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ABSTRAK 
 
 

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.Untuk 
mendapatkan kesehatan yang optimal, pelayanan kesehatan  yang  diberikan 
harus melakukan kendali mutu dan kendali biaya. Kendali mutu artinya sistem 
pemberian pelayanan kesehatan yang efisien, efektif dan berkualitas yang dapat 
memenuhi kebutuhan pasien dan kendali biaya adalah besarnya pembiayaan 
pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien benar-benar sesuai 
dengan kebutuhan medis pasien berdasarkan pola tarif yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana pengaturan kendali mutu 
dan biaya ini tercantum dalam UU Praktik Kedokteran Pasal 49. 

Dilakukan penelitian tentang kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan 
Pasal 49 UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terhadap 
terpenuhinya kebutuhan hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan 
yang optimal ,untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh ketentuan 
pemerintah yang tertuang dalam UUPK pasal 49 ini dapat melindungi hak pasien 
untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas dengan 
biaya yang terjangkau serta terkendali. Karena karakteristik penduduk Indonesia 
berbeda-beda terutama ditinjau dari segi ekonomi dimana sebagian besar 
penduduk Indonesia adalah masyarakat tidak mampu, maka dalam penelitian ini 
dibatasi dalam ruang lingkup rumah sakit pemerintah secara umum, tanpa 
memandang tipe / strata rumah sakit. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis 
normatif , secara deskriptif analitik, dengan mengumpulkan bahan kepustakaan 
untuk mendapatkan data sekunder, yaitu berbagai bahan hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sehingga merupakan suatu penelitian yang 
bersifat kualitatif. Obyek penelitian adalah pemberlakuan UU no 29 tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran pasal 49, yaitu tentang kendali mutu dan kendali 
terhadap terpenuhinya hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 
yang optimal dengan biaya yang terkendali dan hasil yang optimal.  
 Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa pemerintah dalam 
usahanya meningkatkan derajat kesehatan rakyatnya yang setinggi-tingginya 
dengan menerapkan Sistem Kesehatan Nasional baru yang didukung oleh 
perundang-undangan yang dibuat diantaranya adalah UU Praktik Kedokteran 
dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional telah berusaha agar dapat mewujudkan 
cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Tapi untuk 
mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan dilakukan dengan kendali 
biaya seperti yang dilakukan di rumah sakit-rumah sakit milik pemerintah masih 
merupakan perjalanan panjang yang harus ditempuh. Ternyata dalam praktik 
kedokteran di rumah sakit pemerintah, adanya Pasal 49 UU No. 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran yang intinya ingin memberikan perlindungan kepada 
pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dimana doktrer 
dan dokter gigi melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan pedoman dan 
dengan biaya terkendali sesuai dengan UU SJSN pasal 19 (2) dimana jaminan 
kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin peserta memperoleh 
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 
dasar kesehatan , ternyata tidak dapat melindungi hak pasien yang berobat ke 
rumah sakit milik pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu 
sekaligus dengan biaya yang terkendali. 
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Abstract 
 

 

 

The right to get health care is for everyone. There should be quality and 
cost control to preserve the optimal health care. Quality control will guarantee the 
effectiveness, the efficiency and the quality of the health care that the patient 
needs. Cost control will balanced the cost and the medical procedure the patient 
nneds, following the rules of quality and cost control in UU Praktik Kedokteran 
Chapter 49. 

Study has been made on Chapter 49 UU No. 29 Tahun 2004 to evaluate 
the implication of the rules to cover the patient right to get the optimal health care 
with the quality and cost that is acceptable and controlled. The Indonesian 
people’s economic characteristic are variably, thus the study was taken in the 
goverment hospital without differentiating the type of the hospital. 

The study design used was juridical normative, by analytical descriptive, 
using the bibliography to collect the secondary data, that is the laws and the rules 
that is still active nowadays creating the qualitative study. The study object is the 
UU No. 29 Thaun 2004 Tentang Praktik Kedokteran chapter 49, the quality and 
cost control to fullfill the patient rights to get optimal health care with controlled 
cost and optimal result.  

The result shows the goverment effort to support the people’s health to 
achieve the idea of the nation in UUD 1945 by providing the New Sistem 
Kesehatan Nasional with the support of the law UU Praktik Kedokteran and UU 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). The road map to achieve the quality 
and cost control must through a very long way. In fact the application of UU No. 
29 Tahun 2004 chapter 49 and UU SJSN chapter 19 (2) in the goverment 
hospital can not provide protection to the patient right to got helath care of the 
controlled quality and cost. 
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