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Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program jaminan sosial kesehatan
yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS
Kesehatan), dalam kaitannya dengan implementasi jaminan sosial kesehatan, pada
prinsipnya penyelenggaraan sistem jaminan sosial didasarkan atas asas kemanusiaan,
manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, hubungan hukum para pihak dalam
pelaksanaan jaminan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan, dan perlindungan
hukum peserta program JKN BPJS Kesehatan untuk mendapat jaminan kesehatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, tipe
penelitian adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggambarkan dan
memaparkan kemudian menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan
penggambaran mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam
menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Data yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh
melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
jaminan sosial kesehatan, sedangkan data primer sebagai penunjang diperoleh
langsung melalui wawancara dengan pegawai BPJS Kesehatan di RSUD Cicalengka
Kabupaten Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya, hubungan hukum para pihak
dalam pelaksanakan jaminan kesehatan terdiri dari hubungan hukum rumah sakit dan
BPJS Kesehatan, BPJS kesehatan dan Peserta, kemudian Peserta dan rumah sakit.
Hubungan tersebut didasarkan atas hukum keperdataan yaitu perikatan karena
undang-undang dan perikatan karena perjanjian sebagaimana pada Pasal 1313 dan
1320 KUHPerdata. Terhadap perlindungan hukum peserta JKN, BPJS Kesehatan
berupaya membuka layanan informasi dan keluhan, apabila peserta JKN memerlukan
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informasi atau mengalami masalah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, maka
dapat disampaikan melalui lisan dan tulisan dengan menghubungi kantor BPJS
Kesehatan terdekat, apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan
kesehatan, pasien peserta JKN dapat melayangkan pengaduan kepada Majelis Kode
Etik Kedokteran, pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
dan terhadap pihak yang terkait. Dengan demikian perlindungan hukum peserta
program JKN berpedoman pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan
Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Kata kunci : BPJS Kesehatan, Implementasi, Jaminan Sosial Kesehatan.


