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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah   

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan di bidang kesehatan 

guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Kesejahteraan masyarakat dapat 

terwujud yakni melalui  pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi 

manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai 

dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451. 

Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana 

tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dasar hukum mengenai pelaksanaan demi terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat di bidang kesehatan bersumber pada ketentuan Pasal 28 H ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berisi ketentuan bahwa2: 

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

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan.” 
 

Di samping itu dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 juga telah diatur bahwa3: 

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” 

 

                                                           
1 Muhamad Sadi, 2015, Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia, cetakan 

pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 8.  
2UUD’45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Surabaya: Pustaka Agung 

Harapan, hlm. 105. 
3Ibid. hlm. 108. 
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Ketentuan tersebut, meletakkan dasar bahwa Negara bertanggung jawab 

dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, fasilitas 

tersebut berupa Rumah Sakit dan puskesmas di setiap provinsi, kabupaten dan 

kota. 

Pemenuhan hak kesehatan dan pelaksanaan tanggung jawab Negara 

bagi masyarakat, diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut Undang-Undang 

Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

yang selanjutnya disebut Undang-Undang Rumah Sakit.  

Definisi kesehatan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kesehatan 

bahwa4: 

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis.” 

 

Setiap orang dapat dikatakan sehat bila keadaan jasmani dan rohaninya 

sehat yang memungkinkan seseorang dapat hidup produktif baik sosial maupun 

ekonomi. 

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rumah Sakit 

berisi ketentuan bahwa5: 

“Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 

yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat.” 

 

                                                           
4https://www.depkes.go.id/sources/download/general pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 08.00. 
5https://www.depkes.go.id/sources/download/peraturan pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 

08.05. 

https://www.depkes.go.id/sources/download/general
https://www.depkes.go.id/sources/download/peraturan
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Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pengguna 

layanan kesehatan, itu diberikan kepada  masing-masing yang membutuhkan 

secara lengkap atau penuh dalam pelayanan dengan menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 

Ketentuan tentang kewajiban Rumah Sakit dalam Pasal 29 ayat (1) huruf 

e dan f  Undang-Undang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit berkewajiban6: 

“Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau 

miskin. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan 

fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat 

tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan 

kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.” 

 

Rumah Sakit tidak hanya melayani masyarakat yang mampu atau kaya 

saja akan tetapi Rumah Sakit berkewajiban memberikan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin 

dengan memberikan fasilitas pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, 

ambulans gratis, pelayanan korban bencana alam dan kejadian luar biasa, dan 

bakti sosial bagi misi kemanusiaan. 

Adapun kewajiban Rumah Sakit sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

29 ayat (3) Undang-Undang Rumah Sakit yang berisi ketentuan bahwa7:  

“Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   kewajiban Rumah Sakit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.” 

 

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan kewajiban Rumah Sakit, maka 

pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

                                                           
6Ibid. 
7Ibid. 
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Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 

yang selanjutnya disebut PMK Nomor 4 Tahun 2018. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan f PMK  Nomor 4 Tahun 2018, 

berisi ketentuan bahwa setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban8:  

“Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau 

miskin.Melaksanakan fungsi sosial.” 

 

Rumah Sakit berkewajiban untuk menyediakan sarana dan pelayanan 

yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin dan  

melaksanakan fungsi sosial. 

Kewajiban Rumah Sakit yang telah disebutkan di atas  merupakan salah 

satu kewajiban yang memang harus dilaksanakan sesuai ketentuan  hukum. 

Hukum  mengaturnya dan menentukannya, dan apa yang ada dalam ketentuan 

hukum sifatnya mengikat. Sama halnya dengan kewajiban bagi Rumah Sakit 

dalam memberikan pelayanan kesehatan terikat dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Kewajiban Rumah Sakit sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 9 

PMK Nomor 4 Tahun 2018 berisi ketentuan bahwa9: 

“Kewajiban Rumah Sakit menyediakan sarana dan pelayanan bagi 

masyarakat tidak mampu atau miskin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan: 

menyediakan tempat tidur perawatan Kelas III untuk masyarakat tidak 

mampu atau miskin, dan/atau untuk peserta jaminan sosial kesehatan.” 

 

Berdasarkan Pasal 10 PMK Nomor 4 Tahun 2018 ditentukan bahwa10: 

                                                           
8https://www.hukumonline.com/pusatdata pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 08.10. 
9Ibid. 
10Ibid. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata
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“Kewajiban Rumah Sakit dalam melaksanakan fungsi sosial 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dilaksanakan 

melalui: 

a. Pemberian pelayanan kesehatan pasien tidak mampu atau miskin; 

b. Pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka; 

c. Penyediaan ambulans gratis;   

d. Pelayanan korban Bencana dan kejadian luar biasa; 

e. Bakti sosial bagi misi kemanusiaan; dan/atau  

f. Melakukan promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan 

edukasi.” 

 

Rumah Sakit melaksanakan fungsi sosialnya melalui pemberian 

pelayanan kesehatan pasien tidak mampu, pelayanan gawat darurat, ambulans 

gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, bakti sosial, dan  

melakukan promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. 

Rumah Sakit dalam memberikan layanan kesehatan tentunya akan 

bersentuhan langsung atau tidak langsung  kepada pasien. Pelayanan kesehatan 

berupa pengobatan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang 

diberikan oleh Rumah Sakit diharapkan ada tempat yang di peruntukan bagi 

masyarakat yang tidak mampu atau miskin.Tempat yang dimaksud adalah 

sarana dan pelayanan kesehatan bagi mereka.Akan tetapi faktanya bahwa masih 

terdapat kesenjangan dalam pemberian pelayanan kesehatan khususnya kepada 

masyarakat tidak mampu atau miskin. 

Sampai saat ini masih saja ada Rumah Sakit yang menolak pasien 

dengan berbagai alasan. Misalnya kamarnya penuh, alatnya tidak ada, dokter 

yang menangani tidak di tempat sehingga pasien harus mencari Rumah Sakit 

lain untuk berobat. Secara tidak langsung bahwa Rumah Sakit hanya menerima 

pasien yang mampu membayar.Mereka yang mampu bisa mendapatkan sarana 

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang memang sudah lengkap 



6 
 

fasilitasnya.Sedangkan masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan 

layanan kesehatan masih terbatas sesuai dengan kemampuan. 

Masyarakat yang tidak mampu atau miskin memanfaatkan layanan 

kesehatan paling banyak atau yang menjadi prioritas adalah di Puskesmas dan 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat.Pertimbangannya adalah 

pelayanan di Puskesmas atau di RSUD itu jauh lebih murah daripada di Rumah 

Sakit swasta.Meskipun pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan yang 

diharapkan.Mereka yang sakit atau dirawat di Puskemas atau RSUD setempat 

kadang harus menerima kenyataan karena adanya perbedaan perlakuan dari 

tenaga kesehatan di Puskesmas atau RSUD setempat.  Tenaga kesehatan pada 

Puskesmas atau RSUD setempat dalam memberikan pelayanan pengobatan 

tidak akan semaksimal sebagaimana yang diberikan kepada pasien yang mampu 

membayar.  

Puskesmas dan RSUD setempat terpaksa dipilih karena adanya bantuan 

dari pemerintah seperti kartu sehat dan jaminan kesehatan sebagai peserta atau 

anggota dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).Sedangkan 

Rumah Sakit swasta yang belum bermitra dengan BPJS diminati tetapi tidak 

dipilih karena merasa tidak sanggup membayar secara pribadi. 

Permasalahan yang ditemukan saat ini bukan terletak pada kepesertaan 

atau bermitranya Rumah Sakit tertentu dengan BPJS melainkan lebih pada 

kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam  

menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat miskin. Rumah sakit 

adalah sebuah institusi atau lembaga yang pada awalnya adalah lembaga sosial, 
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yang bertujuan untuk membantu masyarakat terutama kalangan yang tidak 

mampu. Namun sekarang ini seiring dengan perkembangan jaman, terjadi 

pergeseran tugas dan fungsi dari Rumah Sakit sehingga tidak semata-mata 

sebagai lembaga sosial seperti tugas dan fungsinya di masa lalu11, melainkan 

berorientasi pada segi bisnis sehingga tidak lagi atau berkurang layanan 

kesehatan pada misi kemanusiaan.  

RSU Suaka Insan Banjarmasin didirikan pada tanggal 24 Februari  1970. 

Pemilik RSU Suaka Insan Banjarmasin yaitu: Kongregasi Suster-suster St. 

Paulus dari Chartres (SPC).  RSU Suaka Insan Banjarmasin merupakan Rumah 

Sakit Katolik.RSU Suaka Insan Banjarmasin mempunyai motto yaitu: in 

omnibus caritas (segalanya dalam kasih). Visi: terselenggaranya pelayanan 

kesehatan yang bermutu dan menyeluruh dengan semangat kasih. Misi: 

meneruskan  karya  penyelamatan  dan  kasih  Allah   dalam  penyembuhan.  

Berdasarkan visi dan misinya RSU Suaka Insan Banjarmasin dalam 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat dijiwai oleh semangat kasih.Kasih 

diwujudnyatakan dalam pelayanan kesehatan kepada pasien.  Pelayanan yang 

diberikan tidak hanya sebatas melaksanakan tugas saja, melainkan  pelayanan 

yang  bermutu dan menyeluruh. Pelayanan yang diberikan harus memberikan 

manfaat baik bagi pasien dan juga keluarganya.Lebih dari pada itu Rumah Sakit 

harus memberikan pelayanan kesehatan kepada semua pasien tanpa adanya 

                                                           
11Pengelolaan Rumah Sakit Berbentuk Perseroan Terbatas Berdasarkan Filosofis Dan Yuridis, 

Vol. 5, No 1 (2018)  oleh Bagus Adi Nugroho dan Albertus Sentot sudarwanto, diakses dari 

https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/articel/view/17666/ diakses tnggal 18 Oktober 2018 

pukul 10.00 

 

https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/articel/view/17666/
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diskrimasi. Pelayanan yang diberikan tidak hanya kepada yang mampu 

membayar saja akan tetapi terutama kepada yang tidak mampu. Point pertama 

pelaksanaan fungsi sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang 

tidak mampu atau miskin, baru diikuti dengan pemberian pelayanan gawat 

darurat tanpa uang muka, dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan tujuan awal dari 

pendirian Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit didirikan untuk menjawab 

panggilan Gereja guna mengabdi kebutuhan umat manusia, dengan cinta kasih 

yang khusus terhadap yang paling diabaikan. 

Saat ini  RSUSuaka Insan Banjarmasin belum bermitra dengan BPJS. 

Keberdaaan BPJS untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.Salah satu 

program jaminan sosial yaitu jaminan kesehatan.Jaminan kesehatan adalah 

program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan 

menjamin agar peserta dan anggota keluarganya memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan12. 

Kebermitraan Rumah Sakit tertentu dengan BPJS cukup membantu 

mewujudkan atau memenuhi hak masyarakat akan kesehatan khususnya mereka 

yang tidak mampu dan terabaikan untuk memenuhi kebutuhan dasar akan 

kesehatan. RSU Suaka Insan Banjarmasin yang mempunyai moto: segalanya 

dalam kasih, berarti kasih diwujudkan dalam pelayanan kesehatan, misalnya 

                                                           
12 Susatyo Herlambang, 2016, Manajemn Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit,  Yogyakarta: 

Gosyen Publishing, hlm. 59.  
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dalam pemberian pelayanan tidak meminta bayaran terlebih dahulu atau uang 

muka, ada pemotongan biaya pengobatan bagi yang tidak mampu, dan 

menyediakan ambulans gartis bagi pasien yang tidak mampu. Akan tetapi 

mereka yang sakit dan terabaikan tidak berobat ke RSU Suaka Insan 

Banjarmasin. Bagaimana pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam 

menyediakan fasilitas pelayanan bagi masyarakat  miskin, karena pasien miskin 

dan sebagai peserta BPJS tentunya tidak datang untuk berobat ke RSU Suaka 

Insan Banjarmasin, sebab RSU Suaka Insan Banjarmasin tidak bermitra dengan 

BPJS, dan juga bagaimana penerapan visi dan misi dari kongregasi Suster-

Suster Santo Paulus (SPC) dalam karya kesehatan. Oleh sebab itu peneliti 

tertarik untuk meneliti pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam 

menyediakan fasilitas pelayanan bagi masyarakat miskin sebagaimana 

ditentukan dalam PMK Nomor 4 Tahun 2018. 

Mengingat luasnya kewajiban Rumah Sakit yang diatur dalam PMK 

Nomor 4 Tahun 2018, maka peneliti membatasi penelitian hanya pada Pasal 2 

ayat (1) huruf e dan f dan tatacara pelaksanaannya pada Pasal 9 dan Pasal 10 

PMK Nomor 4 Tahun 2018. 

Penelitian pelaksanaan fungsi sosial pernah dilakukan oleh Sanjaya Eris 

Putra, dalam penelitiannya meneliti “ Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

Studi Kasus Di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang.” Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit 

berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2018 
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tentang Rumah Sakit di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang 13 . 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pelaksanaan fungsi 

sosial Rumah Sakit sebagai obyek penelitian dari perspektif hukum. 

Perbedaannya dalam penelitian ini adalah peneliti lebih mengkaji dari ketentuan 

Pasal 29 ayat (1) huruf f Undang-Undang Rumah Sakit, sedangkan penelitian 

ini mengkaji pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam menyediakan sarana 

pelayanan bagi masyarakat miskin berdasarkan PMK Nomor 4 Tahun 2018 di 

RSU Suaka Insan Banjarmasin. 

Penelitian tentang fungsi sosial juga pernah dilakukan oleh LoSiauw 

Ging, dalam penelitiannya meneliti “Analisis Kebijakan Fungsi Sosial Rumah 

Sakit swasta.”Penelitian dilakukan bertujuan untuk mendapatkan kejelasan 

tentang arti fungsi sosial Rumah Sakit swasta yang komprehensif dan dapat 

diukur14.Persamaan sama-sama meneliti pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit 

sebagai obyek penelitian dari perspektif hukum. Perbedaannya dalam penelitian 

ini adalah peneliti lebih mengkaji dari ketentuan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (2) dan 

penelitian dilakukan secara terbatas pada Rumah Sakit swasta di dalam 

Kotamadya Surakarta, sedangkan penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi 

                                                           
13Eris Putra Sanjaya, 2012, Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Studi Kasus Di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum 

Semarang, Semarang: Tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Unika 

Soegijapranta. Diakses dari https://www.repository.unika.ac.id/3825/  pada 18 Oktober 2018 pukul 

10.11. 
14Analisis Kebijakan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta diakses dari: 

http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/28950bf8b8b56d1ba3680da57727c521b357

47ce.pdfpada 18 Oktober 2018 pukul 10:30. 

 

https://www.repository.unika.ac.id/3825/
http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/28950bf8b8b56d1ba3680da57727c521b35747ce.pdf
http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/28950bf8b8b56d1ba3680da57727c521b35747ce.pdf
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sosial Rumah Sakit dalam menyediakan sarana pelayanan bagi masyarakat 

miskin bedasarkan PMK Nomor 4 Tahun 2018 di RSU Suaka Insan 

Banjarmasin. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun tesis 

tentang kewajiban Rumah Sakit melaksanakan fungsi sosial dalam 

menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat miskin dengan judul 

“Pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam menyediakan sarana pelayanan 

bagi masyarakat miskin berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 4 

tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien” studi kasus 

di  RSU Suaka Insan Banjarmasin. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penulisan ini, penulis merumuskan pokok 

permasalahannya, yaitu: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam menyediakan 

fasilitas pelayanan bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban Rumah Sakit dan 

kewajiban pasien di RSU Suaka Insan Banjarmasin? 

2. Apa saja kendala-kendala pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam 

menyediakan fasilitas pelayanan bagi masyarakat miskin berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban 

Rumah Sakit dan kewajiban pasien di RSU Suaka Insan Banjarmasin. 

C. Tujuan Penelitian 
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Sesuai dengan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam menyediakan 

sarana pelayanan bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban Rumah Sakit dan 

kewajiban pasien di RSU Suaka Insan Banjarmasin  

2. Mengetahui kendala-kendala pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam 

menyediakansarana pelayanan bagi masyarakat miskin berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban 

Rumah Sakit dan kewajiban pasien di RSU Suaka Insan Banjarmasin. 

D. Manfaat Penelitian.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

akademik maupun secara praktis. 

1. Secara akademik  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam 

pengembangan kewajiban Rumah Sakit dalam melaksanakan fungsi 

sosial guna menyediakan sarana pelayanan bagi masyarakat miskin di 

Rumah Sakit. 

b. Selain itu juga sebagai acuan dan tambahan pengetahuan untuk 

penelitian sejenis yang dilakukan pada penelitian selanjutnya. 

2. Secara praktis  

a. Bagi pemerintah: sebagai bahan evaluasi terhadap peraturan yang 

ditelah diterbitkan dan mendorong pemerintah untuk berupaya 
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memberikan jaminan kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam 

memenuhi hak masyarakat di bidang kesehatan.  

b. Rumah Sakit: mendorong Rumah Sakit untuk memahami berbagai 

peraturan perundang-undangan mengenai kewajibannya dalam 

penyediakan sarananpelayanan bagi masyarakat miskin dan 

melaksanakan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Masyarakat: memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada 

masyarakat, khususnya masyarakat miskin bahwa mereka mempunyai 

hak untuk menerima pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit. 

E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri dari kerangka konsep, 

kerangka dan kerangka teori.Kerangka teori berupa deskripsi menjelaskan 

tentang hal-hal yang disajikan dalam kerangka konsep mengenai pemikiran 

penelitian pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam menyediakan sarana 

pelayanan bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 

studi kasus di RSU Suaka Insan Banjarmasin. Kerangkan konsep dalam 

penelitian ini disampaikan dalam bentuk gambar skema yang terdiri dari 

berbagai produk hukum yang berkaitan langsung dengan  pelaksanaan fungsi 

sosial Rumah Sakit dalam menyediakan sarana pelayanan bagi masyarakat 

miskin. Kerangka konsep dan kerangka teori dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kerangka Teori  

Setiap Rumah sakit berkewajiban melaksanakan fungsi sosial antara 

lain dengan menyediakan sarana pelayanan bagi pasien tidak mampu atau 

miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, 

UUD 1945Pasal 28 H ayat (1):”Setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelyanan kesehatan.  

Pasal 34 ayat (3):”Negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak.” 

 

 

 
UU No. 36 Tahun 

2009 ttg Kesehatan 

UU No. 44 Tahun 

2009 

ttg Rumah Sakit 

 

Kendala-kendala pelaksanaan 

fungsi sosial Rumah Sakit dalam 

menyediakan sarana dan 

pelayanan bagi masyarakat miskin 

di RSU Suaka Insan Banjarmasin 

PMK Nomor 4 Tahun 2018 ttg Kewajiban Rumah Sakit dan 

Kewajiban Pasien Pasal 2 ayat (1) huruf e dan f menyediakan 

sarana pelayanan bagi masyarakat miskin dan melaksanakan 

fungsi sosial 

Pelaksanaan fungsi sosial 

Rumah Sakit dalam  

menyediakan dan pelayanan 

bagi masyarakat miskin di RSU 

Suaka Insan Banjarmasin 
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pelayanan korban bencana alam atau kejadian luar biasa,  atau bakti sosial 

bagi misi kemanusiaan15. 

Pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit merupakan salah satu dari 

kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan hak 

kesehatan bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin pada 

khususnya. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f  Undang-Undang Rumah Sakit 

disebutkan bahwa16: 

“Setiap rumah Sakit  mempunyai kewajiban: melaksanakan fungsi 

sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien 

tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, 

ambulans gratis, pelayanan korban bencana alam dan kejadian luar 

biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;”  

 

Selanjutnya pada bagian penjelasan disebutkan bahwa: 

“Yang dimaksud dengan “fungsi Sosial Rumah Sakit” adalah bagian 

dari tanggung jawab yang melekat pada setiap Rumah Sakit, yang 

merupakan ikatan moral dan etik dari Rumah Sakit dalam membantu 

pasien khususnya yang kurang mampu/tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.” 

 

   Para penyelenggara layanan kesehatan baik pemerintah maupun 

swasta menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai 

panduan guna mencapai  tujuan yang telah ditetapkan. Panduan yang 

dimaksud menjadi pengikat bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan fungsi 

sosialnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan 

fungsi sosial Rumah Sakit dalam menyediakan fasilitas pelayanan bagi 

                                                           
15 Susatyo Herlambang,  Op.Cit, hlm. 39-40. 
16https://www.depkes.go.id/resources/dowload/peraturan pada 29 Oktober 2018 pukul 08.05. 

https://www.depkes.go.id/resources/dowload/peraturan
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masyarakat miskin berdasarkan PMK Nomor 4 Tahun 2018  di RSU 

Suaka Insan Banjarmasin. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis, artinya cara atau prosedur yang digunakan 

untuk memecahkan masalah penelitian melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial 

dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan 

dengan mengadakan penelitian primer di lapangan, serta membahas aspek-

aspek sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu17.  

Pendekatan sosiologis digunakan dalam penelitian ini agar dapat 

menggambarkan pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam 

menyediakan sarana pelayanan bagi masyarakat miskin.  Sedangkan 

pendekatan yuridis dalam penelitian ini lebih melihat ketentuan PMK 

Nomor 4 Tahun 2018 khusus Pasal 9 dan Pasal 10. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis.Bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau 

memaparkan atas subyek atau obyek penelitian sebagaimana hasil 

penelitian yang dilakukan 18 .Dalam penelitian ini menggambarkan 

pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam menyediakan sarana 

                                                           
17Prgram Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang, 2015, Petunjuk 

Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, 2015, Unika Soegijapranata Semarang, hlm. 7.   
18Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, 

cetakan IV, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 183.  
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pelayanan bagi masyarakat miskin, serta kendala-kendala yang dihadapi, 

kemudian dianalisis dengan mencari sebab akibat dari perbedaan ketentuan 

dengan pelaksanaannya dan menguraikannya secara konsisten, sistematis 

dan logis. 

3. Variabel dan Definisi Operasional  

 Definisi operasionalvariable yaitu penjelasan tentang variable dan 

cara pengumpulannya19.Definisi operasional dan variable dalam penelitian 

ini yaitu: 

a. Fungsi sosial Rumah Sakit adalah bagian dari tanggung jawab yang 

melekat pada setiap Rumah Sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik 

dari Rumah Sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang 

mampu/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan 

kesehatan20. 

Bahwa setiap Rumah Sakit berkewajiban melaksanakan fungsi sosial 

untuk membantu pasien yang kurang mampu atau miskin untuk  

memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan, karena fungsis sosial 

Rumah Sakit adalah bagian dari tanggungjawab yang melekat pada 

setiap Rumah Sakit yang  merupakan ikatan moral dan etik, sehingga 

Rumah Sakit berkewajiban untuk melaksanakannya 

b. Sarana dalam pelayanan kesehatan yaitu yang menyediakan bentuk 

pelayanan yang sifatnya lebih luas daripada bidang klinik, yang bersifat 

                                                           
19 Prgram Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang,Op.Cit. hlm. 8. 
20https://www.depkes.go.id/resources/dowload/peraturan pada 29 Oktober 2018 pukul 08.05. 

https://www.depkes.go.id/resources/dowload/peraturan
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preventif, promotif, dan rehabilitatif; dalam pelayaanan medis sarana 

yang menyediakan pelayanan yang bersifat klinis, di bidang diagnostik 

dan atau rawat tinggal21.  

Bahwa yang dimaksud dengan sarana dalam pelayanan kesehatan 

adalah menyediakan pelayanan guna menyembuhkan, memulihkan 

penyakit, dan mencegah datangnya penyakit serta melakukan promosi 

kesehatan. 

c. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi 

kebutuhan bahkan kebutuhan hidup yang paling dasar22. 

Bahwa karena kemiskinannya seseorang tidak mampu memenuhi 

kebutuhan dasar, misalnya pangan dan gizi, papan, dan sandang sebagai 

akibat dari keadaannya yang memang miskin tidak memiliki harta 

benda, termasuk rumah yang layak, tidak memilki mata pencaharian, 

dan sebagainya. 

4. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data  primer dan 

data sekunder.Data primer diperoleh langsung dari masyarakat 23melalui 

wawancara dengan responden dan narasumber.Responden dalam penelitian 

ini adalah pasien miskin yang dirawat di RSU Suaka Insan, berjumlah 10 

orang. Narasumber dalam penelitian ini, yaitu: Ketua Yayasan Suaka Insan 

                                                           
21Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, cetakan kedua,  Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 784 
22 H.M. Safi’I, 2011, AMPIH Miskin Model Kebijakan Penuntasan Kemiskinan dalam Perspektif 

Teori dan Praktik, Kandangan: Averroes Press, hlm. 24.  
23 Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitin Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-

Press), hlm. 51. 
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Kesehatan, Direktur dan Administrator RSU Suaka Insan Banjarmasin. 

Data sekunder diperoleh dari  bahan pustaka24, misalnya dari peraturan-

peraturan, buku-buku, jurnal maupun hasil penelitian kepustakaan lainnya 

mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.  

Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu 

sebagai berikut25: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Pada 

penelitian ini menggunkaan beberapa bahan hukum primer antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 

4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. 

b. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti undang-undang, hasil penelitian, di antaranya berupa 

buku-buku, jurnal, dan bahan pustaka terkait lainnya sesuai dengan 

penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 

                                                           
24Ibid 
25Ibid. hlm. 52. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan 

studi lapangan. 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data sekunder. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan cara untuk memperoleh data primer, yakni 

mengumpulkan data secara langsung dari pihak-pihak terkait dalam 

penelitian ini. Studi lapangan dilakukan di RSU Suaka Insan 

Banjarmasin. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan  Ketua 

Yayasan Suaka Insan Kesehatan satu orang, Direktur RSU Suaka Insan 

Banjarmasin satu orang dan  Adminstrator RSU Suaka Insan 

Banjarmasin satu orang. Data juga diperoleh melalui wawancara dengan 

pasien miskin sebanyak 10 pasien. 

6. Metode Sampling 

Metode sampling dalam penelitian ini menggunakan metode non-

probability sampling yakni purposive sampling.Pengambilan sampel secara 

purposive sampling didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang 

dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya.26 Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

                                                           
26 Soekidjo Notoatmodjo, 2014,  Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 

124-125. 
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ini  dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara kepada responden 

dan narasumber. Responden dalam penelitian ini yaitu: pasien yang pernah 

dirawat di RSU Suaka Insan, berjumlah 10 orang.  Narasumber  dalam 

penelitian ini yaitu: Ketua Yayasan Suaka Insan Kesehatan, Direktur dan 

Administrator RSU Suaka Insan Banjarmasin dengan jenis pertanyaan 

terbuka. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara 

yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari 

permasalahan.Wawancara dimaksudkan melakukan tanyajawab secara 

langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk 

mendapatkan informasi27. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan 

panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya sehingga proses 

tanyajawab dalam wawancara terarah sesuai dengan tujuan penelitian. 

7. Metode Analisis Data 

Analisis data yang  digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis 

kualitatif adalah suatu caraanalisis hasil penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analistis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden dan 

narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, 

yang diteliti dan pelajari sebagai sesuatu yang utuh28. Penerapan metode 

analisis secara kualitatif ini dilakukan dalam hubungannya dengan mencari 

keterkaitan antara data-data yang telah didapatkan melalui wawancara 

dengan responden dan narasumber yang terkait mengenai pelaksanaan 

                                                           
27 Mukti Fajar,  Op.Cit, hlm. 161.  
28Ibid. hlm. 192.  
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fungsi sosial Rumah Sakit dalam menyediakan fasilitas pelayanan bagi 

masyarakat miskin,  kemudian diuraikan dan disusun secara sistematis 

sesuai dengan bahasa penulis agar mudah dipahami sesuai dengan rumusan 

masalah yang diajukan. Sesudah data selesai dianalisis, maka hasilnya 

disajikan secara deskriptif mengenai gambaran lengkap aspek hukum 

pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam menyediakan fasilitas 

pelayanan bagi masyarakat miskin berdasarkan PMK Nomor 4 Tahun 2018 

tentang kewajiban Rumah Sakit dan kewajiban pasien, khususnya pasal 9 

dan pasal 10 lalu menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan dalam 

penelitian ini. 

G. Penyajian Tesis 

Penyajian tesis ini disajikan dalam  empat bab yang tersusun sebagai 

berikut: 

Bab I berisi pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran 

yang terdiri atas kerangka konsep dan kerangka teori, metodologi penelitian, 

dan penyajian tesis. 

Bab II berisi tinjauan Pustaka, yang memuat mengenai pengertian 

berdasarkan obyek yang diteliti dan digunakan untuk menganalisis 

permasalahan, antara lain: fungsi sosial,Rumah Sakit, sarana pelayanan 

kesehatan, dan masyarakat miskin. 

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini memuat 

hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan tidak terpecah 
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menjadi sub-sub tersendiri29, terdiri atas: hasil penelitian yang disajikan dalam 

bentuk uraian dikuatkan dengan tabel, foto/gambar dan pada pembahasan 

berupa uraian analisis dan penjelasan secara kualitatif terhadap masalah yang 

diteliti yaitu ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 PMK Nomor 4 Tahun 2018.  

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang mungkin 

dapat bermanfaat bagi pelaku kebijakan, kalangan akademisi, dan juga Rumah 

Sakit dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan harapan dan tujuan dari 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang,Op.Cit, hlm. 16. 


