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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang langsung

diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati,

sehingga tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat

mencabutnya. Hak ini sifatnya mendasar (fundamental) bagi hidup dan

kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa lepas dari

kehidupan manusia.1 Salah satu jenis HAM adalah kesehatan, hal tersebut

juga dinyatakan pada instrumen Internasional melalui Pasal 25 Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 berbunyi :

(1) 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.

(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan
istimewa. Semua anak yang dilahirkan di dalam maupun di luar
perkawinan, harus mendapatkan perlindungan sosial yang sama.

Hak atas kesehatan bagi masyarakat Indonesia terdapat pada Pasal

28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak

atas kesehatan juga terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36

1Masyhur Effendi, 1994, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional
dan Internasional, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal : 3
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Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan

Undang-Undang Kesehatan) berbunyi “Setiap orang berhak atas

kesehatan”.

Guna memenuhi hak atas kesehatan tersebut maka Pemerintah

memiliki tanggung jawab yang diatur pada Pasal 19 Undang-Undang

Kesehatan berbunyi “ Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan

segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan

terjangkau”. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan melaksanakan

rangkaian kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan

masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan ini dilaksanakan melalui

kegiatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan

penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.2

Pemerintah berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang

bermutu, aman dan terjangkau dengan menyelenggarakan Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN). SJSN memiliki beberapa jenis program antara lain

: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan

pensiun dan jaminan kematian. Jaminan Kesehatan diberlakukan oleh

Pemerintah dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan

dasar kesehatan. Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan SJSN terdapat

pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN).

2 Hapsara Habib Rachmat, 2015, Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat, Yogyakarta :
UGM, hal : 5
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Awal mula adanya Jaminan Kesehatan di Indonesia adalah adanya

kesepakatan global yang dilakukan oleh beberapa Negara di Dunia yang

mengambil inisiatif untuk mengembangkan jaminan sosial termasuk pada

Jaminan Kesehatan bagi semua penduduknya, disebut dengan Universal

Health Coverage (UHC). Adapun pengertian dari UHC atau cakupan

kesehatan semesta adalah sistem kesehatan dimana setiap warga negara di

dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bermutu dan dibutuhkan

dengan biaya yang terjangkau.3

Sesuai dengan kesepakatan global tersebut Indonesia menjadikan

UHC atau cakupan kesehatan semesta sebagai target dari program BPJS

Kesehatan yang pelaksanaannya diatur pada Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai

tindak lanjut dari Undang-Undang SJSN. Jaminan sosial ini bersifat wajib

(mandatory) bagi seluruh masyarakat Indonesia, hal tersebut tertuang pada

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan berbunyi “Setiap orang

berkewajiban turut serta dalam program Jaminan Kesehatan sosial”.

Sehingga seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali diharapkan

turut serta dalam program jaminan kesehatan.

Program UHC telah diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia,

termasuk di Kota Semarang. Sejak 1 Nopember 2017 Pemerintah Daerah

Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang

3 Buletin BPJS Kesehatan, 2016, Pentingnya Dukungan Pemda Untuk Mencapai Universal
Health Coverage, Jakarta : BPJS Kesehatan, hal : 3
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menyelenggarakan program Universal Health Coverage (UHC) yaitu

Jaminan Kesehatan bagi seluruh warga Kota Semarang untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP) dan pelayanan di rumah sakit Kelas III yang dikelola oleh BPJS

Kesehatan.4 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Program UHC di Kota

Semarang menggunakan dasar Peraturan Walikota Semarang Nomor 43

Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan ( Perwal PJK).

Pada ketentuan tersebut diatur tentang pelaksanaan pelayanan

menggunakan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang yang dijelaskan pada

masing-masing Pasal sebagai berikut :

1) Pasal 4 ayat (2) huruf c berbunyi “Peserta PBI Jaminan Kesehatan
Daerah yaitu peserta PBI yang iuran kesehatannya dibebankan pada
Pemerintah Kota Semarang”.

2) Pasal 5 yang dijelaskan pada masing-masing ayat sebagai berikut :
(1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah meliputi :

a. Masyarakat yang berdomisili di Kota Semarang yang bukan
peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pemerintah Pusat
dan Provinsi.

b. Peserta PBPU Kelas I dan Kelas II yang menunggak iuran
Jaminan Kesehatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dapat
dialihkan ke peserta PBI daerah Kelas 3.

c. Peserta PBPU Kelas III yang menunggak iuran Jaminan
Kesehatan selama 1 (satu) bulan dialihkan ke peserta PBI
Daerah Kelas III

d. Bayi baru lahir dari peserta PBI daerah dan
e. Bayi baru lahir dari peserta PBPU Kelas I dan Kelas II

3) Pasal 11 yang dijelaskan pada masing-masing ayat sebagai berikut :
(1) Masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan dengan

klaim Pemerintah Daerah mendapat pelayanan rawat jalan dan
rawat inap di FKTP dan FKTRL yang bekerja sama dengan
Pemerintah Daerah.

4 Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2018, Pelayanan UHC, dapat diakses melalui :
http://dinkes.semarangkota.go.id/index.php/content/menu/21 (diakses pada tanggal 28
Desember 2018).
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(2) Masyarakat yang menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan, Peserta
PBI Jaminan Kesehatan Daerah dan Peserta Jaminan dengan klaim
Pemerintah Daerah mendapatkan pelayanan rawat inap Kelas III

(3) Hal teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur
dalam perjanjian kerja sama.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa masyarakat yang

berdomisili di Kota Semarang dapat menjadi peserta PBI Jaminan

Kesehatan Daerah (PBI APBD II) dengan memenuhi ketentuan yang telah

diuraikan di atas. Berdasarkan data di Dinas Kesehatan Kota Semarang

disebutkan bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki target peserta

UHC sebesar 95 % dari jumlah penduduk Kota Semarang . Jumlah

penduduk Kota Semarang yang telah terdaftar sebagai Peserta JKN

menurut data Dinas Kesehatan hingga 22 Januari 2019 sebanyak 1.591.610

jiwa atau 95,47 % dari total penduduk sebanyak 1.667.131 jiwa, sehingga

dapat dikatakan Kota Semarang sudah mencapai UHC.5

Cakupan pelayanan menggunakan Jaminan Kesehatan terhadap

1.591.610 jiwa dilayani oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS

Kesehatan yaitu sejumlah 17 rumah sakit di Kota Semarang. Sedangkan

pada program pembiayaan Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Kota

Semarang hanya memberikan pelayanan kesehatan Kelas III sementara

dari 17 rumah sakit tersebut berdasarkan data dan kondisi di lapangan

jumlah tempat tidur Kelas III yang tersedia hanya sejumlah 1.870.6

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara jumlah

5 Hasil wawancara dengan Ibu Y selaku Kasi Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota
Semarang, pada tanggal 22 Januari 2019.

6 Suara Merdeka, 2017, UHC Terkendala Kekurangan Ruang Rawat Inap, Semarang : Suara
Merdeka , dapat diakses melalui https://www.suaramerdeka.com/news/baca/16677/uhc-
terkendala-kekurangan-ruang-rawat-inap (diakses pada 27 Desember 2018)
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pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan sehingga

masih saja ada penduduk Kota Semarang yang tidak dapat menggunakan

manfaat Jaminan Kesehatan Peserta PBI APBD II karena kamar penuh dan

hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau tidak

terpenuhi.

Keterbatasan jumlah tempat tidur Kelas III juga terjadi di rumah

sakit Panti Wilasa Dr Cipto, merupakan rumah sakit milik swasta yang

memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN termasuk pada

peserta JKN PBI APBD II. Masih terdapat pasien peserta JKN yang tidak

mendapatkan pelayanan akibat keterbatasan jumlah kamar Kelas III. Hal

tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Dokter YC selaku

Direktur Pelayanan Medis RS Panti Wilasa Dr Cipto

“Bagi pasien JKN penerima bantuan iuran dari Pemerintah Kota
Semarang kami menyediakan ruang rawat inap Kelas III sesuai
dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Faktanya
ruang perawatan Kelas III selalu penuh sehingga pasien tersebut
terpaksa harus dirawat menggunakan fasilitas Kelas II dan Kelas I
sampai ruang perawatan Kelas III tersedia kembali, dan fasilitas naik
Kelas tersebut tidak dibebankan iuran tambahan bagi pasien”.7

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa permasalahan

keterbatasan ruang rawat inap Kelas III menjadi salah satu kendala

pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang, karena hak pasien

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan

menjadi terbatas.

7 Hasil wawancara dengan dokter YC selaku Direktur Pelayanan Medis RS Panti Wilasa Dr
Cipto, pada tanggal 3 Januari 2019
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Selain hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan KCU Semarang Dokter

Bimantoro menyatakan “Pemerintah Kota Semarang masih berhutang

sejumlah 6,3 miliar , tunggakan tersebut berasal dari tanggungan peserta

Penerima Bantuan Iuran (PBI) milik Pemerintah Kota Semarang”.8

Adanya tunggakan tersebut memberikan dampak terhadap pembayaran

klaim biaya pengobatan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS

Kesehatan tidak segera terbayar, sehingga hal ini menjadi beban bagi

rumah sakit. Dampak yang ditimbulkan adalah tidak terpenuhinya hak

rumah sakit untuk menerima imbalan jasa pelayanan seperti yang tertuang

pada Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

Tentang Rumah Sakit.

Untuk mengetahui dampak yang timbul akibat permasalahan tersebut

maka peneliti mencoba melakukan wawancara terhadap Ketua tim BPJS

Kesehatan di rumah sakit Panti Wilasa Dr Cipto Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara di rumah sakit Panti Wilasa Dr Cipto

Semarang diketahui bahwa rumah sakit belum menerima pembayaran

klaim jasa pelayanan pasien BPJS Kesehatan sejak bulan Juni 2018 hingga

bulan Desember 2018.9

Permasalahan terkait dengan pelayanan kesehatan bagi pasien

peserta PBI APBD II tidak hanya terjadi pada rumah sakit Kelas C saja

8 Budi Arista Romandhoni, 2018, BPJS Desak Pemkot Semarang Bayar Tagihan UHC,
Semarang : Metrotvnews, dapat diakses melalui
http://news.metrotvnews.com/read/2018/09/27/933801/bpjs-desak-pemkot-semarang-bayar-
tagihan-uhc (diakses pada 26 Desember 2018)

9 Hasil wawancara dengan Ibu DW selaku Ketua tim BPJS RS Panti Wilasa Dr Cipto pada
tanggal 3 Januari 2019.
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melainkan juga terjadi pada rumah sakit rujukan Kelas B permasalahan

yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala tim BPJS di

rumah sakit adalah

Permasalahan yang muncul di rumah sakit kami akibat dari adanya
program Jaminan Kesehatan bagi warga Kota Semarang adalah
pelayanan poliklinik menjadi sepi karena sebagian besar pelayanan
kesehatan diselenggarakan di FKTP, dan apabila rujukan harus
dilayani di rumah sakit Kelas C terlebih dahulu, walaupun pada
kenyataannya kuota di rumah sakit Kelas C tersebut penuh, namun di
daftar p-care (pelayanan rujukan online) kuota penerimaan pasien di
rumah sakit Kelas B tidak terbuka, sehingga FKTP tidak dapat
merujuk ke RS Kelas B. Akibatnya terjadi penumpukan pasien di
rumah sakit Kelas C dan tidak jarang pelayanan kesehatannya harus di
tunda karena kuota penuh, hal ini berdampak pada menurunnya
kesehatan pasien bahkan hingga kematian. 10

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan

Jaminan Kesehatan di Kota Semarang belum dapat meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat Kota Semarang secara optimal karena sistem

rujukan belum diatur secara khusus dan masih banyak timbul masalah-

masalah sosial terkait dengan kepentingan rumah sakit sebagai pemberi

pelayanan dan kepentingan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Adanya kesenjangan antara ketentuan yang mengatur pelaksanaan

Jaminan Kesehatan di Kota Semarang berupa Pasal 4 ayat (2) huruf c  dan

Pasal 11 ayat (2) Perwal PJK dengan kenyataan dilapangan berupa

keterbatasan ruang perawatan Kelas III dan kewajiban Pemerintah Daerah

untuk membayarkan iuran Jaminan Kesehatan belum sepenuhnya

terlaksana. Menjadi dasar bagi peneliti untuk memilih judul penelitian

10 Hasil wawancara dengan dr Bimo selaku Ketua Tim BPJS Kesehatan Rumah Sakit Islam
Sultan Agung Kota Semarang pada tanggal 4 Januari 2019
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tentang “Pelaksanaan Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017

Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Ditinjau Dari Peraturan

Perundang-undangan Jaminan Kesehatan”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Apakah Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dapat dijadikan landasan dalam

pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang?

2. Bagaimana kesiapan rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kepada

pasien pengguna jaminan kesehatan?

3. Kendala apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Perwal Kota

Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dapat dijadikan

landasan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui kesiapan rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan

kepada pasien pengguna jaminan kesehatan.

3. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Perwal

Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

pengetahuan dan informasi yang nyata sesuai dengan keadaan di

lapangan pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang

dengan menggunakan Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagai

landasan.

b. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang menggunakan

Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagai landasan,

memberikan informasi kendala yang ditemukan di lapangan serta

dapat memberikan masukan sebagai solusi dari kendala yang

ditemukan tersebut.

c. Bagi BPJS Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang secara nyata,

serta memberikan informasi terkait dengan kendala yang

ditemukan di lapangan sehingga dapat merancang kebijakan yang

lebih tepat sasaran
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d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan

informasi yang berguna kepada masyarakat terkait dengan hak

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan menggunakan

Jaminan Kesehatan, sehingga dengan demikian diharapkan

masyarakat dapat turut berperan aktif dalam kepesertaan Jaminan

Kesehatan Nasional dalam rangka mencapai Universal Health

Coverage.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum kesehatan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi

pengetahuan yang lebih luas dan dapat menjadi referensi untuk

penelitian sejenis.
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E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konsep

Hak atas Kesehatan

Pasal 28H UUD 1945

Upaya Pelayanan Kesehatan

UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan

- Promotif
- Preventif
- Kuratif
- Rehabilitatif

Fasilitas Kesehatan

UU No. 44 Th 2004
tentang Rumah Sakit

Tenaga Kesehatan

UU No. 36 Th 2014
tentang Tenaga

Kesehatan

Jaminan Kesehatan

 UU No. 40 Th 2004
tentang SJSN

 UU No. 24 Th 2011
tentang BPJS

 Perpres No. 82 Tahun
2018 tentang Jaminan
Kesehatan

Universal Health Coverage
(UHC)

Pelaksanaan UHC di Kota Semarang

Perwal Kota Semarang No. 43 th
2017 tentang Penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan

Pelaksanaan

Peran Pemangku
kepentingan RS

Kendala
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2. Segitiga Konsep Penelitian

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Prinsip Hukum :
Peran & Tanggung
jawab rumah sakit
sebagai FKRTL

penyedia layanan
jaminan kesehatan

Nilai-Nilai yang Melandasi :

Keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum,
perlindungan, hak & kewajiban

Teori Hukum :

Hak dan Kewajiban, Kewenangan, Keadilan

Filsafat Hukum :

Apakah Perwal No. 43 th 2017 dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan
Jaminan Kesehatan di Kota Semarang?, Bagaimana kesiapan rumah sakit dalam

pelaksanaan Jaminan Kesehatan?,  Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan
Perwal No. 43 th 2017?

1. UUD 1945
2. UU Kesehatan
3. UU Tenaga Kesehatan
4. UU Rumah Sakit
5. UU SJSN
6. UU BPJS
7. Peraturan Presiden No. 82

Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan

8. Perwal Kota Semarang
No. 43 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
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3. Kerangka Teori

Hak atas kesehatan adalah suatu hak bagi seluruh masyarakat

untuk berada dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental,

spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk

hidup produktif secara sosial dan ekonomis.11 Hak atas kesehatan

tersebut terdapat pada Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 berbunyi

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelyanan kesehatan”.

Secara umum terdapat 3 (tiga) bentuk kewajiban negara

untuk memenuhi hak atas kesehatan, antara lain : menghormati hak

atas kesehatan (to respect), melindungi hak atas kesehatan (to

protect) dan memenuhi hak atas kesehatan (to fulfill). Upaya yang

dilakukan oleh negara dalam rangka memenuhi hak atas kesehatan

adalah melalui pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan

derajat kesehatan baik perseorangan maupun kelompok atau

masyarakat secara keseluruhan yang diselenggarakan di fasilitas

pelayanan kesehatan.12 Bentuk pelayanan kesehatan dibagi menjadi

dua bentuk antara lain pelayanan kesehatan perseorangan dan

pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan pada fasilitas

pelayanan kesehatan yang artinya segala bentuk fasilitas yang

11 Idah Rosida, 2012, Setiap Orang Berhak Sehat , Yogyakarta : Andi Publish, hal : 1
12 Trisnawati, 2009, Program Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Memelihara dan

Meningkatkan Kesehatan, Jakarta : EGC, hal : 2
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dimiliki oleh pelayanan kesehatan untuk memenuhi dan mendukung

kebutuhan pasien sesuai dengan apa yang diharapkan. Terdapat

beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan yaitu ; tempat praktik

mandiri tenaga kesehatan, Puskesmas, klinik, rumah sakit, apotik

dan laboratorium kesehatan.13

Rumah sakit sebagai salah satu jenis pelayanan kesehatan

memiliki pengertian suatu organisasi yang kompleks menggunakan

gabungan ilmiah khusus dan rumit, dan difungsikan oleh berbagai

kesatuan personil terlatih dan terdidik dalam menghadapi masalah

medik modern terkait bersama-sama dan maksud yang sama untuk

pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.14 Kegiatan

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di rumah sakit , antara

lain : pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap,

laboratorium, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan farmasi.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit

diselenggarakan oleh tenaga kesehatan adalah “Setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk

melakukan upaya kesehatan”.15 Jenis tenaga kesehatan

dikelompokkan sebagai berikut : tenaga medis (dokter), tenaga

13 Ibid, hal : 4-5
14 Charles J.P Siregar, 2004, Farmasi Rumah Sakit, Teori dan Penerapan, Jakarta : EGC, hal :

15
15 Lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
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keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga

kesehatan masyarakat, entomolog kesehatan, mikrobiologi

kesehatan, penyuluhan kesehatan, tenaga gizi dan keterapian fisik.16

Pada tahun 2004 pemerintah mencanangkan program jaminan

sosial yang disebut dengan Sistem Jaminan Sosial (SJSN), salah

satu jenis jaminan sosial tersebut adalah Jaminan Kesehatan yang

diselenggarakan oleh badan penyelenggara yaitu BPJS Kesehatan.

Hal tersebut memiliki tujuan guna mewujudkan hak masyarakat

Indonesia atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar

hidup layak dan meningkatkan martabatnya untuk menuju

masyarakat sejahtera, adil dan makmur.17

Jaminan Kesehatan merupakan salah satu jenis jaminan sosial

yang diselenggarakan secara Nasional oleh Pemerintah yang dikenal

dengan istilah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) .

pengertian dari JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan

agar peserta memperoleh manfaat perlindungan kebutuhan

kesehatan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah

membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.18

Fungsi dari adanya asuransi kesehatan bagi peserta adalah

biaya yang terkait dengan kesehatan seperti biaya perawatan rumah

sakit, biaya dokter, biaya obat bahkan biaya operasi ditanggung oleh

16 Soekidjo Notoatmodjo, 2011, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta , hal : 98-
99

17 Bhisma Murti, 2000, Dasar-dasar Asuransi Kesehatan, Jakarta : Kanisius, hal : 18
18Malinda Ella, 2014, Jaminan Kesehatan Nasional pada Asuhan Kebidanan, Jakarta :

Deepublish, hal : 1-2
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badan asuransi kesehatan. Pemerintah Kota Semarang juga

mendukung adanya program Jaminan Kesehatan melalui

pembiayaan biaya iuran oleh Pemerintah Kota Semarang bagi yang

belum menjadi peserta JKN dan bagi peserta yang sudah terdaftar

dalam program JKN tetapi menunggak. Program ini berlaku sejak

tanggal 1 November 2017. Menurut penuturan Hendrar Prihadi

selaku Walikota Semarang menuturkan “UHC berlaku untuk

seluruh masyarakat Kota Semarang, tidak terbatas pada warga

miskin. Program UHC tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat

Kota Semarang yang berobat di RSUD melainkan juga di rumah

sakit swasta”.19

Pelaksanaan pelayanan kesehatan menggunakan Jaminan

Kesehatan dalam rangka UHC diatur pada ketentuan hukum dengan

tujuan digunakan sebagai pedoman oleh pihak-pihak yang terkait

pada pelaksanaan pelayanan tersebut. Adapun dasar peraturan yang

digunakan adalah Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun

2017 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Pelaksanaan

pelayanan tersebut harus memenuhi aspek keadilan yaitu salah satu

nilai hukum memiliki pengertian putusan hukum yang dijatuhkan

oleh hakim terhadap pencari keadilan yang harus diambil

19 Zuhdiar Laesis, 2017, Semarang Luncurkan Universal Health Coverage, Semarang :
Antaranews, dapat diakses melalui : https://www.antaranews.com/berita/662076/semarang-
luncurkan-universal-health-coverage, diakses pada tanggal 20 Desember 2018
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berdasarkan kebenaran substansif, memberikan sesuatu kepada yang

berhak menerimanya.20

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis yang

berjudul “Pelaksanaan Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017

Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Ditinjau Dari Peraturan

Perundang-undangan Jaminan Kesehatan”, menggunakan metode

penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis

sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara nyata terhadap

masyarakat atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan

fakta.21

Penelitian ini menggunakan faktor yuridis berupa seperangkat

aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum kesehatan atau rumah

sakit yang pada dasarnya merupakan cabang ilmu hukum yang

berkaitan dengan penelitian ini. Peraturan yang terkait dengan

penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah

Sakit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Perwal Kota

20 Ahmad Ali, 2012, Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin, Jogjakarta : Deeppublish
21Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press , hal : 10
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Semarang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan.

Faktor sosiologis terkait dengan penelitian ini adalah kinerja

rumah sakit beserta tenaga kesehatan di dalamnya selaku pelaksana

pelayanan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang sesuai dengan

standarisasi yang ditetapkan. Penelitian ini berusaha melihat fakta di

lapangan mengenai pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi

warga Kota Semarang berdasarkan standarisasi yang ditetapkan.

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah

dengan menghubungkan masalah penelitian berupa pelayanan Jaminan

Kesehatan bagi warga Kota Semarang di rumah sakit yang bermitra

dengan BPJS Kesehatan di Kota Semarang yang dibahas berdasarkan

peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan

kenyataan-kenyataan di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu dengan

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dikaitkan dengan teori hukum positif yang menyangkut permasalahan

tersebut.22

Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan pelayanan kesehatan

menggunakan Jaminan Kesehatan di rumah sakit berdasarkan prosedur

22Hamidi, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Malang : UMM Press, hal : 10
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penatalaksanaan pasien dan Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

3. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi :

a. Jaminan Kesehatan Nasional : bagian dari Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) yang diselenggarakan menggunakan mekanisme

asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) bagi

seluruh rakyat Indonesia.

b. BPJS Kesehatan KCU Semarang : badan hukum yang dibentuk

untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang

kesehatan Cabang Kota Semarang.

c. FKTP : fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan

perorangan bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi ,

promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau

pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah Kota Semarang.

d. FKRTL : Rumah sakit Balai Kesehatan yang berada di wilayah

Kota Semarang dan/atau diluar wilayah Kota Semarang yang

bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kota

Semarang.

e. PBI APBD II : peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan

Kesehatan Daerah dengan pembiayaan oleh Pemerintah Kota

Semarang.
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f. Peserta Jaminan Kesehatan dengan Klaim Pemerintah Daerah :

masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dan

membutuhkan pembiayaan pelayanan kesehatan dibayarkan

klaimnya oleh Pemerintah Daerah (fakir miskin dan orang tidak

mampu yang tidak teregister meliputi orang terlantar, anak

jalanan, gelandangan, pengemis  dan orang dengan gangguan jiwa,

penghuni panti sosial dan penyandang masalah kesejahteraan

sosial lainnya)

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara

langsung, dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) , kejadian,

atau kegiatan dan hasil pengujian.23

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini antara

lain :

1) Kasie Jaminan Kesehatan dan Kemitraan Dinas

Kesehatan Kota Semarang

2) Staf  verifikasi calon Peserta PBI APBD II Dinas

Kesehatan Kota Semarang Bidang Pelayanan Kesehatan

23A, Aziz, 2008, Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data , Jakarta : Salemba
Medika, hal : 56.
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3) Kepala BPJS Kesehatan KCU Semarang

4) Kepala Bidang Pelayanan Puskesmas Karangdoro

5) Kepala Tim BPJS RS Panti Wilasa Dr Cipto

6) Direktur Umum RSI Sultan Agung

7) Kepala Instalasi Penjamin Mutu Rumah Sakit Islam

Sultan Agung Semarang

8) Kepala staf Casemix Rumah Sakit Islam Sultan Agung

Semarang

Responden dalam penelitian ini adalah tiga orang pasien

peserta PBI APBD II di rumah sakit Panti Wilasa Dr Cipto

Semarang.

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan jenis data yang diperoleh atau

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-

sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari beberapa

dokumen atau bahan hukum serta laporan-laporan penelitian

terdahulu dengan cara studi kepustakaan.24

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan sebagai data

pelengkap dari jenis data sekunder, terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar 1945

24Iqbal Hasan, 2010, Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal.
19.
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b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

c) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan.

d) Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit.

e) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial.

f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

g) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan

h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

i) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan

j) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

k) Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

2) Bahan hukum sekunder

a) Buku tentang Hukum Kesehatan berkaitan dengan tugas

dan tanggung jawab tenaga kesehatan, hukum Rumah

Sakit dan tentang Hukum Jaminan Sosial.
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b) Buku tentang Jaminan Kesehatan Nasional

c) Buku tentang Hukum Administrasi Negara

d) Makalah tentang hukum kesehatan berkaitan dengan

wewenang rumah sakit sebagai pelaksana pelayanan

kesehatan.

e) Makalah tentang ilmu kedokteran.

f) Hasil penelitian hukum kesehatan berkaitan dengan

pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan.

g) Jurnal tentang hukum kesehatan berkaitan dengan hak

dan kewajiban serta hukum rumah sakit.

h) Jurnal tentang Jaminan Kesehatan Nasional

i) Dokumen laporan Rumah Sakit terkait dengan

pelaksanaan pelayanan kesehatan menggunakan program

Jaminan Kesehatan (Standar Prosedur Operasional

internal RS terkait dengan pelayanan Jaminan Kesehatan,

dokumentasi status pasien peserta Jaminan Kesehatan )

j) Modul Pedoman Pelayanan Jaminan Kesehatan

3) Bahan hukum tersier

a) Brosur pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di rumah

sakit.

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

c) Kamus hukum
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5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Studi lapangan (field research)

Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi lapangan

dilakukan melalui wawancara. Adapun pengertian dari

wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti

untuk memperoleh informasi dari terwawancara.25 Peneliti

menggunakan wawancara terstruktur dengan pedoman pertanyaan

yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Wawancara

berlangsung secara lisan dengan tujuan mendapatkan informasi

atau keterangan yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi kepustakaan

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara library

research yang artinya dengan mempelajari berdasarkan pada

buku-buku, penelitian terdahulu, perundang-undangan yang

berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Penyajian Data

Penelitian ini menyajikan data kualitatif yaitu data yang

berbentuk kalimat verbal. Artinya adalah data kualitatif memberikan

informasi mengenai suatu keadaan melalui pernyataan atau kata-kata,

tidak berbentuk nominal. Data dan informasi yang sudah diperoleh di

25 Abdurahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang : UMM Press, hal.25
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lapangan dimasukkan ke dalam suatu matriks. Penyajian data dapat

meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan.26

Pada penelitian ini, gambaran hasil penelitian disajikan dengan

susunan kalimat yang sistematis sehingga dapat menggambarkan

kondisi di lapangan dengan ketentuan peraturan yang digunakan serta

dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat menyajikan gambaran hasil

penelitian sesuai yang ditetapkan pada rumusan masalah.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah

kualitatif. Peneliti menggunakan metode ini karena peneliti bertujuan

memperoleh gambaran-gambaran seutuhnya mengenai obyek

penelitian serta dapat mendeskripsikan suatu kasus secara mendalam

berdasarkan keadaan nyata di lapangan, dapat menyajikan lebih dari

satu sudut pandang dan informasi yang diberikan cenderung

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.27

Analisis dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data

sekunder yang telah lengkap selanjutnya dianalisis menggunakan

peraturan yang sesuai dengan masalah yang diteliti juga menggunakan

pendapat para ahli dan teori yang berkaitan dengan pelaksanaan

Jaminan Kesehatan. Analisis diperlukan guna mencari kebenaran

untuk mendapatkan kesimpulan.

26Djama’an Satori & Aan Komariah. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:  Alfabeta
Bandung. Hal. 201.
27Haifa Karimah, 2015, Penelitian Kualitatif-Dsekriptif, Jakarta : Republika Penerbit, hal.2
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G. Sistematika Penyajian Tesis

Hasil penelitian direncanakan akan diuraikan dalam 4 bab yang

tersusun sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir

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

dan sistematika penyajian tesis.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang diambil

berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, antara lain: Teori mengenai

hak atas kesehatan, teori upaya kesehatan, teori rumah sakit, teori tenaga

kesehatan, teori Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, teori Universal

Health Coverage (UHC), teori hukum tentang kewenangan dan teori

keadilan.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil

penelitian diuraikan mengenai hasil pengumpulan data melalui wawancara

menggunakan pedoman pertanyaan kepada narasumber dan responden,

sehingga peneliti mengetahui pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota

Semarang implementasinya di lapangan. Kemudian pada pembahasan

menguraikan tentang rumusan masalah yang menjabarkan mengenai

pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang berdasarkan Perwal

Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan, kesiapan pemangku kepentingan di rumah sakit dalam

pelaksanaan pelayanan kepada pasien pengguna Jaminan Kesehatan,
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kendala dalam pelaksanaan Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran .
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