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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan yang melanda Indonesia beberapa tahun ini ikut andil 

dalam keterpurukan kurangnya kesehatan warga Negara khususnya 

masyarakat golongan kebawah, ini disebabkan salah satu faktor ekonomi 

Indonesia, dimana pemerataan pendapat tidak seimbang antara yang miskin 

dan kaya, banyak bahan kebutuhan masyarakat dewasa ini selalu naik tetapi 

pendapatan masyarakatnya tidak bisa mengimbangi kebutuhan tersebut. Oleh 

Karena kebutuhan yang terus meningkat maka pasokan gizi yang masuk 

dalam tubuh pun juga ikut berkurang akhirnya berimbas kepada kesehatan 

individu itu sendiri. Dewasa ini kecenderungan meningkatnya biaya 

pemeliharaan kesehatan yang tidak diimbangi dengan peningkatan 

pendapatan masyarakat akan menyulitkan akses masyarakat terutama 

masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.  

Akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan yang semakin 

berkurang menyebabkan makin tingginya jumlah warga negara yang 

terganggu kesehatannya, terutama pada masyarakat miskin yang tidak bisa 

membeli obat atau berobat untuk mengobati penyakit yang dideritanya. 
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Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 20091 tentang kesehatan 

telah  menyebutkan “setiap orang berhak atas kesehatan”, artinya adalah 

bahwa setiap warga Negara Indonesia khususnya dapat memperoleh haknya 

terhadap kesehatan jasmani dan rohaninya, untuk pemenuhan lebih lanjut 

mengenai hak-hak setiap warga Negara dituangkan dalam pasal selanjutnya 

yaitu: 

Pasal 5 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 20092 Tentang Kesehatan 
berbunyi:  

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 
akses atas sumber daya di bidang kesehatan. 

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau 

(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab 
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi 
dirinya. 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20093 Tentang Kesehatan 
berbunyi “setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat 
bagi pencapaian derajat kesehatan”. 
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20094 Tentang Kesehatan 
berbunyi “setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan 
edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab”. 
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20095 Tentang Kesehatan 
berbunyi “setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data 
kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah 
maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”. 

 
Dari beberapa pasal tersebut sebenarnya tidak ada permasalah agar 

masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya, Akan tetapi, realita sekarang 

banyak sekali para petugas kesehatan masih membedakan dalam pelayanan 

                                                             
1 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
2 Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  
3 Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
4 Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
5 Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
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kesehatan yang sering sekali tidak berpihak pada masyarakat kalangan bawah 

“miskin” malah mereka lebih mengedepankan masyarakat yang mempunyai 

uang “kaya”. Pada akhirnya realita sekarang menunjukan bahwa pemerintah 

harus dan wajib berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelayanan 

kesehatan yang terkhusus bagi masyarakat miskin. 

Karena Kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga Negara 

khususnya Indonesia berhak atas kesehatan termasuk masyarakat yang berada 

digaris kemiskinan, oleh karena itu diperlukanlah suatu sistem yang mengatur 

tentang pelayanan pemenuhan hak warga Negara khususnya masyarakat 

miskin untuk tetap hidup sehat. Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia 

(WHO, 1948), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 28 

H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 

menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Karena 

itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh 

perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab 

mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi 

masyarakat miskin dan tidak mampu. Hal ini dipertegas dalam pasal 34 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.6  

(1): fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. 
(2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan 

                                                             
6 Lihat Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
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(3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan 
fasilitas pelayanan umum yang layak. 

  
Dalam rangka pemenuhan kesehatan ini pemerintah dalam hal ini 

Departeman Kesehatan Republik Indonesia yang berada dibawah naungan  

Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan kebijakan untuk lebih 

memfokuskan pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin, dasar 

pemikirannya adalah untuk memenuhi tanggung jawab Negara untuk 

memperhatikan masyarakat  miskin juga sudah diatur dalam konstitusi dan 

undang-undang yang berlaku di Indonesia. Untuk menjamin kesehatan 

masyarakat Indonesia maka pemerintah telah memberlakukan aturan hukum 

kesehatan yang ditujukan bagi warga Negara indonesia dalam hal kesehatan.  

Berbicara tentang kesehatan maka terdapat dua aspek dari kesehatan, 

yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan. Aspek 

sumber daya kesehatan terdiri dari sarana kesehatan antara lain rumah sakit, 

puskesmas, balai pengobatan, tempat praktik dokter, dan tenanga kesehatan 

seperti dokter, perawat, bidan, apoteker. Sedangkan aspek upaya kesehatan 

salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan 

individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran.7  

Hukum kesehatan menurut Noorsyamsul Jastan dalam bukunya yang 

berjudul hukum kesehatan8 mendefinisikan bahwa hukum kesehatan adalah 

                                                             
7 Maclis Riyadi, 2010, Malpraktik Medik Dalam Kontrak Terapeutik, Salarsar, Surabaya, hal 27 
8 Noorsyamsul Jastan, dan Machlis Riadi, 2010, Hukum Kesehatan, YPTIH Sultan    Adam, 
Banjarmasin, hal. 1. 
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rangkaian kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. 

Pelayanan medik9 ialah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang 

melembaga, berdasarkan fungsi sosial10 di bidang pelayanan kesehatan 

perorangan bagi individu dan keluarga. Sedangkan sarana medik11 tersebut 

meliputi rumah sakit, klinik spesialis, balai pengobatan, poliklinik, dan sarana 

lain yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan. Pembangunan kesehatan 

diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi 

pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia dan sebagai modal bagi 

pelaksanaan pembangunan nasional yang pada dasarnya adalah pembangunan 

manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang 

harus didukung oleh pemerintah dalam menyehatkan seluruh rakyat Indonesia 

dengan cara memfasilitasi seluruh pendukung pendayagunaan kesehatan 

tersebut, berkaca pada pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 

tahun 200912 tentang kesehatan yang berbunyi: 

(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan 
upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. 

(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat    
dikhususkan pada pelayanan publik. 

Berdasarkan Konsitusi dan Undang-Undang kesehatan saat ini, 

pemerintah dalam hal ini departemen/ kementerian kesehatan menjamin agar 

                                                             
9 ibid 
10 Fungsi sosial yang dimaksud adalah upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan tidak 
mengambil keuntungan secara komersial, tetapi lebih dititik beratkan pada kemanusiaan 
11 Noorsyamsul Jastan dan Machlis Riadi, Ibid hal 2 
12 Lihat Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan 
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masyarakat miskin saat ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di 

rumah sakit maupun kontor pelayanan kesehatan lainnya yang dimilik 

pemerintah. Departemen/ kementrian Kesehatan telah melaksanakan 

penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin sejak tahun 

1998.  

Sebelum program jaminan kesehatan miskin (JAMKESMAS)13 

dikeluarkan, pemerintah telah menjalankan amanat yang dituangkan Undang–

Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, berbagai upaya 

memobilisasi dana masyarakat dengan menggunakan prinsip asuransi telah 

dilakukan antara lain dengan program Dana Upaya Kesehatan Masyarakat 

(DUKM). Dengan memobilisasi masyarakat diharapkan mutu pelayanan 

kesehatan dapat ditingkatkan tanpa harus meningkatkan anggaran pemerintah. 

Konsep yang ditawarkan adalah secara perlahan pembiayaan kesehatan harus 

ditanggung masyarakat sementara pemerintah akan lebih berfungsi sebagai 

regulator. Program DUKM secara operasional dijabarkan dalam bentuk 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).  

Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan 

kesehatan14, sejak tahun 1998 pemerintah melaksanakan berbagai upaya 

pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Bermula dengan pengembangan 

                                                             
13 Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan 
tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh pemerintah (pedoman jamkesmas 2010) 
14 Ihm hambuako, “tinjauan yuridis penyelenggaraan jamkesmas 2008”, http://www.dinas kesehatas 
kabupaten banggai/html, 23 april 2009.(17 februari 2011). 
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Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) Tahun 1998–

2001, Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PDPSE) tahun 2001 

dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak 

(PKPS–BBM) Tahun 2002–2004. Akan tetapi program-program yang telah 

ada tersebut berbasis pada penyedia kesehatan (supply oriented), dimana dana 

disalurkan langsung ke Puskesmas dan Rumah Sakit.  

Provider kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) berfungsi ganda 

yaitu sebagai pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dan juga mengelola 

pembiayaan atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Kondisi seperti ini 

menimbulkan beberapa permasalahan antara lain terjadinya defisit di 

beberapa Rumah Sakit dan sebaliknya dana yang berlebih di Puskesmas, juga 

menimbulkan fungsi ganda pada  PPK yang harus berperan sebagai 

pembayaran (Payer) sekaligus penyelenggara (Provider).15 

Dalam Amandemen Keempat UUD 1945 yang disetujui dalam Sidang 

Umum MPR Tanggal 11 Agustus 2002, telah berhasil meletakkan pondasi 

pembiayaan dengan sistem jaminan, yang tertera dalam Pasal 34 ayat (2)16 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu negara diberi tugas untuk 

mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Dua tahun kemudian, 

tepatnya Tanggal 19 Oktober 2004 disahkan Undang–Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang memberi 

                                                             
15 www.birohukum-organisasi-departemen/kesehatan/R.I/html diakes tanggal 21 februari 2011 
16 Lihat Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
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landasan hukum terhadap kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Perubahan yang mendasar bagi perasuransian di Indonesia khusunya 

Asuransi Sosial dimana salah satu program jaminan sosial adalah jaminan 

kesehatan. Dalam Pasal 19 ayat (2)17 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 

Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dinayatakan bahwa jaminan 

kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar peserta memperolah manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 

kesehatan dasar,  hal ini merupakan salah satu bentuk atau cara agar 

masyarakat dapat dengan mudah melakukan akses ke fasilitas kesehatan atau 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

Pada Tahun 2005, pemerintah mengeluarkan program jaminan 

kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dikenal dengan 

nama program Asuransi Kesehatan Masyakat Miskin (Askeskin). 

Penyelenggara program ASKESKIN adalah PT Askes (Persero), yang 

ditugaskan Menteri Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) 

dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat 

Miskin. Program ini merupakan bantuan sosial yang diselenggarakan dalam 

skema asuransi kesehatan sosial. PT Askes yang diperintahkan dalam 

                                                             
17 Lihat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional 
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pengelolaan keuangan jaminan kesehatan mengacu pada prinsip-prinsip 

asuransi sosial: 

1. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat miskin, miskin dan 
tidak mampu. 

2. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik 
yang cost effective dan rasional. 

3. Pelayanan Terstruktur, berjenjang dengan Portabilitas dan ekuitas. 
4. Transparan dan akuntabel. 

Setelah dilakukan evaluasi dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas, 

maka akhirnya pada tahun 2008 pemerintah telah mengganti nama Asuransi 

Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) menjadi Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (JAMKESMAS) sesuai dengan SK MenKes 

No125/Menkes/SK/II/2008 tentang pedoman penyelenggaraan 

JAMKESMAS. Perubahan pengelolaan program tersebut adalah dengan 

pemisahan fungsi pengelola dengan fungsi pembayaran, yang didukung 

dengan penempatan tenaga verifikator di setiap rumah sakit. Surat Keputusan 

mentri tahun 2008 dipembaharuan lagi pada tahun 2009 yaitu SK No 

316/Menkes/SK/V/2009, dan yang terakhir ini pada tahun 2010 diubah lagi 

dengan No 686/Menkes/SK/VI/2010. Tidak ada bedanya dengan ASKESKIN 

hanya saja namanya yang berubah peruntukannya tetap seperti dahulu. 

Program Jamkesmas telah memasuki tahun ketiga dan telah mengalami 

sedikit perubahan perbaikan. Perbaikan-perbaikan mendasar dilakukan 

sebagai upaya pengendalian biaya tanpa mengesampingkan pelayanan 
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kesehatan yang bermutu sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan 

bersifat efektif dan efisien.  

Rumah sakit dan kontor-kantor pelayanan kesehatan lainya milik 

pemerintah merupakan salah satu komponen yang krusial dalam 

implementasi program JAMKESMAS. Peran mereka sebagai Pemberi 

Pelayanan Kesehatan mempunyai andil yang besar dalam menentukan 

keberhasilan program JAMKESMAS karena mereka berhubungan langsung 

dengan masyarakat miskin dalam memberikan pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya terdapat 4 (empat) bagian 

berkaitan dengan pertanggung jawaban rumah sakit selaku pelayanan medis, 

yaitu: 1). Tanggung jawab terhadap personalia; 2). Tanggung jawab 

profesional trhadap mutu;  3). Tanggung jawab terhadap sarana/ peralatan; 

dan 4) tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya18 

Seperti yang dituangkan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan19 yang berbunyai: “Setiap orang 

mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, 

bermutu, dan terjangkau”. Walaupun pemerintah telah berupaya keras untuk 

menjamin kesehatan masyarakat seluruhnya akan tetapi fakta dilapangan 

masih jauh dari harapan. Kesigapan pemerintah dalam penanggulangan 

                                                             
18 Titik Triwulan Tutik dan Shinta Febriana, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi 
Pustaka, Jakarta, hal 51. 
19 Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
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kesehatan haruslah benar-benar mengendalikan perangkat-perangkat 

pemerintah daerah yang ada di wilayah Indonesia.  

Program Jamkesmas20 merupakan kebijakan yang sangat strategis 

untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang sangat 

tepat guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan 

kesehatan yang dibutuhkan, sehingga ketika Jamkesmas diluncurkan 

kemasyarakat miskin dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan 

kesehatan dan peningkatakan derajat kesehatan masyarakat miskin. Maka 

dengan itu penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam penulisan 

hukum yang berjudul 

 “ANALISI YURIDIS NORMATIF JAMINAN KESEHATAN 

MASYARAKAT (JAMKESMAS) TERHADAP PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT MISKIN (STUDI SK MENKES NO 

686/MENKES/SK/VI/2010)” 

B. Rumusan Masalah  

Berangkat dari penjabaran latar belakang diatas, maka penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hak-hak masyarakat miskin untuk 

mendapatkan Jamkesmas ditinjau dari SK MenKes No 

686/Menkes/SK/VI/2010? 

                                                             
20 Rapat dengar pendapat dengan DPR-RI, jamkemas 2008,www.depkes.go.id /jamkesmas/materi/ppt, 
Jakarta, 27 maret 2008, (2 januari 2011) 
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2. Bagaimana pengaturan sanksi menurut SK MenKes No 

686/Menkes/SK/VI/2010, jika jaminan hak-hak pemegang kartu 

Jamkesmas bagi masyarakat miskin tidak dipenuhi atau dilakukan?  

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan obyektif 

Pada dasarnya segala aktivitas yang termasuk dalam penelitian ini 

tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan 

permasalahan yang telah peneliti atau penulis rumuskan maka ingin 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak masyarakat miskin 

untuk mendapatkan kartu Jaminan kesehatan Masyarakat 

(JAMKESMAS) berdasarkan SK MenKes No 

686/Menkes/SK/VI/2010. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi, jika hak-hak 

masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkesmas tidak dipenuhi 

berdasarkan SK MenKes No 686/Menkes/SK/VI/2010. 

D. Kegunaan/ manfaat penulisan 

Penulisan yang dilakukan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis: 
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1. Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan pemikiran untuk perkembangan pemikiran ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmu hukum kesehatan. 

b. Mengetahuai lebih dalam mengenai bagaimana perlindungan 

Pemerintah terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

miskin.  

2. Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran mengenai 

Hukum kesehatan dimana dalam hal ini adalah dalam pengaturan hak-

hak masyarakat miskin yang telah mendapatkan kartu Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). 

E. Metode Penulisan  

Metode penulisan adalah satu bentuk dalam pengungkapan kebenaran 

bahan penulisan, sehingga penulisan skripsi sangatlah penting dengan 

didampingi metode diskriptif yang notabene sebagai pertanggung jawaban 

bagi penulisnya. Disamping itu pula metode penulisan sebagai salah satu cara 

untuk memudahkan serta mensistemasi karya-karya ilmiah (skripsi) sebagai 

hasil akhir dari sebuah metode penulisan.  

 



14 
 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan:  

Di dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan “Normatif 

Legal Research” yakni penulisan yang menekankan pada pendekatan 

yuridis normatif dimana melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat, 

dimana penulisan hukum yang isinya menelusuri, menganalisis, efektifitas 

atau penegakan hukum/ peraturan perundang-undangan. 

2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer:  

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-

undangan yang berkaitan kesehatan yaitu Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 

44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Keputusan Mentri 

Kesehatan RI Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Beserta 

Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang masih terlait dengan 

permasalahan yang penulis angkat. 
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b. Bahan Hukum Sekunder: 

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari data-data dalam 

mendukung bahan hukum primer seperti pendapat-pendapat para ahli 

atau pendapat-pendapat akademisi dalam buku-buku ilmiah, karya 

ilmiah serta artikel yang diperoleh dari berbagai sumber, buku-buku 

kepustakaan, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

jaminan kesehatan masyarakat miskin.  

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum: 

a. Kepustakaan  

Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta 

diterbitkan dalam penelitian. Kepustakaan yang dimaksud dalam 

penulisan ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, 

karya ilmiah hukum, jurnal hukum, media cetak dan/atau elektonik 

yang berkaitan dengan jaminan kesehatan masyarakat miskin. 

b. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang ditulis 

di luar dari data pustaka, guna untuk menunjang dan melengkapi 

bahan-bahan yang diperlukan yang berkaitan dengan jaminan 

kesehatan masyarakat miskin. 

 



16 
 

4. Analisis Bahan Hukum 

Analisa Bahan Hukum adalah tahap yang penting dalam 

menentukan suatu penelitian. Analisa bahan hukum dalam suatu 

pengkajian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang 

diangkat dalam penulisan ini berdasarkan bahan yang diperoleh 

kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap 

penelitian yang bersifat deskriptif. 

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi dan metode analisis 

isi yaitu mendiskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data 

yang ditemukan dalam perundang-undangan dengan cara mempelajari 

norma dan aturan hukum yang terdapat pada, Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Keputusan Mentri Kesehatan 

Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat .  

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulisan membagi dalam 4 

(empat) bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar 

mempermudah dalam pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya 

adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, 

yakni memuat alasan atau faktor dorongan yang menjadi pentingnya 

dilakukan suatu penelitian berdasarkan atas permasalahan yang ada. 

Rumusan masalah, yakni meliputi pertanyaan yang terfokus dan 

spesifik terhadap masalah yang dibahas serta merupakan dasar 

pemilihan judul penulisan hukum. Tujuan penulisan memuat 

pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian. 

Manfaat penulisan merupakan uraian mengenai kegunaan secara 

praktis dan teoritis. Metode penulisan, yang menguraikan tentang 

metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan, jenis bahan 

hukum yang digunakan, teknik pengumpulan bahan dan teknik analisa 

bahan serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau 

kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti 

oleh penulis yaitu menyangkut hukum kesehatan masyarakat miskin. 

Antara lain teori tentang perlindungan hukum bagi pasien, hak asasi 

manusia, pelayanan publik, jaminan sosial, kemiskinan, dan Negara 

kesejahteraan (Walfare State),  
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BAB III PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis akan menganalisis permasalahan yang 

diangkat dimana berkonsentrasi pada bagaimana pengaturan hak-hak 

masyarakat miskin untuk mendapatkan Jamkesmas ditinjau dari SK 

MenKes No 686/Menkes/SK/VI/2010 dan bagaimana pengaturan 

sanksi menurut SK MenKes No 686/Menkes/SK/VI/2010, apabila 

jaminan hak-hak pemegang Jamkesmas bagi masyarakat miskin tidak 

dipenuhi atau dilakukan 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini 

dimana berisikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta 

berisi saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang 

diangkat dalam penulisan hukum ini. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


