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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah melekat pada diri manusia 

sejak lahir di dunia ini dan sudah merupakan kewajiban Negara untuk 

melindungi hak asasi setiap rakyatnya. Salah satu prinsip dasar yang menjiwai 

hak-hak asasi manusia internasional yaitu prinsip kesetaraan dan non-

diskriminasi (equality and non-discrimination). Pada intinya, prinsip kesetaraan 

mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi ataupun 

kondisi yang berbeda harus diperlakukan secara berbeda pula. Salah satu 

konsekuensi dari prinsip kesetaraan adalah pelarangan terhadap diskriminasi, 

karena diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan 

yang seharusnya sama/setara.1 Salah satu hak asasi manusia yang harus 

dilindungi oleh Negara yaitu hak kesehatan.  

Upaya Negara untuk melindungi hak kesehatan rakyatnya yaitu melalui 

jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan memiliki peran yang penting bagi setiap 

orang karena kondisi sehat jasmani dan rohani seseorang bersifat sementara, 

tidak dapat dipastikan bahwa setiap orang selalu dalam kondisi yang sehat. 

Setiap orang juga memiliki risiko terkena penyakit yang berbeda sesuai dengan 

kondisi tubuh masing-masing. 

                                                           
1 Rahayu, 2015, Hukum Hak Asasi Manusia, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 

halaman 33 
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Pemenuhan hak atas  kesehatan bagi rakyat Indonesia telah diamanatkan 

dalam Sila ke lima Pancasila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan 

juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 (h) ayat 1 

yaitu: 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan Kesehatan.” 

Upaya negara untuk menjamin kesehatan rakyat Indonesia yaitu melaui 

Jaminan Kesehatan telah diamanatkan melalui Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 34  ayat (2) yaitu: 

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan.” 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan 

Pasal 1 Ayat (1), definisi Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan 

kesehatan agar peserta memperoleh manfaat peliharaan kesehatan dan 

perlindungan dalam memenuhi keutuhan dasar yang diberikan kepada setiap 

orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 

Perwujudan Jaminan Kesehatan di Negara Indonesia yaitu melalui upaya 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN dilatarbelakangi oleh Deklarasi Hak 

Asasi Manusia (HAM) atau Universal Independent of Human Right dicetuskan 

pada tanggal 10 Desember 1948. Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: 

“Setiap orang berhak atas  tingkat 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 
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sakit, cacat, menjadi janda/ duda, mencapai usia lanjut atau keadaan 

lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar 

kekuasaannya.”  

Selain itu, resolusi World Health Assembly (WHA) ke 58 Tahun 2005 di 

Kota Jenewa, Swiss menyatakan bahwa setiap negara disarankan 

mengembangkan Universal Health Coverage dengan langkah program asuransi 

kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. 

Hak jaminan kesehatan seharusnya mencakup seluruh rakyat Indonesia, tidak 

terkecuali penyandang disabilitas. Selama ini hak jaminan kesehatan 

penyandang disabilitas masih disamakan dengan masyarakat lain pada 

umumnya. Walaupun hak dan kewajiban penyandang disabilitas sama dengan 

masyarakat lainnya, namun penyandang disabilitas butuh diberi perlakuan 

khusus karena lebih rentan dibanding dengan masyarakat lainnya. 

Berdasarkan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, definisi 

penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, 

intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan ketika dihadapkan 

dengan hambatan-hambatan, mereka tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan 

efektifitas mereka di dalam masyarakat dapat terhalang berdasarkan kesetaraan 

dengan masyarakat lainnya. Pasal 25 Konvensi tentang hak-hak penyandang 

disabilitas mengatur bahwa Negara-Negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa 

(PBB) mengakui penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati standar 

kesehatan tertinggi yang tersedia tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas 

mereka. Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara anggota PBB yang 

sudah meratifikasi konvensi tersebut, dan wajib mengambil semua langkah yang 
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diperlukan untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap 

pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk rehabilitasi kesehatan.  

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Indonesia juga telah menetapkan 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di dalam 

undang-undang tersebut Pasal 1 ayat (1) menjelaskan permasalahan kesehatan 

penyandang disabilitas dapat timbul semenjak mereka lahir, cedera akibat 

kecelakaan, musibah atau bencana, korban peperangan, sakit kronis atau akut, 

dan sebagainya. Penyandang disabilitas dapat dikategorikan sebagai disabilitas, 

fisik, mental dan atau sensorik. 

Persentase penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan hasil Survey 

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 adalah sebesar 2,45%. Provinsi 

dengan persentase penyandang disabilitas tertinggi adalah Bengkulu (3,96%) 

dan terendah adalah Papua (1,05%).  Terdapat enam provinsi dengan presentase 

penyandang disabilitas tertinggi di Indonesia, yaitu Bengkulu 3,96%, DI 

Yogyakarta 3,89%, Gorontalo 3,87%, Bangka Belitung 3,67%, Nusa Tenggara 

Barat 3,59%, dan Jawa Tengah 3,19%.2 

Menurut data dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2012, 

Presentase penyandang disabilitas meningkat seiring dengan bertambahnya 

Umur penyandangnya. Walaupun presentase penyandang disabilitas tertinggi 

berada pada kelompok umur ≥ 60 tahun yaitu sebesar 14,86%, tidak berarti 

masyarakat pada kelompok umur 0-17 tahun bebas dari disabilitas.3  Sebagian 

                                                           
2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buletin Disabilitas, 

http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/buletin-disabilitas.pdf, 

didownload pada tanggal 31 Oktober 2017 
3 Ibid 

http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/buletin-disabilitas.pdf
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besar kasus disabilitas pada anak terjadi karena anak lahir prematur. Kelahiran 

anak prematur disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada ibu saat hamil, 

akibatnya pertumbuhan janin terganggu sehingga bayi berisiko lahir dengan 

berat di bawah 2.500 gram. Dengan demikian, bayi cenderung mengalami 

ketidakmatangan pada semua sistem organ tubuhnya. Sehingga hal tersebut 

membuat bayi prematur cenderung mengalami kelainan-kelainan dibandingkan 

bayi normal. Data dari Unicef memperkirakan, sedikitnya ada 150 juta anak 

penyandang disabilitas, sementara WHO dan Bank Dunia (World Bank) 

memperkirakan jumlah anak usia 0-14 tahun dengan tingkat disabilitas sedang 

atau berat mencapai 93 juta anak, di mana 13 juta   anak   diantaranya   

menyandang   disabilitas   berat.4  

Data penyandang disabilitas di Indonesia dikumpulkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) melalui kegiatan sensus dan survei. Sejak tahun 2007, data 

penyandang disabilitas dikumpulkan melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Data 

BPS tahun 2007 mencatat 8,3 juta jiwa anak dari total 82 juta jiwa anak 

Indonesia menyandang disabilitas, dan 130.572 anak penyandang disabilitas 

berasal dari keluarga miskin.5  

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 

ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan 

                                                           
4ILO. 2011. Fakta tentang Penyandang Disabilitas dan Pekerja Anak. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
jakarta/documents/publication/wcms_160340.pdf. didownload pada tanggal 31 Oktober 2017 
5 Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_160340.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_160340.pdf
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perlindungan khusus kepada anak penyandang disabilitas. Anak penyandang 

disabilitas adalah bagian dari rakyat Indonesia secara keseluruhan. Mereka 

memiliki hak yang sama seperti masyarakat lainnya dalam mengakses pelayanan 

kesehatan. Selain pelayanan kesehatan, negara sebagai pemangku tanggung 

jawab berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak penyandang 

disabilitas. Dalam Pasal 59 (A) perlindungan khusus kepada anak penyandang 

disabilitas dilakukan oleh negara melalui: (1) penanganan yang cepat, termasuk 

pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan 

penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, (2) pendampingan psikososial saat 

pengobatan sampai pemulihan, (3) pemberian bantuan sosial bagi anak   dari   

keluarga   tidak mampu, dan (4) pemberian perlindungan dan pendampingan 

pada setiap proses peradilan. Dapat kita ketahui bersama juga bahwa anak tidak 

dapat hidup sendiri tanpa menggantungkan diri mereka kepada orang lain 

terutama orang tua atau wali mereka. 

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberikan amanat 

kepada Negara peserta PBB agar memberikan pelayanan khusus kepada anak 

penyandang disabilitas. Indonesia sebagai Negara peserta PBB juga sudah 

meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Hak–hak Penyandang Disabilitas, akan tetapi pemerintah belum bisa 

menjamin sepenuhnya hak- hak penyandang disabilitas termasuk hak-hak anak 

penyandang disabilitas. 
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Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas 

biasanya hanya berupa pemeriksaan kesehatan dasar. Sedangkan pemeriksaan 

secara khusus terkait dengan kecacatan tubuh yang dialami oleh anak 

penyandang disabilitas, jarang dilakukan. Padahal untuk menjamin 

kesehatannya, anak penyandang disabilitas memerlukan pemeriksaan secara 

komprehensif termasuk pemeriksaan khusus berhubungan dengan masalah 

disabilitas masing masing. Anak penyandang disabilitas lebih rentan terkena 

penyakit, baik itu penyakit akibat virus atau bakteri, maupun akibat dari masalah 

disablitasnya sendiri. Selain pelayanan kesehatan, masalah lain yang dihadapi 

oleh penyandang disabilitas termasuk anak penyandang disabilitas dalam 

kaitannya dengan jaminan kesehatan adalah masalah kepesertaan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN). 

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bersifat wajib bagi seluruh 

penduduk Indonesia dan seharusnya setiap peserta memperoleh manfaat yang 

sama sesuai dengan kebutuhan medis masing-masing. Menurut Peraturan 

Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 1 Ayat (2) 

bahwa penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional adalah Badan 

Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. 

Walaupun program Jaminan Kesehatan Nasional sudah dicanangkan oleh 

pemerintah, masih terdapat golongan rakyat tertentu yang masih belum tercakup 

hak jaminan kesehatannya oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, salah 

satunya adalah penyandang disabilitas yang terlantar dan tidak memiliki asal-



 
 

23 
 

usul yang jelas. Menurut Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 

Jaminan Kesehatan Pasal 2 Kepesertaan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS 

Kesehatan terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan 

bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan tersebut 

peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan meliputi fakir miskin, 

orang tidak mampu, Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

Nasional atas dasar status ekonomi, telah melanggar hak asasi manusia. 

Sebenarnya di dalam peraturan tersebut, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa 

peserta bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang mengalami 

cacat total tetap dan tidak mampu berhak menjadi peserta Penerima Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan, namun hal ini ternyata tidak juga menjamin anak 

penyandang disabilitas sudah termasuk ke dalam Peneruma Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan Nasional. 

Berdasarkan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas 

(Convention On The Rights of Persons With Disabilities) Pasal 25, seharusnya 

semua penyandang disabilitas tergolong PBI Jaminan Kesehatan dengan alasan 

bahwa (1) disabilitas linear dengan kemiskinan dan oleh Kementerian Sosial 

penyandang disabilitas digolongkan ke dalam Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS), (2) penyandang disabilitas sulit mendapatkan 

pekerjaan dan sering terdiskriminasi dalam proses seleksi maupun pengupahan, 
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dan (3) kalaupun bekerja, penyandang disabilitas memiliki tingkat kebutuhan 

yang lebih tinggi daripada masyarakat lainnya.6 

Kondisi anak penyandang disabilitas dalam hal jaminan kesehatan 

terutama yang berada di bawah naungan Panti Asuhan masih belum memperoleh 

jaminan kesehatan sebagaimana mestinya. Seperti halnya di Panti Asuhan Cacat 

Ganda Bhakti Asih dan Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah Kota Semarang 

yang merupakan Panti Asuhan yang menampung anak penyandang disabilitas 

di Kota Semarang. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, kedua Panti Asuhan 

Cacat Ganda tersebut merupakan rujukan bagi panti asuhan yang lain di Kota 

Semarang untuk menampung anak penyandang disabilitas karena mereka 

membutuhkan perhatian yang khusus dan berbeda dibandingkan anak terlantar 

atau anak yatim piatu lain yang masih dalam keadaan normal tanpa cacat mental 

ataupun fisik. Dari keterangan yang didapatkan melalui studi pendahuluan, 

apabila mereka jatuh sakit, mereka masih mengandalkan dana dari Yayasan dan 

tidak menggunakan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, karena masih 

belum terdaftar di dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Pihak pengurus 

Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih Kota Semarang telah mengusahakan 

agar seluruh anak-anak penyandang disabilitas disana terdaftar dalam program 

Jaminan Kesehatan Nasional, namun masih terkendala di masalah tidak adanya 

Nomor Induk Kependudukan. Pihak pengurus Panti Asuhan Cacat Ganda 

Bhakti Asih sedang melakukan upaya dengan Dinas Sosial untuk permasalahan 

                                                           
6 Solider. 2013. Mengapa Aturan Jaminan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perlu Direvisi? 
http://solider.or.id/2013/01/05/ mengapa-aturan-jaminan-kesehatan-penyandang-disabilitas-perlu-

direvisi. diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 

http://solider.or.id/2013/01/05/%20mengapa-aturan-jaminan-kesehatan-penyandang-disabilitas-perlu-direvisi
http://solider.or.id/2013/01/05/%20mengapa-aturan-jaminan-kesehatan-penyandang-disabilitas-perlu-direvisi
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tersebut, sedangkan Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah juga mengalami 

kesulitan yang sama karena seluruh anak asuh mereka berasal dari anak jalanan 

yang terlantar tanpa identitas yang jelas. Anak-anak penyandang disabilitas ini 

tentu saja sangatlah membutuhkan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional 

karena anak-anak yang mengalami cacat ganda ini tidak dapat hidup sendiri 

tanpa menggantungkan diri kepada orang lain dan mereka dalam keadaan 

terlantar tanpa orang tua serta tidak memiliki daya juga upaya apapun untuk 

memperjuangkan hak mereka sendiri. 

Anak-anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti 

Asih dan Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah juga belum tergolong sebagai 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini 

dikarenakan status kepesertaan anak penyandang disabilitas yang berada di panti 

asuhan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional belum diatur secara jelas, 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Di dalam Peraturan tersebut hanya 

disebutkan masyarakat yang digolongkan dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan yaitu fakir miskin, orang tidak mampu sebagai peserta jaminan 

kesehatan, dan dalam kenyataannya memang anak penyandang disabilitas masih 

belum mendapatkan bantuan iuran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Anak-anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti 

Asih dan Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah juga bukan merupakan peserta 

mandiri Jaminan Kesehatan karena permasalahan Nomor Induk Kependudukan 

dan atau Kartu Keluarga. Sebagian besar dari mereka merupakan anak terlantar 
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yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan yang menjadi syarat utama 

untuk mendaftar program Jaminan Kesehatan Nasional. Oleh karena itu, apabila 

ada anak yang jatuh sakit biaya pengobatannya masih ditanggung sendiri oleh 

pihak Yayasan (out of pocket). Melalui fakta sosial tersebut di atas bila 

dibandingkan dengan fakta yuridis (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 

konvensi, dan peraturan perundang-undangan) yang sudah disebutkan 

sebelumnya maka dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan diantara keduanya. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai Perlindungan hak jaminan kesehatan bagi penyandang 

disabilitas di Kota Semarang melalui studi kasus di Panti Asuhan Cacat Ganda 

Bhakti Asih dan Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah Kota Semarang. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perlindungan mengenai hak jaminan kesehatan bagi anak 

penyandang disabilitas? 

2. Bagaimana kedudukan hukum anak penyandang disabilitas dalam kerangka 

Jaminan Kesehatan Nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 (h) ayat (1) 

dan Pasal 34 ayat (2)? 

3. Bagaimana pelaksanaan mengenai hak jaminan kesehatan bagi anak 

penyandang disabilitas di Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih, dan Panti 

Auhan Cacat Ganda Al Rifdah Kota Semarang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah:  

1. Untuk mengetahui perlindungan mengenai hak jaminan kesehatan bagi 

anak penyandang disabilitas. 

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak penyandang disabilitas dalam 

kerangka Jaminan Kesehatan Nasional seperti yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 

(h) ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2). 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan mengenai hak jaminan kesehatan bagi 

anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih 

dan Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah Kota Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menjadi bahan acuan bagi kalangan akademisi, lembaga sosial 

masyarakat, maupun golongan masyarakat yang peduli terhadap 

penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak jaminan kesehatan 

mereka sebagai Warga Negara Indonesia 

b. Sebagai materi edukasi bagi publik yang selama ini belum mengetahui 

tentang Pelaksanaan Hak Jaminan Kesehatan bagi Anak Penyandang 

Disabilitas. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan kepada pemangku kebijakan yaitu Negara dan 

Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional yaitu BPJS Kesehatan 

dalam merumuskan kebijakan mengenai pemenuhan hak jaminan 

kesehatan bagi anak penyandang disabilitas. 

b. Sebagai masukan bagi pihak Yayasan Sosial Soegijapranata Semarang, 

Yayasan Al Rifdah, Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih  dan Panti 

Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah dalam hal pemenuhan hak jaminan 

kesehatan bagi anak penyandang disabilitas. 



 
 

29 
 

E. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian 

Hambatan pelaksanaan 

UUD 1945 Pasal 28 (h) dan Pasal 34 ayat (2) 

Undang-Undang no. 39 

Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia Pasal 62 
 

 

1. Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2011 Tentang 

Pengesahan Konvensi 
Mengenai Hak – Hak 

Penyandang Disabilitas 

2. Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Undang-

Undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

Pasal 59 Ayat (1) dan 
(2) dan Pasal 59 (a) 

3. Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas 

4. Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 11 Tahun 2014 

Tentang Pemenuhan 

Hak Penyandang 
Disabilitas Pasal 24 ayat 

(1) 

1. Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004 Tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional 

Pasal 21 ayat (3) 
2. Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan Pasal 20 ayat (1) 
3. Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan 
Sosial Pasal 18 ayat (1) 

4. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 
101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan Pasal 1 
ayat (4) 

5. Peraturan Presiden Nomor 

19 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 

12 Tahun 2013 Tentang 
Jaminan Kesehatan Pasal 1 

Ayat (1) 

6. Instruksi Presiden Nomor 8 
Tahun 2017 Tentang 

Optimalisasi Jaminan 
Kesehatan Nasional 

7. Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 43 Tahun 
2017 Tentang 

Penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan 

 

Perlindungan hak jaminan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas 

Pelaksanaan hak jaminan kesehatan bagi 
anak penyandang disabilitas di Panti 

Asuhan Cacat Ganda di Kota Semarang 
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2. Kerangka Teori 

Hak Asasi Manusia bermula dari sebuah gagasan bahwa manusia 

tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh kekuasaan, karena manusia 

memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya masing-masing.7 Menurut 

Soetandyo Wignjosoebroto, istilah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan 

istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah Human Rights. 

HAM adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-

hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran 

manusia itu sebagai manusia.8 Prinsip dasar hak asasi manusia merupakan 

rumusan dasar dan acuan standar dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia. 

Salah satu prinsip dasar yang menjiwai hak-hak asasi manusia internasional 

yaitu prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi (equality and non-

discrimination). Pada intinya, prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya 

perlakuan yang setara, dimana pada situasi ataupun kondisi yang berbeda 

harus diperlakukan secara berbeda pula. Persoalan akan muncul apabila 

seseorang yang berasal dari situasi ataupun kondisi yang berbeda tapi 

diperlakukan secara sama, karena situasi semacam ini akan semakin 

mengukuhkan perbedaan tersebut.  

Salah satu konsekuensi dari prinsip kesetaraan adalah pelarangan 

terhadap diskriminasi, karena diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan 

perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Menurut Komnas 

HAM, secara umum prinsip non-diskriminasi dipahami sebagai prinsip 

                                                           
7 Rahayu, Op. Cit, halaman 69 
8 Rahayu, Op. Cit. halaman 3 
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yang meletakkan pandangan bahwa semua orang terlahir bebas dan 

memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Setiap manusia berhak 

sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada pembedaan dengan alasan apapun 

seperti yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, bahasa, 

agama, pandangan politik, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat 

dan kekurangan (disabilitas), tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status 

lainnya.9  

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. 

Pemenuhan hak atas kesehatan bagi rakyat Indonesia telah diamanatkan 

dalam Sila ke lima Pancasila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Lebih jauh mengenai definisi keadilan menurut John Rawls yaitu:10 

“Kebajikan utama dalam intitusi sosial, sebagaimana kebenaran 

dalam sistem pemikiran. Setiap orang memiliki kehormatan yang 

berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak 

dapat membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika 

lenyapnya kebebasan sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal 

lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan 

pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh 

sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena 

itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap 

mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada 

tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.” 

Selain itu, hak atas  kesehatan juga telah diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 (h) ayat 1 

yaitu: 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 

                                                           
9 Rahayu, Op. Cit, halaman 33 
10 John Rawls, 2011, Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan 

Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman 3-4 
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Upaya negara untuk menjamin kesehatan rakyat Indonesia yaitu 

melaui Jaminan Kesehatan telah diamanatkan melalui Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34  ayat (2) yaitu: 

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 

sesuai dengan martabat kemanusiaan.” 

 Dengan adanya kedua pasal tersebut di dalam Undang-Undang 

Dasar negara kita Republik Indonesia memiliki tujan yang jelas dan 

memandu sesuai dengan yang dicita-citakan di dalamnya. Undang-Undang 

Dasar juga sangat penting bagi penyelenggaraan hukum suatu negara, oleh 

karenanya pada saat-saat tertentu hukum perlu melihat pada panduan yang 

diberikan oleh undang-undang dasarnya. Makna darinya yaitu Negara 

Indonesia termasuk di dalam Negara yang peduli atau Negara dengan 

kepedulian. Negara tersebut bukan negara yang hanya berhenti kepada 

tugasnya menyelenggarakan fungsi-fungsi publiknya, namun juga 

bersemangat untuk menjalankan fungsi tersebut secara peduli, yaitu peduli 

kepada nasib bangsanya tanpa terkecuali.11 Oleh karenanya hak atas 

kesehatan seharusnya sudah diperoleh setiap masyarakat tanpa adanya 

diskriminasi. Salah satu bentuk hak atas kesehatan bagi penduduk Indonesia 

adalah hak jaminan kesehatan. Hak jaminan kesehatan di Indonesia sudah 

diamanatkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

                                                           
11 Satjipto Rahardjo, 2009, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta, Genta 

Publishing, halaman 81-83 
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Kesehatan. Walaupun program JKN telah berjalan menuju Cakupan 

Semesta (Universal Health Coverage) tahun 2019. 

Perwujudan Jaminan Kesehatan di Negara Indonesia yaitu melalui 

upaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN dilatarbelakangi oleh 

Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Independent of 

Human Right dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948. Pasal 25 ayat (1) 

yang berbunyi: 

“Setiap orang berhak atas  tingkat 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 mengakibatkannya 

kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.” 

Definisi Jaminan Kesehatan Nasional adalah suatu sistem jaminan 

kesehatan yang paling rasional dan realistis mampu memberikan pelayanan 

kesehatan yang dibutuhkan oleh rakyat.12 Dengan kata lain negara harus 

dapat membelikan pelayanan kesehatan dengan solusi yang dinilai paling 

rasional dan realistis berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 

setiap rakyatnya tanpa terkecuali. Setiap orang sebenarnya berkewajiban 

untuk menjaga kesehatannya sendiri. Tetapi, tidak semua orang mampu 

menjaga dan melindungi diri sendiri. Anak-anak dan orang lanjut usia tidak 

mampu menjaga dirinya sendiri dan harus bergantung terhadap orang lain. 

Karena sifat kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh diri sendiri akan tetapi 

juga orang lain dan lingkungan yang di luar kendali diri mereka sendiri, 

                                                           
12 Hasbullah Thabrany, 2016, Jaminan Kesehatan Nasional, Jakarta, Rajawali Pers, halaman 2 



 
 

34 
 

maka kewajiban negara untuk melindungi orang per orang yang tidak 

sanggup melindungi diri mereka sendiri. Termasuk kewajiban negara adalah 

mengatur, mengawasi dan melakukan penegakan hukum agar semua 

penduduk tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.13  

Tanggung jawab pemerintah juga sudah diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 20 Ayat 

(1) yang menyebutkan pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan 

jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) bagi upaya kesehatan perorangan. Namun, dalam kenyataannya, 

masih ada golongan penduduk Indonesia yang masih belum tercakup di 

dalamnya, salah satunya yaitu anak penyandang disabilitas. Definisi 

penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, 

mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan ketika 

dihadapkan dengan hambatan-hambatan, mereka tidak dapat berpartisipasi 

secara penuh dan efektifitas mereka di dalam masyarakat dapat terhalang 

berdasarkan kesetaraan dengan masyarakat lainnya.  

Berdasarkan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas 

pasal 25, seharusnya semua penyandang disabilitas tergolong PBI Jaminan 

Kesehatan dengan alasan bahwa (1) disabilitas linear dengan kemiskinan 

dan oleh Kementerian Sosial penyandang disabilitas digolongkan ke dalam 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), (2) penyandang 

disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan dan sering terdiskriminasi dalam 

                                                           
13 Ibid,  halaman 24-25 
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proses seleksi maupun pengupahan, dan (3) kalaupun bekerja, penyandang 

disabilitas memiliki tingkat kebutuhan dan risiko yang lebih tinggi daripada 

masyarakat lainnya.14 Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-

Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 

Definisi ratifikasi berarti suatu tindakan negara yang dipertegas oleh 

pemberian persetujuannya untuk diikat dalam suatu perjanjian yang berlaku 

(mengikat) bagi negara-negara pesertanya.15  

Lima Tahun setelah itu, hak-hak penyandang disabilitas juga telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas. Menurut Undang-Undang tersebut Definisi Penyandang 

Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 

kesulitan untuk berpartisipasai secara penuh dan efektif dengan warga 

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak,16 Salah satu hak yang diatur 

dalam Undang-Undang tersebut adalah hak atas kesehatan yang tertuang 

dalam Pasal 61 yang berbunyi: 

“(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan 

fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang 

Disabilitas. 

                                                           
14 Solider. 2013. Mengapa Aturan Jaminan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perlu Direvisi?, 
http://solider.or.id/2013/01/05/ mengapa-aturan-jaminan-kesehatan-penyandang-disabilitas-
perlu-direvisi. diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 
15 Muhammad Joni & Zulchana Z. Tanamas 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam 

Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, halaman 22 
16 Tim Indepth Rights, 2016, Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Malang, PPRBM Yayasan Bhakti 

Luhur, halaman 8 

http://solider.or.id/2013/01/05/%20mengapa-aturan-jaminan-kesehatan-penyandang-disabilitas-perlu-direvisi
http://solider.or.id/2013/01/05/%20mengapa-aturan-jaminan-kesehatan-penyandang-disabilitas-perlu-direvisi
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(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan 

fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas 

tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

Di dalam undang-undang tersebut juga telah diatur mengenai hak 

jaminan kesehatan bagi peyandang disabilitas, hal ini tertuang dalam Pasal 

62 ayat (3) yang berbunyi: 

“Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi penyandang 

disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Hal ini menegaskan bahwa Indonesia telah mengamanatkan hak-

hak jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan yang 

tertuang dalam peraturan perundang-undangan diatas. 

Telah dijelaskan pula di atas bahwa anak tidak mampu melindungi 

dirinya sendiri dan bergantung terhadap orang lain demi keberlangsungan hidup 

mereka. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of the 

Child) Pasal 1 mendefinisikan anak sebagai ”manusia yang umurnya belum 

mencapai 18 tahun”, namun pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya 

perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam 

perundangan nasional dari tiap-tiap negara pesertanya. Hak anak disini berarti 

adalah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk anak.17  Anak wajib dilindungi agar 

mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, 

organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita 

kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif 

                                                           
17 Ima Susilowati et. al., 2003, Pengertian Konvensi Hak Anak, Jakarta, UNICEF, halaman 2-3 
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orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak 

langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari 

berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial 

dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh 

orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya juga. 

Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik 

mental, fisik, maupun sosial.18  

Anak juga harus dijamin hak asasi manusia nya karena anak mempunyai 

kebutuhan-kebutuhan khusus yang berhubungan dengan situasinya sebagai 

anak yang rentan, tergantung dan berkembang. Dalam kaitannya dengan HAM, 

Konvensi Hak Anak berarti (1) menegaskan berlakunya HAM bagi semua 

tingkatan usia, misalnya hak untuk bebas dari perlakuan aniaya, hak atas 

identitas dan kewarganegaraan, hak atas kesehatan dan hak atas jaminan sosial, 

(2) meningkatkan standar HAM agar lebih sesuai dengan anak-anak, misalnya 

tentang kondisi kerja, penyelenggaraan peradilan anak, serta kondisi 

perenggutan kemerdekaan, (3) mengatur masalah-masalah yang khusus 

berhubungan dengan anak, misalnya pendidikan dasar, adopsi dan hubungan 

dengan orangtua.19 Hak atas kesehatan bagi anak juga telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 62 

bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 

sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.  

                                                           
18 Maidin Gultom, 2013, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, bandung, PT. 

Refika Aditama, halaman 69 
19 Ibid, halaman 4 
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Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bagian dari 

masyarakat internasional juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 

Tahun 1990. Peratifikasian Konvensi Hak Anak itu dilakukan melalui 

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Indonesia termasuk negara yang paling 

awal meratifikasi Konvensi Hak Anak.20 Menurut Eglantynee Jebb, pendiri 

Save The Children Fund yang juga membuat draft Piagam Anak pada tahun 

1923, anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program 

kesejahteraan dan jaminan sosial serta harus dilindungi dari segala bentuk 

eksploitasi.21 Dalam Konvensi Hak Anak pasal 24 mengatur mengenai 

kewajiban Negara-Negara peserta untuk menjamin hak atas taraf kesehatan 

tertinggi yang bisa dijangkau dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan 

pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (rights of the child to the 

enjoyment of the highest attainable standart of health and to facilities for the 

treatment of illness and rehabilitation health).22 

Berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas maka seharusnya anak 

penyandang disabilitas mendapatkan taraf kesehatan dan memperoleh 

pelayanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang tertinggi yang dapat 

dijangkau oleh negara khususnya perawatan kesehatan primer mereka. Fakta di 

lapangan berkata lain, kondisi anak penyandang disabilitas dalam hal 

jaminan kesehatan baik yang berada di lingkungan yayasan atau panti 

asuhan masih belum memperoleh jaminan kesehatan sebagaimana mestinya 

                                                           
20 Muchamad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam 

Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, halaman 4 
21 Eglatynee Jebb dalam Muchamad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Ibid, halaman 30 
22 Muchamad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Op. Cit., halaman 36 
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dikarenakan mereka masih bukan tergolong dalam Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan Nasional. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

Jaminan Kesehatan disebutkan masyarakat yang digolongkan dalam PBI 

Jaminan Kesehatan yaitu fakir miskin, orang tidak mampu sebagai peserta 

program jaminan kesehatan. Dan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa: 

”Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya 

disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak 

mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan” 

Sebenarnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 

Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa peserta 

bukan PBI Jaminan Kesehatan yang mengalami cacat total tetap dan tidak 

mampu berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan, namun hal ini 

ternyata tidak juga menjamin anak penyandang disabilitas sudah termasuk 

ke dalam PBI Jaminan Kesehatan. Di dalam kedua peraturan tersebut 

penyandang disabilitas tidak disebutkan secara eskplisit sebagai Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari kedua 

peraturan tersebut bisa terlihat adanya ketidak harmonisan antara Peraturan 

yang satu dengan yang lain. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 101 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 
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Tentang Jaminan Kesehatan juga bisa dinilai tidak sejalan dengan yang 

diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

28 (h) ayat 1 dan Pasal 34 ayat (2).  

Lebih spesifik lagi terdapat perlindungan khusus bagi Anak penyandang 

disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak Pasal 59 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 59 (a), di dalamnya dijelaskan 

bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan 

Khusus kepada Anak Penyandang Disabilitas yang dilakukan melalui 

penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara 

fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan 

lainnya. Hal ini menimbulkan konsekuensi bagi negara agar dapat 

memberikan perlindungan khusus terkait kondisi yang dialami bagi anak 

penyandang disabilitas agar tercapainya kesejahteraan bagi mereka. 

Anak-anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Cacat Ganda 

Bhakti Asih dan Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah juga bukan 

merupakan peserta mandiri Jaminan Kesehatan karena permasalahan 

Nomor Induk Kependudukan dan atau Kartu Keluarga. Sebagian besar dari 

mereka merupakan anak terlantar yang tidak memiliki Nomor Induk 

Kependudukan yang menjadi syarat utama untuk mendaftar program JKN. 

Oleh karena itu, apabila ada anak yang jatuh sakit biaya pengobatannya 

masih ditanggung sendiri oleh pihak Yayasan (out of pocket). Sedangkan 
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sebenarnya di dalam Undang-Undang no. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan bahwa 

peserta yang belum memperoleh pekerjaan, memiliki cacat total dan tidak 

mampu iurannya dibayarkan oleh pemerintah.  

Di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 18 ayat (1) sudah diatur bahwa 

Pemerintah mendaftarkan Penerima Bantuan Iuran sebagai peserta kepada 

BPJS. Hal tersebut memberikan petunjuk bahwa seharusnya Pemerintah 

juga berperan aktif dalam mendaftarkan siapa saja yang berhak Penerima 

Bantuan Iuran tanpa terkecuali. Lebih spesifik lagi sebenarnya di dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 24 Ayat (1) disebutkan 

bahwa seharusnya penyandang Disabilitas yang miskin mendapatkan 

kesempatan khusus (kemudahan) sebagai penerima program jaminan 

kesehatan. 

Fakta-fakta yang berada di Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih 

dan Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah menunjukkan bahwa terjadi 

kesenjangan antara kenyataan dalam hal pelaksanaan yang ada di lapangan 

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan. Maka dari 

itu, diperlukan penelitian mengenai Perlindungan Hak Jaminan Kesehatan 

Anak Penyandang Disabilitas melali Studi Kasus di Panti Asuhan Cacat 



 
 

42 
 

Ganda Bhakti Asih dan Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah. Definisi 

perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah:23 

“Memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 

oleh hukum.” 

Untuk menemukan solusi dari segala permasalahan di atas maka 

penelitian ini sangat perlu dilakukan mengingat anak penyandang disabilitas 

di kedua panti asuhan cacat ganda tersebut merupakan subjek hukum yang 

sangat memerlukan hak jaminan kesehatan namun tidak memiliki daya dan 

upaya untuk menjamin kelangsungan dan kesejahteraan hidup mereka.24 

F. Metode Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu 

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran 

tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 

tertentu.25 Lebih lanjut menurut Morris L. Cohen sebagaimana dikutip oleh 

Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses mencari hukum yang 

mengatur aktifitas pada lingkungan dan masyarakat. Penelitian hukum 

memadukan baik peraturan yang diterapkan oleh negara maupun penafsiran 

yang menjelaskan atau menganalisis peraturan tersebut.26 Penelitian hukum 

dibedakan atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum  sosiologis, 

                                                           
23 Satjipto Raharjo dalam H. Salim & Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum 

pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta, Rajawali Pers, halaman 263 
24 Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, halaman 122 
25 Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia 

(UI-Press), halaman 42 
26 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, halaman 29  
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dimana penelitian hukum sosiologis menekankan pada langkah-langkah 

observasi dan analisis yang bersifat empiris, sehingga langkah-langkah dan 

desain teknis penelitiannya mengikuti pola-pola penelitian ilmu sosial, dimulai 

dengan perumusan masalah dan perumusan hipotesis melalui penetapan 

sampel, pengukuran variabel, pengumpulan data, pembuatan desain analisis 

dan berakhir dengan kesimpulan.27 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan metode 

penelitian secara kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 

lebih mendalam tentang Perlindungan hak jaminan kesehatan bagi anak 

penyandang disabilitas. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2017   

sampai   dengan bulan Maret 2018. Instrumen utama adalah penyusun sendiri 

yang melakukan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Data 

yang telah dikumpulkan melalui wawancara mendalam diolah dengan membuat 

transkrip hasil pembicaraan tersebut. Selanjutnya data tersebut dianalisis 

dengan metode analisis isi (content analysis) yaitu membandingkan hasil 

penelitian dengan teori-teori yang ada di kepustakaan. 

                                                           
27 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia 

Indonesia, halaman  34-35 
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1. Metode Pendekatan 

Studi hukum di Negara berkembang salah satunya Indonesia 

memerlukan kedua pendekatan baik ilmu hukum maupun ilmu sosial. 

Metode pendekatan secara yuridis sosiologis merupakan kajian yang sesuai 

dengan penelitian ini, dimana studi membahas aspek yuridis dan sekaligus 

membahas aspek-aspek sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu, yang 

akan membahas tentang Perlindungan hak jaminan kesehatan bagi anak 

penyandang disabilitas.28 Aspek yuridis yang dibahas di dalam penelitian 

ini adalah mengenai Perlindungan hak jaminan kesehatan bagi anak 

penyandang disabilitas selaku Warga Negara Indonesia, sedangkan aspek 

sosiologisnya yaitu mengenai pelaksanaan  pelaksanaan mengenai hak 

jaminan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Cacat 

Ganda Bhakti Asih dan Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah Kota 

Semarang. Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami kesesuaian 

antara kenyataan yang akan diteliti dengan Perlindungan hak jaminan 

kesehatan bagi anak penyandang disabilitas melalui studi kasus di Panti 

Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih dan  Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah 

Kota Semarang. 

                                                           
28 Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.),  2009, Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan 

Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 
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2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini sesuai masalah yang diajukan dan dipandang 

dari sudut bentuknya, dipergunakan penelitian yang bersifat preskriptif 

analisis. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan saran-saran 

mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah 

tertentu.29 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

tentang permasalahan perlindungan, pelaksanaan, hambatan dan cara 

mengatasi hambatan pelaksanaan mengenai hak jaminan kesehatan bagi 

anak penyandang disabilitas. 

3. Jenis Data 

Dilihat dari cara perolehannya, data dibedakan menjadi data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, 

yaitu melalui perilaku warga masyarakat atau melalui penelitian.30 Data 

primer penelitian ini yaitu melalui wawancara dan juga pengamatan 

(observasi) di Panti Asuhan Cacat Ganda (PACG) Bhakti Asih dan Panti 

Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah Kota Semarang. Sedangkan data sekunder 

terdiri dari bahan pustaka maupun publikasi yang berhubungan dengan 

judul dan pokok permasalahan penelitian.31 

                                                           
29 Soerjono Soekanto, Op. Cit., halaman 10 
30 Ibid 
31 Ibid 
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4. Definisi Operasional  

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

a. Perlindungan: Suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh 

negara untuk memberikan rasa aman, dan keadilan baik fisik, 

maupun mental kepada seluruh golongan masyarakat. 

b. Perlindungan Hukum: Memberikan pengayoman terhadap Hak 

Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan 

itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum. 

c. Hak Jaminan Kesehatan: Hak untuk mendapatkan jaminan 

kesehatan 

d. Anak : Manusia yang belum berumur 18 Tahun 

e. Penyandang disabilitas: setiap orang yang mengalami keterbatasan 

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu 

yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasai secara 

penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan 

kesamaan hak 

f. Penyandang Cacat (Disabilitas) Ganda: Setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik ganda (fisik maupun intelektual 

ataupun fisik maupun mental) dalam jangka waktu yang lama yang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan 
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dan kesulitan untuk berpartisipasai secara penuh dan efektif dengan 

warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan 

studi lapangan (field research) serta studi kepustakaan (library research). 

Studi lapangan adalah studi yang dilakukan di lapangan dengan cara 

wawancara mengenai Pelaksanaan Hak Jaminan Kesehatan bagi anak 

penyandang disabilitas di Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih dan Panti 

Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah. Wawancara merupakan salah satu metode 

pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber 

data (yang diwawancarai).32 Wawancara yang dilakukan yaitu dengan cara 

wawancara bebas dengan topik wawancara yaitu yang berkaitan dengan hak 

jaminan kesehatan anak penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk 

menggali informasi lebih dalam mengenai permasalahan dalam topik yang 

akan dibahas. Pengumpulan data primer dari studi lapangan diperoleh 

melalui wawancara kepada narasumber dan responden yang terkait dengan 

penelitian ini. 

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu: 

a. Perwakilan Yayasan Sosial Soegijapranata dan Yayasan Al 

Ridah Semarang  

b. BPJS Kesehatan Cabang Semarang 

                                                           
32 Rianto Adi,2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta Granit, halaman 72 
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Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah pengurus Panti 

Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih dan Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah. 

Penyusun memilih studi kasus di Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih 

dan Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah Kota Semarang dengan tujuan 

agar memperoleh realita yang jelas mengenai hak jaminan kesehatan bagi 

anak penyandang disabilitas terutama di Panti Asuhan yang memang khusus 

menampung anak-anak penyandang disabilitas di Kota Semarang. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh studi kepustakaan, 

yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan pustaka yang 

berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan penelitian. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah 

oleh orang lain. Data sekunder yang dibutuhkan untuk analisis ini meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer, mengenai permasalahan hak asasi 

manusia yaitu: Undang-Undang no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia. Mengenai permasalahan anak penyandang 

disabilitas yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 

Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak–Hak Penyandang 

Disabilitas, (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, (3) Undang-Undang no. 8 Tahun 2016 

Tentang Penyandang Disabilitas, (4) Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas. Dan mengenai permasalahan hak 
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jaminan kesehatan yaitu: (1) Undang-Undang no. 40 Tahun 2004 

Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (2) Undang-Undang 

no. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (3) Undang-Undang No. 

24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 

2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, (5) 

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 

Jaminan Kesehatan, (6) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 

Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional, (7) Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 

2017 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi 

Penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai 

bahan kepustakaan berupa literatur, hasil penelitian, makalah 

dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan artikel-artikel dari 

media cetak maupun elektronik. 

6. Metode Sampling 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tata cara non-

probability sampling design. Tata cara ini menggunakan teknik purposive 
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sampling design untuk mengambil sampel anak penyandang disabilitas 

sebagai kelompok yang sudah ditentukan dalam penelitian ini, kemudian 

dipilih anak penyandang disabilitas yang berada di Panti Asuhan Cacat 

Ganda Bhakti Asih dan Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah yang khusus 

menampung anak penyandang disabilitas juga menjadi rujukan 

penampungan anak penyandang disabilitas yang terlantar dari panti asuhan 

lainnya di Kota Semarang. Teknik ini digunakan karena panti asuhan yang 

khusus menampung anak penyandang disabilitas di Kota Semarang hanya 

berjumlah dua seperti yang telah disebutkan diatas dan bertujuan supaya 

unit sample yang dikehendaki peneliti memang benar-benar akan diteliti.33 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis data 

kualitatif. Metode ini menggunakan data primer dan data sekunder yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian dan disusun secara sistematis. 

Kemudian dianalisis dengan bentuk uraian-uraian, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan secara jelas dari permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan 

berdasarkan teori, peraturan, maupun pendapat para ahli yang terkait dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut dikumpulkan 

dan dikelompokkan menurut pokok permasalahan, dan pada akhirnya 

ditarik kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini. 

                                                           
33 Soerjono Soekanto, Op. Cit, halaman 31 
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G. Rencana Penyajian Tesis 

Tesis ini disajikan dalam 4 bab yang tersusun sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran 

yang teridiri dari kerangka konsep, dan kerangka teori, metode penelitian, 

rencana penyajian tesis dan jadwal penelitian. 

Bab II berisi tinjauan pustaka yang memuat teori-teori berdasarkan 

obyek yang diteliti dan digunakan untuk menganalisis permasalahan, antara 

lain: hak, hak asasi manusia, hak jaminan kesehatan, dan Perlindungan hak 

jaminan kesehatan anak penyandang disabilitas. 

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini 

menguraikan mengenai Perlindungan hak jaminan kesehatan bagi anak 

penyandang disabilitas, dan pelaksanaan hak jaminan kesehatan bagi anak 

penyandang disabilitas yang dilakukan melalui studi kasus di Panti Asuhan 

Cacat Ganda Bhakti Asih dan Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah Kota 

Semarang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak jaminan 

kesehatan bagi anak penyandang disabilitas. 

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang mungkin 

dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan, kalangan akademisi, lembaga 

sosial masyarakat, golongan masyarakat yang peduli terhadap penyandang 

disabilitas, pihak Yayasan Sosial Soegijapranata, pihak Yayasan Al Rifdah 

Semarang, Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih dan Panti Asuhan Cacat 
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Ganda Al Rifdah Kota Semarang, dan bagi publik sesuai dengan harapan dan 

tujuan dari penelitian ini. 

Bagian akhir dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan Lampiran 


