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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia melindungi kesejahteraan sosial rakyatnya. Hal 

tersebut tertuang dalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia dan Pasal 34 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan tugas negara untuk 

memelihara fakir miskin dan mengembangkan jaminan sosial untuk rakyat.  

Jaminan sosial merupakan suatu skema yang melembaga dengan 

tujuan menjamin seluruh rakyat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidup yang layak. Jaminan sosial dalam Pasal 9 butir 1 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk 

menjamin fakir miskin, lansia terlantar dan lain-lain. Bentuk jaminan sosial 

yang diberikan sesuai Pasal 9 butir 2 UU Kesejahteraan Sosial adalah berupa 

asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. 

Asuransi kesejahteraan sosial diatur secara khusus dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN). Program SJSN diselenggarakan oleh badan hukum khusus yaitu 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam menyelenggarakan 

jaminan sosial, BPJS berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang BPJS.  

Salah satu jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS adalah Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN). Ketentuan mengenai JKN lebih lanjut diatur 
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dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan. JKN bertujuan menjamin peserta agar mendapatkan 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kebutuhan dasar kesehatan. Peserta 

JKN meliputi semua orang yang membayar iuran dan peserta Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah. Manfaat kesehatan dari JKN antara lain 

pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

Peningkatan kesehatan lansia adalah salah satu prioritas Indonesia 

bersama negara-negara di Asia Tenggara dalam South-East Asia Regional 

Office (SEARO).
1
 Indonesia merupakan lima besar negara yang memiliki 

jumlah lansia terbanyak di dunia. Batas usia seseorang disebut lansia adalah 

usia 60 tahun ke atas. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah lansia 

di Indonesia sekitar 18,1 juta jiwa (7,6% dari total penduduk) dan meningkat 

pada tahun 2017 yaitu sekitar 9,03%.
1,2

 

Lansia merupakan kelompok usia yang rentan terserang berbagai 

penyakit seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit kronis dan degenatif 

lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kesakitan lansia di 

Indonesia pada tahun 2013 sekitar 24,8% dan meningkat pada tahun 2015 

yaitu sekitar 28,6%.
2
 Kemunduran fungsi tubuh disertai munculnya penyakit 

menyebabkan lansia menjadi tidak produktif dan tidak dapat mencari nafkah. 

Padahal mereka membutuhkan pelayanan kesehatan kontinu dengan biaya 

yang tidak sedikit. Akibatnya lansia dapat menjadi beban bagi keluarga, 

masyarakat dan negara. Beberapa lansia akhirnya tinggal di panti wredha 

dengan berbagai latar belakang meliputi keputusan diri sendiri, keputusan 

                                                           
1
 Kementerian Kesehatan RI, 2015, Pelayanan Dan Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut. 

2
 Kementerian Kesehatan RI, 2017, Analisis Lansia di Indonesia, Jakarta: Pusat Data dan 

Informasi. 
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keluarga atau lansia terlantar yang dibantu oleh Dinas Sosial.
3
 Pelayanan 

lansia di panti wredha diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia. 

Dalam upaya peningkatan kesejahteraaan lansia, Pemerintah Daerah 

membuat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam Pasal 5 

disebutkan bahwa lansia memiliki hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan 

sosial. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan 

lansia melalui pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 

Sebagai tindak lanjut Perda Jateng, Gubernur mengeluarkan Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah Kota Semarang berkewajiban 

memelihara kesehatan lansia dan menjamin perlindungan sosial bagi lansia 

yang tidak mampu. Bantuan yang diberikan sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah. Dalam Pasal 38 Pergub tersebut disebutkan bahwa 

pendanaan penyelenggaraan penanganan lansia di daerah bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Kota Semarang berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia tahun 2017, memiliki persentase jumlah lansia terbanyak kedua di 

Indonesia yaitu 12,59%.
4
 Akan tetapi, masih banyak lansia belum memiliki 

jaminan kesehatan terutama karena miskin. Menurut data Badan Pusat 

Statistik 2017, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk miskin sekitar 

                                                           
3
 Dwiharini Puspitaningsih, Adaptasi Diri Pada Lansia Di Panti Werdha Mojopahit Mojokerto, 

Jurnal Hospital Majapahit 6(2):40-50. 
4
 Kementerian Kesehatan RI, 2017, op.cit, h.2. 
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80.860 jiwa (4,62%).
5
 Jumlah warga Semarang yang telah terdaftar sebagai 

peserta JKN menurut data BPJS Kesehatan Cabang Semarang hingga 30 

September 2017 sebanyak 1.472.500 peserta dari total penduduk sebanyak 

1.648.279 jiwa (89,3%).
6
  

Peran Pemerintah Kota Semarang dalam menyelenggarakan kesehatan 

lansia salah satunya melalui Jaminan Kesehatan Daerah Semarang yang diatur 

dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Program ini merupakan jaminan 

kesehatan terintegrasi JKN, khusus warga Semarang, dengan manfaat 

mendapatkan pelayanan kesehatan kelas 3 di fasilitas kesehatan yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi menjadi peserta 

Jaminan Kesehatan Daerah Semarang adalah domisili di Semarang minimal 6 

bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
7
 

Jumlah panti wredha di Kota Semarang berdasarkan data Dinas Sosial 

Kota Semarang terdapat 1 panti milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 

beberapa panti milik Swasta.
8
 Panti wredha milik Pemerintah maupun Swasta 

menyediakan pelayanan kesehatan bagi lansia. Pelayanan kesehatan yang ada 

di panti berupa kunjungan dokter rutin per minggu, perawatan harian oleh 

perawat, kunjungan tidak rutin dari beberapa instansi kesehatan dan lain-lain.  

Profil lansia di panti wredha milik Pemerintah terdiri dari lansia yang 

tidak memiliki keluarga, tidak mampu atau terlantar yang ditampung oleh 

Dinas Sosial. Seluruh kebutuhan lansia termasuk pelayanan kesehatan dibiayai 

                                                           
5
 Badan Pusat Statistik, 2016, Indikator Kemiskinan di Kota Semarang. 

6
 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2017, Kota Semarang Menuju Universal Health Coverage. 

7
 Dinas Kesehatan Semarang, 2018, Pelayanan UHC. 

8
 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2014, Daftar Panti Sosial Swasta Kota Semarang per 2013. 
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oleh Pemerintah. Jaminan kesehatan lansia di panti milik Pemerintah 

umumnya diikutsertakan dalam JKN dengan iuran dibiayai oleh Pemerintah 

Pusat, maupun Jaminan Kesehatan Daerah Semarang yang dibiayai oleh 

Pemerintah Kota Semarang.   

Profil lansia di panti wredha Swasta di Kota Semarang berbeda-beda. 

Umumnya lansia masih memiliki keluarga, tetapi tidak mampu mengurus. 

Beberapa panti wredha swasta di Semarang menarik iuran per bulan dari 

keluarga sebagai biaya perawatan lansia di panti. Bila lansia sakit dan dirawat 

di RS, maka pembiayaan ditanggung oleh keluarga lansia. Tidak semua lansia 

memiliki jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan umumnya dibiayai oleh 

keluarga lansia. Hanya beberapa panti wredha milik yayasan sosial tertentu 

yang menampung lansia tidak mampu dan mendapat bantuan dari Pemerintah.  

Penelitian terkait perlindungan jaminan sosial lansia pernah dilakukan 

di kota lain yaitu Kediri. Hasil penelitian tersebut yaitu belum terlaksananya 

pemenuhan jaminan sosial lansia terlantar di panti wredha. Hal itu disebabkan 

karena peraturan daerah kurang, keterbatasan dana dan kepedulian dari 

Pemerintah.
9
 Penelitian mengenai perlindungan jaminan kesehatan lansia di 

panti wredha belum pernah dilakukan di Kota Semarang. Penelitian ini lebih 

ditekankan pada perlindungan hak atas jaminan kesehatan lansia yang 

terlantar atau tidak mampu di panti wredha, dan membahas mengenai peran 

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. 

Berdasarkan uraian di atas, Kota Semarang memiliki jumlah lansia 

terbanyak kedua di Indonesia dan banyak lansia yang belum memiliki jaminan 

                                                           
9
 Wijaya AD, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan 

Publik, Jurnal Hukum. 
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kesehatan. Lansia, terutama yang terlantar, tidak mampu mencari nafkah 

padahal kelompok usia tersebut memiliki keterbatasan fisik dan rentan sakit 

sehingga memerlukan pelayanan kesehatan kontinu. Oleh karena itu perlu 

dilindungi hak jaminan kesehatannya oleh Pemerintah. Lansia yang terlantar 

atau tak mampu di Semarang ditampung di panti wredha milik Pemerintah dan 

Yayasan tertentu. Hal itu membuat peneliti tertarik meneliti Perlindungan Hak 

atas Jaminan Kesehatan Lansia di Panti Wredha Kota Semarang. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Masalah dibatasi mengenai perlindungan hak atas jaminan kesehatan 

lansia di panti wredha di wilayah Kota Semarang. Pembatasan jaminan 

kesehatan terutama dalam hal kepesertaan. Pembatasan lansia terutama lansia 

yang terlantar atau tidak mampu, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. 

Pembatasan pada panti wredha milik Pemerintah dan Yayasan Sosial di Kota 

Semarang, yang khusus menampung lansia terlantar atau tidak mampu. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan hak atas jaminan 

kesehatan lansia di panti wredha?  

2. Bagaimana implementasi pengaturan hukum terhadap perlindungan hak 

atas jaminan kesehatan lansia di panti wredha Kota Semarang? 
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3. Apa saja hambatan dalam implementasi terhadap perlindungan hak atas 

jaminan kesehatan lansia di panti wredha Kota Semarang dan bagaimana 

cara mengatasi hambatan tersebut?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan gambaran pengaturan hukum terhadap perlindungan 

hak atas jaminan kesehatan lansia di panti wredha. 

2. Untuk mendapatkan gambaran implementasi pengaturan hukum terhadap 

perlindungan hak atas jaminan kesehatan lansia di panti wredha Kota 

Semarang.  

3. Untuk mendapatkan gambaran hambatan dalam implementasi terhadap 

perlindungan hak atas jaminan kesehatan lansia di panti wredha Kota 

Semarang dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan ilmu pengetahuan di bidang hukum kesehatan. 

b. Memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah, 

sebagai pembuat kebijakan dalam perlindungan hak atas jaminan 

kesehatan lansia di panti wredha di wilayahnya. 

b. Memberikan informasi pada masyarakat dan pihak terkait mengenai 

perlindungan hak atas jaminan kesehatan lansia di panti wredha. 
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F. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konsep 

 

  

Sila ke-5 Pancasila  
Pasal 34 UUD 1945 

HAMBATAN & 
FAKTOR YANG 
BERPENGARUH 

(YURIDIS & SOSIAL) 
IMPLEMENTASI  

JAMINAN KESEHATAN 
 UU NO 40 TH 2004 TTG SJSN 
UU NO 24 TH 2011 TTG BPJS 

KESEJAHTERAAN SOSIAL 
UU NO 13 TH 1998  TTG KESEJAHTERAAN LANSIA 
UU NO 11 TH 2009 TTG KESEJAHTERAAN SOSIAL 

UU NO 36 TH 2009 TTG KESEHATAN 

PERPRES NO 82 TH 2018 TTG JKN 

PP NO 43 TH 2004 TTG PELAKSANAAN UPAYA 
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANSIA 

PP NO 39 TH 2012 TTG PENYELENGGARAAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 

PERATURAN DAERAH 
PERDA JATENG NO 6 TH 2014 TTG PENYELENGGARAAN 

KESEJAHTERAAN LANSIA,  
PERGUB JATENG NO 38 TH2015 TTG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERDA NO 6 TH 2014 
PERWAL 43 TH 2017 TTG PENYELENGGARAAN JAMINAN 

KESEHATAN 

PERMENSOS NO 19 TH 2012 TTG 
PEDOMAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA 
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2. Kerangka Teori 

Hak melekat pada diri setiap orang sejak dilahirkan. Hal tersebut 

berarti bahwa setiap orang memiliki hak tanpa terkecuali atau tanpa 

memandang ras, etnis, agama, bangsa dan status lainnya. Pengertian hak 

adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan atas sesuatu, berbuat 

sesuatu, atau menuntut sesuatu, derajat/martabat, atau wewenang menurut 

hukum.
10

 Hak asasi manusia (HAM) melekat pada setiap orang secara 

alamiah atau sebagai hak dasar yang tidak dapat dicabut karena dirinya 

adalah manusia (human being). HAM dipandang sebagai prasarat dasar 

untuk keberadaan martabat manusia (human dignity).
11

  

 HAM berlaku secara universal dan diakui secara international 

dalam Universal Declaration of Human Rights oleh PBB tahun 1948. 

Pasal 1 Deklarasi tersebut disebutkan bahwa setiap manusia dilahirkan 

merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Dalam Konvensi ILO 

(International Labour Organization) Nomor 102 Tahun 1952 tentang 

Standar Minimal Jaminan Sosial disebutkan bahwa semua negara di dunia 

perlu memberi perlindungan hak kepada setiap warga negaranya.
12

 

Indonesia melindungi hak-hak asasi manusia seperti tertuang dalam 

berbagai regulasi mulai dari Pancasila, UUD 1945, UU hingga Peraturan 

Daerah. Dalam UU HAM, Pemerintah memiliki kewajiban untuk 

melindungi hak asasi setiap manusia tanpa kecuali. Pengingkaran terhadap 

hak-hak asasi manusia berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Apabila 

                                                           
10

 Kamus Besar Bahasa Indonesia [Online], op.cit. 
11

 Sepulveda M, et al, 2004, Human Rights Reference Book, Costa Rica: University for Peace. 
12

 Organisasi Perburuhan Internasional, 2008, Konvensi ILO No. 102Tahun 1952 mengenai 

(Standar Minimal) Jaminan Sosial, Jakarta: ILO. 
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ada pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, baik disengaja maupun 

tidak, dapat dikenai sanksi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.  

HAM memiliki beberapa prinsip meliputi prinsip universal, tidak 

dapat dicabut, tak bisa dibagi, saling bergantung dan terkait, kesetaraan 

dan non-diskriminasi. Prinsip kesetaraan (equality) menekankan bahwa 

manusia memiliki kedudukan yang setara dalam hukum atau mendapat 

perlakuan hukum yang setara. Prinsip non-diskriminasi berarti perlakuan 

hukum setara, tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, 

usia, bahasa, orientasi seksual, agama, politik, asal kebangsaan, kecacatan, 

properti, kelahiran atau status lainnya.
13

 Prinsip kesetaraan dan non-

diskriminasi tertuang dalam sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan sosial  

bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selain itu dalam Pasal 3 butir 3 UU HAM 

yaitu “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” 

Beberapa hak yang dilindungi di Indonesia antara lain hak atas 

kesehatan dan hak atas pelayanan kesehatan seperti tertuang dalam Pasal 

28H UUD 1945. Selain itu dalam Pasal 5 butir 2 UU Kesehatan bahwa 

“Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan 

yang aman, bermutu, dan terjangkau.” Dalam rangka menyediakan 

pelayanan kesehatan tersebut, Pemerintah berupaya mengembangkan 

jaminan kesehatan sosial sesuai dengan Pasal 34 butir 2 UUD 1945 bahwa 

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu”.  

                                                           
13

 United Nations Staff College Project, 2000, Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff, 

United Nations, OHCHR. 
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Masyarakat lemah meliputi lansia, anak-anak, fakir miskin, dan 

penyandang cacat dilindungi di Indonesia. Pengertian lansia yaitu usia 60 

tahun atau lebih.
14

 Lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai Pasal 5 UU Kesejahteraan 

Lanjut Usia. Lansia juga memiliki hak atas pelayanan kesehatan dan 

perlindungan sosial seperti tertuang dalam PP Nomor 43 Tahun 2004 

tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.  

Lansia rentan mengalami berbagai masalah baik fisik, psikis, dan 

sosial ekonomi. Lansia mengalami kemunduran fungsi tubuh dan rentan 

terserang berbagai penyakit sehingga membutuhkan biaya pengobatan 

yang cukup banyak. Dengan keterbatasan fisik dan adanya penyakit 

membuat lansia menjadi tidak mampu bekerja atau memenuhi kebutuhan 

hidupnya, termasuk pemeliharaan kesehatan. Akhirnya lansia cenderung 

hidup bergantung pada orang lain dan menjadi beban bagi keluarga 

sehingga beberapa lansia menjadi terlantar dan tinggal di panti wredha.
15

 

Panti wredha adalah tempat pelayanan lanjut usia dengan sistem 

pengasramaan. Panti wredha berdasarkan Pasal 6 Permensos Nomor 19 

Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia dikelola oleh 

Pemerintah maupun masyarakat/Swasta. Panti wredha milik Pemerintah 

menampung lansia yang terlantar atau tidak mampu. Seluruh kebutuhan 

hidup lansia tersebut menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah. Panti 

wredha milik Swasta atau Yayasan bervariasi. Ada panti yang menerapkan 

                                                           
14

 World Health Organization, 2018, Health situation and trend assessment, Elderly population 
15

 Andrew I Batavia, 2001, The Financial Vulnerability of People with Disabilities: Assessing 

Poverty Risks, The Journal of Sociology & Social Welfare 28(1):10. 
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sistem iuran pada lansia, dan ada pula panti wredha milik Yayasan Sosial 

yang bersedia menampung lansia terlantar atau tidak mampu secara gratis. 

Lansia di panti wredha dilindungi oleh Pemerintah dalam hal 

jaminan sosial. Jaminan sosial sesuai Pasal 9 butir 1 UU Kesejahteraan 

Sosial diberikan pada lansia terlantar atau tidak mampu sosial ekonomi, 

dengan tujuan agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jaminan sosial 

merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang diberikan negara guna 

menjamin rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. 

Penyelenggaraan jaminan sosial dalam UU SJSN dilakukan berdasarkan 

asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial. Salah satu bentuk jaminan 

sosial yang diberikan Pemerintah sesuai Pasal 10 butir 2 PP Nomor 39 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah dalam 

bentuk asuransi kesejahteraan sosial.  

Asuransi merupakan suatu pertanggungan atau perjanjian antara 

dua pihak dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran dan pihak 

yang lain berkewajiban memberikan jaminan kepada pembayar iuran 

apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak satu.
16

 Asuransi kesejahteraan 

sosial diberikan dalam bentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

SJSN terdiri dari jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun dan 

kematian. 

Pemerintah menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program JKN dalam 

                                                           
16

 Kamus Besar Bahasa Indonesia [Online], op.cit. 



14 
 

Pasal 9 UU SJSN diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan 

prinsip ekuitas. Program JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan 

sesuai dalam Pasal 9 butir 1 UU BPJS. BPJS Kesehatan memiliki kantor 

pusat di ibukota dan memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor 

cabang di kabupaten/kota. 

Peserta JKN adalah orang yang telah membayar iuran (non-PBI) 

dan iurannya dibayar oleh Pemerintah (Penerima Bantuan Iuran/PBI). 

Peserta non-PBI merupakan peserta yang membayar iuran sendiri atau 

dibayar oleh pemberi kerja. Peserta PBI ditetapkan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai Pasal 3 

Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peserta PBI 

dalam PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan, meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu. Fakir 

miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata 

pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak 

mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya 

dan/atau keluarganya. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai 

sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi 

kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi 

dirinya dan keluarganya. 

Pemerintah Daerah memiliki peran tersendiri dalam pengaturan 

jaminan kesehatan yang terintegrasi JKN. Kota Semarang sebagai kota 

dengan jumlah lansia kedua terbanyak di Indonesia, memiliki Jaminan 

Kesehatan Daerah Semarang yang diatur dalam Perwal Semarang Nomor 
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43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Jaminan 

Kesehatan Daerah Semarang adalah jaminan kesehatan yang terintegrasi 

JKN, diberikan khusus untuk warga Kota Semarang dengan manfaat 

pelayanan kesehatan kelas 3 di fasilitas kesehatan yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan.
17

  

Lansia di panti wredha tidak disebutkan secara eksplisit sebagai 

peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI). Akan tetapi lansia di panti 

wredha milik Pemerintah dan Yayasan sosial tertentu pada umumnya 

merupakan lansia terlantar atau tidak mampu, yang merupakan tanggung 

jawab Pemerintah. Kewajiban pemerintah dalam Pasal 18 butir 1 UU 

BPJS adalah mendaftarkan PBI sebagai Peserta ke BPJS. 

Lansia di panti wredha dapat mendaftar sebagai peserta Jaminan 

Kesehatan Daerah Semarang. Syarat pendaftaran dalam Perwal Semarang 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan adalah domisili di Kota Semarang 

minimal 6 bulan yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Akan tetapi hal 

tersebut tidak berlaku bagi beberapa lansia di panti wredha yang berasal 

dari luar kota Semarang. 

Berdasarkan teori di atas, maka hak atas jaminan kesehatan bagi 

lansia terlantar dipenuhi oleh Pemerintah dalam bentuk kepesertaan JKN 

dan pelayanan kesehatan. Akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan, 

masih banyak lansia di panti wredha milik Pemerintah atau Yayasan 

belum terdaftar dalam JKN sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu 

diperlukan penelitian mengenai perlindungan hak atas jaminan kesehatan 

                                                           
17

 Dinas Kesehatan Semarang, 2018, op.cit. 
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lansia di panti wredha Kota Semarang untuk menemukan solusi dari 

kesenjangan antara teori dan pelaksanaan yang ada di lapangan. Hal itu 

mengingat lansia adalah kelompok yang memerlukan pelayanan kesehatan 

kontinu namun secara sosial ekonomi tidak mampu memenuhi 

kebutuhannya, sehingga hak jaminan kesehatan lansia perlu dilindungi. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis 

(socio-legal approach) adalah penelitian yang membahas aspek yuridis 

dan sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu.
18

 Dalam penelitian ini 

diteliti data sekunder berupa regulasi dan teori mengenai perlindungan hak 

atas jaminan kesehatan lansia di panti wredha Kota Semarang, kemudian 

dilakukan pengambilan data primer di lapangan untuk menganalisis 

implementasi dari peraturan dan teori yang ada. 

Pendekatan yuridis dilakukan melalui peraturan atau kebijakan 

yang ada di Indonesia dan lebih khusus di Kota Semarang mengenai 

jaminan kesehatan lansia di panti wredha. Pendekatan sosiologis dilakukan 

melalui penelitian di lapangan untuk mengetahui bagaimana implementasi 

perlindungan hak atas jaminan kesehatan lansia di panti wredha Kota 

Semarang serta mengetahui hambatan yang ada dan berbagai upaya yang 

telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. 

                                                           
18

 Agnes Widanti, Endang Wahyati, Trihoni Nalesti Dewi, Hermawan Pancasiwi, 2015, Petunjuk 

Penulisan Usulan dan Tesis, Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum 

Kesehatan, Fakultas Pascasarja Unika Soegijapranata. 
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2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif 

artinya menggambarkan frekuensi terjadinya gejala hukum, peristiwa 

hukum, karakteristik gejala hukum atau frekuensi adanya hubungan antara 

gejala maupun peristiwa hukum satu dengan yang lain.
19 

Pada penelitian 

ini, peneliti akan mengkaji regulasi mengenai perlindungan hak atas 

jaminan kesehatan lansia di panti wredha Kota Semarang dan mengkaji 

mengenai teori-teori hukum yang berkaitan melalui berbagai literatur. 

Selanjutnya melalui penelitian lapangan, peneliti akan membahas 

mengenai pelaksanaan dari peraturan-peraturan maupun teori-teori yang 

ada. Lalu membahas mengenai hambatan dalam pelaksanaan tersebut dan 

membahas berbagai upaya yang telah dilakukan berbagai pihak dalam 

mengatasi hambatan tersebut. Data penelitian baik primer maupun 

sekunder akan dianalisis secara kualitatif. 
 

 

3. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah pemberian arti dari konsep atau variabel 

yang digunakan dalam penelitian, atau penjelasan tentang variabel cara 

pengumpulannya yang digunakan dalam penelitian.
19

 Definisi operasional 

dalam penelitian ini antara lain: 

a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak 

asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 

                                                           
19
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diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.
20

 

b. Hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan atas sesuatu, 

berbuat sesuatu, atau menuntut sesuatu (KBBI). 

c. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar 

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang 

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan 

kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah (Perpres Jaminan Kesehatan). Dalam 

penelitian ini, hak jaminan kesehatan yang dimaksudkan adalah 

sebagai asuransi kesehatan, atau lebih ditekankan dalam hal 

kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan 

Kesehatan Daerah Semarang. 

d. Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) 

tahun atau lebih (UU Kesejahteraan Lansia). Lansia yang dimaksud 

dalam penelitian ini terutama lansia terlantar atau tidak mampu. 

e. Panti Wredha atau panti jompo adalah rumah tempat mengurus dan 

merawat orang jompo/lanjut usia (KBBI).  

 

4. Jenis Data 

Jenis-jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti sendiri secara 

langsung melalui pengamatan, survey, dan lain-lain.
21

 Data dalam 

penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan 

responden. Narasumber dalam penelitian ini antara lain perwakilan 

Dinas Sosial Kota Semarang, perwakilan Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, dan perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Semarang. 

Responden dalam penelitian ini adalah kepala atau pengurus panti 

wredha, serta lansia yang tinggal di panti wredha. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber 

yang telah ada seperti buku, kamus, hasil penelitian, peraturan-

perundangan, dan lain-lain. Data sekunder dapat dibagi menjadi: 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas (autoritatif), berupa peraturan perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan 

perundang-undangan dan putusan hakim.
22, 23

 Bahan hukum primer 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 

                                                           
21

 Agnes Widanti, op cit, h.8 
22

 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. 
23

 Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. 
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c) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia  

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial 

f) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan  

g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan 

Lanjut Usia 

i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 

tentang Jaminan Kesehatan 

k) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial lanjut Usia 

l) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia 

m) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 6 Tahun 2014 



21 
 

n) Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata 

Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang 

o) Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata 

Kerja Dinas Sosial Kota Semarang 

p) Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau semua publikasi 

tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, dapat 

berupa buku teks, kamus  hukum, jurnal hukum, komentar-

komentar atas putusan hakim dan lain-lain.
24, 25 

Bahan hukum 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku, 

artikel, dan jurnal yang sesuai dengan topik penelitian. 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan 

sekunder, meliputi kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
26

 Bahan 

hukum tersier dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka adalah metode 

pengumpulan data untuk mencari data sekunder.
27

 Dalam penelitian ini, 

peneliti mencari sumber pustaka dari regulasi yang ada di Indonesia dan 

literatur yang terkait dengan perlindungan hak atas jaminan kesehatan 

lansia di panti wredha.  

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data untuk mencari 

data primer melalui observasi, wawancara, kuesioner, survey atau Focus 

Grup Discussion. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan 

pengisian kuesioner dengan narasumber dan responden untuk 

mendapatkan data primer. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya 

jawab langsung antara peneliti dengan narasumber yaitu perwakilan Dinas 

Sosial Kota Semarang, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Semarang dan 

perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Semarang, serta responden yaitu 

kepala/pengurus panti wredha dan/atau lansia di panti wredha di Kota 

Semarang.  

 

6. Lokasi Penelitian dan Metode Sampling 

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Semarang. Penelitian berlokasi 

di Kantor Dinas Sosial Kota Semarang, Kantor Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, Kantor BPJS Cabang Semarang dan tiga Panti Wredha di 

Semarang. 
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Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik non-

probabilitas tipe purposive. Non-probabilitas adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Purposive adalah teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel atas 

pertimbangan tertentu atau sesuai bidang ilmu yang sedang diteliti.  

Sampel dalam penelitian ini adalah tiga panti wredha di Kota Semarang 

yang menampung lansia terlantar atau tidak mampu, meliputi satu panti 

milik Pemerintah yaitu Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU) 

Pucang Gading Semarang dan dua panti milik Swasta yaitu Panti Wredha 

Harapan Ibu dan Panti Wredha Rindang Asih II Bongsari Semarang 

 

7. Metode Penyajian Data 

Metode penyajian data dilakukan secara kualitatif. Metode 

kualitatif yaitu penyajian data tidak dengan angka. Setelah data primer dan 

sekunder dikumpulkan, maka data diperiksa kembali kesesuaian dengan 

fakta. Selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk narasi 

yang sistematis. 

 

8. Metode Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. 

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan 

angka atau kuantitas.
28

 Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui 
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bagaimana implementasi perlindungan hak atas jaminan kesehatan lansia 

di panti wredha Kota Semarang, hambatan yang ada dalam implementasi  

dan upaya mengatasi hambatan tersebut. Data primer yang didapatkan dari 

wawancara dengan narasumber dan responden dibandingkan dengan data 

sekunder yaitu teori-teori dan peraturan-peraturan yang ada. Data 

selanjutnya dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi, dan ditarik 

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian. 

 

H. Sistematika Penyajian Tesis 

Sistematika penyajian tesis ini sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, 

kerangka teori dan metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, definisi operasional, jenis data, metode 

pengumpulan data, lokasi penelitian, metode sampling, metode penyajian data, 

metode analisis data dan rencana penyajian tesis. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi uraian sistematis tentang kata-kata 

kunci yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah. Penjelasan 

mengenai definisi dan lain-lain didapatkan dari berbagai sumber pustaka 

meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur lain. Bab 

ini terdiri dari perlindungan hak, hak asasi manusia, hak lansia, hak jaminan 

kesehatan, panti wredha dan teori peran. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab hasil penelitian 

akan membahas mengenai hasil wawancara dengan narasumber dan responden 
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penelitian. Pada bab pembahasan akan membahas pengaturan perlindungan 

hak atas jaminan kesehatan lansia di panti wredha Kota Semarang, 

pelaksanaan, dan hambatan dalam pelaksanaan serta cara mengatasi tersebut. 

Hasil penelitian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi. Pembahasan 

berupa uraian analisis dan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti. 

Bab IV Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah 

pernyataan singkat dari hasil penelitian dan jawaban dari permasalahan 

penelitian. Saran adalah rekomendasi yang dirumuskan peneliti berdasarkan 

hasil penelitian. Saran ditujukan pada semua pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan perlindungan hak atas jaminan kesehatan lansia di panti wredha 

Kota Semarang. 

Bab Akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka 

berupa sumber kepustakaan yang disusun menggunakan metode Vancouver. 

Lampiran berupa data-data yang melengkapi uraian dalam bab-bab diatas. 

Lampiran yang akan disajikan dalam penelitian ini meliputi ethical clearance 

penelitian, surat permohonan penelitian, surat izin penelitian, informed 

consent penelitian, kuesioner pertanyaan wawancara, dan data-data lain yang 

diperlukan. 


