medishabis 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: 
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a) Administrasi pelayanan; 

b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter 

spesialis dan sub spesialis; 

c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis; 

d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 

e) Pelayanan alat kesehatan Implant; 

f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; 

g) Rehabilitasi medis; 

h) Pelayanan darah; 

i) Pelayanan kedokteran forensik; 

j) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan. 

 

2) Rawat Inap yang meliputi : 

a) Perawatan inap non intensif; 

b) Perawatan inap di ruang intensif; 

c) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri 

Pelayanan kesehatan adalah faktor penting dalam perawatan medis bagi 

konsumen jasa layanan kesehatan, maka sudah sepatutnya para tenaga medis 

untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan. 

Definisi mutu pelayanan kesehatan banyak menjadi kajian para ahli. Tracendi 

dalam buku Cost, Quality and Acces in Health Care mengemukakan bahwa salah 

satu isu yang paling kompleks dalam dunia pelayanan kesehatan adalah penilaian 

mutu pelayanan. Ruang lingkupnya sangat luas, mulai dari kemungkinan derajat 
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kesempurnaan (perfectability),teknik intervensi klinik sampai pada peranannya 

dalam menurunkan angka mortalitas. 
46

 

Banyak yang berpendapat bahwa mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dapat 

dinilai dari mortalitas. Ada pula yang berpendapat bahwa mutu pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit dapat dinilai dari mortalitas operasi, misalnya, atau dari 

angka infeksi nosokomial dan yang masih berpegang pada derajat pemanfaatan 

tempat tidur dan atau jumlah kunjungan ke poliklinik. Edlund dan Tracendi 

menyatakan bahwa untuk mengerti tentang mutu pelayanan kesehatan harus 

diajukan beberapa pertanyaan seperti oleh siapa, untuk siapa, dan untuk tujuan 

apa pelayanan kesehatan diberikan.
47

 

Pengertian mutu pelayanan kesehatan ini menjadi lebih rumit karena 

pertimbangan ekonomis. Di satu pihak sama–sama disadari akan adanya 

hubungan antara biaya yang dikeluarkan dengan mutu yang dihasilkan. Tetapi, di 

pihak lain, tidak ada batasan yang tegas tentang sampai seberapa jauh derajat 

mutu perlu dicapai bila disesuaikan dengan pertimbangan anggaran yang ada.
48

 

Buku Total Quality Control oleh AV Feigenbaun yang diterjemahkan dalam 

bahasa indonesia dengan judul Kendali Mutu Terpadu, secara umum 

menyebutkan bahwa mutu produk dan jasa didefinisikan sebagai keseluruhan 

gabungan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa, pembuatan, dan 

pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang digunakan memenuhi harapan 
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pelanggan. Dalam buku ini juga disebutkan tentang konsep mutu yang 

berorientasi pada kepuasan total pelanggan.
49

 

Penilaian mutu pelayanan di Rumah Sakit diperumit lagi dengan berbagai faktor 

lain. Pada industri manufaktur, mutu barang yang dihasilkan ditentukan oleh 

standar baku dan harga. Bila mutu di bawah standar, atau bila harganya di atas 

standar untuk barang itu, maka konsumen tidak akan mau membelinya. Pada 

bidang kesehatan, konsumen “pasien” tidak dalam posisi yang mampu menilai 

secara pasti mutu pelayanan klinik yang diterimanya. Ditambah lagi kenyataan 

bahwa bila ada pelayanan yang tidak bermutu maka kesehatan pasien dan 

mungkin juga jiwanya menjadi taruhannya.
50

 

Kendati banyak faktor yang harus dipertimbangkan, bagaimanapun juga tentu 

harus dibuat parameter untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan mutu 

pelayanan yang diberikan oleh organisasi Rumah Sakit ini. Salah satu definisi 

menyatakan bahwa mutu pelayanan kesehatan biasanya mengacu pada 

kemampuan Rumah Sakit memberi pelayanan yang sesuai dengan standar profesi 

kesehatan dan dapat diterima oleh pasiennya. Dalam hal ini, tentu perlu pula 

dipertimbangkan penggunaan sumber daya yang seefisien mungkin. Selain itu 

perlu pula menghindari kemungkinan masalah iatrogenic (infeksi, trauma dan 

lain-lain) karena perawatan di Rumah Sakit.  

Institute of Medicine Committee di Amerika Serikat menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan kesehatan dinilai dari bagaimana pelayanan itu, baik bagi perorangan 

maupun populasi, dapat meningkatan derajat kesehatan dan dilakukan sesuai 
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dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di masa itu. Sementara itu, 

sejak 500 tahun yang lalu, seorang ahli yang bernama Bombastus von Hohenheim 

yang dikenal juga dengan nama Paracelcus, telah menyatakan bahwa “Good 

medicine without good care is as useless as good care without good medicine”.
51

 

Albin Krczal dari Australia, dalam tulisannya di majalah Hospital Management 

Internasional tahun 1996 menyatakan bahwa penilaian kualitas pelayanan dilihat 

dari kacamata yang berbeda oleh berbagai pihak terkait, baik pemerintah, manajer 

Rumah Sakit, para dokter, petugas kesehatan lain, maupun masyarakat. Oleh 

karena itu, perlu diketahui dulu pola pandang masing–masing pihak, untuk 

kemudian menyamakannya sebisa mungkin.
52

 

8. Dasar Hukum 

Dasar atau landasan hukum terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial. 

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

Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 

c. Undang-Undang Dasar 1945 

Pengelolaan BPJS Kesehatan, manajemen berpedoman pada tata kelola yang baik 

antara lain : 

a. Pedoman Umum Good Governance BPJS Kesehatan  

b.  Board Manual BPJS Kesehatan  
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c. Kode Etik BPJS Kesehatan 
53

  

D. Etik dan Hukum di Rumah Sakit  

1. Pengertian Rumah Sakit 

 

 

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam 

mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Rumah 

Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar yang 

ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rumah Sakit 

jugasebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari 

sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung 

penyelenggaraan upaya kesehatan.  Beberapa pengertian Rumah Sakit oleh para 

ahli sebagaimana dikutip Azwar dalam bukunya yang berjudul “Pengantar 

Administrasi Kesehatan” adalah sebagai berikut: 
54

 

a. Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis professional 

yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan 

pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, 

diagnosis serta pen gobatan penyakit yang diderita oleh pasien (American 

Hospital Association, 1974). 

b. Rumah Sakit adalah tempat dimana orang sakit mencari dan menerima 

pelayanan kedokteran serta tempat dimana pendidikan klinik untuk mahasiswa 
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kedokteran, perawat dan tenaga profesi kesehatan lainnya diselenggarakan 

(Wolper dan Pena, 1987). 

c. Rumah Sakit adalah pusat dimana pelayanan kesehatan masyarakat, 

pendidikan serta penelitian kedokteran diselenggarakan (Association of 

Hospital Care, 1947). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 

Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.  Rumah Sakit 

sebagai salah satu sarana kesehatan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
55

 

a. Berdasarkan pada pemilik dan penyelenggara, artinya Rumah Sakit tersebut 

dapat dibedakan menjadi Rumah Sakit pemerintah dan Rumah Sakit swasta. 

Rumah Sakit pemerintah dimiliki dan diselenggarakan oleh Departemen 

Keseahatan, Pemerintah Daerah, ABRI (sekarang TNI dan POLRI), dan 

BUMN. Rumah Sakit swasta dimiliki dan diselenggarakan oleh yayasan yang 

sudah disahkan sebagai badan hukum dan badan lain yang bersifat sosial. 

b. Berdasarkan pada jenis pelayanan, hal ini berarti pengklasifikasian Rumah 

Sakit didasarkan menurut bentuk pelayanannya. Rumah Sakit dapat dibedakan 

menjadi Rumah Sakit Umum (RSU) dan Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit 

Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan untuk 

semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan subspesialistik. 

Rumah Sakit khusus adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan 
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kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu atau disiplin ilmu. Misalnya, 

Rumah Sakit Paru-Paru, Rumah Sakit Jantung, dan sebagainya. 

c. Berdasarkan klasifikasi, artinya Rumah Sakit dibedakan berdasarkan pada 

kemampuan pelayanan, ketenagaan, fisik, dan peralatan yang dapat tersedia, 

Rumah Sakit umum pemerintah dan daerah diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) RSU kelas A mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis 

spesialistik sempit dan spesialistik luas; 

2) RSU kelas B mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis 

sekurang-kurangnya sebelas spesialistik dan sub-spesialistik terbatas; 

3) RSU kelas C mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis 

spesialistik dasar; 

4) RSU kelas D mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis dasar. 

 

2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit mempunyai tugas memberikanpelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah 

pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

Menjalankan tugas tersebut, sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit mempunyai 

fungsi:  

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan Rumah Sakit; 

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; 



59 
 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; 

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangkapeningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

 

3. Penerapan Etik di Rumah Sakit  

Dikemukakan sebelumnya, berbagai jenis tenaga kesehatan yang menjalankan 

profesinya di Rumah Sakit  telah mempunyai kode etik yang harus dipedomani 

tiap-tiap profesi. PERSI disusun oleh Persatuan Rumah Sakit  seluruh Indonesia 

(PERSI), memuat tentang kewajiban umum tentang Rumah Sakit , kewajiban 

Rumah Sakit  terhadap masyarakat, kewajiban Rumah Sakit  terhadap pasien, 

kewajiban Rumah Sakit  terhadap tenaga staf dan lain-lain.  

Pihak yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran etik Rumah Sakit  adalah 

Rumah Sakit  itu sendiri.  Pada saat ini, beberapa Rumah Sakit  telah mulai 

merasakan perlunya sebuah badan yang menangani pelanggaran etik yang terjadi 

di Rumah Sakit . Di Rumah Sakit -Rumah Sakit  besar di Indonesia telah ada 

badan yang dibentuk dibawah nama Panitia Etika Rumah Sakit  (PERS) yang 

diluar negeri disebut Hospital Ethical Committee, yang anggotanya terdiri dari 

staf medis, perawatan, administratif dan pihak lain yang berkaitan dengan tugas 

Rumah Sakit.  

Fungsi PERS ini adalah memberikan nasihat/konsultasi melalui diskusi atau 

berperan dalam menilai penyelesaian melalui kebijaksanaan, pendidikan pada 
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lingkungannya dan memberikan anjuran-anjuran pada pelayan kasus-kasus sulit. 

Dengan demikian, PERS dapat memberikan manfaat :  

a. Sebagai sumber informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah etika di 

Rumah Sakit .  

b. Mengidentifikasi masalah pelanggaran etik di Rumah Sakit dan memberikan 

pendapat untuk penyelesaian.  

c. Memberikan nasihat kepada direksi Rumah Sakit untuk meneruskan atau 

tidak, perkara pelanggaran etik ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran 

(MKEK).  

Berdasarkan maanfat yang telah diuraikan diatas, maka tugas PERS adalah 

membantu para dokter, perawat dan anggota tim kesehatan di Rumah Sakit  dalam 

menghadapi masalah-masalah pelanggaran etik maupun pemantapan pengamalan 

kode etik tiap-tiap profesi.  Secara umum masalah etik Rumah Sakit  yang perlu 

diatur, antara lain adalah :  

a. Rekam Medik (RM)  

b. Keperawatan  

c. Pelayanan laboratorium  

d. Pelayanan pasien dewasa 

e. Pelayanan kesehatan anak 

f. Pelayanan klinik medik  

g.  Pelayanan intensif, anestesi dan eutanasia  

h. Pelayanan radiologi 

i. Pelayanan kamar operasi  
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j.  Pelayanan rehabilitasi medis 

k.  Pelayanan gawat darurat  

l. Pelayanan medikolegal  

4. Hukum Rumah Sakit  

Sesuai dengan pengertian hukum kesehatan, hukum Rumah Sakit  dapat disebut 

sebagai semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan 

pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban 

segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari 

pihak penyelenggara pelayanan kesehatan (Rumah Sakit , dsb) dalam segala 

aspek organisasi, sarana, pedoman medik serta sumber-sumber hukum lainnya.      

Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

159b/MENKES/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit  adalah sarana upaya kesehatan 

yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan 

untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.  Sedangkan yang dimaksud 

dengan Rumah Sakit  menurut perumusan WHO adalah suatu badan usaha yang 

menyediakan pemondokan yang memberikan jasa pelayanan medik jangka 

pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, 

terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka, dan 

untuk mereka yang mau melahirkan.  

5. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit  

a. Hak Rumah Sakit   

1) Membuat peraturan yang berlaku di Rumah Sakit  (hospital by laws)  

2) Mensyaratkan bahwa pasien harus menaati segala peraturan Rumah Sakit   
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3) Mensyaratkan bahwa pasien harus menaati segala instruksi yang 

diberikan dokter kepadanya  

4) Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di Rumah Sakit   

5) Menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi (termasuk 

pasien, pihak ketiga dan lain-lain).  

b. Kewajiban Rumah Sakit   

1) Merawat pasien sebaik-baiknya  

2) Menjaga mutu perawatan  

3) Memberikan pertolongan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD)  

4) Menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan  

5) Menyediakan sarana dan peralatan medik yang dibutuhkan sesuai dengan 

tingkat Rumah Sakit  dan urgensinya  

6) Menjaga agar semua sarana dan peralata senantiasa dalam keadaan siap 

pakai  

7) Merujuk pasien kepada Rumah Sakit  lain apabila tidak mempunyai 

peralatan medis khusus atau tenaga dokter khusus yang diperlukan.  

8) Menyediakan daya penangkal kecelakaan (alat pemadam api, sarana dan 

alat pertolongan penyelamatan pasien dalam keadaan darurat).  

6. Hak dan Kewajiban Pasien di Rumah Sakit  

a. Hak Pasien di Rumah Sakit  

1) Atas pelayanan yang manusiawi.  

2) Memperoleh asuhan perawatan yang bermutu baik.  
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3) Meminta dokter yang merawat agar mengadakan konsultasi dengan 

dokter lain.  

4) Atas kebebasan individu (privacy) dan kerahasiaan penyakit yang 

diderita.  

5) Mendapatkan informasi tentang :  

a) Penyakit yang diderita.  

b) Tindakan medik apa yang hendak dilakukan, kemungkinan penyulit 

sebagai akibat tindakan.  

c) Alternatif terapi lainnya.  

d) Prognosis, dan  

e) Perkiraan biaya pengobatan.  

f) Meminta tidak diinformasikan tentang penyakitnya (Hak waiver).  

g) Menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya.  

h) Mengajukan keluhan-keluhan dan memperoleh tanggapan.  

i) Didampingi keluarga dalam keadaan kritis.  

j) Mengakhiri pengobatan dan rawat inap atas tanggung jawab sendiri.  

k) Menjalankan agama dan kepercayaannya di Rumah Sakit  (tidak 

sampai mengganggu pasien lainnya).  

b. Kewajiban Pasien di Rumah Sakit   

Pasien mempunyai kewajiban, antara lain :  

1) Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan tata   

tertib Rumah Sakit .  

2) Pasien wajib untuk menceritakan sejujur-jujurnya tentang segala sesuatu 

mengenai penyakit yang dideritanya.  
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3) Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dalam rangka 

pengobatannya.  

4) Pasien dan/atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua 

imbalan atas jasa pelayanan Rumah Sakit /dokter.  

5) Pasien dan/atau penanggungnya berkewajiban untuk memenuhi segala 

perjanjian yang ditandatanganinya. 

 

E. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka kerangka pikir sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rumah 

Sakit mitra 

BPJS 

Kesehatan 

Pihak Badan 

Penyelenggara 

Jaminan Sosial 

(BPJS) 

Kesehatan 

Pihak Peserta 

BPJS Kesehatan 

Perlindungan peserta BPJS Kesehatan 

yang dilakukan rawat inap di Rumah 

Sakit 

Hal-hal yang belum dipenuhi oleh 

pasien BPJS Kesehatan yang dilakukan 

rawat inap di Rumah Sakit 

Upaya yang telah dilakukan BPJS 

Kesehatan dalam memenuhi hak dan 

kewajiban pasien di Rumah Sakit 
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Keterangan : 

Sistem pelayanan kesahatan  posisi peserta BPJS Kesehatan berada diantara pihak 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit mitra 

BPJS. Masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan mempunyai hak dan 

kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang BPJS dan Peraturan Pelaksanaan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di lain pihak, Rumah Sakit sebagai 

institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam kedudukan hukum sebagai 

“Persoon” yang merupakan badan hukum (Recht Persoon) diberi hak dan 

kewajiban menurut hukum.  

Pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh pihak 

Rumah Sakit, terkadang tidak selalu berjalan dengan baik. Peserta BPJS 

Kesehatan apabila tidak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya oleh Rumah 

Sakit dan sesuai aturan dalam perjanjian kerjasama BPJS Kesehatan dan Rumah 

Sakit maka peserta BPJS Kesehatan sebagai konsumen dapat melakukan upaya 

hukum dengan mengadukan permasalahannya ke Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) dan/atau ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat (LPKSM).  

Namun idealnya, dalam hal terjadi konflik antara peserta BPJS dan Rumah Sakit, 

BPJS Kesehatan harus berperan dan dapat menyelesaikan konflik yang timbul dan 

dialami peserta BPJS tersebut. Kiranya dapat dihindari penyelesaian masalah yang 

akan diselesaikan oleh BPSK atau LPKSM.  
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Semakin baik penyelenggaraan jaminan kesehatan dan perlindungan secara 

hukum atas peserta BPJS Kesehatan pada akhirnya akan tercapai tujuan 

penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.  
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III. METODE PENELITIAN 

Agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap terhadap permasalahan yang 

diteliti digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh 

data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya 

secara ilmiah.
56

 Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk 

penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah 

tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodelogi merupakan 

cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga 

metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan. 
57

 

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum   normatif-empiris, 

yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi 

ketentuan-ketentuan normatif (kodifikasi, undang-undang, dan kontrak) 

secara nyata (in action) pada peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat..
58

 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka dan 

                                                           
56

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, Hlm. 134. 
57

  Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Pernada Media Group. 

2014. Hlm. 27 
58

 op.cit . Hlm. 102. 
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perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap peserta 

BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

2. Tipe Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan 

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan untuk 

mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum , 

menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan 

atas masalah tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Cohen, bahwa kegiatan 

penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam 

kegiatan hidup bermasyarakat
59

 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang 

berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis 

yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
60

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas 

mengenai hak-hak peserta BPJS Kesehatan selaku konsumen menurut hukum 

perlindungan konsumen, perlindungan hukum terhadap peserta BPJS 

Kesehatan menurut hukum negara.  
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 Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit. Hlm. 60 
60

 Ibid.  Hlm. 50. 
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B. Pendekatan Masalah 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan 

tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu 

yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang 

digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statue 

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 

approach), pendekatan komperatif (comperative approach), dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). 
61

 Terkait dengan skripsi ini, penulis 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan 

kasus (case approach).  

Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang diteliti. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, pemeliti perlu mencari 

ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan 

mempelajari ratio legis dan ontologis suatu undang-undang peneliti sebenarnya 

mampu menangkap kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang. 

Memahami kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti 

tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis 

antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. 
62

 

 

 

 

                                                           
61

 Op.cit. Hlm. 133 
62

 Ibid.  
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C. Sumber dan Jenis Data 

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai 

apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber hukum. Sumber-sumber bahan 

hukum dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan 

hukum sekunder. 
63

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah 

yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan sumber data 

primer dan data sekunder.  

 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber, yaitu melalui 

wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan yang pernah melakukan rawat inap di 

rumah sakit dan pihak BPJS Kesehatan cabang Bandar Lampung. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa 

peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan dibahas.
64

 Data sekunder ini terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder 

terdiri dari : 

1. Bahan hukum primer yaitu sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 
65

 Oleh karena 

itu, bahan hukum primer pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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 Ibid.  Hlm 181 
64
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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. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

h. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kesehatan 

j. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan 

k. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan 

Peserta 

l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 

tentang Penugasan PT. Askes (Persero) dalam pengelolaan program 

pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan Nomor 

56/MENKES/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 
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2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum 

perlindungan konsumen dan BPJS Kesehatan serta konsep-konsep yang ada 

hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Mengenai bahan hukum sekunder, 

Peter Mahmud Marzuki berpendapat dalam bukunya bahwa bahan hukum 

sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 

hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, 

dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
66

Dalam hal ini, bahan 

hukum sekunder yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:  

a. Buku-buku mengenai perlindungan konsumen; 

b. Buku-buku mengenai hukum kesehatan; 

c. Buku-buku mengenai hukum rumah sakit; 

d. Buku-buku mengenai BPJS Kesehatan; 

e. Buku-buku mengenai Hak-hak peserta BPJS Kesehatan sebagai konsumen 

jasa layanan kesehatan; 

f. Makalah dan bahan lain yang relevan dan berkaitan dengan BPJS 

Kesehatan; 

g. Jurnal-jurnal ilmiah mengenai BPJS Kesehatan ataupun Perlindungan 

Konsumen; 
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3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder berupa kamus atau internet. 

 

 D..Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan 

data-data primer dan sekunder dilakukan melalui Studi Kepustakaan dan 

wawancara dengan narasumber terkait. 

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara 

membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.  

Wawancara dengan narasumber terkait yaitu merupakan percakapan antara dua 

orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan 

dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber 

yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah 

pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber Ankur Garg, seorang psikolog 

menyatakan bahwa wawancara dapat menjadi alat bantu saat dilakukan oleh pihak 

yang mempekerjakan seorang calon/ kandidat untuk suatu posisi, jurnalis, atau 

https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jurnalis
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orang biasa yang sedang mencari tahu tentang kepribadian seseorang ataupun 

mencari informasi.
67

 

 E..Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
68

 

1. Pemeriksaan Data, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari 

berbagai kepustakaan yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai 

dengan masalah. 

2. Rekonstruksi Data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun logis 

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

3. Sistematika Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahan berdasarkan urutan masalah. 

 

F. Analisis Data 

Selanjutnya setelah data diperoleh dianalisa secara analisis kualitatif termasuk 

didalamnya adalah teknik untuk memuaskan kebenaran dan memperoleh 

pengetahuan. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan kerangka 

berfikir sebagai berikut : 

1. Metode Deduktif 

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu 

berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadikan objek yang 

hendak di teliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menjadi prinsip-

                                                           
67

 https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara, diakses pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 

23.57 WIB 
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prinsip khusus. Metode deduktif yaitu dengan cara menjelaskan dalil-dalil 

umum atau generalisasi-generalisasi atau teori-teori umum sebagai dasar 

pikiran untuk disetujui ataupun ditolak. Metode ini dipakai untuk 

menganalisa data-data umum dan kemudian ditarik pada suatu kesimpulan 

yang bersifat khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan dalam melakukan 

penelitian hukum dilakukan langkah-langkah berikut
69

 

a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan 

untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan 

b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non-hukum yang dipandang 

mempunyi relevansi 

c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan 

d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum 

e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di 

dalam kesimpulan 

 

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan langkah-langkah penelitian hukum 

ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif, 

ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan 

hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu 

terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, 

rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah 

                                                           
69
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langkah-langkah tersebut diterapkan baik terhadap penelitian untuk 

kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis. 
70

 

 

2. Metode Induktif 

Metode Induktif yaitu suatu cara penganalisaan terhadap suatu objek tertentu 

yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang kuasa. Kemudian 

menarik kesimpulan yang bersifat umum. 
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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang 

dilakukan rawat inap di rumah sakit dari aspek regulasi sudah terlindungi 

hak-haknya baik sebagai konsumen jasa, sebagai pasien rumah sakit 

maupun sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun dalam penerapannya 

masih terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidakpuasaan pasien 

terhadap pelayanan di rumah sakit, seperti kurangnya informasi yang 

diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap Peserta BPJS Kesehatan. 

2. Hal-hal yang belum dipenuhi kepada pasien BPJS Kesehatan yang 

dilakukan rawat inap adalah mengenai informasi fasilitas kesehatan yang 

ada di rumah sakit. Informasi yang dimaksud adalah mengenai jumlah 

kamar perawatan yang tersedia dan besaran tarif apabila terjadi perubahan 

atau kenaikan kamar perawatan.  

3. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka 

memenuhi hak dan kewajiban pasien adalah menempatkan beberapa 

petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit untuk menangani prosedur 

keluhan oleh Peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, pihak BPJS Kesehatan 
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memasang dashboard informasi mengenai jumlah kamar yang tersedia 

agar tidak terjadi. Upaya lain untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien 

BPJS Kesehatan adalah dengan melakukan upaya mediasi terhadap pihak 

Peserta BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit apabila diperlukan.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan kepada 

masing-masing pihak baik pasien peserta BPJS Kesehatan maupun pihak 

rumah sakit dan pihak BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut: 

1. Pihak rumah sakit selaku mitra dari BPJS Kesehatan hendaklah 

memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang terlalu membedakan antara 

pasien jalur umum dan jalur BPJS Kesehatan serta memberikan pelayanan 

yang optimal dan sesuai dengan hak yang diterima oleh pasien peserta 

BPJS Kesehatan terutama dalam segi informasi kamar maupun informasi 

mengenai perawatan yang akan diberikan oleh para tenaga medis.  

2. BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan/ rumah sakit secara bersama perlu 

menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dengan adanya pemahaman 

yang sama antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam 

menangani peserta BPJS Kesehatan akan cepat tertangani pengaduan yang 

disampaikan.  
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