
10 
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

2.1.1 Pengertian BPJS 

Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-

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

sejauh mungkin, untuk menghindari peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat 

mengakibatkan hilangnya atau turunya sebagian besar penghasilan, dan untuk 

memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi 

ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan 

keluarga dan anak.
1
  Secara singkat jaminan sosial diartikan sebagai bentuk 

perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat mendapatkan 

kebutuhan dasar yang layak.  

Di dalam program BPJS jaminan sosial dibagi kedalam 5 jenis program jaminan 

sosial dan penyelenggaraan yang dibuat dalam 2 program penyelengaraan, yaitu : 

1. Program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dengan programnya 

adalah Jaminan Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2014. 

                                                           
1 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Rajawali Pers, Mataram. 

2007. Hlm. 33. 
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2. Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan 

programnya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan 

Pensiun, dan Jaminan Kematian yang direncanakan dapat dimulai mulai 1 

Juli 2015. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum 

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial adalah peleburan 4 (empat) badan usaha milik 

negara menjadi satu badan hukum, 4 (empat) badan usaha yang dimaksud adalah 

PT TASPEN, PT JAMSOSTEK, PT ASABRI, dan PT ASKES. Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial ini berbentuk seperti asuransi, nantinya semua 

warga indonesia diwajibkan untuk mengikuti program ini. Dalam mengikuti 

program ini peserta BPJS di bagi menjadi 2 kelompok, yaitu untuk mayarakat 

yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu. 

Peserta kelompok BPJS di bagi 2 kelompok yaitu: 

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

kesehatan, yaitu PBI  adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin 

dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-undang SJSN 

yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta program 

Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah 

b. Bukan PBI jaminan kesehatan.
2
  

 

                                                           
2 http://www.antaranews.com/berita/376166/tanya-jawab-bpjs-kesehatan di akses tanggal 30 maret 2014 

pukul 14:53 wib 

http://www.antaranews.com/berita/376166/tanya-jawab-bpjs-kesehatan
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2.1.2 Visi dan Misi BPJS 

Program yang dijalankan oleh pemerintah ini mempunyai visi dan misi, visi dan 

misi dari program BPJS Kesehatan adalah: 

1. Visi BPJS Kesehatan :  

Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan 

kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang 

diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. 

2. Misi BPJS Kesehatan :  

a. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan 

mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN). 

b. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan 

yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan 

yang optimal dengan fasilitas kesehatan. 

c. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana 

BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk 

mendukung kesinambungan program. 

d. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip 

tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai 

untuk mencapai kinerja unggul. 
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e. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan 

evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh 

operasionalisasi BPJS Kesehatan. 

f. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan.
3
 

2.1.3 Dewan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS 

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

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

Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

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

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

adalah sebagai berikut: 

1. Fachmi Idris   (Dir. Utama) 

2. Purnawarman B  (Dir. Hukum dan Hub. Antar Lembaga) 

3. Tono Rustiano   (Dir. Perencanaan dan Pengembangan) 

4. Fajriadinur   (Dir. Pelayanan) 

5. Sri Endang T W  (Dir. Kepesertaan dan Pemasaran) 

6. Taufik Hidayat  (Dir. SDM dan Umum) 

7. Dadang Setiabudi  (Dir. Teknologi Informasi) 

8. Riduan    (Dir. Keuangan dan Investasi) 

                                                           
3
 http://www.bpjs-kesehatan.go.id/statis-2-visidanmisi.html dikunjungi tanggal 31 maret 2014 pukul 14:25 

wib 

http://www.bpjs-kesehatan.go.id/statis-2-visidanmisi.html
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Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 160/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 

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

Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, 

maka susunan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan terhitung mulai tanggal 1 

Januari 2014 adalah sebagai berikut: 

1. Tata Suntara   (Ketua) 

2. Tjarda Muchtar  (Anggota) 

3. Budi Sampoerna  (Anggota) 

4. Ridwan Monoarfa  (Anggota) 

5. Prastuti Soewondo  (Anggota) 

6. Hasrul Lutfi Hamid  (Anggota) 

7. Wahyuddin Bagenda  (Anggota) 

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

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

wewenang yang berbeda.  

2.2 Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Kesehatan 

 

Pemerintah berperan aktif dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat tertulis dalam 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berbunyi 

“Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan 

terjangkau oleh masyarakat”. 

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 beserta 

penjelasannya, bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara serasi 
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dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat. Agar penyelenggaraan upaya 

kesehatan tersebut berhasil guna dan berdaya guna, maka pemerintah perlu: 

1. Mengatur upaya penyelenggaraan serta sumber daya kesehatan. 

2. Membina penyelenggaraan serta sumber daya kesehatan. 

3. Mengawasi penyelenggaraan serta sumber daya kesehatan. 

4. Menggunakan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan 

serta sumber daya kesehatan.
4
 

Dalam penyelenggaraan kesehatan di masyarakat, diperlukan upaya peningkatan 

pembangunan di bidang kesehatan. Dalam hal ini pemerintah mempunyai fungsi 

dan tanggung jawab agar tujuan pemerintah di bidang kesehatan dapat mencapai 

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

hitungan jumlah (kuantitas) maupun mutu (kualitas). 

Dalam melaksanakan undang-undang tersebut pemerintah membutuhkan satu 

kebebasan untuk melayani kepentingan masyarakat. Untuk dapat bekerja dengan 

baik maka pemerintah harus dapat bertindak dengan cepat dan dengan inisiatif 

sendiri, oleh karena itu pemerintah diberikan kewenangan dengan istilah freies 

ermessen. Dengan adanya freies ermessen negara memiliki kewenangan yang luas 

untuk melakukan tindakan hukum untuk melayani kepentingan masyarakat dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Peran pemerintah daerah dalam program SJSN sangat diperlukan guna 

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

                                                           
4 Muhamad Djumhana, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1994. Hlm. 382 
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1. Pengawasan program SJSN, agar sesuai dengan ketentuan. 

2. Menyediakan anggaran tambahan untuk iuran, baik untuk penerima 

bantuan iuran ataupun masyarakat yang lain. 

3. Penentu peserta penerima bantuan iuran 

4. Penyediaan/pengadaan dan pengelolaan sarana penunjang. 

5. Mengusulkan pemanfaatan/investasi dana SJSN di daerah terkait. 

6. Sarana/usul kebijakan penyelenggara SJSN.
5
 

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

untuk mendukung program BPJS, yakni: 

1. Mendukung proses kepersertaan dalam rangka menuju cakupan semesta 

2019 melalui integrasi Jamkesda melalui (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah) APBD dengan mengikuti skema JKN. 

2. Mendorong kepesertaan pekerja penerima upah yang ada di wilayahnya 

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

pekerja bukan penerima upah (kelompok masyarakat/individu). 

3. Mendorong penyiapan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta 

serta mendukung ketersedianya tenaga kesehatan terutama dokter umum di 

puskesmas dan spesialis di rumah sakit. 

4. Mengefektifkan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi di fasilitas 

kesehatan tingkat pertama milik pemda. 

 

                                                           
5 Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi, Rajawali Pers, Jakarta. 2007. Hlm. 32-33. 
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2.3 Jaminan Kesehatan Nasional 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi 

kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) bagi seluruh rakyat indonesia, 

maupun untuk warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di 

Indonesia yang pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 

masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. 

2.3.1 Cara pendaftaran JKN 

Untuk memudahkan masyarakat sebagai peserta BPJS, BPJS memberikan 

pelayanan dalam melakukan pendaftaran. Dalam pendaftaran JKN dapat 

dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pendaftaran secara manual yang dapat 

dilakukan secara langsung ke kantor BPJS terdekat atau dapat juga melalui 

pendaftaran yang dilakukan secara online yaitu dengan mengakses melalui situs 

http://bpjskesehatan.go.id/.  

A. Pendaftaran secara On-Line 

Untuk pendaftaran secara on-line terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan. 

Hal-hal yg harus dipersiapkan sebelum Pendaftaran Peserta BPJS-Kesehatan 

secara Online, yaitu: 

1. Kartu Tanda Penduduk 

2. Kartu Keluarga 

3. Kartu NPWP 

http://bpjskesehatan.go.id/
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4. Alamat E-mail dan nomor telpon yang bisa dihubungi 

Calon Peserta mengisi isian secara lengkap (Nama, Tanggal lahir, Alamat, Email 

dll). Besaran Iuran adalah sesuai dengan Kelas Perawatan yang di pilih: 

-KELAS III  = Rp. 25.500/Bulan 

-KELAS II = Rp. 42.500/Bulan 

-KELAS I  = Rp. 59.500/Bulan 

Setelah menyimpan Data, Sistem akan mengirimkan email pemberitahuan nomor 

registrasi ke alamat email sesuai dengan yang diisikan oleh calon peserta agar e-

ID dapat digunakan/aktif, calon peserta agar melakukan pembayaran di bank. 

Pembayaran Iuran harus dilakukan tidak melewati 24 jam sejak pendaftaran. 

Setelah Calon Peserta melakukan pembayaran di bank, maka peserta dapat 

mencetak e-ID dengan link yang terdapat pada email pemberitahuan.  

B. Pendaftaran secara manual 

Sedangkan untuk pendaftaran secara langsung di kantor BPJS yang perlu 

dipersiapkan, yaitu: 

1. Calon peserta mengisi Daftar Isian Peserta (DIP), membawa Kartu 

Keluarga/Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor pas foto bewarna 3x4 

sebanyak 1 lembar. Untuk anggota keluarga menunjukan Kartu Keluarga 

/Surat Nikah/Akte Kelahiran. 

2. Data diperoses oleh petugas BPJS Kesehatan untuk diterbitkan nomor 

Virtual Account (VA) perorangan dan diserahkan ke calon peserta. 
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3. Calon peserta membayar uang iuran Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM)/Setor Tunai sesuai dengan nomor VA perorangan ke bank yang 

telah bekerja sama. 

4. Membawa bukti pembayaran untuk dicetakkan Kartu Peserta. 

5. Peserta menerima kartu peserta sebagai identitas dalam mengakses 

pelayanan. 

 

2.3.2 Metode pembayaran JKN 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 metode pembayaran atau iuran 

dari program ini dibagi menjadi 3 jenis: 

1. Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah 

daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu).  

2. Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, 

Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai 

negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong 

langsung dari gaji bulanan yang diterimanya. 

Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi:  

a. Istri atau suami yang sah dari Peserta; dan  

b.  Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari 

Peserta, dengan kriteria:  

1) tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai 

penghasilan sendiri;  
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2) dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum 

berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan 

pendidikan formal.  

3. Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau 

pekerja mandiri) dan Peserta Bukan Pekerja (investor, perusahaan, 

penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim 

piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang 

bersangkutan.
6
 

2.3.3 Prinsip sistem JKN 

Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) berikut: 

1. Prinsip Kegotongroyongan  

Gotong royong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam 

hidup bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam 

kebudayaan kita. Dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang 

mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat 

membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat 

membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaan SJSN bersifat 

wajib untuk seluruh penduduk, tanpa pandang bulu. Dengan demikian, 

melalui prinsip gotong royong jaminan sosial dapat menumbuhkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

 

                                                           
6
 Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden NO 12 tahun 

2013 Tentang Jaminan Kesehatan 
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2. Prinsip Nirlaba  

Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). 

Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya 

kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana 

amanat, sehingga hasil pengembangannya, akan di manfaatkan sebesar-

besarnya untuk kepentingan peserta.  

3. Prinsip Keterbukaan, Kehati-hatian, Akuntabilitas, Efisiensi, dan 

Efektivitas. 

Prinsip-prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan 

dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.  

4. Prinsip Portabilitas  

Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah 

pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

5. Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib  

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta 

sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi 

seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan 

ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. 

Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan 

itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada 
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akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat mencakup seluruh 

rakyat.  

6. Prinsip Dana Amanat  

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada 

badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka 

mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.  

7. Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial  

Dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk 

sebesar-besar kepentingan peserta.
7
 

 

2.3.4 Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan 

meliputi: 

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non 

spesialistik mencakup:  

a. Administrasi pelayanan  

b. Pelayanan promotif dan preventif  

c. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis  

d. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif 

e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai  

f. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis  

g. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama  

h. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi  

 

                                                           
7
 Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, 

Hlm.17. 
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2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan 

mencakup:  

a. Rawat jalan, meliputi:  

1) Administrasi pelayanan  

2) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter 

 spesialis dan sub spesialis  

3) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis 

4) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai  

5) Pelayanan alat kesehatan implant  

6) Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi 

 medis  

7) Rehabilitasi medis  

8) Pelayanan darah  

9) Pelayanan kedokteran forensik  

10) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan  

b. Rawat Inap yang meliputi:   

1) Perawatan inap non intensif  

2) Perawatan inap di ruang intensif  

3) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
8
 

Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif, masih ada 

manfaat yang tidak dijamin meliputi
9
:  

a) Tidak sesuai prosedur; 

                                                           
8
 http://www.bpjs-kesehatan.go.id/statis-13-manfaat.html dikunjungi tanggal 31 maret 2014 pukul 16:40 wib 

9 Buku Pegangan JKN, Op. cit. Hlm. 31. 

http://www.bpjs-kesehatan.go.id/statis-13-manfaat.html
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b) Pelayanan di luar Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan 

BPJS; 

c) Pelayanan bertujuan kosmetik; 

d) General checkup, pengobatan alternatif; 

e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi; 

f) Pelayanan kesehatan pada saat bencana ; dan 

g) Pasien Bunuh Diri /Penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk 

menyiksa diri sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba. 

2.3.5 Beberapa Halangan dalam Program JKN 

Dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional ini pemerintah 

menemui berbagai halangan, beberapa halangan-halangan yang dihadapi dalam 

menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut adalah sebagai 

berikut
10

: 

1. Jumlah faslitas pelayanan kesehatan yang kurang mencukupi dan 

persebarannya kurang merata khususnya bagi Daerah Terpencil Perbatasan 

dan Kepulauan (DTPK) dengan tingkat utilisasi yang rendah akibat 

kondisi geografis dan tidak memadainya fasilitas kesehatan pada daerah 

tersebut. 

2. Jumlah tenaga kesehatan yang ada masih kurang dari jumlah yang 

dibutuhkan. 

                                                           
10

 http://www.kpmak-ugm.org/2012-05-12-04-54-35/2012-05-12-05-03-45/article/647-potensi-

kendala-dan-solusi-untuk-jaminan-kesehatan-nasional-jkn.html diakses tanggal 28 maret 2014 

pukul 0:16 wib 

http://www.kpmak-ugm.org/2012-05-12-04-54-35/2012-05-12-05-03-45/article/647-potensi-kendala-dan-solusi-untuk-jaminan-kesehatan-nasional-jkn.html
http://www.kpmak-ugm.org/2012-05-12-04-54-35/2012-05-12-05-03-45/article/647-potensi-kendala-dan-solusi-untuk-jaminan-kesehatan-nasional-jkn.html
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3. Untuk pekerja sektor informal nantinya akan mengalami kesulitan dalam 

penarikan iurannya setiap bulan karena pada sektor tersebut belum ada 

badan atau lembaga yang menaungi sehingga akan menyulitkan dalam 

penarikan iuran di sektor tersebut. 

4. Permasalahan akan timbul pada penerima PBI karena data banyak yang 

tidak sesuai antara pemerintah pusat dan daerah sehingga data penduduk 

tidak mampu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. 

2.4 Hak Masyarakat 

 

Hak dalam arti hukum adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, 

sehingga dapat dikatakan hak adalah suatu tuntutan yang tuntutannya dilindungi 

oleh hukum.
11

 Hak adalah konsekuensi atas tindakan wajib yang kita lakukan.
12

 

Hak masyarakat/warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga 

negara dari negaranya. Hak-hak warga negara yang diperoleh dari negara seperti 

hak untuk hidup secara layak, dan aman, pelayanan, dan hal lain yang diatur 

dalam undang-undang.
13

 Menurut pendapat lain, hak adalah apa yang harus 

diperoleh dari pihak lain yang memberikan hak.
14

 Hak warga negara adalah apa 

saja yang diperoleh dari negara, misalnya: memperoleh pekerjaan, memperoleh 

pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan sebagainya.
15

 

 

 

                                                           
11 Sudikno Martokusumo, Mengenai Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty.1999. Hlm 24. 
12 http://sosbud.kompasiana.com/2013/11/11/hak-dan-kewajiban-apa-itu-608512.html dikunjungi tanggal 31 

maret 2014 pukul 23:58 wib 
13 http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga.html dikunjungi tanggal 01 

april 2014 pukul 00:02 wib 
14 Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka, Jakarta. 2011. 
15 Ibid. Hlm. 26 

http://sosbud.kompasiana.com/2013/11/11/hak-dan-kewajiban-apa-itu-608512.html
http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga.html
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Menurut bukunya yang berjudul etika dan hukum kesehatan, Prof. Dr. Soekidjo 

Notoatmojo membagi hak menjadi beberapa jenis, yaitu:  

1. Hak legal dan Hak  moral, di kelompokkan menjadi 2, yaitu: 

a. Hak legal 

Hak legal adalah hak yang disarankan atas hukum yang berlaku dalam 

masyarakat atau negara yang bersangkutan. Yang dimaksud hukum 

yang berlaku adalah semua peraturan, perundang-undangan atau 

ketentuan hukum tertulis lainnya baik produk dari pejabat eksekutif 

maupun legislatif. Sumber hak legal yang paling tinggi adalah undang-

undang dasar, kemudian hak legal di bawahnya adalah: undang-

undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan seterusnya. 

b. Hak moral adalah hak yang didasarkan atas prinsip atau aturan etis 

saja, yang pada umumnya tidak tertulis. Hak moral dapat diubah 

menjadi hak legal apabila diikuti oleh perjanjian atau aturan tertulis. 

2. Hak khusus dan hak umum, dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni: 

a. Hak Khusus 

Adalah hak yang timbul dalam suatu relasi khusus yang tidak dimiliki 

oleh semua orang, atau terkait dengan fungsi khusus seseorang 

terhadap yang lain. 

b. Hak Umum 

Adalah hak yang dimiliki seseorang, karena ia manusia, bukan karena 

fungsi khusus. Hak yang dimiliki oleh semua manusia (human right). 

Hak ini dimiliki semua orang yang tinggal di negara manapun. 

 



27 
 

 

3. Hak positif dan hak negatif, dibedakan menjadi 2, yakni: 

a. Hak negatif 

Adalah hak kebebasan melakukan sesuatu tanpa adanya bantuan dari 

pihak lain, termasuk hak yang dipegang otoritas. 

b. Hak Positif 

Adalah hak untuk memperoleh sesuatu dari orang atau pihak lain, 

termasuk dari otoritas. 

4. Hak individual dan Hak sosial 

a. Hak Individual 

Hak yang dimiliki individu-individu yang dijamin oleh negara, dan 

negara tidak boleh mengganggu. 

b. Hak sosial 

Hak yang dimiliki setiap orang yang bukan diperoleh dari negara, 

tetapi justru sebagai anggota masyarakat dengan anggota-anggota atau 

orang lain untuk memenuhi hak tersebut.
16

 

 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan 

merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkin setiap 

orang produktif secara ekonomis. Oleh karena itu kesehatan merupakan dasar dari 

diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak 

sederajat secara kondisional, sehingga seseorang tidak akan mampu memperoleh 

hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan 

berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan 

yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta 

                                                           
16 Ibid. Hlm 27 
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mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa 

depannya. Secara internasional pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia 

telah diakui dalam Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 

menyatakan bahwa: 

1. Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan 

dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas 

pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang 

diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, 

ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain 

yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar 

kekuasaannya. 

2. Ibu dan anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua 

anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus 

menikmati perlindungan sosial yang sama. 

Di dalam Undang-Undang Tentang Kesehatan hak masyarakat dalam bidang 

kesehatan telah tercantum dalam Pasal 4 sampai Pasal 8 Undang-Undang 

Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi: 

Pasal 4 

Setiap orang berhak atas kesehatan. 

Pasal 5 

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber 

daya di bidang kesehatan. 
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(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang 

aman, bermutu, dan terjangkau. 

(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan 

sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. 

Pasal 6 

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat 

kesehatan. 

Pasal 7 

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan 

yang seimbang dan bertanggung jawab. 

Pasal 8 

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya 

termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari 

tenaga kesehatan.
17

 

Dalam hal kesehatan, masyarakat sebagai penerima hak kesehatan memiliki 

perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan yang 

tidak bertanggungjawab seperti penelantaran. Masyarakat juga berhak atas 

keselamatan, keamanan, dan kenyamanan terhadap pelayanan yang telah 

diberikan.
18

 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

tersebut tertulis hak-hak yang bisa didapatkan oleh masyarakat dan kewajiban 

                                                           
17 UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
18 Titik Triwulan Tutik S.H., M.H. dan Shita Febriana, S. Ked., Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Prestasi 

Pustaka, Surabaya. 2010. Hlm. 30. 
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pemerintah sebagai penyelenggara untuk memenuhi apa yang telah diatur dalam 

Undang-undang. 

2.5 Rumah Sakit 

Rumah sakit dalam bahasa Inggris disebut hospital. Kata hospital berasa dari kata 

bahasa Latin hospitali yang berarti tamu. Secara lebih luas kata itu bermakna 

menjamu para tamu. Rumah Sakit adalah salah satu saran kesehatan tempat 

menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan 

derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan yang 

diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan 

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan 

pemulihan kesehatan (rehabilitative) yang diselenggarakan secara menyeluruh, 

terpadu dan berkesinambungan.
19

 

2.5.1 Pengertian Rumah Sakit 

Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan alat 

ilmiah khusus dan rumit dan difungsikan oleh berbagi kesatuan personel terlatih 

dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medis moderen, yang 

semuanya terikat bersama-sama dalam maksud yang sama, untuk pemulihan dan 

pemeliharaan kesehatan yang baik.
20

 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyedikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat . 

                                                           
19

Charles J.P.Siregar,Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan,Kedokteran EGC, Jakarta. 2003. 

hlm.7 
20

Ibid,hlm.8 
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Menurut American Association Rumah Sakit adalah suatu institusi yang fungsi 

utamanya adalah memberikan pelayanan kepada pasien, pelayanan tersebut 

merupakan diagnostis dan terapeutik untuk berbagai penyakit dan masalah 

kesehatan baik yang bersifat bedah maupun non bedah.
21

 Menurut 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 ”. 

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat adalah sebagi berikut : 

a. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan 

kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, 

keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada 

sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas 

perawatan dan rumah bersalin, yang oleh karena penyakitnya penderita harus 

menginap. 

b. Pelayanan rawat jalan adalah suatu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara 

sederhana yang dimaksud dengan pelayanan rawat jalan adalah pelayanan 

kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap. 

Pelayanan rawat jalan ini termasuk tidak hanya yang diselenggarakan oleh 

                                                           
21

 Cecep Tribowo,Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit Sebuah Kajian Hukum Kesehatan , Nuha 

Medika, Yogyakarta. 2012.  hlm. 31 



32 
 

 

sarana pelayanan kesehatan yang telah lazim dikenal rumah sakit atau klinik, 

tetapi juga yang diselenggarakan di rumah pasien serta di rumah perawatan. 

c. Pelayanan gawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang 

dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan 

kehidupannya. Unit kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan gawat 

darurat disebut Unit Gawat Darurat. Tergantung dari kemampuan yang 

dimiliki, keberadaan unit gawat darurat (UGD) tersebut dapat beraneka 

macam, namum yang lazim ditemukan adalah yang tergabung dalam rumah 

sakit. 

2.5.2 Klasifikasi Rumah Sakit 

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 

18 bahwa rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan 

pengelolaannya yaitu, sebagai berikut : 

A. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan rumah sakit dikategorikan dalam 

rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. 

1. Rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang 

dan  jenis penyakit; 

2. Rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau 

satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, 

organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. 

 

B. Sedangkan berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dibagi menjadi Rumah 

Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat yaitu sebagai berikut : 
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1. Rumah sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan badan hukum yang bersifat nirlaba yang diselenggarakan 

berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan 

Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dengan tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit Privat. 

2. Rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang 

berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. 

 

C. Klasifikasi berdasarkan Kepemilikan terdiri atas Rumah Sakit pemerintah, 

Rumah Sakit yang langsung dikelola oleh Departemen Kesehatan Klasifikasi 

berdasarkan kepemilikan terdiri atas Rumah Sakit pemerintah; terdiri dari: 

1. Rumah sakit yang langsung dikelola oleh Departemen Kesehatan, Rumah 

Sakit pemerintah daerah, Rumah Sakit militer, Rumah Sakit BUMN, dan 

Rumah Sakit swasta yang dikelola oleh masyarakat. 

2. Klasifikasi berdasarkan jenis pelayanan 

Klasifikasi berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit terdiri atas: 

Rumah Sakit Umum, memberi pelayanan kepada pasien dengan beragam 

jenis penyakit dan Rumah Sakit Khusus, memberi pelayanan pengobatan 

khusus untuk pasien dengan kondisi medik tertentu baik bedah maupun 

non bedah. Contoh: rumah sakit kanker, rumah sakit bersalin. 

3. Klasifikasi berdasarkan lama tinggal 

Berdasarkan lama tinggal, rumah sakit terdiri atas rumah sakit perawatan 

jangka pendek yang merawat penderita kurang dari 30 hari dan rumah 

sakit perawatan jangka panjang yang merawat penderita dalam waktu 

rata-rata 30 hari. 
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4. Klasifikasi berdasarkan status akreditasi 

Berdasarkan status akreditasi terdiri atas rumah sakit yang telah 

diakreditasi dan rumah sakit yang belum diakreditasi. Rumah sakit telah 

diakreditasi adalah rumah sakit yang telah diakui secara formal oleh 

suatu badan sertifikasi yang diakui, yang menyatakan bahwa suatu rumah 

sakit telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan tertentu. 

5. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Pemerintah 

Rumah sakit Umum Pemerintah pusat dan daerah  diklasifikasikan 

menjadi Rumah sakit kelas A, B, C, dan D.  Klasifikasi tersebut 

didasarkan pada unsur pelayanan, ketenagaan, fisik dan peralatan. 

a. Rumah sakit umum kelas A, adalah rumah sakit umum yang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik 

luas dan subspesialistik luas. 

b. Rumah sakit umum kelas B, adalah rumah sakit umum yang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-

kurangnya sebelas spesialistik dan subspesialistik terbatas. 

c. Rumah sakit umum kelas C, adalah rumah sakit umum yang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik 

dasar. 

d. Rumah sakit umum kelas D, adalah rumah sakit umum yang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik. 
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2.6 Puskesmas 

Puskesmas (Health Centre) adalah suatu kesatuan organisasi yang langsung 

memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam 

satu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok. 

Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sangat besar dalam 

memelihara kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka 

meningkatkan status kesehatan masyarakat seoptimal mungkin. 

Puskesmas memiliki 3 fungsi pokok, yakni: 

1. Sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. 

Puskesmas berada di tengah-tengah masyarakat yang dengan cepat dapat 

mengetahui keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan 

kesehatan dan menentukan target kegiatan yang sesuai kondisi daerah 

kerjanya. 

2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam meningkatkan 

kemampuan untuk hidup sehat.  

3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada 

masyarakat di wilayah kerjanya. Maksudnya adalah pelayanan kesehatan 

diberikan kepada semua orang tanpa memandang golongan, suku, jenis 

kelamin, baik sejak dalam kandungan hingga tutup usia. 

 


