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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kesehatan adalah hak manusia dalam memperoleh kesejahteraan yang 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Hak ini juga tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 

1945) yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.” Berdasarkan 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(selanjutnya disebut UU HAM) menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia 

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 

sebagai mahluk Tuhan Yang Masa Esa dan merupakan anugrah-Nya yang 

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, 

Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 

dan martabat manusia”.  

Penyelenggaraan program kesehatan merupakan tanggung jawab bagi 

masyarakat, stakeholders terkait dan pemerintah. Tanggung jawab pemerintah 

untuk menjamin seluruh warga negara untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang memadai dilandasi oleh Pasal 5 ayat (1) Undang Undang 

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) 
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yang disebutkan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak yang sama 

dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan” dan Pasal 5 

ayat (2) yang disebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.” 

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan disebutkan bahwa:  

(1) Pelayanan kesehatan terdiri atas:  

a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan  

b. pelayanan kesehatan masyarakat.  

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif. 

 

Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan tersebut 

dijelaskan bahwa Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh 

perorangan atau bersama-sama secara kelompok dalam kegiatan kesehatan 

berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kegiatan ini bertujuan 

meningkatkan dan mempertahankan kesehatan, mencegah dan 

menyembuhkan penyakit bagi perorangan maupun kelompok masyarakat. 

Dalam melakukan pelayanan kesehatan harus memperhatikan peraturan 

hukum yang berlaku, untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna 

pelayanan kesehatan.  

Berdasarkan Pasal 2 UU Kesehatan disebutkan bahwa: “Pembangunan 

kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, 

keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan 

kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama”. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan kesehatan bagi yang memberi 
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dan menerima pelayanan kesehatan mendapat perlindungan dan kepastian 

hukum. 

Penyelenggara pelayanan kesehatan yaitu fasilitas pelayanan 

kesehatan, yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan kesehatan 

yang optimal. Pembangunan kesehatan adalah pembangunan nasional yang 

bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat sebagai unsur kesejahteraan masyarakat. 

Peningkatkan derajat kesehatan tersebut ditandai dengan menurunnya angka 

kesakitan, menurunnya angka kecacatan, menurunnya angka kematian, 

menurunnya dampak negatif sosial ekonomi, dan memperpanjang usia 

harapan hidup. Pembangunan kesehatan merupakan upaya seluruh potensi 

bangsa Indonesia, baik swasta maupun Pemerintah.
1
  

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah merupakan konsekuensi 

melekatnya fungsi servis publik (bestuurszorg), maka Pemerintah menerima 

tanggung jawab positif dalam hal menciptakan dan mendistribusikan tingkat 

pendapatan maupun kekayaan, serta menyediakan program kesejahteraan 

rakyat. Hal tersebut khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, lapangan 

kerja, perlakuan hukum yang sama, jaminan sosial.
2
 

                                                 
1
 Farid, “Rahasia Medis Penderita HIV/AIDS Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi 

Masyarakat dalam Bidang Pencegahan Penularan HIV/AIDS”, Tesis: Program Studi Magister 

Hukum Kesehatan, Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang (tidak diterbitkan) 

Tahun 2007, hal.10 
2

 Eva Noviani Lestari, “Ketentuan Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan 

Kesehatan (JKN) dan Asas Gotong Royong” Tesis: Program Studi Magister Hukum Kesehatan, 

Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang (tidak diterbitkan), Tahun 2015, hal 2 
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Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN) 

disebutkan bahwa “Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara 

penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan 

penyelenggaraan jaminan sosial”. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa 

“Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin 

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. 

Jenis-jenis SJSN yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan 

pensiun, jaminan hari tua, serta jaminan kematian. Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) di Indonesia merupakan mekanisme asuransi kesehatan sosial 

bersifat wajib (mandatory) agar setiap penduduk Indonesia terlindungi dalam 

sistem asuransi dan dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak 

dan menjamin kemudahan memperoleh akses pelayanan kesehatan.
3
  

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional menekankan 

bahwa perlunya meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan 

petunjuk bagi badan penyelenggara jaminan sosial dalam membuat program 

peningkatan mutu kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi setiap masyarakat. 

Lembaga penyelenggara program JKN yaitu Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan amanat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS). BPJS 

                                                 
3
 ibid, hal 1 
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Kesehatan memiliki tujuan dalam menjalankan program jaminan sosial 

kesehatan untuk memberikan perlindungan kesehatan dan memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan bagi setiap warga negara. Hal ini dijelaskan dalam 

UU SJSN yang melalui BPJS, setiap warga negara yang menjadi peserta 

dalam BPJS Kesehatan memiliki hak dalam memperoleh manfaat Jaminan 

Kesehatan berupa pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan 

preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif.
4
 

Pemerintah juga bertanggungjawab dalam melakukan upaya 

pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat 

yang ditimbulkannya. Dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit 

Menular disebutkan bahwa “penyakit menular adalah penyakit yang dapat 

menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, 

bakteri, jamur, dan parasite”. Termasuk dalam penyakit menular ini yaitu 

Tuberkulosis (TB) dan Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV). 

Dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 

2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang disebutkan bahwa: 

“Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru 

dan organ lainnya”. Robert Koch adalah seorang ilmuwan yang menemukan 

bakteri penyebab tuberkulosis (TB) tepat pada tanggal 2 Maret 1882 dan 

                                                 
4

Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan. “Petunjuk Teknis Pelayanan Tuberkulosis Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN)”, Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2015, hal, iv 
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kemudian juga membuat diagnosis serta menemukan cara penyembuhan TB. 

Berdasarkan laporan WHO tahun 2016, pada rentang tahun 2000 dan 2015 

jumlah kematian akibat tuberkulosis mengalami penurunan 22%, namun TB 

menepati urutan ke-10 tertinggi penyebab kematian di dunia. Sehingga TB 

menjadi prioritas yang utama di dunia dan menjadi tujuan dalam SDGs 

(Sustainability Development Goals).
5
  

Di Indonesia pada tahun 2014 kejadian TB sejumlah 297 per 100.000 

penduduk. Penurunan kejadian TB menjadi bagian dari tiga (3) fokus utama 

pemerintah di bidang kesehatan selain peningkatan cakupan dan mutu 

imunisasi serta penurunan stunting, visi yang terkait TB yaitu dunia bebas 

dari TB.
6
 Pada tahun 2016 secara umum terdapat 10,4 juta kasus TB (CI 8,8 

juta-12, juta) setara dengan 120 kasus per 100.000 penduduk. Lima negara 

dengan kasus TB tertinggi adalah India, Indonesia, China, Philipina, dan 

Pakistan. Perkiraan pada tahun 2016 kejadian TB terjadi di Asia Tenggara 

(45%) dimana Indonesia merupakan salah satu di dalamnya dan 25% nya 

terjadi di Afrika.
7
   

Prevalensi TB meningkat di banyak negara dan sekarang menjadi 

penyebab utama infeksi di seluruh dunia, dan menjadi penyebab atas tiga juta 

kematian setiap tahunnya.
8 

Di Indonesia pada tahun 2017 kasus TB sejumlah 

                                                 
5
 Marlina Indah, “Infodatin”, Pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan RI, 2018, Hal 1 

6
 ibid 

7
 ibid, hal 3-4  

8
 Alimuddin Zumla, Patrick Malon, Jane Henderson, John M Grange, “Impact of HIV infection on 

tuberculosis”, Centre for Infectious Diseases, University College London, Royal Free and 

University College Medical School, Windeyer Institute of Medical Sciences, Room G41, 46 

Cleveland Street, London W1P 6DB, UK, Imperial College School of Medicine, National Heart 

and Lung Institute, Dovehouse Street, London, UK, Postgrad Med J: first published 
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420.994 kasus (sesuai data per 17 Mei 2018). Pada tahun 2017 jumlah kasus 

TB pada laki-laki 1,4 kali lebih besar dibandingkan pada perempuan. 

Berdasarkan Survei Prevalensi TB, laki-laki tiga (3) kali lebih tinggi 

dibandingkan pada perempuan. Laki-laki lebih besar dibandingkan 

perempuan karena faktor risiko TB seperti ketidakpatuhan minum obat dan 

kebiasaan merokok. Dalam survei ini ditemukan bahwa laki-laki yang 

merokok sebanyak 68,5% dan 3,7% perempuan yang merokok. 
9
 

Penyakit menular setelah TB yaitu HIV (Human Immunodeficiency 

Virus). HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang 

atau menginfeksi sel darah putih sehingga menurunkan sistem kekebalan 

tubuh manusia. Persoalan besar dalam kasus HIV adalah banyaknya terjadi 

penularan tanpa di sadari, karena tidak ada tanda, gejala atau ciri-ciri fisik 

yang khas AIDS pada diri seseorang yang sudah tertular HIV. Padahal orang 

tersebut sudah dapat menularkan HIV kepada orang lain maupun keluarganya 

melalui hubungan seks, air susu ibu, transfusi darah, jarum suntik, jarum 

tindik, jarum akupunktur, jarum tattoo, pisau cukur, bor gigi dan alat-alat 

kesehatan lainnya. Sehingga menjadi sumber mata rantai penularan HIV 

secara horisontal antar penduduk.
10

 Pada tahun 2015 diperkirakan terdapat 

36,7 juta orang hidup dengan HIV. Angka Kejadian HIV di Jawa Tengah 

pada tahun 2016 berada pada posisi ke lima tertinggi dengan jumlah 14.690 

                                                                                                                                      
as10.1136/pmj.76.895.259 on 1 May 2000. Downloaded from http://pmj.bmj.com/ on 21 February 

2019 by guest., hal 259 
9
 ibid, hal 4   

10
 Farid,  op.cit., hal 11 
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kasus.
11

 Infeksi HIV cenderung meningkat dan paling banyak terjadi pada 

kelompok usia produktif yaitu kelompok umur 25-29 tahun dan kelompok 

umur 20-24 tahun. Pola penularan HIV menurut jenis kelamin lebih banyak 

terjadi pada kelompok laki-laki dibandingkan dengan kelompok perempuan.
12

  

Meskipun angka kejadian kasus HIV tinggi namun HIV belum menyebabkan 

wabah.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Komisi Penanggulangan 

AIDS (KPA) bahwa biaya pelayanan pemeriksaan HIV dan obat ARV gratis, 

hanya saja jika pasien ke Rumah Sakit (RS) maka dikenakan tarif retribusi 

sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan jika pasien asal 

Semarang datang ke Puskesmas tidak dikenakan retribusi, jika pasien berasal 

dari luar Semarang maka dikenakan retribusi Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
13

 

Menurut hasil studi pendahuluan di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Peduli Kasih bahwa terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang menolak 

pasien HIV dengan alasan tidak bisa menangani dan langsung merujuk ke 

RSUP Kariadi serta adanya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bersikap 

kurang menyenangkan dengan mengomentari tentang orientasi seksual tanpa 

memberi dukungan pasien HIV serta stigma pada pasien HIV dimasyarakat 

dan dilingkungan pelayanan kesehatan. 
14

 

                                                 
11

 Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2016, Situasi Penyakit HIV AIDS di 

Indonesia, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, hal 3 
12

 ibid, hal 2 
13

 Tini, Pemegang Program (PP) dan Monev Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Wawancara 

Tanggal 20 Februari 2019 
14

 Lukas, Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Kasih, Wawancara Tanggal 20 

Februari 2019 
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Badan kesehatan dunia mengelompokkan 48 negara dengan beban 

tinggi/high burden countries (HBC) untuk TB berdasarkan tiga (3) indikator 

yaitu TB, TB-HIV, dan TB-MDR. Dalam satu negara dapat masuk dalam satu 

kelompok atau keduanya, dan bisa masuk dalam ketiga kelompok tersebut. 

Indonesia menjadi salah satu yang masuk dalam daftar HBC untuk ke tiga (3) 

kelompok tersebut.
15

 Sebagaimana disebutkan dalam 3 indikator tersebut, 

kasus koinfeksi TB-HIV di Indonesia saat ini menjadi trend. Pencatatan 

untuk indikasi TB-HIV pada tahun 2010-2017 dilakukan mengikuti kohort 

tahun sebelumnya yang menjelaskan persentase pasien TB dengan HIV di 

antara pasien TB yang terindikasi meningkat dari tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2017 sebesar 2.393 menjadi 7.796.
16

 Jumlah Kasus HIV/AIDS dan TB 

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2017 sejumlah 2.549/1.719 kasus HIV/AIDS dan sejumlah 45.527 kasus TB. 

Kota Semarang menjadi peringkat pertama untuk kasus HIV/AIDS sejumlah 

178/32 kasus dan TB sejumlah 3.882 kasus. Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan dengan petugas RSUP Kariadi didapatkan kasus TB-HIV pada 

tahun 2018 sejumlah 23 kasus.
17

 Dalam perspektif epidemiologi kejadian TB 

merupakan interaksi antar komponen penyebab (agent), pejamu (host), serta 

lingkungan (environment). Penyakit TB terjadi ketika daya tahan tubuh 

menurun. Dimana seseorang rentan terhadap infeksi Mycobacterium 

tuberculosis yang dipengaruhi daya tahan tubuh seseorang. Sehingga pasien 

                                                 
15

 Marlina Indah, op.cit.,  hal 3 
16

 Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, op.cit., hal 5 
17

 Wati, Tenaga Kesehatan RSUP Kariadi, Wawancara Tanggal 20 Februari 2019 
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HIV yang memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan untuk terinfeksi dan 

terjangkit TB.
18

  

Pada penelitian tentang  Impact of HIV infection on tuberculosis telah 

dilakukan melalui tulisan Alimuddin Zumla, Patrick Malon, Jane Henderson, 

dan John M. Grange dalam perspektif kesehatan sehingga berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis dalam perspektif hukum kesehatan. 

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa prevalensi Infeksi dengan HIV, 

juga meningkat sebagai faktor predisposisi untuk TB semakin berkembang 

pada orang yang koinfeksi dengan Mycobacterium tuberculosis. Karena 

tumpang tindih geografis yang meluas dari kedua infeksi ini, diperkirakan 

bahwa pada tahun 1999, TB terkait HIV akan mencapai satu juta kasus dan 

akan menyebabkan 30% dari 2,5 juta kematian terkait AIDS yang 

diperkirakan. TB pada orang yang terinfeksi HIV mungkin memiliki 

gambaran klinis yang tidak biasa dan dapat menyebabkan kesulitan diagnosis. 

Meskipun efektivitas pengobatan jangka pendek modern, mortalitas TB 

terkait HIV selama dan setelah pengobatan tetap tinggi, dan ini mungkin 

disebabkan oleh infeksi terkait HIV lainnya. “Duet terkutuk” dari infeksi HIV 

dan TB menimbulkan ancaman terhadap kesehatan manusia dengan proporsi 

yang tak tertandingi yang, jika tidak ditanggapi dengan serius oleh petugas 

kesehatan dan pembuat keputusan, maka semakin lama kedua penyakit ini 

tidak dapat dikelola.
19

 

                                                 
18

 Marlina Indah, op.cit.., hal 6 
19

 Alimuddin Zumla, Patrick Malon, Jane Henderson, John M Grange, op.cit.., hal 259 
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Penelitian tentang Tuberculosis in HIV-Infected patient: a 

comprehensive review telah dilakukan melalui tulisan L. Aaron, D. Saadoun, 

I. Calatroni, O. Launay, N. Me  main, V. Vincent, G. Marchal, B. Dupont1, O. 

Bouchaud, D. Valeyre dan O. Lortholary dalam perspektif kesehatan 

sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam 

perspektif hukum kesehatan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa 

pasien yang terinfeksi HIV berisiko sangat tinggi untuk berkembang dari TB 

laten menjadi penyakit aktif, dan manifestasi klinis TB yang tidak biasa tidak 

boleh diabaikan pada kelompok berisiko tinggi ini. Pasien yang menerima 

terapi ARV memiliki interaksi obat-obat yang bermakna dan juga berisiko 

mengembangkan reaksi paradoks (efek yang berbeda dari yang diharapkan 

obat tersebut berikan) yang disebabkan oleh pemulihan kekebalan. Resistensi 

obat anti-TB, yang disebabkan sebagian oleh HIV, seperti yang terlihat saat 

ini di Asia Tenggara, India, Afrika sub-Sahara dan Amerika Selatan, harus 

diperhitungkan oleh otoritas kesehatan publik internasional.
20

 

Kajian tentang penanggulangan mengenai TB-HIV dalam perspektif 

pelayanan kesehatan dilakukan oleh Gillian L. Dean, Simon G. Edwards, 

Natalie J. Ives, Gail Matthews, Emma F. Fox, Lesley Navaratne, Martin 

Fisher, Graham P. Taylor, Rob Miller, Chris B. Taylor, Annemiek de Ruiter 

and Anton L. Pozniak dengan judul Treatment of tuberculosis in HIV-infected 

persons in the era of highly active antiretroviral therapy sehingga berbeda 

                                                 
20

 L. Aaron, D. Saadoun, I. Calatroni, O. Launay, N. Me  main, V. Vincent, G. Marchal, B. 

Dupont1, O. Bouchaud, D. Valeyre dan O. Lortholary, “Tuberculosis in HIV-infected patients: a 

comprehensive review” Clinical Microbiology and Infection, Volume 10 Number 5, May 2004, hal 

396 
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dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam perspektif hukum 

kesehatan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa banyak dokter 

menunda penggunaan terapi antiretroviral pada pasien dengan TB karena 

beban pil, interaksi obat dan toksisitas. Meskipun penggunaan terapi 

antiretroviral menyebabkan pengurangan yang signifikan dalam viral load, 

dan mortalitas. Rekomendasi untuk memulai terapi antiretroviral lebih dini 

untuk pasien dengan penyakit HIV lanjut dan menunda terapi antiretroviral 

sampai fase lanjutan terapi TB (yaitu setelah 2 bulan) untuk pasien yang 

secara klinis stabil.
21

 

Menurut hasil penelitian di Kabupaten Wonosobo tentang Studi 

Epidemiologi Kejadian Tuberkulosis Paru pada Pasien HIV di Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2014 yang dilakukan oleh Hardiko, Nur Endah W., M. 

Sakundarno Adi bahwa pada tahun 2014 kasus TB-HIV terjadi pada pasien 

yang berstatus kawin, IRT, lulusan SLTA, dengan faktor risiko HIV pada 

heteroseksual, mempunyai riwayat serumah dengan pasien TB, tidak 

mempunyai riwayat bekerja dengan pasien TB, berada di wilayah perkotaan, 

bertempat tinggal dirumah yang memenuhi syarat kesehatan diantaranya luas 

ventilasi, kepadatan hunian, kelembapan, pencahayaan, dan suhu.
22

 Kajian 

                                                 
21

 Gillian L. Dean, Simon G. Edwards, Natalie J. Ives, Gail Matthews, Emma F. Fox, Lesley 

Navaratne, Martin Fisher, Graham P. Taylor, Rob Miller, Chris B. Taylor, Annemiek de Ruiter 

and Anton L. Pozniak, “Treatment of tuberculosis in HIV-infected persons in the era of highly 

active antiretroviral therapy”, ISSN 0269-9370 & 2002 Lippincott Williams & Wilkins, 2002, hal 

75 
22

 Hardiko, Nur Endah W., M. Sakundarno Adi ,“Studi Epidemiologi Kejadian Tuberkulosis Paru 

pada Pasien Hiv di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014”, Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia 

Vol. 14 Nomor 1 / April 2015, hal 34 
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penelian ini berdasarkan perspektif kesehatan sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis berdasarkan perspektif hukum kesehatan.   

Hasil penelitian dalam perspektif kesehatan lainnya dilakukan oleh 

Dina Bisara Lolong, Lamria Pangaribuan dengan judul Tuberkulosis dan 

HIV/AIDS Penyebab Utama Kematian di Kota dan Kabupaten Jayapura 2007 

terkait pola kematian yang mana memiliki perbedaan pola kematian baik 

berdasarkan karakteristik demografi maupun penyebab kematian di beberapa 

daerah di Indonesia. Pola kematian di Provinsi Papua didominasi umur 

produktif. Pola ini berbeda dengan Provinsi lainnya dimana kematian 

cenderung tinggi pada umur lebih tua. Dari hasil studi ini disimpulkan bahwa 

kematian umur muda di Papua disebabkan penyakit menular, khususnya TB 

dan HIV/AIDS.  Loss of generation mungkin bisa terjadi karena umumnya 

kematian terjadi diusia muda, usia produktif.
23

 Hasil penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam perspektif 

hukum kesehatan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa TB-HIV merupakan 

penyakit menular yang angka kejadiannya cukup tinggi dan membutuhkan 

biaya yang cukup besar. Pembiayaan TB-HIV ditanggung oleh negara dan 

berasal dari anggaran Pemerintah yang dijelaskan dalam Pasal 48 Peraturan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV 

dan AIDS disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 

                                                 
23

 Dina Bisara Lolong, Lamria Pangaribuan, “Tuberkulosis dan HIV/AIDS Penyebab Utama 

Kematian di Kota dan Kabupaten Jayapura 2007”,Jurnal Ekologi KesehatanVol. 9 Nomor 2. Juni 

2010 :1184 —1191, hal 1190 
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menyediakan alokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan Penanggulangan 

HIV dan AIDS” dan Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 

tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis disebutkan bahwa 

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan 

anggaran Penanggulangan TB.”  

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 

Nasional disebutkan bahwa “Obat dan Alat Kesehatan Program Nasional 

yang telah ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tidak 

ditanggung oleh BPJS Kesehatan”  dan ayat (2) disebutkan bahwa “Obat dan 

Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. alat 

kontrasepsi dasar;  b. vaksin untuk imunisasi dasar; dan  c. obat program 

pemerintah.” Berdasarkan beberapa peraturan di atas dapat diketahui bahwa 

pelayanan kesehatan bagi pasien TB-HIV menjadi tanggung jawab 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah namun belum ada pengaturan secara 

khusus terkait pembiayaan bagi pasien TB-HIV, berdasarkan ketentuan 

Peraturan Menteri Kesehatan terkait JKN hanya meliputi obat dan alat 

kesehatan sedangkan untuk pelayanan kesehatan dapat menjadi peluang untuk 

terintegrasi dengan JKN. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Dinas Kesehatan Kota 

Semarang bahwa sumber pendanaan untuk TB-HIV tidak terintegrasi JKN 

namun pendanaannya melalui dana Kapitasi dan bantuan dari mitra 

internasional yang disebut The Global Fund dan KNCV Tuberculosis 
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Foundation.
24

 Pembiayaan dari internasional hanya bersifat sementara dan 

akan berhenti jika negara sudah mampu secara mandiri membiayai 

penanggulangan TB-HIV. Padahal setiap orang berhak untuk memperoleh 

keadaan sehat dan pelayanan kesehatan, termasuk hak untuk memperoleh 

bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan. Hak ini ditujukan bagi semua 

orang dan juga termasuk pasien TB-HIV dimana pasien ini membutuhkan 

penanganan yang serius karena pasien TB harus mengkonsumsi Obat Anti 

Tuberkulosis (OAT) setiap hari selama 6 bulan dan HIV harus 

mengkonsumsi obat Antiretroviral (ARV) setiap hari seumur hidup.  

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa angka kejadian TB-HIV 

cukup tinggi dan mengancam jiwa, maka pasien TB-HIV berhak untuk 

mendapatkan bantuan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan sehingga perlu 

pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN. Sebagaimana setiap orang berhak 

untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan, saat ini 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional namun di dalam 

peraturan tersebut tidak diatur secara khusus pembiayaan JKN untuk kasus 

TB-HIV. Berdasarkan Lampiran Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dinyatakan 

bahwa: 

Pelayanan kesehatan bagi peserta penderita penyakit HIV dan AIDS, 

Tuberculosis (TB), malaria serta kusta dan korban narkotika yang 

memerlukan rehabilitasi medis, pelayanannya dilakukan di fasilitas 

                                                 
24

 Dani Miarso, Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Dinas Kesehatan 

Kota Semarang, Wawancara Tanggal 27 Maret 2019 
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kesehatan tingkat pertama yang merupakan bagian dari pembayaran 

kapitasi dan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tetap dapat diklaimkan 

sesuai tarif INA-CBGs, sedangkan obatnya menggunakan obat program. 

 

Jika dilihat dari perspektif hukum, pengaturan JKN bagi pasien TB-

HIV yang tertera di dalam lampiran tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. 

Sementara kasus TB-HIV semakin meningkat, maka bantuan pembiayaan 

melalui skema JKN perlu dukungan selain dari pembayaran kapitasi. Dengan 

demikian, diperlukan pendekatan komprehensif terkait peran JKN dalam 

public private mix (gabungan layanan antara pemerintah dan swasta) untuk 

pelayanan pasien TB-HIV dan program pengendalian TB-HIV. Hal ini 

bertujuan untuk menjamin akses layanan TB-HIV yang bermutu sehingga 

semua kasus TB-HIV dapat terlaporkan dan memperkuat sistem rujukan 

pasien TB-HIV dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke Fasilitas 

Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau sebaliknya.
25

  

Berdasarkan Kajian hukum yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum 

Masyarakat bahwa Pengintegrasian layanan HIV ke JKN penting untuk 

memastikan bahwa negara menjamin layanan kesehatan untuk orang dengan 

HIV secara berkelanjutan. Mengingat bahwa JKN belum mengakomodir 

kebutuhan layanan pencegahan dan pengobatan HIV secara menyeluruh. 

Pemerintah sudah seharusnya mulai membuat rancangan atau peta jalan yang 

terarah dan memiliki target yang jelas untuk mengintegrasikan HIV dalam 

layanan JKN, dengan memperhatikan karakteristik tertentu dari 

                                                 
25

 Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan, Petunjuk Teknis Pelayanan Tuberkulosis Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN), Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2015, hal. 1  



 

17 

 

penanggulangan HIV.
26

 Kajian hukum yang dilakukan oleh Arinta Dea Dini 

Singgi, Naila Rizqi Zakiah dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat 

tersebut lebih menekankan pada perspektif hukum mengenai pengintegrasian 

HIV dalam layanan JKN sehingga berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis dalam perspektif hukum kesehatan. Kajian hukum 

tersebut hanya terfokus pada HIV saja sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis terfokus pada pasien TB-HIV.  

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka penulis akan melakukan 

penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Pasien Tuberkulosis (TB) 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) atas Pelayanan Kesehatan yang 

Terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Semarang”. 

 

B. BATASAN MASALAH 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar sebuah penelitian 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan   

tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pelayanan kesehatan 

bagi pasien TB-HIV di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah bekerjasama 

dengan BPJS khususnya Rumah Sakit, Puskesmas dan Dokter Praktik Mandiri 

di wilayah Kota Semarang. 

 

 

                                                 
26

 Arinta Dea Dini Singgi, Naila Rizqi Zakiah, 2017, Kajian Hukum dan Kebijakan HIV di 

Indonesia, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, hal, 7-8 



 

18 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan 

berkaitan dengan “Perlindungan Hak Pasien TB-HIV atas Pelayanan 

Kesehatan yang Terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Semarang” 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan tentang Perlindungan hak pasien TB-HIV atas 

pelayanan Kesehatan yang terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional di 

Semarang? 

2. Bagaimana pelaksanaan Perlindungan hak pasien TB-HIV atas pelayanan 

Kesehatan yang terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional di Semarang? 

3. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Perlindungan hak pasien TB-

HIV atas pelayanan Kesehatan yang terintegrasi Jaminan Kesehatan 

Nasional di Semarang? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas, dalam penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang Perlindungan hak pasien TB-HIV 

atas pelayanan Kesehatan yang terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional di  

Semarang 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan Perlindungan hak pasien TB-HIV atas 

pelayanan Kesehatan yang terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional di 

Semarang 

3. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perlindungan hak 

pasien TB-HIV atas pelayanan Kesehatan yang terintegrasi Jaminan 

Kesehatan Nasional di Semarang. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan 

ilmu hukum khususnya mengenai hukum kesehatan terkait Perlindungan 

hak pasien TB-HIV atas pelayanan Kesehatan yang terintegrasi Jaminan 

Kesehatan Nasional di Semarang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaiakan studi pada 

Program Pasca Sarjana Hukum kesehatan Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

b. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

kepada Pemerintah dalam membuat kebijakan tentang  Hak Pasien TB- 

HIV atas Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi JKN. 
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c. Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan  

Penelitian ini diharapkan sebagai suatu informasi untuk 

melaksanakan kewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi 

pasien TB-HIV sesuai dengan aturan petunjuk teknis bagi peserta 

Jaminan Kesehatan nasional. 

d. Bagi Pasien TB-HIV 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi terkait 

prosedur jaminan kesehatan yang merupakan hak bagi pasien. 
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F. KERANGKA PEMIKIRAN  

1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak Kesehatan 

a. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945  

b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia 

c. Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang 

Kesehatan 

Jaminan Kesehatan Nasional 

a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 

Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

b. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

c. Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

71 tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan 

pada JKN 

d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional 

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 

Pelayanan Terhadap Penyakit Menular 

a. Pasal 152-157 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 

Tahun 2014 Tentang Penanggulangan 

Penyakit menular 

1. Pengaturan Perlindungan Hak 

Pasien TB-HIV 

2. Pelaksanaan Perlindungan Hak 

Pasien TB-HIV 

3. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Perlindungan Hak 

Pasien TB-HIV 

Perlindungan Hak Pasien TB-HIV 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 

2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan 

Kewajiban Pasien  

Hak atas Pelayanan Kesehatan 

Pasal 52-58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan 

TB-HIV 

a. Pasal 30,31,35, 41 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 Tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS  

b. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 67 tahun 2016 Tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis 

c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 

1278/MENKES/SK/XII/2009 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kolaborasi 

Pengendalian Penyakit TB dan HIV 

d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor  4 

Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV 

dan AIDS 

Pelayanan Kesehatan Pasien TB-HIV 

a. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit  

b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 

tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 

2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat  
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2. Kerangka Teori 

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif 

kepada subjek hukum.
27

 Salah satu hak adalah hak asasi manusia yang 

merupakan kebebasan-kebebasan dasar manusia yang berkenaan dengan 

hak-hak politik serta hukum dan keadilan sosial untuk meningkatkan 

kehidupan masyarakat secara optimal dengan memenuhi kebutuhan dasar 

manusia.
28

 Kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan biologis, 

psikologis, sosial dan spiritual.
29

 Salah satu yang termasuk dalam 

kebutuhan biologis adalah kesehatan.  

Kesehatan adalah suatu ukuran dari keberhasilan pembangunan 

manusia. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan kesejahteraan 

yang diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
30

 Dalam 

memperoleh kesehatan diperlukan dukungan dari pelayanan kesehatan. 

Pelayanan kesehatan merupakan objek persetujuan pengobatan dan 

perawatan yang meliputi pemeriksaan medik, diagnosis, terapi, anestesi, 

menulis resep obat-obatan, pengobatan dan perawatan di rumah sakit, 

kontrol, pelayanan setelah mendapatkan perawatan, pemberian informasi, 

pemberian keterangan medik. 
31

  

                                                 
27

 Petrus Soerjowinoto, 2017, Ilmu Hukum Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa, 

Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hal 44-45 
28

 Freddy Tengker, 2007, Hak Pasien, Cetakan Ke-1, Bandung: CV. Mandar Maju, hal, 34  
29

 Asmadi, 2008, Teknik Prosedural Keperawatan: Konsep dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien, 

Jakarta: Salemba Medika, hal 2 
30

 Sri Siswati, 2013, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, 

Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, hal 2. 
31

Freddy Tengker, op. cit., hal 56   
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Hak dasar dalam pelayanan kesehatan yang bersumber dari hak 

asasi manusia dapat dibedakan menjadi dua yaitu hak-hak dasar individual 

dalam pelayanan kesehatan adalah hak menentukan nasib sendiri (the right 

of self determination) dan hak dasar sosial adalah hak memperoleh 

pelayanan kesehatan.
32

 

Menurut Chrisdiono M.Achadiat terdapat beberapa hak yang telah 

disepakati dalam hubungan professional dokter dan pasien yaitu hak atas 

informasi medik, hak memberikan persetujuan tindakan medik, hak untuk 

memilih dokter atau rumah sakit, hak atas rahasia medik, hak untuk 

menolak pengobatan atau perawatan serta tindakan medik, hak atas second 

opinion, dan hak untuk mengetahui isi rekam medik.
33

 Pelayanan 

kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan derajat 

kesehatan perorangan, kelompok atau seluruh masyarakat.
34

   

Pelaksanaan pelayanan kesehatan wajib mengutamakan 

pertolongan bagi keselamatan nyawa pasien daripada kepentingan 

lainnya.
35

 Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas 

pelayanan kesehatan wajib bertanggung jawab, aman, bermutu, merata dan 

nondiskriminatif.
36

 

                                                 
32

 ibid, hal 34 
33

 Chrisdiono M. Achadiat, 2007, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan 

Zaman, Cetakan kesatu, Jakarta: EGC, hal 6-9 
34

 Moh. Hatta, 2013, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, Edisi 1, Cetakan kesatu, Yogyakarta: 

Liberty Yogyakarta, hal 119 
35

 Soekidjo Notoadmodjo, 2018, Etika dan Hukum Kesehatan, Cetakan ke-1, Jakarta: Rineka 

Cipta, hal 63 
36

 Sri Siswati, op. cit., hal 54 
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Dalam amanat UUD RI 1945 disebutkan bahwa Pemerintah 

bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh 

penduduk sehingga Pemerintah membentuk Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN).
37

 Sistem jaminan sosial dibangun dalam tiga pilar yaitu 

bantuan sosial, asuransi sosial, dan tambahan.
38

 Program jaminan sosial 

yang akan dilaksanakan sesuai dengan UU SJSN adalah jaminan 

kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, 

jaminan kematian.
39

 

Jaminan kesehatan Nasional (JKN) adalah sebuah subsistem 

pendanaan kesehatan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar 

kesehatan setiap penduduk.
40

 Pendanaan JKN merupakan kombinasi dari 

kontribusi wajib dan subsidi dari anggaran Pemerintah Pusat.
41

 Setiap 

peserta jaminan kesehatan berhak mendapatkan manfaat jaminan 

kesehatan berupa fasilitas pelayanan kesehatan dalam upaya pelayanan 

kesehatan perorangan.
42

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan 

perorangan dan kelompok maka perlu memperhatikan penyakit yang 

memerlukan biaya besar seperti penyakit menular. 

Definisi dari Penyakit menular (communicable diseases) adalh 

penyakit yang dapat ditularkan dari orang ke orang lain secara langsung 

                                                 
37

 Hasbullah Thabrany, 2014, Jaminan Kesehatan Nasional, Edisi , Cetakan ke- 1, Jakarta : 

Rajawali Pers,  hal 44 
38

 ibid, hal 100-101 
39

 Sulastomo, 2011, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hal 

32 
40

 Hasbullah Thabrany, op.cit., hal 98 
41

 ibid, hal 24-25 
42

 Andika Wijaya, op.cit., hal 47 
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maupun tidak langsung.
43

 Berdasarkan cara penularannya, penyakit 

menular dibagi menjadi dua yaitu secara langsung seperti Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut, Influenza, Pneumonia dan Tuberkulosis dan tidak 

langsung melalui perantara berupa binatang.
44

 Penyakit menular lainnya 

yaitu penyakit menular yang disebabkan akibat hubungan seksual seperti 

gonorea, sifilis, herpes genetalis dan HIV.
45

  

Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh 

kuman Mycobacterium tuberculosis.
46

 Bakteri TB dapat menginfeksi paru 

dan masuk ke pembuluh darah serta menyebar keseluruh tubuh.
47

  

Penyakit menular lainnya yaitu Human Immunodeficiency Virus 

(HIV) adalah sejenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah 

putih sehingga menurunkan kekebalan tubuh manusia. Akibat menurunnya 

kekebalan tubuh tersebut maka seseorang akan mudah terkena berbagai 

penyakit infeksi lainnya.
48

  

Pasien dengan TB HIV memerlukan perhatian khusus sehingga 

perlu perlindungan hukum terkait haknya dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum berfungsi 

sebagai pelindung kepentingan manusia dan masyarakat dan bertujuan 

menciptakan ketertiban tatanan di dalam masyarakat serta bertugas 

                                                 
43

 Soekidjo Notoadmodjo, op. cit., hal.120 
44

 ibid, hal. 120-121 
45

 ibid, hal.127 
46

 Marlina Indah, op.cit.., hal 2 
47

 Tim Program TB St.Carolus, 2017, Tuberkulosis Bisa Disembuhkan, Jakarta: Kepustakaan 

Popular Gramedia, hal 3 
48

 Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, hal 1 
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mengatur hubungan antar individu di dalam kehidupan masyarakat.
49

 

Perlindungan merupakan tindakan yang memberikan jaminan, keamanan, 

kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian dari yang memberi pelindung 

kepada yang dilindungi dalam keadaan yang berpotensi membahayakan 

dan mengacamnya. 

Menurut Philipus M. Handjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, 

J.B.J.M Ten Berge perlindungan hukum merupakan unsur pokok dari 

hukum administrasi sekaligus merupakan dimensi normatif hukum 

administrasi yang mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat 

terhadap kekuasaan pemerintah.
50

  

Perlindungan hukum terdiri perlindungan hukum preventif dan 

represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui upaya peran 

serta (inspraak) atau dengar pendapat untuk mencegah sengketa daripada 

menyelesaikan sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif 

merupakan sarana yang berupa Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan 

Militer, Peradilan Umum, Pengadilan Pajak.
51

 

 

G. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. 

Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam 

                                                 
49

 Sudikno Mertokusumo, 2018, Teori Hukum, Cetakan keenam Yogyakarta: Cahaya Atma 

Pusaka, hal 44 
50

 Philipus M. Handjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, J.B.J.M Ten Berge, 2012, Hukum 

Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, hal 5 
51

 ibid, hal 8-9 
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kehidupan kerja berbagai organisasi pemerintah, swasta, masyarakat, sehingga 

menjadi kebijakan untuk kesejahteraan bersama.
52

 Penelitian kualitatif akan 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan tidak 

berupa perhitungan statistik atau ukuran angka.
53

 Penelitian ini akan mengkaji 

fenomena sosial pada kondisi objek alamiah dimana peneliti menjadi 

instrument kunci untuk membuat fakta menjadi mudah dipahami 

(understandable).
54

 Peneliti akan menggunakan metode kualitatif untuk 

mendapatkan gambaran terkait perlindungan hak pasien TB-HIV atas 

pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN. Dalam penelitian kualitatif ini 

akan diuraikan mengenai beberapa hal yaitu: 

1. Metode pendekatan 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis 

artinya membahas aspek yuridis dan juga aspek sosialnya. Pendekatan 

yuridis sosiologis adalah pemakaian pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk 

memahami dan menganalisis hukum sebagai sub sistem yang 

mempengaruhi dan dipengaruhi, dimana realitas menjadi faktor 

determinan dan aturan hukum bersifat terbuka untuk berubah.
55

  

Metode penelitian ini akan menjelaskan fakta-fakta sosial yang 

kemudian akan dikaji dengan bantuan hukum atau sebaliknya hukum akan  
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dikaji dengan bantuan fakta-fakta sosial.
56

 

Aspek yuridis dalam penelitian ini berupa kebijakan, pedoman dan 

peraturan tentang TB-HIV dan peraturan tentang JKN antara lain UU 

SJSN, UU Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 

Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 67 tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor4 tahun 2013 Tentang Penanggulangan 

HIV dan AIDS. 

Aspek sosiologis dalam penelitian ini adalah implementasi atau 

pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang tersebut tentang perlindungan 

hak pasien TB-HIV atas pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu 

memberikan gambaran suatu peristiwa hukum yang satu dengan yang 

lainnya. Dalam penelitian ini akan menggambarkan suatu peristiwa hukum 

yang saling berkaitan mengenai bagaimana pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan dalam memberikan Perlindungan Hak Pasien TB-

HIV atas Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi Jaminan Kesehatan 

Nasional. 

3. Unsur Penelitian dan Definisi Operasional 

Defenisi operasional adalah menerangkan definisi dari unsur-unsur 

penelitian. 
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a. Perlindungan adalah tindakan berupa memberi rasa aman, tentram, 

damai dan sejahtera yang dilakukan pelindung kepada yang dilindungi 

dalam bahaya yang mengacamnya. Perlindungan hukum pasien 

merupakan jaminan kepastian hukum keselamatan dan keamananan 

pasien.  

b. Hak Pasien TB-HIV atas pelayanan kesehatan adalah hak yang 

dimiliki oleh pasien TB-HIV untuk memperoleh perlindungan dan 

upaya kesehatan secara menyeluruh. 

c. Jaminan Kesehatan Nasional adalah upaya perlindungan kesehatan 

berupa pembiayaan dalam memperoleh manfaat pemeliharaan 

kesehatan dan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 

4. Jenis data dan Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang terdiri dari data 

sekunder yaitu data dari suatu instansi yang dapat berupa laporan bulanan, 

dokumen, perundang-undangan, keputusan pengadilan,  serta akta-akta 

dan data primer yaitu data yang dicari lewat pengamatan terlibat kualitatif 

oleh peneliti sendiri dan tujuan yang di lakukannya.
57

 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk 

mencari data sekunder, sedangkan studi lapangan dilakukan untuk mencari 

data primer yang terdiri dari observasi dan wawancara pada narasumber 

dan responden. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di 

                                                 
57

 ibid, hal, 8 



 

30 

 

tempat penelitian terkait Perlindungan Hak Pasien TB-HIV atas Pelayanan 

Kesehatan yang terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional. Wawancara 

responden dan narasumber menggunakan pedoman wawancara yang telah 

dipersiapkan sebelumnya sehingga tidak menyimpang dari permasalahan 

yang akan diteliti. 

Data sekunder dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi 

tiga (3) yaitu: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi dan 

putusan hakim.
58

 Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum yang 

mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kesehatan, 

TB-HIV, Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia1945 

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional 

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  

5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 
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6) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS  

8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang 

Pelayanan Kesehatan pada JKN 

9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 

10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 Tentang 

Penanggulangan Penyakit Menular 

11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis 

12) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor4 Tahun 2013 Tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang dapat 

membantu memahami dan menganalisa bahan hukum primer sebagai 

contoh hasil karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian.
59

 Dalam penelitian 

ini menggunakan bahan dari hasil karya ilmiah tentang Hak pasien, 

TB-HIV, Pelayanan kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional 

seperti: 

1) Buku dan Referensi tentang Hukum Kesehatan 
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2) Buku dan Referensi tentang Jaminan Kesehatan Nasional 

3) Buku dan Referensi tentang Perlindungan Hukum 

4) Buku dan Referensi tentang Hak Pasien 

5) Buku dan Referensi tentang TB-HIV 

6) Buku dan Referensi tentang Metode Penelitian Hukum 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat 

memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder. 
60

 Dalam 

penelitian ini akan menggunakan Banner alur pelayanan, dan poster. 

5. Lokasi Penelitian 

Dalam rangka pengumpulan data terkait dengan penelitian yang 

akan di lakukan oleh peneliti, maka lokasi penelitian ini dilakukan di 

wilayah Kota Semarang seperti di Kantor BPJS Cabang Kota Semarang, 

Kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang, Rumah Sakit type A yaitu RS 

Kariadi, Rumah Sakit type B yaitu RS K.M.R.T Wongso Negoro, Rumah 

Sakit type C yaitu RS Panti Wilasa Dr. Cipto, Puskesmas Lebdosari, 

Puskesmas Halmahera, tempat Dokter Praktik Mandiri, Kantor LSM 

Peduli Kasih dan Kantor Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). 

6. Metode Sampling 

Metode sampling yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah untuk menentukan responden baik dari jumlah, random atau non 

random. Dalam penelitian ini akan digunakan metode sampling purposive 
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sampling/non random sampling. Penelitian ini akan mengambil populasi 

yang meliputi pasien TB-HIV di fasilitas pelayanan kesehatan Kota 

Semarang. 

Responden adalah sampel yang menjadi sumber informasi dalam 

penelitian ini, responden yaitu satu pasien yang menderita TB-HIV dan 4 

tenaga kesehatan di RS type A yaitu RS Kariadi, satu pasien yang 

menderita TB-HIV dan 4 tenaga kesehatan di RS type B yaitu RS 

K.M.R.T Wongso Negoro, satu pasien yang menderita TB-HIV dan 4 

tenaga kesehatan di RS type C yaitu RS Panti Wilasa Dr. Cipto, satu 

pasien yang menderita TB-HIV dan 4 tenaga kesehatan di Puskesmas 

Lebdosari, satu pasien yang menderita TB-HIV dan 4 tenaga kesehatan di 

Puskesmas Halmahera, dan dokter praktek mandiri/dokter keluarga. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang 

Penjaminan Manfaat Primer BPJS KC Kota Semarang, Kepala Bidang 

Manfaat Rujukan BPJS KC Kota Semarang, Kepala Dinas Kesehatan Kota 

Semarang/pengelola program TB-HIV, Kepala Puskesmas Lebdosari, 

Kepala Puskesmas Halmahera, petugas program JKN di RS Panti Wilasa 

Dr. Cipto, petugas program JKN di puskesmas Halmahera, Pemegang 

Program dan Monev Komisi Penanggulangan AIDS, Ketua/Pengurus 

LSM Peduli Kasih, Ketua/Pengurus LSM Aisyah. 

  



 

34 

 

7. Metode Penyajian Data 

Metode penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif, bagan, 

tabel atau grafik. Tabel dapat berupa tabel referensi atau tabel ringkasan.
61

 

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan data dalam bentuk naratif, 

tabel dan bagan. 

8. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang 

datanya berupa uraian-uraian naratif sehingga analisa data pada penelitian 

ini menggunakan analisis kualitatif. Analisa kualitatif adalah analisis yang 

tidak didasarkan pada perhitungan atau angka atau kuantitas.
62

 Pada 

penelitian ini dengan data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan 

analisis kualitatif sehingga hasil penelitian ini dalam bentuk narasi.  

 

H. SISTEMATIKA TESIS 

Dalam penyajian tesis ini akan disajikan sistematika sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN. Dalam pendahuluan memuat mengenai 

latar belakang masalah yang menguraikan alasan pemilihan judul 

mengemukakan mengenai pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir yang terdiri dari kerangka 

konsep dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika tesis. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam tinjauan pustaka berisi 

penjelasan teoritis mengenai permasalahan yang akan diteliti tentang 
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Perlindungan Hak Pasien TB-HIV atas Pelayanan Kesehatan yang 

Terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional. Tinjauan pustaka terkait materi 

yang diteliti dalam penelitian ini, yang terdiri dari sub bab A mengenai Hak 

kesehatan; sub bab B mengenai Hak atas pelayanan kesehatan, sub bab C Hak 

Pasien, sub bab D mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 

menjabarkan ketentuan sehubungan dengan kepesertaan dan pembayaran 

iuran peserta JKN; sub bab E mengenai Pelayanan terhadap Penyakit Menular 

yaitu Tuberkulosis (TB) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV), Sub bab 

F mengenai Pelayanan Kesehatan Pasien TB-HIV terkait hak pelayanan 

kesehatan yang didapatkan; sub bab G berisikan mengenai perlindungan hak 

terkait definisi maupun penerapannya dalam bidang kesehatan khususnya 

dalam pelaksanaan JKN. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini 

akan menguraikan hasil penelitian berupa gambaran umum objek penelitian 

dan hasil wawancara kepada narasumber dan responden. Selanjutnya dalam 

bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai pengaturan perlindungan 

hak pasien TB-HIV atas pelayanan kesehatan yang terintegrasi jaminan 

kesehatan nasional yang meliputi bentuk pengaturan, tujuan pengaturan, dan 

bentuk perlindungan hak pasien TB-HIV. Pelaksanaan perlindungan hak 

pasien TB-HIV atas pelayanan kesehatan yang terintegrasi jaminan kesehatan 

nasional meliputi subjek, mekanisme dan monitoring evaluasi. Selanjutnya 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perlindungan Hak Pasien TB-
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HIV atas Pelayanan Kesehatan yang Terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional 

meliputi faktor yuridis, sosiologis dan teknis. 

BAB IV PENUTUP. Dalam bab ini mendeskripsikan kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian. 

Bagian akhir dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan Lampiran. 

 

  


