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1.1 Latar Belakang 

 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (yang selanjutnya disebut UUD) 1945 

dijelaskan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap 

Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mencapai tujuan 

tersebut pemerintah berupaya secara maksimal untuk memberikan perlindungan 

terhadap seluruh warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Selain tujuan 

tersebut, pemerintah juga berkewajiban melaksanakan pembangunan diberbagai 

bidang dalam rangka mewujudkan kesejahterahan nasional, salah satu 

pembangunan tersebut adalah pembangunan kesehatan.  

Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional, 

dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatan 

derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
1
 Pada dasarnya pembangunan sosial 

ditentukan dalam 3 faktor, yaitu: perlunya perawatan kesehatan diatur dalam 

langkah-langkah atau tindakan-tindakan oleh pemerintah; perlunya pengaturan 

hukum di lingkungan sistem perawatan kesehatan; dan perlunya kejelasan yang 
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membatasi antara perawatan kesehatan dengan tindakan medis.
2
 Hak tingkat 

hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang dan 

keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-

bangsa di dunia, termasuk di Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 25 

Ayat (1) Deklarasi menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang 

memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk 

hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan 

sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita 

sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang 

mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Oleh 

karena itu kesehatan merupakan hak asasi yang harus dilindungi dan diperhatikan 

oleh pemerintah. Di samping itu kesehatan juga merupakan salah satu indikator 

kesejahteraan masyarakat negara tersebut di samping ekonomi dan sosial. Salah 

satu upaya pemerintah dalam peningkatan kesehatan masyarakat adalah dengan 

mendirikan rumah sakit di setiap daerah. Rumah sakit merupakan sebuah institusi 

pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk menyediakan dan menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien.  

Pelayanan kesehatan yang diberikan haruslah pelayanan yang tidak membeda-

bedakan status sosial seseorang dalam masyarakat, baik orang kaya, orang miskin, 

orang yang berkuasa, orang biasa, orang pintar maupun orang bodoh. Pemenuhan 

kesehatan yang merata dan tidak membeda-bedakan golongan sosial juga sejalan 

dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila terutama sila ke-5 yang 
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menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial 

dalam hal ini juga termasuk di dalamnya keadilan dalam mendapatkan akses 

kesehatan yang baik dan bermutu. Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa: Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang 

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang 

kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan 

terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam 

program jaminan kesehatan sosial. 

Hak setiap rakyat tersebut tentunya harus dibarengi dengan pelaksanaan dari 

pemerintah agar hak tersebut dapat diperoleh oleh setiap orang. Mengenai 

tanggung jawab negara tersebut tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung 

jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum 

yang layak”. Hak yang sama ini harus diberikan kepada semua masyarakat 

Indonesia, termasuk masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang kemudian juga 

tergolong ke dalam fakir miskin harus dipelihara oleh negara sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945. Maka dari itu peran pemerintah dalam pemeliharaan masyarakat 

miskin ini juga termasuk pemeliharaan kesehatan mereka. Kelompok miskin pada 

umumnya mempunyai status kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan 

status kesehatan rata-rata penduduk. 
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Selain mengenai masalah kendala, masyarakat miskin biasanya lebih rentan 

terhadap penyakit dan mudah terjadi penularan penyakit karena berbagai kondisi 

seperti kurangnya kebersihan lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan, 

perilaku hidup bersih masyarakat yang belum membudaya, pengetahuan terhadap 

kesehatan dan pendidikan yang umumnya masih rendah. Pemenuhan kebutuhan 

akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dilakukan oleh pemerintah 

dengan melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, yang dimulai dengan 

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM) 

atau yang lebih dikenal dengan Asuransi Kesehatan untuk Orang Miskin (yang 

selanjutnya disebut ASKESKIN). Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk 

miskin dan kurang mampu melalui program jaminan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskin atau ASKESKIN terus meningkat yaitu dari 36,4 juta orang 

(2005) menjadi 76,4 juta orang (2007).  

Program ASKESKIN ini kemudian pada Tahun 2008 berubah nama menjadi 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Lahirnya Jamkesmas ini selain 

merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kesehatan 

masyarakat miskin, juga sebagai upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (yang selanjutnya disebut 

SJSN). Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional 

agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang 

menyeluruh bagi masyarakat miskin. Program Jamkesmas memberikan 

perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin setiap peserta program 

Jamkesmas ini.  
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Mulai tanggal 1 januari 2014, program Jamkesmas diganti menjadi Jaminan 

Kesehatan Nasional (yang selanjutnya disebut JKN). Program ini diselenggarakan 

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut BPJS). 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial 

Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan di rencanakan 

berlaku mulai tanggal 1 juli 2015. 

BPJS merupakan peleburan dari berbagai asuransi kesehatan milik badan usaha 

milik negara, terdapat 4 badan usaha milik negara yang di gabungkan yaitu PT 

JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), PT TASPEN (Tabungan dan 

Asuransi Pensiun), PT ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia), dan PT ASKES (Asuransi Kesehatan). Dalam sistem ini melahirkan 

sistem baru yang disebut JKN. Jaminan kesehatan ini seperti sistem asuransi, 

nantinya warga Indonesia diwajibkan menyisihkan uangnya untuk jaminan 

kesehatan dimasa depan. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan adanya JKN maka seluruh masyarakat 

Indonesia akan dijamin kesehatannya dan juga kepesertaanya bersifat wajib (UU 

Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14) tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu 

karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah 

sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Selain wajib untuk warga 

negara Indonesia, JKN juga diwajibkan untuk warga negara asing yang tinggal 

atau bekerja di Indonesia dalam kurun waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan 

yang telah membayar iuran. 
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Dalam penetapannya JKN ini masih ditemui hambatan-hambatan salah satunya 

adalah jumlah tenaga kesehatan yang kurang memadai atau kurang dari jumlah 

yang dibutuhkan oleh sebab itu masyarakat belum mendapatkan fasilitas yang 

baik dari program JKN, sehingga terjadi ketidaknyamanan terhadap para peserta 

BPJS. 

Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus yang dialami seorang pasien bernama 

Saiful warga Sukabumi, Bandar Lampung yang ditolak di Rumah Sakit di Bandar 

Lampung, pasien program BPJS ini ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan 

rumah sakit tersebut selaku rumah sakit rujukan sudah penuh/full kapasitas. 

Sebelumnya pasien ini telah berobat ke Balai Pengobatan Keluarga Antasari di 

jalan Pangeran Antasari, Sukareme. Namuan karena sakitnya butuh perawatan 

yang lebih lanjut maka ia dirujuk ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan 

yang lebih intensif, tetapi pada saat pasien telah mendaftar, pasien diharuskan 

untuk menunggu hingga beberapa hari untuk dapat dirawat sehingga ia pun harus 

kembali lagi ke Balai Pengobatan Keluarga Antasari.
3
 

Melihat kasus di atas seharusnya rumah sakit dapat lebih memperhatikan pasien 

pengguna pelayanan program JKN. Perlindungan hukum pasien pengguna JKN 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada pasien pengguna JKN tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

pelaksanaan pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya pelaksanaan hak dan 

kewajiban pasien, pertanggung jawaban rumah sakit sebagai penyedia jasa dalam 

program JKN dalam pelayanan kesehatan bagi pasien serta upaya hukum yang 

dapat dilakukan oleh pasien pengguna JKN.  

                                                             
3 Radar Lampung 25 januari 2014 
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Pasien secara umum dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. Pasien pengguna JKN, selain diberikan perlindungan hukum 

berdasarkan Undang-Undang Kesehatan pasien JKN juga dilindungi dalam 

penyelenggaraannya yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan JKN yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

Peserta BPJS dilindungi dalam Undang-Undang Kesehatan yang mengacu pada 

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ketika peserta pengguna BPJS 

merasa dirugikan mengenai administrasi yang panjang maupun pelayanan yang 

kurang memuaskan atau merasa di diskriminasikan dengan peserta lainnya maka 

peserta pengguna BPJS tersebut dapat meminta hak-hak yang telah diatur secara 

hukum.  

Peserta BPJS memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, 

dan terjangkau, disamping itu peserta juga mendapatkan ganti rugi apabila 

pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat pengguna JKN 

dapat menyampaikan keluhannya kepada rumah sakit sebagai upaya perbaikan 

internal rumah sakit dalam pelayanannya atau kepada lembaga yang memberi 

perhatian kepada konsumen dan memperhatikan perlindungan dari peserta 

pengguna JKN.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang 

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan  judul “Pelaksanaan Program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Rangka Perlindungan Hak 

Masyarakat Bidang Kesehatan di Kota Bandar Lampung”. 
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1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang 

dapat dirumuskan antara lain : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

dalam rangka perlindungan hak masyarakat Bidang Kesehatan di Kota 

Bandar Lampung? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan Program 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam rangka perlindungan hak 

masyarakat Bidang Kesehatan di Kota Bandar Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian 

adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial dalam rangka perlindungan hak masyarakat 

bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial dalam rangka perlindungan hak masyarakat 

bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini dibagi dua, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan 

pemikiran  dibidang ilmu hukum pada umumnya khusunya Hukum 
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Kesehatan mengenai pengaturan hukum terhadap penggunaan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Bandar Lampung. 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Rumah Sakit 

dalam pelayanan terhadap peserta badan penyelenggara jaminan 

kesehatan, selain itu hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan masyarakat,  khususnya Peserta Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan terhadap perlindungan hukum peserta Badan 

penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit . 


