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ABSTRAK 

PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG JAMINAN KESEHATAN 

ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) 

KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT ISLAM ASY-SYIFAA 

 DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

Oleh: 

Muh Indra Purchaniago 

Jaminan Sosial sebagai  salah satu bentuk perlindungan sosial, agar dapat 

terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakya Indonesia. 

Program jaminan sosial antara lain Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di 

keluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program JKN dapat 

terlaksana apabila BPJS membuat perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit 

sebagai pemberi fasilitas kesehatan. Perjanjian kerjasama yang akan diteliti adalah 

perjanjian kerjasama yang diadakan oleh BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit 

Islam Asy-Syifaa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

karakteristik dari perjanjian kerjasama tentang jaminan kesehatan antara Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  dan Rumah Sakit Islam Asy-

Syifaa di Kabupaten Lampung Tengah, bagaimana hubungan hukum para pihak 

dalam perjanjian kerjasama tentang jaminan kesehatan antara Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit Islam Asy-

Syifaa di Kabupaten Lampung Tengah, bagaimana penyelesaian sengketa apabila 

terjadi permasalahan dalam klausula perjanjian kerjasama tentang jaminan 

kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan 

Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa di Kabupaten Lampung Tengah. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-terapan. Tipe 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan 

dengan menggunakan metode pendekatan normatif-terapan. Sumber data dan 

jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, 

studi dokumendan wawancara. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara 

pemeriksaan data, penandaan  data dan penyusunan/sistematisasi data serta 

analisis dilakukan secara kualitatif.  

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa  karakteristik dari 

Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Metro dengan Rumah Sakit 

Islam Asy-Syifaa dilihat dari pengaturannya adalah perjanjian yang tidak diatur 

secara khusus dalam KUHPerdata. Walaupun perjanjian kerjasama ini tidak diatur 

secara khusus dalam KUHPerdata, perjanjian kerjasama ini tetap tunduk dengan 
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ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata tentang perjanjian serta telah 

memenuhi semua struktur atau anatomi perjanjian yang ada saat ini. Hubungan 

hukum antara pihak  BPJS dan Rumah Sakit merupakan hubungan timbal balik. 

Perjanjian timbal balik tersebut mencantumkan hak dan kewajiban fasilitas 

kesehatan dan BPJS kesehatan sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 71 Tahun 2013 Tentang 

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Pelaksanaan Perjanjian 

Kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Metro dengan Rumah Sakit Islam Asy-

Syifaa kedua belah pihak lebih memilih menyelesaikan masalah di luar 

pengadilan, seperti musyawarah mufakat  agar mendapatkan solusi yang terbaik 

tanpa harus diselesaikan di pengadilan. 

Kata Kunci: Perjanjian, BPJS, Rumah Sakit, Kesehatan 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini kesehatan merupakan hal utama dalam rangka pembentukan sumber daya 

manusia Indonesia. Serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi 

pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan 

kesehatan pada masyarakat Indonesia, akan menimbulkan kerugian ekonomi yang 

besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

Proses pembangunan nasional yang dilakuan harus memperhatikan derajat 

kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik 

pemerintah maupun masyarakat. 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang 

harus diwujudkan, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagaimana 

dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pengaturan tersebut termuat dalam Pasal 28 H ayat (1) dan (3) yang 

menyatakan bahwa (Pasal 28H ayat (1))  “Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, dan (Pasal 28H ayat (3)) “Setiap 

orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya 

secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”, kemudian dilanjutkan dalam Pasal 

34 ayat (2) menyebutkan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 
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seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 

sesuai dengan martabat kemanusiaan”. 

 Setiap warga negara berhak atas kesehatannya termasuk warga miskin. Untuk 

menjamin akses seluruh warga Negara Indonesia mendapatkan pelayanan 

kesehatan, maka pemerintah memberikan jaminan perlindungan sosial. Sesuai 

amanat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menerangkan bahwa Jaminan kesehatan 

diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan. 

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial, untuk menjamin 

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
1
  

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, 

maka pemerintah  memerintahkan untuk dilakukan  upaya kesehatan yang terpadu 

dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 36 

Tahun 2009 tenang Kesehatan yang menyatakan bahwa : “Pemerintah 

bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan 

mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh 

masyarakat”.  

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara bertanggung 

jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif yang bertujuan untuk 

                                                           
1
Mundiharmo, Hasbullah, Thabrany, dkk, Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional, 

Jakarta: Dewan Jaminan Sosial, 2014, hlm. 3 
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mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rumah Sakit 

sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan memiliki tenaga kesehatan yang 

mewakilkan Rumah Sakit untuk menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan.  

Selanjutnya, untuk program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia saat ini 

telah dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Nasional. Badan Penyelenggara 

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

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berasal dari PT Jamsostek 

(Persero) yang telah berubah bentuk dari perseroan terbatas menjadi badan hukum 

publik yang mengelola dana amanat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan 

menjalankan jaminan kesehatan yang berasal dari Program Jaminan Kesehatan 

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

Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek. Badan Penyelenggara Jaminan 

Kesehatan Ketenagakerjaan menyelenggarakan berbagai program diantaranya 

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

(JK), dan Jaminan Pensiun (JP).
2
 Mulai tanggal 1 Januari 2014, secara resmi PT 

Askes Indonesia (Persero) berubah nama menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan 

Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS). Sesuai Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang menyelenggarakan sistem jaminan 

sosial berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

                                                           
2
 Tim Visi Yustisia, Memperolah Jaminan Sosial Dari Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan. Jakarta: Visimedia,2014, hlm. 1 
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Tujuan BPJS diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu untuk mewujudkan 

terselenggaranya pemberian jaminan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi 

setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Penyelenggaraannya dilaksanakan 

berdasarkan prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, 

akuntabilitas, protabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil 

pengelolaan dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan 

program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. 

Program Jaminan Sosial yang dikeluarkan BPJS yang dapat mencakup seluruh 

penduduk terlebih dahulu ialah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  

JKN Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 merupakan bagian dari Sistem 

Jamian Sosial Nasional (SJSN) yang dilaksanakan dengan menggunakan 

mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Tujuannya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan 

kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 

pemerintah. Pada praktiknya pelaksanaan program JKN dilakukan di fasilitas 

kesehatan, baik fasilitas kesehatan publik maupun swasta. Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) memiliki 2 (dua) manfaat, yakni berupa pelayanan kesehatan dan 

manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulan. Paket manfaat yang 

diterima dalam program JKN ini adalah komprehensif sesuai kebutuhan medis. 

Dengan demikian pelayanan yang bersifat paripurna tidak dipengaruhi oleh 

besarnya biaya premi bagi peserta. 

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. Merupakan salah satu program yang sangat bermanfaat bagi 
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masyarakat. Terutama masyarakat miskin dan tidak mampu yang tergolong 

sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, dalam praktik terdapat gejala 

sosial (das sein) yang tidak sesuai dengan unsur-unsur hukum yang ideal (das 

sollen). Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya pasien Penerima Bantuan 

Iuran yang ditolak oleh Rumah Sakit, karena menggunakan kartu BPJS. Peristiwa 

tersebut terjadi akibat belum rampungnya proses integrasi jaminan kesehatan di 

setiap daerah dengan BPJS Kesehatan. Padahal, pihak pemerintah pusat telah 

sejak awal memberi peringatan agar pihak Rumah Sakit maupun dokter tidak 

menolak pasien. Hal ini sejalan dengan etika profesi kesehatan yang 

mengutamakan panggilan kemanusiaan dari pada keuntungan materi. Seorang 

petugas kesehatan dalam menolong pasien yang didahulukan adalah 

menyelamatan pasien bukan siapa yang akan membayar biaya perawatannya.
3
 

Proses pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdapat beberapa pihak 

yang terlibat, yaitu pihak BPJS Kesehatan selaku badan penyelenggara, pihak 

Rumah Sakit selaku fasilitas kesehatan yang menunjang terlaksananya program 

JKN, dan masyarakat yang telah membayar iuran sebagai peserta JKN. Hubungan 

para pihak tersebut merupakan hubungan yang didasarkan atas hubungan hukum 

yaitu hukum keperdataan dalam hal ini hukum perjanjian yang menimbulkan 

perikatan.  

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan semua fasilitas kesehatan harus 

berkerjasama dengan BPJS kesehatan.  Hal ini sesuai dengan Pasal 11 huruf e 

Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

                                                           
3
 Soekidjo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 37 
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Sosial (BPJS)  yang berbunyi : “BPJS Kesehatan dalam melaksanakan Jaminan 

Kesehatan terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan fasilitas kesehatan.” 

Rumah Sakit adalah penyedia jasa pelayanan kesehatan sebagai salah satu fasilitas 

pelayanan kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang  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. Selanjutnya Pasal 3 huruf a Undang- 

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa 

penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah Sakit bukan (persoon) yang terdiri dari 

manusia sebagai (naturlijk persoon) melainkan Rumah Sakit diberikan kedudukan 

hukum sebagai (persoon) yang merupakan (rechtspersoon) sehingga Rumah Sakit 

diberikan hak dan kewajiban menurut hukum.
4
  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan menimbulkan akibat hukum. 

Akibat hukum dari perjanjian merupakan tujuan para pihak yang hanya mengikat 

para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga. 

Untuk melihat perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit, penulis 

melakukan penelitian Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa di Kabupaten Lampung 

                                                           
4
Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum untuk Perumah Sakitan, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2002, hlm. 91. 
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Tengah. Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa adalah Rumah Sakit tipe C yang telah 

mengadakan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan mulai tahun 2014 

hingga saat ini. Perjanjian kerjama ini berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang 

kembali. Artinya, perjanjian yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Rumah 

Sakit Islam Asy-Syifaa teleh melakukan perpanjang sebanyak tiga kali. Perjanjian 

antara BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Asy-Syifaa terdapat kesepakatan yang 

disetujui oleh para pihak menggenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang 

telah disepakati ini harus dipatuhi dan harus dilaksana oleh BPJS Kesehatan dan 

Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa. 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

mendalam tentang perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Ruma sakit, kedalam 

bentuk skripsi yang berjudul “Perjanjian Kerjasama Tentang Jaminan 

Kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

dan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Di Kabupaten Lampung Tengah”. 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik dari perjanjian kerjasama tentang jaminan kesehatan 

antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah 

Sakit Islam Asy-Syifaa di Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama tentang 

jaminan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
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Kesehatan dan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa di Kabupaten Lampung 

Tengah? 

3. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan dalam 

klausula perjanjian kerjasama tentang jaminan kesehatan antara Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit Islam Asy-

Syifaa di Kabupaten Lampung Tengah? 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah pada hukum perdata umumnya terutama 

bidang perjanjian dan untuk menjawab permasalahan yang telah  diungkapkan  

pada rumusan masalah,  maka  peneliti  membatasi  pembahasan  mengenai  

Perjanjian kerjasama tentang jaminan kesehatan antara Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit Islam ASY-SYIFAA di 

Kabupaten Lampung Tengah. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagi berikut : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji karakteristik dari perjanjian kerjasama 

tentang jaminan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa di Kabupaten Lampung 

Tengah 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji hubungan hukum para pihak dalam 

perjanjian kerjasama tentang jaminan kesehatan antara Badan Penyelenggara 
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Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa di 

Kabupaten Lampung Tengah 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa apabila terjadi 

permasalahan dalam klausula perjanjian kerjasama tentang jaminan kesehatan 

antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah 

Sakit Islam Asy-Syifaa di Kabupaten Lampung Tengah 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoretis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang hukum keperdataan, khususnya tentang hukum 

perjanjian 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan atau referensi 

bagi mahasiswa.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih.” Menurut Abdulkadir Muhammad, rumusan ketentuan Pasal 

ini sebenarnya tidak jelas. Ketidak jelasan itu dapat dikaji dari beberapa unsur 

dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdata, sebagaimana diuraikan berikut ini :
5
 

Lingkup perjanjian telalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur 

dalam bidang hukum keluarga. Padahal, yang maksud adalah hubungan antara 

debitor dan kreditor yang bersifat kebendaan. Peranjian yang diatur dalam Buku 

III KUHPerdata sebenamya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak 

melingkupi pejanjian bersifat perorangan (personal). 

Perbuatan dapat dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan. Dalam hal 

ini tanpa persetujuan, yang disimpulkan dari unsur definisi 'perbuatan' yang 

meliputi juga perbuatan perwakilan sukarela (zaakwaarneming), perbuatan 

melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tedadinya itu tanpa persetujuan. 

Seharusnya unsur tersebut dirumuskan perjanjian adalah persetujuan. 

                                                           
5
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya, 2010, 

hlm. 289-290  
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Perjanjian dari sepihak saja, hal ini dapat dipahami dari unsur dafinisi kata kerja 

“mengikatkan diri“, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua belah 

pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan: "saling mengikatkan diri". Artinya, 

pihak yang satu mengikatkan diri pada pihak yang lain dan pihak yang lain juga 

mengikatkan diri pada pihak yang satu. Jadi ada persetujuan antara dua pihak. 

Tanpa menyatakan tujuan, dalarn rumusan Pasal tersebut tidak dinyatakan tujuan 

pihak-pihak mengadakan perjanjian sehingga untuk apa para pihak mengikatkan 

diri itu tidak jelas. Jika tujuan mereka tidak jelas mungkin dapat nienimbulkan 

dugaan tujuan yang dilarang Undang-Undang, yang dapat mengakibatkan 

perjanjian batal. 

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa  perjanjian 

adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan 

diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan yang terletak di dalam 

lapangan harta kekayaan. 

2. Unsur-Unsur Perjanjian 

Apabila dirinci, perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Essentialia, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. 

Unsur ini  mutlak  harus  ada  agar  perjanjian  itu  sah,  merupakan  syarat  

sahnya perjanjian. Unsur essentialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-

ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau 

lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang 

membedakankannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur  

essentialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, 

definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian. 
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b. Naturalia, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur 

yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam 

dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan 

pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur naturalia pasti ada dalam 

suatu perjanjian tertentu, setelah unsur essentialia diketahui secara pasti. 

Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur essentialia jual-beli, pasti 

akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk 

menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. 

Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah  ketentuan  Pasal  1339  

KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa: 

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan 

tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang 

menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau 

Undang-Undang.”
6
 

 

c. Accidentalia, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan 

ketentuan-ketentuan  yang dapat diatur secara menyimpang oleh para  pihak 

sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang 

ditentukan secara bersama-sama oleh  para pihak.  Dengan  demikian,  maka 

unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus 

dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.
7
 

 

                                                           
 

6
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2009, 

hlm. 118-119. 

 
7
 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Op.Cit., hlm. 85-90. 
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3. Syarat Sahnya Perjanjian 

Berdarkan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian sah apabila memenuhi 

persyaratan: 

a. Kesepakatan 

Kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua 

belah pihak dalam suatu perjanjian harus memunyai kemauan yang bebas untuk 

mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara 

diam. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal1320 ayat (1)  KUHPerdata. Ada lima 

cara terjadinya persetujuan pernyataan kehendak, yaitu : 

1) Bahasa yang sempurna dan tertulis. 

2) Bahsa yang sempurna secara lisan. 

3) Bahasa  yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena 

dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa 

yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya. 

4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan 

5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.
8
 

 

Persetujuan kehendak itu bebas, tidak ada paksaan, tekanan/paksaan dari pihak 

manapun, murni atas kemauan para pihak. Pengertian persetujuan kehendak 

termasuk juga tidak ada kehilafan atau penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan 

apabila orang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik 

berupa kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti. Dikatakan tidak 

                                                           
8
 Salim HS, Hukum Kontrak; Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011, hlm. 33  
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ada kehilafan atau tidak ada kekeliruan atau kesesatan jika salah satu pihak tidak 

kehilaf atau tidak keliru mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek 

perjanjian, atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Menurut 

Pasal 1322 KUHPerdata, kekeliruan atau kehilafan tidak mengakibatkan suatu 

perjanjian batal, kecuali apabila kekeliruan atau kehilafan itu mengenai hakikat 

benda yang menjadi pokok perjanjian atau mengenai sifat khusus/keahlian khusus 

orang dengan siapa diadakan perjanjian, dikatakan tidak ada penipuan adalah 

tidak dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan 

palsu atau tidak benar untuk membujuk pihak lawan supaya menyetujui objek 

yang ditawarkan.
9
 

Kesepakatan merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti 

bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak terjadinya kontrak, akan tetapi, 

walaupun terjadinya kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjiaan, terdapat 

kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami 

kecacatan kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan perjanjian 

tersebut diminta pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjiaan.  

Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena terjadinya hal-hal di 

antarannya :  

1) kehilafan atau kesesatan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang 

diperjanjiakan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keliruan. 

2) Paksaan terjadinya jika salah satu pihak memberikan kesepakatanya karena 

ditekan (dipaksa secara psikologis), jadi yang dimaksud dengan paksaan 

                                                           
9
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Op. Cit., hlm. 300 
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bukan paksaan fisik karena jika yang terjadi adalah paksaan fisik pada 

dasarnya tidak ada kesepakatan. 

3) Penipuan terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak lain 

sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan 

sesuatu. 

4) Penyalahgunaan keadaaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat 

(posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalah gunakan 

keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan 

baginya.
10

 

b. Kecakapan 

Kecakapan adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan 

hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. 

Orang orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang orang yang cakap dan 

mempunyai wewenang untuk mengadakan perbuatan hukum, sebagaimana yang 

ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang cakap dan berwewenang untuk 

melakukan perbuatan hukum adalah orang orang yang sudah dewasa. Ukuran 

kedewasaan adalah telah berumur 21 Tahun dan atau belem 21 Tahun sudah 

menikah (Pasal 330 KUHPerdata). Orang yang tidak berwenang untuk melakukan 

perbuatan hukum adalah (1) anak di bawah umur (minderjarigheid), (2) orang 

yang di taruh dibawah pengampunan, dan (3) istri  (Pasal 1330 KUHPerdata). 

Akan tetapi dalam pekembangannya istri dapat melakukan perbuatan  hukum 

                                                           
10

 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Bandung: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007, hlm. 17 
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sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 

Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.
11

 

Pasal 39 Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 

ditentukan dua syarat bagi para pihak yang menghadap ke notaris, yaitu paling 

rendah berumur 18 Tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan 

hukum. Pendapat tentang batas usia dewasa ini juga di ikuti dan diterjemahkan 

pula dalam Pasal 1 (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

dijelaskan juga bahwa Seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 

Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

c. Suatu Hal Tertentu 

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus ditentukan secara jelas objek 

perjanjiannya, objek tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga 

berupa tidak berbuat sesuatu, hal ini dalam Pasal 1234 KUHPerdata disebut 

prestasi, yang terdiri atas: (1) Memberikan sesuatu, (2) Berbuat sesuatu, dan (3) 

Tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi pihak 

pihak itu dapat berupa memberikan benda tertentu, bergerak atau tidak bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud.
12

 

d. Sebab Yang Halal 

Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). 

Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan causa yang diarang. Suatu sebab 

adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang , kesusilaan, dan 

ketertiban umum. Bertentangan dengan Undang-Undnag makasudnya adalah 

                                                           
11

 Salim HS dkk, Perancangan Kontrak &Momarandum of Understanding (MoU), 

Jakarta: Sinar Grafika, 2014-, hlm 86 

 
12

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,  Op.Cit., hlm. 302 
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perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak bertentangan dengan Undang-

Undang  yang berlaku. Contohnya perjanjian jual beli narkoba, maka perjanjian 

itu tidak sah karena narkoba adalah barang yang dilarang Undang-Undang  untuk 

diperjanjikan. Bertentangan dengan kesusilaan artinya perjanjian tidak boleh 

bertentangan dengan kesusilaan (tata krama) yang berkembang dimasyarakat. 

Sedangkan bertentangan dengan ketertiban umum yaitu dilarang membuat 

perjanjian yang mengganggu kepentingan umum. 

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat  subjektif. Karena para pihak yang 

mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat 

objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak 

tepenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak 

dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang 

disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian 

itu tetap dianggap sah. Syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal 

demi hukum. Artinya, bahwa dari semua perjanjian itu dianggap tidak ada.
13

 

4. Asas Asas Perjanjian 

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting, sebagaimana dikemukakan 

oleh Salim,
14

 yaitu : 

 

 

 

                                                           
13

 Salim HS, Op,Cit.hlm. 35 
14

Ibid.,.hlm. 9-12. 
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a. Asas Kebebasan Berkontrak  

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai Undang-Undang  bagi mereka yang membuatnya.” 

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada 

para pihak untuk : 

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian 

2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun 

3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan 

4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 

 

b. Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. 

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada 

umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan 

kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan 

pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. 

c. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas 

ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan 

asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang 

dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka 

tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh 
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para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 

(1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai Undang-Undang .” 

 

d. Asas Iktikad Baik 

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang 

berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad 

merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus 

melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang 

teguh atau kemauan baik dari para pihak. 

 

e. Asas Kepribadian (Personalitas) 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan 

melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan 

saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 

1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan 

perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”  

Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang 

membuatnya.” Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang 

terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerdata, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian 

diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk 

diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat 

semacam itu.” 
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5. Akibat Perjanjian yang Sah 

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat dengan sah 

dan mengikat berlaku sebagai Undang-Undang  bagi pihak-pihak yang 

membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan 

harus dilaksanakan dengan itikad baik.
15

 

a. Berlaku sebagai Undang-Undang  

Artinya perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat dan memaksa serta 

memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak pihak 

wajib menaati perjanjian itu sama dengan menaati Undang-Undang. Apabila ada 

pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dia dianggap sama dengan 

melanggar Undang-Undang. Sehingga diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi 

hukum. 

b. Tidak dapat Dibatalkan Sepihak 

Karena perjanjian adalah persetujuan kedua belah pihak, jika akan dibatakan harus 

dengan persetujuan kedua belah pihak juga. Akan tetapi, jika ada alasan yang 

cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak. 

c. Pelaksanaan dengan Itikad Baik 

Itikad baik (te goeder trouw, in good faith) dalam Pasal 1338 KUHPerdata adalah 

ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah perjanjian itu sesuai 

norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta apakah pelaksanaan perjanjian itu 

telah berjalan di atas rel yang benar. 

                                                           
 

15
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Op.Cit.,hlm. 305 
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B. Wanprestasi  

1. Pengertian Wanprestasi 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan 

debitur. Restantement of the law of contracts (Amerika Serikat), wanprestasi atau 

breach of contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitu total breachts dan 

partial breachts. Total breachts artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin 

dilaksanakan, sedangkan partial breachts artinya pelaksanaan perjanjian masih 

mungkin untuk dilaksankan. Sedangkan debitur baru dikatakan wanperestasi 

apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita.
16

  

2. Akibat Adanya Wanprestasi 

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut : 

a. Perikatan tetap ada 

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia 

terlambat memenuhi prestasi. Selain itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi 

akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur 

akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada 

waktunya. 

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata) 

c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah 

debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari 

                                                           
16
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pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang 

pada keadaan memaksa. 

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan 

diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan 

Pasal 1266 KUH Perdata.
 17

 

3. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi 

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melaksanakan wanprestasi 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Kereditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur. 

b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 

KUHPerdata) 

c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian 

karena keterlambatan. 

d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian. 

e. Kerugian dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. 
18

 

 

C. Pola Penyelesaiaan Sengketa Dibidang Kontrak 

Pada dasarnya setiap kontrak (perjanjian) yang dibuat para pihak harus dapat 

dilaksanakan dengan sukarela atau itikat baik, namun dalam kenyataanya kontrak 

yang dibuatnya sering kali dilanggar. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi 

menjadi dua macam, yaitu (1) melalui pengadilan, dan (2) alternatif penyelesaian 

sengketa. 

                                                           
17

  Ibid., hlm. 99 
18

 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm.261 
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Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelenggaraan 

sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan, 

putusan bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaiaan sengketa melalui alternatif 

penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat melalui presedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaiaan di luar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaiaan 

ahli ( Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa).
19

 

D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan 

Badan Usaha Milik Negara 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 (dahulu bernama Jamsostek) 

merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan 

mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan 

mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. 

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola 

oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai Undang-Undang Nomor 24 
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Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan 

sejak tanggal 1 Januari 2014.
20

  

Dalam Pasal 4 Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial,  BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial 

nasional berdasarkan prinsip: 

a. kegotongroyongan, 

b. nirlaba, 

c. keterbukaan, 

d. kehati-hatian, 

e. akuntabilitas, 

f. portabilitas, 

g. kepesertaan bersifat wajib, 

h. dana amanat, dan 

i. hasil  pengelolaan  Dana  Jaminan  Sosial  dipergunakan  seluruhnya  untuk  

pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta. 

 

1. Tugas dari BPJS 

Tugas yang harus dilaksanakan oleh BPJS tercantum dalam Pasal 10 Undang-

Undang  Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

yang berbunyi : 

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS 

bertugas untuk: 

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta, 

b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja, 

c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah, 

                                                           
 

20
 https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4 diakses pada tanggal 10 

Oktober 2016 pukul 21.30 WIB. 
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d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta, 

e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial, 

f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 

dengan ketentuan program Jaminan Sosial, dan 

g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan 

Sosial kepada Peserta dan masyarakat.”  

 
2. Wewenang BPJS 

Wewenang yang dimiliki oleh BPJS tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang  

Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang 

berbunyi : 

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS 

berwenang untuk: 

a. Menagih pembayaran Iuran, 

b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan  

jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, 

kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai, 

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan 

Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perUndang-Undangan jaminan sosial nasional, 

d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 

pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 

ditetapkan oleh Pemerintah, 

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan, 

f. Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang 

tidak memenuhi kewajibannya, 

g. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 

ketidak patuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi 

kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, 

dan 

h. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan 

program Jaminan Sosial.” 

 

3. Hak BPJS 

BPJS dalam melaksanakan kewenangannya memiliki hak sebagai mana yang 

diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbunyi : 
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“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11, BPJS  berhak untuk: 

a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang 

bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya  sesuai 

dengan  ketentuan  peraturan perUndang- Undangan, dan 

b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program 

Jaminan Sosial dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) setiap 6 

(enam) bulan.” 

 

4. Kewajiban BPJS 

BPJS dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban yang harus 

dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang  Nomor 24 

Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbunyi : 

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS 

berkewajiban untuk: 

a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta, 

b. mengembangkan  aset  Dana  Jaminan  Sosial  dan  aset  BPJS  untuk  

sebesar-besarnya kepentingan Peserta, 

c. memberikan informasi melalui media masa cetak dan elektronik 

mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil 

pengembangannya, 

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  mengikuti 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 pengembangannya 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, dan 

k. melaporkan  pelaksanaan  setiap  program,  termasuk  kondisi  

keuangan,  secara  berkala  6 (enam) bulan sekali kepada Presiden 

dengan tembusan kepada DJSN.” 
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E. Rumah Sakit 

1. Pengertian Rumah Sakit 

Rumah Sakit adalah salah satu jenis sarana pelayanan kesehatan, yang tugas 

utamanya melayani kesehatan perorangan disamping tugas pelayanan lainnya. 

Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pengertian Rumah 

Sakit di rumuskan pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : 

“Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat” 

Ketentuan hukum Rumah Sakit melaksanakan pelayanan kesehatan dengan 

mengutamakan kegiatan upaya penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan 

cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pengobatan 

(kuratif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan 

(rehabilitatif). Ketentuan ini menunjukan pula pengertian Rumah Sakit 

merupakan sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan upaya kuratif, 

preventif, dan rehabilitatif.  Fungsi pokok Rumah Sakit di samping sebagai sarana 

upaya pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan juga melaksanakan fungsi 

lainnya yaitu : sebagai pelaksana administrasi, fungsi pendidikan, fungsi 

pengelolaan kegiatan pemeliharaan sarana gedung, pengobatan dan perlengkapan 

yang harus tunduk pada standar mutu dan lain sebagainya. 
21

 

 

                                                           
21

 Endang Wahyati Yustina, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Bandung: Keni Media, 2012, 

hlm 8-10 



28 
 

2. Tujuan Penyelenggaraan Rumah Sakit 

Tujuan penyelenggaraan Rumah Sakit tidak lepas dari ketentuan bahwa 

masyarakat berhak atas kesehatan sebagaimana dirumuskan dalam berbagai 

ketentuan Undang-Undang. Adapun tujuan penyelenggaraan Rumah Sakit adalah 

seperti dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan, berbunyi :  

“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehat bagi setiap orang agar 

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai 

investasi bagu pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara 

sosial dan ekonomis.” 

 

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2009 

berbunyi : 

“Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan : 

a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan, 

b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, 

masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan sumber daya manusia di 

Rumah Sakit, 

c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan 

Rumah Sakit, 

d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber 

daya manusia Rumah Sakit.” 

Baik dilihat dari rumusan Undang-Undang  di atas dapat diketahui bahwa tujuan 

pengaturan hukum penyelenggaraan Rumah Sakit, tidak lepas dari tujuan pokok 

pembangunan kesehatan yakni untuk mewujudkan masyarakat sehat sejahtera, 

terpenuhi kebutuhan dasarnya dan terlindungi kepentingan hukumnya. Prinsipnya 

bahwa, pengaturan hukum tentang penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan untuk 

menjamin hal-hal yang sifatnya mendasar atara lain : 
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a. Adanya jaminan perlindungan hak atas pelayanan kesehatan kesehatan melalui 

pelayanan kesehatan peripurna dan berkelanjutan, 

b. Jaminan efektifitas dan mutu pelayanan kesehatan melalui pelembagaan, audit 

medis, akreditasi Rumah Sakit, perijinan dan sarana pengawas lainnya, 

c. Jaminan yang berikutnya adalah mengenai keterjangkauan dan pemerataan 

pelayanan kesehatan melalui program fungsi sosial wajib dilaksanakan Rumah 

Sakit, 

d. Jaminan yang sangat penting berkaitan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit 

dan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah jaminan kesehatan 

pasien, yang diatur melalui persyaratan pendirian, pengembangan jaringan 

informasi, pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit.
22

 

3. Tugas, Peran dan Fungsi Rumah Sakit 

Tugas Rumah Sakit rumusan yuridisnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 butir 

1 Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Ketentuan ini 

disamping mengandung pengertian tentang Rumah Sakit, memuat pula rumusan 

tentang tugas Rumah Sakit serta ruang lingkup pelayanan.  

Ketentuan dalam Pasal 4  Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit merumuskan tentang tugas Rumah Sakit yakni : “Rumah Sakit mempunyai 

tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna” 

Fungsi Rumah Sakit diatur pada Pasal 5 Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit, yang berbunyi : 

“ Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4, 

Rumah Sakit mempunyai fungsi : 
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a. Menyelengarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan. 

b. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui 

pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier. 

c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia 

dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pemberian pelayanan 

kesehatan, dan 

d. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapsiran 

teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan 

kesehatan. “ 

Rumusan tersebut di atas menunjukan luasnya cakupan pelayanan Rumah Sakit 

dan pengaturan beberapa fungsi di luar tugas pokok Rumah Sakit. Pengertian 

tentang Rumah Sakit, seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah 

bergeser sejalan dengan perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan. Teknologi 

di bidang kedokteran yang seakan berkembang mempengaruhi bentuk-bentuk 

pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit. Implikasi dari hal ini adalah bahwa 

kegiatan Rumah Sakit tidak lagi dapat dilakukan sebagai suatu kegiatan sosial 

kemanusiaan semata, karena bentuk-bentuk pelayanan kesehatan yang baru 

tersebut membutuhkan berbagai faktor pendukung yang pada akhirnya 

berpengaruh pada persoalan pokok yaki biaya penyelenggaraan Rumah Sakit 

menjadi lebih tinggi.
23

 

4. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit 

Perkembangan penyelenggaraan Rumah Sakit maka dapat diketahui bahwa saat 

ini Rumah Sakit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu : 

a. Menurut pemilik yaitu Rumah Sakit Pemerintah (govermennt hospital) dan 

Rumah Sakit Swasta (priivaet hospital). 
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b. Menurut filisofi yang dianut, yaitu Rumah Sakit yang tidak mencari 

keuntungan (non profit hospital) dan Rumah Sakit yang mencari keuntungan 

(profit hospital). 

c. Menurut jenis pelayanan yang diselenggarakan yaitu Rumah Sakit umum 

(general hospital) dan Rumah Sakit khusus (specialty hospital). 

d. Menurut lokasi Rumah Sakit yaitu : Rumah Sakit Pusat dan Rumah Sakit 

Daerah.
24

 

Dalam Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, jenis dan 

klasifikasi Rumah Sakit dirumuskan pada Pasal 18 yang menyebutkan bahwa :“ 

Rumah Sakit dapat dibagi berdasakan jenis pelayanan dan berdasarkan 

pengelolaanya” 

Sedangkan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit dirumuskan 

dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23. Pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang  

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan klasifikasi Rumah Sakit 

berdasakan jenis pelayanannya, bahwa : 

1. “Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit 

dikatagorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. 

2. Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan 

pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. 

3. Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis 

penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, 

jenis penyakit, atau kekususan lainnya.” 

Selanjutnya pada Pasal 20 Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit mengatur katagori atau jenis Rumah Sakit berdasarkan 
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pengelolaannya yang dapat dibagi menjadi : Rumah Sakit Publik dan Rumah 

Sakit Privat”, adapun rumusan lengkapnya sebagaimana berikut : 

1. “Berdasakan pengelolaannya Rumah Sakit dapat dibagi menjadi 

Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. 

2. Rumah Sakit Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Badan hukum yang 

bersifat nirlaba. 

3. Rumah Sakit Publik yang dikelola Pemerintah dan Pemeritah Daerah 

diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau 

Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

PerUndang-Undangan. 

4. Rumah Sakit Publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihkan menjadi 

Rumah Sakit Privat.” 

Ketentuan mengenai klasifikasi Rumah Sakit diatur dalam Pasal 12  Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang dirumusannya sebagai berikut :. 

1. Rumah   Sakit   Umum   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal 

diklasifikasikan menjadi :  

a. Rumah Sakit umum kelas A, 

b. Rumah Sakit umum kelas B, 

c. Rumah Sakit umum kelas C, dan  

d. Rumah Sakit umum kelas D. 

2. Rumah Sakit umum Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)huruf d diklasifikasikan menjadi : 

a. Rumah Sakit Umum kelas D, dan 

b. Rumah Sakit Umum kelas D pratama. 

3. Rumah Sakit Khusus sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 11 

diklasidikasikan Menjadi : 

a. Rumah Sakit khusus kelas A, 

b. Rumah Sakit khusus kelas B, 

c. Rumah Sakit khusus kelas C. 

Klasifikasi Rumah Sakit Umum kelas A diatur dalam Pasal 14  sampai Pasal 24 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Pelayanan yang diberikan oleh Rumah 

Sakit Umum Kelas A paling sedikit meliputi : 
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1. Pelayanan medik  paling sedikit terdiri dari : 

a. Pelayanan gawat darurat harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam 

sehari secara terus menerus. 

b. Pelayanan medik spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, 

kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. 

c. Pelayanan medik spesialis penunjang meliputi pelayanan anestesiologi, 

radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan rehabilitasi medik. 

d. Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan mata, telinga hidung 

tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, 

kedokteran jiwa, paru, orthopedi,   urologi,   bedah   syaraf,   bedah     

plastik,   dan kedokteran forensik. 

e. Pelayanan medik subspesialis meliputi  pelayanan  subspesialis  di  

bidang  spesialisasi bedah, penyakit dalam, kesehatan anak,    obstetri dan 

ginekologi, mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan 

pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru,   orthopedi, 

urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan gigi mulut. 

f. Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut meliputi   pelayanan   bedah   

mulut, konservasi/endodonsi,  periodonti,  orthodonti, prosthodonti, 

pedodonsi, dan penyakit mulut. 

2. Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan 

dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. 

3. Pelayanan keperawatan dan kebidanan asuhan keperawatan generalis dan 

spesialis serta asuhan kebidanan. 
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4. Pelayanan penunjang klinik meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif 

untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan 

rekam medik. 

5. Pelayanan penunjang nonklinik meliputi pelayanan laundry/linen, jasa 

boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, 

ambulans, sistem informasi  dan  komunikasi,  pemulasaraan jenazah, sistem 

penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air 

bersih. 

6. Pelayanan rawat inap. harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut: 

a. Jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh 

persen) dari   seluruh   tempat   tidur   untuk   Rumah   Sakit   milik 

Pemerintah. 

b. Jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta. 

c. Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari 

seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah 

Sakit milik swasta. 

Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas A terdiri atas : 

1. Tenaga medis paling sedikit terdiri atas : 

a. 18 (delapan belas) dokter umum untuk pelayanan medik dasar. 

b. 4 (empat) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut. 

c. 6  (enam)  dokter  spesialis  untuk  setiap  jenis  pelayanan  medik 

spesialis dasar. 
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d. 3  (tiga)  dokter  spesialis  untuk  setiap  jenis  pelayanan  medik spesialis 

penunjang. 

e. 3  (tiga)  dokter  spesialis  untuk  setiap  jenis  pelayanan  medik spesialis 

lain. 

f. 2 (dua) dokter subspesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 

subspesialis, dan 

g. 1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis 

gigi mulut. 

2. Tenaga kefarmasian paling seikit terdiri atas :  

a. 1 (satu) apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit. 

b. 5 (lima) apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh paling 

sedikit 10 (sepuluh) tenaga teknis kefarmasian. 

c. 5 (lima) apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit  10 

(sepuluh) tenaga teknis kefarmasian. 

d. 1 (satu) apoteker di instalasi gawat darurat yang dibantu oleh minimal 2 

(dua) tenaga teknis kefarmasian. 

e. 1 (satu) apoteker di ruang ICU yang dibantu oleh paling sedikit  2 (dua) 

tenaga teknis kefarmasian. 

f. 1 (satu) apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi yang 

dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau 

rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya 

disesuaikan   dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit, 

dan 
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g. 1 (satu) apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat merangkap  

melakukan  pelayanan  farmasi  klinik  di  rawat  inap atau rawat jalan dan 

dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan    

dengan    beban    kerja    pelayanan kefarmasian Rumah Sakit. 

3. Tenaga keperawatan jumlahnya sana dengan jumlah tempat tidur pada 

intaslasi rawat inap. 

4. Tenaga kesehatan lain. 

5. Tenaga nonkesehatan. 

Klasifikasi Rumah Sakit Umum kelas B diatur dalam Pasal 25  sampai Pasal 35 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Pelayanan yang diberikan oleh Rumah 

Sakit Umum Kelas B paling sedikit meliputi : 

1. Pelayanan medik paling sedikit terdiri dari : 

a. Pelayanan gawat darurat harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam 

sehari secara terus menerus. 

b. Pelayanan medik spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, 

kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. 

c. Pelayanan medik spesialis penunjang meliputi pelayanan anestesiologi, 

radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan rehabilitasi medik. Paling 

sedikit berjumlah 8 (delapan) pelayanan dari 13 (tiga belas) pelayanan yang 

meliputi pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan 

pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, 

bedah syaraf, bedah plastik, dan kedokteran forensik. 



37 
 

d. Pelayanan medik spesialis penunjang paling sedikit berjumlah 2 (dua) 

pelayanan subspesialis dari 4 (empat) subspesialis dasar yang meliputi 

pelayanan subspesialis di bidang spesialisasi bedah, penyakit dalam, kesehatan 

anak, dan obstetri dan ginekologi. 

e. Pelayanan medik subspesialis paling sedikit berjumlah 3 (tiga) pelayanan yang 

meliputi pelayanan bedah mulut, konservasi/endodonsi, dan orthodonti. 

f. Pelayanan medik sesialis gigi dan mulut 

2. Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan 

dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. 

3. Pelayanan keperawatan dan kebidanan meliputi asuhan keperawatan dan 

asuhan kebidanan. 

4. Pelayanan penunjang klinik meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif 

untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan 

rekam medik. 

5. Pelayanan penunjang nonklinik meliputi pelayanan laundry/linen, jasa 

boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, 

ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem 

penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air 

bersih. 

6. Pelayanan rawat inap harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:   

a. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh 

persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah. 

b. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta. 
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c. Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari 

seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah 

Sakit milik swasta. 

Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas B terdiri atas: 

1. Tenaga medis paling sedikit terdiri atas:  

a. 12 (dua belas) dokter umum untuk pelayanan medik dasar. 

b. 3 (tiga) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut. 

c. 3 (tiga) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar. 

d. 2 (dua) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis 

penunjang. 

e. 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis lain. 

f. 1 (satu) dokter subspesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 

subspesialis. 

g. 1 (satu) dokter gigi spesialis untuk sespesialis gigi mulut. 

2. Tenaga kefarmasi paling sedikit terdiri atas: 

a. 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit. 

b. 4 (empat) apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh paling 

sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian. 

c. 4 (empat)  orang  apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit  

8 (delapan)  orang tenaga teknis kefarmasian. 

d. 1 (satu) orang apoteker di instalasi gawat darurat yang dibantu oleh 

minimal 2 (dua) orang  tenaga teknis kefarmasian. 

e. 1 (satu) orang apoteker di ruang ICU yang dibantu oleh paling sedikit  2 

(dua) orang  tenaga teknis kefarmasian. 
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f. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi 

yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap 

atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang 

jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah 

Sakit, dan  

g. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat 

merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat 

jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya 

disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit. 

3. Tenaga keperawatan jumlahnya sama dengan jumlah tempat  tidur pada 

intaslasi rawat inap. 

4. Tenaga kesehatan. 

5. Tenaga non kesehatan. 

Klasifikasi Rumah Sakit Umum kelas C diatur dalam Pasal 36  sampai Pasal 46 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Pelayanan yang diberikan oleh Rumah 

Sakit Umum Kelas C paling sedikit meliputi : 

1. Pelayanan medik paling sedikit terdiri dari : 

a. Pelayanan gawat darurat harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam 

sehari secara terus menerus. 

b. Pelayanan medik umum meliputi pelayanan medik dasar, medik gigi 

mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana. 

c. Pelayanan medik spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, 

kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. 
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d. Pelayanan medik spesialis penunjang meliputi pelayanan anestesiologi, 

radiologi, dan patologi klinik. 

e. Pelayanan medik spesialis lain. 

f. Pelayanan medik subspesialis. 

g. Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut paling sedikit berjumlah 1 

(satu) pelayanan. 

2. Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan 

dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. 

3. Pelayanan keperawatan dan kebidanan meliputi asuhan keperawatan dan 

asuhan kebidanan. 

4. Pelayanan penunjang klinik meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif 

untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan 

rekam medik 

5. Pelayanan penunjang nonklinik meliputi pelayanan laundry/linen, jasa 

boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, 

ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem 

penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air 

bersih. 

6. Pelayanan rawat inap harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:   

a. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh 

persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah. 

b. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta. 
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c. Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari 

seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah 

Sakit milik swasta. 

Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas C terdiri atas:  

1. Tenaga medis paling sedikit terdiri atas:  

a. 9 (sembilan) dokter umum untuk pelayanan medik dasar. 

b. 2 (dua) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut. 

c. 2 (dua) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis 

dasar. 

d. 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis 

penunjang, dan  

e. 1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis 

gigi mulut. 

2. Tenaga kefarmasian paling sedikit terdiri atas:  

a. 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit. 

b. 2 (dua) apoteker yang bertugas di rawat inap yang dibantu oleh paling 

sedikit 4 (empat) orang tenaga teknis kefarmasian. 

c. 4 (empat)  orang  apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit  

8 (delapan)  orang tenaga teknis kefarmasian. 

d. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan 

produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di 

rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian 

yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian 

Rumah Sakit. 
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3. Tenaga keperawatan jumlanya dihitung dengan perbandingan 2 perawat untuk 

3 tempat tidur. 

4. Tenaga kesehatan lain jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan 

Rumah Sakit. 

5. Tenaga nonkesehatan. 

Klasifikasi Rumah Sakit Umum kelas D diatur dalam Pasal 47  sampai Pasal 57 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Pelayanan yang diberikan oleh Rumah 

Sakit Umum Kelas D paling sedikit meliputi : 

1. Pelayanan medik paling sedikit terdiri dari: 

a. Pelayanan gawat darurat harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam 

sehari secara terus menerus. 

b. Pelayanan medik umum meliputi pelayanan medik dasar, medik gigi 

mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana. 

c. Pelayanan medik spesialis dasar paling sedikit 2 (dua) dari 4 (empat) 

pelayanan medik spesialis dasar yang meliputi pelayanan penyakit dalam, 

kesehatan anak, bedah, dan/atau obstetri dan ginekologi. 

d. Pelayanan medik spesialis penunjang meliputi pelayanan radiologi dan 

laboratorium. 

2. Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan 

dan bahan medis  habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. 

3. Pelayanan keperawatan dan kebidanan meliputi asuhan keperawatan dan 

asuhan kebidanan. 
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4. Pelayanan penunjang klinik meliputi pelayanan darah, perawatan high care 

unit untuk semu golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen 

dan rekam medik. 

5. Pelayanan penunjang nonklinik meliputi pelayanan laundry/linen, jasa 

boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, 

ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem 

penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air 

bersih. 

6. Pelayanan rawat inap harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:  

a. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh 

persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah. 

b. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta. 

c. Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari 

seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah 

Sakit milik swasta. 

Sumber daya manusia Rumah Sakit umum kelas D terdiri atas:  

1. Tenaga medis paling sedikit terdiri atas: 

a. 4 (empat) dokter umum untuk pelayanan medik dasar. 

b. 1 (satu) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut. 

c. 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis 

dasar. 

2. Tenaga kefarmasian paling sedikit terdiri atas: 

a. 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah  Sakit. 
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b. 1 (satu) apoteker yang bertugas di rawat inap dan rawat jalan yang dibantu 

oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian.   

c. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan 

produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di 

rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian 

yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian 

Rumah Sakit. 

3. Tenaga keperawatan jumlahnya dihitung dengan perbandingan perawat untuk 

3 tempat tidur. 

4. Tenaga kesehatan lain jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan 

Rumah Sakit. 

5. Tenaga nonkesehatan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan 

Rumah Sakit. 

Klasifikasi Rumah Sakit Umum kelas D Pratama diatur dalam Pasal 58  Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Rumah Sakit Umum kelas D Pratama 

didirikan dan diselenggarakan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan 

aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tingkat kedua. Rumah 

Sakit umum Kelas D pratama hanya dapat didirikan dan diselenggarakn]an di 

daerah tertinggal, perbatasan, atau kepulauan sesuai ketentuan Perundang-

Undangan. Namun Rumah Sakit umum Kelas D pratama dapat didirikan apabila 

memenuhi keriteria seperti : , 

a. belum tersedianya Rumah Sakit di Kabupaten/Kota yang bersangkutan  
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b. Rumah  Sakit  yang  telah  beroperasi  di  kabupaten/kota  yang bersangkutan  

kapasitasnya belum mencukupi, atau 

c. Lokasi Rumah Sakit yang telah beroperasi sulit dijangkau secara geografis 

oleh   sebagian   penduduk   di   kabupaten/kota   yang bersangkutan. 
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E. Kerangka Berfikir 

Untuk memperjelas dari pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat 

dari Undang-Undang  Dasar 1945, dimana pemerintah bertanggung jawab untuk 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini 

menyebab kan pemerintah membentuk suatu badan kusus untuk 

menyelenggarakan jaminan sosial. Badan tersebut adalah Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial atau yang sering kita dengar dengan nama BPJS 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial. Dengan berlakunya Undang-Undang   

Perjanjian kerjasama Tentang 

Jaminan sosial 

Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan 

Rumah Sakit Islam 

ASY-SYIFAA 

Cara Penyelesaian 

Sengketa Jika Timbul 

Permasalahan dalam 

klausa Perjanjian 

Hubungan Hukum 

Antara Kedua Belah 

Pihak 

 

Karakteristik Perjanjain 

Kerjasama 
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Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka pihak 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam melaksanakan tugasnya perlu 

mengadakan  perjanjian kerja sama dengan fasilitas kesehatan, tanpa terkecuali 

perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan dengan Rumah Sakit Islam ASY-SYIFAA 

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa hal-hal yang menarik untuk 

dianalisis, yaitu mengenai, karakteristik perjanjian kerjasama, hubungan hukum 

antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut dan cara 

penyelesaian sengketa jika timbul permasalahan dalam klausa perjanjian 

kerjasama tersebut. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika 

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara 

sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem 

tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan 

konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. 

Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat 

menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat 

mempertanggung jawabkan kebenaranya.
25

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif-terapan. Penelitian hukum normatif-terapan (applied law research) 

adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan 

hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara in action pada 

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi 

secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan oleh Negara atau pihak-pihak dalam kontrak. 

Impelemtasi secara in action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila 

                                                           
 

25
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya 

Bakti . 2004.hlm. 2. 
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rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.
26

 Penelitian 

ini mengkaji isi perjanjian kerjasama tentang jaminan kesehatan antara 

penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit Islam Asy-

Syifaa di Kabupaten Lampung Tengah. 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, penelitian 

hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan 

pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
27

 Penelitian ini akan menganalisis 

Perjanjian Kerjasama Tentang Jaminan Kesehatan antar Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa di Kabupaten 

Lampung Tengah, kemudian hasil analisis akan dideskripsikan secara jelas, 

terperinci dan sistematis dalam tulisan ini.  

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif-terapan 

(applied law approach). Pendekatan Normatif-terapan, penelitian mengikuti 

prosedur yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Identifikasi pokok bahasan dan subpokok berdasarkan rumusan masalah 

penelitian. 

                                                           
26

 Ibid.,hlm. 134 

 
27

Ibid.,hlm. 50. 
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2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang 

bersumber dari dan lebih sesuai sesuai dengan subpokok bahasan. 

3. Penerapan ketentuan hukum normatif tolak ukur terapan pada pristiwa hukum 

yang bersangkutan, yang menghasilkan prilaku terapan yang sesuai atau tidak 

sesuai. 
28

 

Subtansi hukum dalam penelitian ini mengenai Perjanjian Kerjasama Tentang 

Jaminan Kesehatan antara Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan 

Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa di Kabupaten Lampung Tengah 

D. Data dan Sumber Data 

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka 

penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data 

sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara 

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah 

perjanjian kerjasama. Data sekunder terdiri dari :
29

 

a. Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat secara umum (PerUndang-Undangan) atau 

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, 

konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer dalam 

penelitian ini meliputi : 

1) Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

                                                           
28

 Ibid.,hlm. 144 
29

 Ibid.,hlm. 82 
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3) Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional 

4) Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

5) Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  

6) Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial 

7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 

Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit 

8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 

9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 

2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional  

10) Perjanjian antar BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mempelajari penjelasan 

terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, penjelasan, 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus 

hukum, jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Studi pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

membaca, menelaah dan mengutip peraturan perUndang-Undangan, buku 

buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah perjanjian yang akan 

dibahas. 

b. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. 

Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok 

bahasan penelitian ini terkait isi perjanjian antar BPJS Kesehatan dan Rumah 

Sakit. 

c. Studi wawancara adalah mengumpulkan data dengan cara memperoleh data 

atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara 

langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Skripsi ini penulis dalam 

mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan 

Narasumber yang diwawancari adalah dr. Imilia Safitri selaku Direktur 

Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa di Kabupaten Lampung Tengah. 
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F. Metode Pengolahan Data 

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat 

digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah 

terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan 

wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa 

kesalahan. 

b. Penandaan data (coding) 

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun 

pengunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan 

golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan 

untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis 

data. 

c. Penyusunan/ Sistematisasi data (constructing/ systematizing) 

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tandaitu 

dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu 

kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi 

tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.
30

 

                                                           
 

30
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G. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan penafsiran 

(interpretasi) terhadap data hasil penelitian berupa bahan-bahan hukum dari hasil 

perjanjian. Kemudian hasil analisis diuraikan secara sederhana dan sistematis 

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna 

menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan kemudian 

ditarik kesimpulan-kesimpulan. 

 



 

 

 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Karakteristik dari Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Metro 

dengan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa dilihat dari pengaturannya adalah 

perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Walaupun 

perjanjian kerjasama ini tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, 

perjanjian kerjasama ini tetap tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang diatur 

dalam KUHPerdata tentang perjanjian. Perjanjian kerjasama antara BPJS 

Kesehatan Cabang Metro dengan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Tentang 

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Bagi Peserta Program Jaminan 

Kesehatan telah memenuhi semua struktur atau anotomi perjanjian yang ada 

saat ini. 

2. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Metro 

dengan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa hubungan hukum antara pihak  BPJS 

Kesehatan dan Rumah Sakit merupakan hubungan timbal balik. Perjanjian 

timbal balik tersebut mencantumkan   hak dan kewajiban fasilitas kesehatan 

dan BPJS kesehatan sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
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Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 71 Tahun 2013 Tentang 

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. 

3. Penyelesaan sengketa adalah suatu bentuk atau kerangka untuk mengakhiri 

suatu perikatan atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola 

penyelesaiaan sengketa dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan  

dan alternatif penyelesaiaan sengketa. Pada pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 

antara BPJS Kesehatan Cabang Metro dengan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa 

kedua belah pihak lebih memilih menyelesaikan masalah di luar pengadilan, 

seperti musyawarah mufakat agar mendapatkan solusi yang terbaik tanpa 

harus diselesaikan di pengadilan.  

B. Saran  

Berdasakan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 

disarankan sebagai berikut : 

Pihak BPJS Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Asy-Syifaa dalam membuat isi 

perjanjian diharapkan dapat membuat perjanjian yang dapat mengikuti setiap 

perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan agar tidak 

terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian. Serta dalam memasukkan 

lampiran perjanjian diharapkan Pihak BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Islam 

Asy-Syifaa bener-benar memperhatikan ketelitian. Karena masih terdapat 

kesalahan isi lampiran perjanjian. Padahal yang kita ketahui lampiran merupakan 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian. 
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