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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. . Tinjauan Umum Tentang BPJS Kesehatan

1. Tinjauan BPJS Kesehatan menurut perundang-undangan

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus 

oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan 

kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai 

Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, 

Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya 

ataupun rakyat biasa.
10

Sedangkan Menurut UU no. 24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 

7 ayat (1) dan Ayat (2), pasal 9 ayat (1) dan UU. No. 40 Tahun 2004 

Tentang SJSN, Pasal 1 Angka 8, Pasal 4 Dan Pasal 5 ayat (1)) 

memberikan keterangan bahwa 

 Badan Penyeleggara jaminan social kesehatan (BPJS 

Kesehatan) adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab 

kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang 

10
 Srikandi Rahayu, Seputar Pengertian BPJS Kesehatan. http://seputarpengertian.com/. 

Diakses Pada 20 Februari 2017, pukul 13.00 

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/09/seputar-pengertian-bpjs-kesehatan.html
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bekerja paling singkat 6 (enam) Bulan di Indonesia.
11

 UU BPJS 

menetukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN 

diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial 

dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh 

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan
12

 

Setiap orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan 

wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap 

peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. 

Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah 

melalui Program Bantuan Iuran. 

2. Kewenangan dan norma BPJS 

Kewenangan BPJS menurut pasal 11 huruf C, F, G Undang-

undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS berupa : 

a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta 

dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. 

b. Mengenai sanksi atministratif  kepada peserta atau pemberi kerja 

yang tidak memenuhi kewajibannya 

                                                           
 11   Ibid 

 
12

 Tugas, Fungsi dan wewenang BPJS. http://www.jamsosindonesia.com . Diakses 

Pada 20 Februari 2017, pukul 13.12 
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c. Melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai 

ketidakpatutan dalam membayar iuran atau dalam memenuhi 

kewajiban lain 

Norma Jaminan Sosial meliputi : 

Kewajiban Pemberi Kerja : 

a. Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta (Perpres no 

19/2016  Pasal 15 ayat (1)) 

b. Memungut iuran yang menjadi beban peserta dan pekerjanya dan 

menyetorkannya (Perpres no 19/2016  Pasal 19 ayat (1)) 

c. Membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya 

(Perpres no 19/2016 Pasal 19 ayat (2)) 

d. Memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota 

keluarganya secara lengkap dan benar (Perpres no 19/2016 Pasal 

15 ayat (2)) 

Kewajiban setiap orang : 

a. Mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta 

(Perpres no 19/2016  Pasal 16 ayat 1) 

b. Memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara 

lengkap dan benar (Perpres no 19/2016 pasal 16 ayat 2) 

c. Wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung 

jawabnya setiap bulan ke BPJS Kesehatan (Perpres no 19/2016 

Pasal 19 ayat 3) 
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3. Identitas Peserta BPJS Kesehatan  

Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 

(enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran meliputi : 

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yaitu fakir 

miskin dan orang tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah. 

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), 

terdiri dari : 

1. Pekerja Penerima Upah (PPU) termasuk anggota keluarganya 

(Istri/Suami, anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang 

sah dan belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun 

bagi yang masih melanjutkan pendidikan formal) sebanyak-

banyaknya 5 (lima) orang, dan dapat mengikutsertakan 

keluarga tambahan yang meliputi anak ke 4 (empat) dan 

seterusnya, orang tua kandung dan mertua 

2. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau perorangan 

3. Bukan Pekerja (BP) : penerima pension penyelenggara negara, 

Veteran, Perintis Kemerdekaan termasuk anggota keluarganya 

(Istri/Suami, anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang 

sah) sebanyak-banyaknya (lima) orang, Penerima Pensiun 

Bukan Penyelenggara Negara
13

 

4. Pendaftaran Peserta  

                                                           
13

 BPJS Kesehatan. 2016. Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan 

Tahun 2016. Jakarta. Hal 2 
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Proses pendaftaran peserta BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara 

kolektif maupun perorangan. 

A. Tempat Pendaftaran Peserta 

1. Kantor Cabang dan Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota 

(KLOK) terdekat. 

2. Bank Pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

B. Persyaratan Pendaftaran Peserta 

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) 

Penetapan jumlah dan persyaratan menjadi peserta dilakukan oleh 

pemerintah. 

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non-PBI), 

meliputi : 

a. Pendaftaran secara kolektif manual 

Mengisi formulir daftar isian peserta, yang di tanda tangani 

oleh pimpinan unit kerja/HRD dan distempel, dengan 

melampirkan pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar 

ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita); serta 

menunjukkan dokumen sebagai berikut : 

1. Asli Kartu Keluarga dan KTP-elektronik 

2. Asli SK terakhir yang dilegalisasi 

3. Asli daftar gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja 
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4. Asli akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK 

Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung 

5. Surat keterangan dari sekolah / perguruan tinggi yang 

masih mengikuti pendidikan formal 

b. Pendaftaran secara kolektif elektronik 

Mengisi form registrasi Badan Usaha dan Formulir Daftar Isian 

Peserta Elektronik 16 (enam belas) kolom dan mendapatkan 

nomor Virtual Account (VA) 

c. Pendaftaran Perorangan Secara Manual 

Mengisi dan menyerahkan formulir daftar isian peserta yang di 

tanda tangani oleh yang bersangkutan, dengan melampirkan 

pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 

4 cm (kecuali bagi usia balita); serta menunjukkan dokumen 

sebagai berikut : 

1. Asli Kartu Keluarga dan KTP-elektronik 

2. Asli/fotocopy Surat Keputusan terakhir sebagai pegawai 

dengan melampirkan slip gaji/upah terakhir 

3. Asli akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK 

Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung 

4. Surat keterangan dari sekolah / perguruan tinggi yang 

masih mengikuti pendidikan formal 
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d. Keluarga tambahan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dapat 

diikutsertakan dengan membayar iuran sebesar 1 persen dari 

gaji atau upah per bulan, serta membuat surat kuasa bermaterai 

untuk dilakukan pemotongan gaji.
14

 

5. Penyesuaian Iuran Peserta BPJS Kesehatan 

1. Penyesuaian Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

Perpres No. 19 Tahun 2016 pasal 16 A : iuran Jaminan Kesehatan 

Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh 

pemerintah daerah sebesar Rp 23.000,- per orang per bulan. 

Berlaku mulai 1 januari 2016 

2. Penyesuaian batas gaji paling tinggi untuk iuran Pekerja Penerima Upah 

(PPU) 

Perpres No. 28 Tahun 2016 pasal 16 D : batas paling tinggi gaji atau 

upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran 

Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dan pegawai 

negeri sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) 

Mulai berlaku pada 1 april 2016 

3. Penyesuaian iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah 

Perpres No.28 Tahun 2016 pasal 16 F : iuran jaminan kesehatan bagi 

Peserta Bukan Penerima Upah : 

a. Sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang per 

bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III 

                                                           
14

 Ibid, hlm 3-5  
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b. Sebesar 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per 

bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II 

c. Sebesar 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per 

bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I 

Mulai berlaku pada 1 april 2016 

4. Penyesuaian Mekanisme Pembayaran Iuran Peserta Keluarga Tambahan 

PPU 

Perpres No. 19 Tahun 2016 pasal 16 H :  

a. Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga lain 

sebesar 1% (satu persen) dari gaji atau upah per bulan 

b. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang 

lain diawali dengan pemberian surat kuasa dari pekerja kepada 

pemberi kerja untuk melakukan pemotongan tambahan iuran 

Jaminan Kesehatan dan menyetorkan kepada BPJS Kesehatan
15

 

 

 

 

Tabel 

Penyesuaian Iuran Peserta BPJS Kesehatan 

                                                           
15

 Chazali. 2013. Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS. Jakarta. 

PT Cinta Indonesia. Hlm 30 
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Sumber Data : BPJS Kesehatan 

6. Hak dan Kewajiban BPJS Kesehatan 

1. Hak BPJS Kesehatan meliputi : 

UU BPJS menentukan dalam melaksanakan kewenangannya, BPJS 

berhak: 

a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program 

yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

program jaminan sosial dari DJSN. 

Dalam Penjelasan Pasal 12 huruf a UU BPJS dikemukakan bahwa 

yang dimaksud dengan “dana operasional” adalah bagian dari 
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akumulasi iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannya yang 

dapat digunakan BPJS untuk membiayai kegiatan operasional 

penyelenggaraan program jaminan sosial. 

UU BPJS tidak memberikan pengaturan mengenai berapa besaran 

“dana operasional” yang dapat diambil dari akumulasi iuran jaminan 

sosial dan hasil pengembangannnya. UU BPJS tidak juga 

mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut kepada 

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang. 

“Dana Operasional” yang digunakan oleh BPJS untuk membiayai 

kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial 

tentunya harus cukup pantas jumlahnya agar BPJS dapat bekerja 

secara optimal. Besaran “dana operasional” harus dihitung dengan 

cermat, mengunakan ratio yang wajar sesuai dengan best practice 

penyelenggaraan program jaminan sosial. 

Mengenai hak memperoleh hasil monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN setiap 6 bulan, 

dimaksudkan agar BPJS memperoleh umpan balik sebagai bahan 

untuk melakukan tindakan korektif memperbaiki penyelenggaraan 

program jaminan sosial. Perbaikan penyelenggaraan program akan 

memberikan dampak pada pelayanan yang semakin baik kepada 

peserta. 
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Tentunya SJSN sendiri dituntut untuk melakukan monitoring dan 

evaluasi secara objektif dan profesional untuk menjamin 

terselenggaranya program jaminan sosial yang optimal dan 

berkelanjutan, termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS.
16

 

2. Kewajiban BPJS Kesehatan meliputi : 

UU BPJS menentukan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BPJS 

berkewajiban untuk: 

a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta sesuai Pasal 5 

UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 

Yang dimaksud dengan ”nomor identitas tunggal” adalah nomor 

yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepada setiap peserta 

untuk menjamin tertib administrasi atas hak dan kewajiban setiap 

peserta. Nomor identitas tunggal berlaku untuk semua program 

jaminan sosial. 

b. Mengembangkan asset Dana Jaminan Sosial dan asset BPJS untuk 

sebesar-besarnya kepentingan peserta; 

c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik 

mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil 

pengembangannya sesuai Pasal 15 UU No 40 Tahun 2004 Tentang 

SJSN; 

Informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS mencakup 

                                                           
16

 Jamsostek Indonesia. Hak dan Kewajiban BPJS Kesehatan. 

http://archives.jamsosindonesia.com. Diakses pada 7 April 2017 
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informasi mengenai jumlah asset dan liabilitas, penerimaan, dan 

pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan Sosial, dan/atau jumlah 

asset dan liabilitas, penerimaan dan pengeluaran BPJS. 

d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan UU 

SJSN; 

e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan 

kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; 

f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk 

mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban; 

g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo JHT dan 

pengembangannya 1 kali dalam 1 tahun; 

h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 

1 kali dalam 1 tahun; 

i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik 

aktuaria yang lazim dan berlaku umum; 

j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntasi yang 

berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial; dan 

k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi 

keuangan, secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden dengan 

tembusan kepada DJSN. 

Jika dicermati ke 11 kewajiban BPJS tersebut berkaitan dengan 

governance BPJS sebagai badan hukum publik. BPJS harus dikelolan 
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sesuai dengan prinsip-prinsip transparency, accountability and 

responsibility, responsiveness, independency, danfairness.  

Dari 11 kewajiban yang diatur dalam UU BPJS, lima diantaranya 

menyangkut kewajiban BPJS memberikan informasi. UU Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memang mewajibkan 

badan publik untuk mengumumkan informasi publik yang meliputi 

informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai 

kegiatan dan kinerja badan publik, informasi mengenai laporan keuangan, 

dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Dengan keterbukaan informasi tersebut diharapkan ke depan BPJS 

dikelola lebih transparan dan fair, sehingga publik dapat turut mengawasi 

kinerja BPJS sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab 

kepada pemangku kepentingan
17

.  

7. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan 

Hak Peserta meliputi : 

1. Mendapatkan kartu identitas 

2. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang 

bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 

3. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur 

pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
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 Ibid 
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4. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan 

atau tertulis kepada BPJS Kesehatan 

Kewajiban Peserta meliputi : 

1. Memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap 

dan benar 

2. Membayar iuran 

3. Melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarganya 

4. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan 

Kewajiban Pemberi Kerja meliputi : 

1. Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan 

kesehatan 

2. Membayar iuran 

3. Memberikan data mengenai dirinya, pekerjanya dan anggota 

keluarganya secara lengkap dan benar meliputi : 

a. Data pekerja meliputi anggota keluarganya yang didaftarkan 

sesuai data pekerja yang dipekerjakan 

b. Data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima 

pekerja 

c. Perubahan data Badan Usaha atau Badan Hukumnya, meliputi 

alamat perusahaan, kepemilikan perusahaan, kepengurusan 

perusahaan, jenis badan usaha, jumlah pekerja, data pekerja 
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dan keluarganya, dan perubahan besarnya upah setiap 

pekerja.
18

 

8. Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS 

Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehan terdiri dari : 

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) meliputi : 

a. Puskesmas atau yang setara 

b. Dokter praktik perorangan 

c. Klinik pratama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan 

tingkat pertama milik TNI/Polri 

d. Rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara 

2. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) meliputi : 

a. Klinik Utama atau yang setara 

b. Balai Kesehatan 

c. Rumah Sakit Umum 

d. Rumah Sakit Khusus 

3. Fasilitas Kesehatan penunjang meliputi : 

a. Laboratorium Kesehatan 

b. Apotek 

c. Optik
19

 

 

                                                           
18

 BPJS Kesehatan, op. cit hlm 8 
19

 Ibid. hlm 10 
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B. Tinjauan tentang  tanggung jawab rumah sakit terhadap klaim pelayanan 

kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan 

1. Kriteria Rumah Sakit yang bisa memberikan pelayanan BPJS 

Sampai saat ini tidak semua rumah sakit swasta bekerja sama dengan 

BPJS Kesehatan. Berdasarkan fungsi dan tugas dari rumah sakit, ada 

pembagian tipe-tipe rumah sakit berdasarkan kemampuan sebuah rumah 

sakit dalam memberikan pelayanan medis kepada pasiennya. Berikut 

pembagian tipe rumah sakit yang melayani BPJS Kesehatan : 

a. Rumah Sakit BPJS Tipe A 

Adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran 

spesialis dan subspesialis luas sehingga oleh pemerintah ditetapkan 

sebagai tempat rujukan tertinggi (Top Referral Hospital) atau biasa 

disebut juga sebagai Rumah Sakit Pusat. Rumah Sakit Tipe A adalah 

faskes tingkat 3, untuk berobat di rumah sakit tipe A peserta BPJS 

harus memiliki surat rujukan dari rumah sakit umum faskes tingkat 2 

dibawahnya. 

b. Rumah Sakit BPJS Tipe B 

Adalah rumah sakit yang telah mampu memberikan pelayanan 

kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas. Rumah Sakit ini 

didirikan di setiap Ibukota Provinsi yang mampu menampung 

pelayanan rujukan dari rumah sakit tingkat kabupaten. 
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c. Rumah Sakit BPJS Tipe C 

Adalah rumah sakit yang telah mampu memberikan pelayanan 

kedokteran spesialis terbatas. Rumah Sakit tipe C ini didirikan di 

setiap Ibukota Kabupaten (Regency Hospital) yang mampu 

menampung pelayanan rujukan dari Puskesmas. 

d. Rumah Sakit BPJS Tipe D 

Adalah rumah sakit yang hanya bersifat transisi dengan hanya 

memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan Kedokteran 

Umum dan gigi. Rumah Sakit tipe C ini mampu menampung rujukan 

yang berasal dari Puskesmas. 

e. Rumah Sakit BPJS Tipe E 

Adalah rumah sakit khusus (Spesial Hospital) yang hanya mampu 

menyelenggarakan satu macam pelayanan kesehatan kedokteran saja, 

contoh : Rumah Sakit Kusta, Rumah Sakit Jantung, Rumah Sakit 

Kanker, Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan sebagainya.
20

 

2. Peran Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan Kesehatan 

Sesuai dengan pengertian hukum kesehatan, maka hukum rumah sakit 

dapat disebut sebagai semua ketentuan hukum yang berhubungan 

langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan 
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 Sucipto Kuncoro. Mengenal Tipe Rumah Sakit BPJS sebagai Fasilitas Kesehatan. 

http://www.pasiensehat.com. Diakses pada 14 April 2017 
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penerapannya serta hak dan kewajiban segenap lapisan masyarakat 

sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara 

pelayanaan kesehatan yaitu rumah sakit dalam segala aspek organisasi, 

sarana, pedoman medik serta sumber-sumber hukum lainnya. Selanjutnya 

apabila dilihat dari hubungan hukum yang timbul antara pasien dan 

rumah sakit dapat dibedakan pada dua macam perjanjian yaitu : 

a. Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit 

dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan 

dan di mana tenaga perawatan melakukan tindakan perawatan. 

b. Perjanjian pelayanan medis di mana terdapat kesepakatan antara 

rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan 

berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui 

tindakan medis Inspannings Verbintenis. 

Rumah sakit dalam menjamin perlindungan hukum bagi dokter/ 

tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam 

menangani pasien, sekaligus pasien mendapatkan perlindungan hukum 

dari suatu tanggungjawab rumah sakit dan dokter/ tenaga kesehatan. 

Dalam kaitan dengan tanggung jawab rumah sakit, maka pada 

prinsipnya rumah sakit bertanggung jawab secara perdata terhadap 

semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan 

bunyi pasal 1367 (3) KUHPerdata. Selain itu rumah sakit juga 
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bertanggungjawab atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum 

(1243, 1370, 1371, dan 1365 KUHPerdata). 

Peran dan fungsi Rumah Sakit sebagai tempat untuk melakukan 

pelayanan kesehatan (YANKES) yang profesional akan erat kaitannya 

dengan 3 (tiga) unsur, yaitu yang terdiri dari : 

a. Unsur mutu yang dijamin kualitasnya; 

b. Unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu 

pelayanan; dan 

c. Hukum yang mengatur perumahsakitan secara umum dan 

kedokteran dan atau medik khususnya. 

Dalam hal ini dokter dan tenaga kesehatan lainnya perlu 

memahami adanya landasan hukum dalam transaksi terapetik antara 

dokter dengan pasien (kontrak-terapetik), mengetahui dan memahami 

hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter dan adanya 

wajib simpan rahasia kedokteran, rahasia jabatan dan pekerjaan
21

  

3. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan terhadap 

pasien 

Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan 

 mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajban dalam hubungan hukum 
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perjanjian terapeutik dengan pasien sebagaimana yang diatur dalalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 

Rumah sakit yaitu :   

a. Hak-Hak Rumah Sakit ( Pasal 30 UU No.44 tahun 2009) 

1. Menentukan jumlah , jenis dan kualifikasi sumber daya manusia 

sesuai dengan kualifikasi rumah sakit 

2. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan 

renumerasi,insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka 

 mengembangkan pelayanan 

4. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

5.  Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian 

6. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan 

kesehatan 

7. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan 

8. Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah 

sakit yang   ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.
22
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b. Kewajiban-Kewajiban Rumah Sakit (Pasal 29 UU No.44 Tahun 2009) sebagai 

berikut : 

1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada 

masyarakat. 

2. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi 

dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan 

standar pelayanan rumah sakit 

3.  Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan 

kemampuan pelayanannya 

4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana 

sesuai dengan kemampuan pelayanannya 

5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau 

miskin 

6. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas 

pelayanan pasien tidak mampu/miskin,pelayanan gawat darurat tanpa 

uang muka,ambulance gratis,pelayanan korban bencana dan kejadian luar 

biasa,atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan 

7. Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan 

di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien 

8. Menyelenggarakan rekam medik 
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9. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana 

ibadah, parker, ruang tunggu,sarana untuk orang cacat, wanita 

menyusui,anak-anak, usai lanjut 

10. Melaksanakan sistem rujukan 

11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan 

etika serta peraturan perundang-undangan 

12. Memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai hak dan 

kewajiban pasien. 

13. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien 

14. Melaksanakan etika rumah sakit 

15. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana 

16. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara 

regional maupun nasional 

17. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau 

kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya. 

18. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit      ( hospital 

by laws) 

19. Melindungi dan memberikan  bantuan hukum bagi semua petugas rumah 

sakit dalam melaksanakan tugas 

20. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa 

rokok.23  
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C. Tinjauan tentang Sistem Pembayaran BPJS Kesehatan 

1. Sistem Pembayaran 1 Virtual Account 

Sistem tagihan iuran VA Keluarga adalah tagihan iuran yang bersifat 

kolektif untuk seluruh anggota keluarga atau menggabungkan masing-

masing tagihan peserta sebagaimana yang terdaftar pada Kartu Keluarga 

(KK) dan/atau yang sudah didaftarkan sebagai anggota keluarga ssuai 

dengan ketentuan yang telah dimuat dalam Peraturan Direksi BPJS 

Kesehatan No.16 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2). Pembayaran iuran bersifat 

akumulatif atas seluruh total tagihan iuran keluarganya. Namun nantinya 

secara sistem akan dipecah untuk masuk pada masing-masing nomor 

peserta pada keluarga tersebut. Saldo iuran yang terdapat dalam salah satu 

anggota keluarga tidak dapat dibagikan kepada anggota keluarga lainnya. 

Peserta hanya cukup menunjukkan salah satu nomor peserta di channel 

pembayaran iuran untuk membayarkan seluruh anggota keluarganya. 

Pembayaran iuran satu keluarga ini bebas administrasi di seluruh channel 

perbankan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (BRI, BNI, BTN, 

dan Mandiri) melalui ATM, Teller, Internet Banking, SMS/Mobile 

Banking. Khusus pembayaran melalui channel pembayaran swasta 

(Indomaret, Alfamart, Pegadaian, POS, JNE) dikenakan biaya administrasi 

sebesar Rp.2500,-/transaksi pembayaran.
24
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2. Denda Keterlambatan Pembayaran 

Untuk sistem adanya denda pelayanan bagi tertungak yakni telah 

dibuat peraturan pada Maret 2016 lalu, Pemerintah telah menerbitkan 

Peraturan Presiden (Perpres) 19/2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, Juncto Peraturan Presiden 

28/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres 12/2013 tentang Jaminan 

Kesehatan. Terdapat 2 hal penting yang patut diketahui masyarakat. 

Pertama Perpres tersebut menyebutkan, besaran iuran khusus untuk 

peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III sebesar Rp25.500, 

kelas II Rp51.000 (sebelumnya Rp42.500), dan kelas 1 Rp80.000 

(sebelumnya Rp59.500). Sedangkan peserta Penerima Bantuan Iuran 

(PBI) sebesar Rp23.000, naik dari sebelumnya Rp19.225 per orang per 

bulan. Ketentuan ini berlaku sejak 1 April 2016.
25

 

Terkait dengan denda. Selama ini peserta JKN-KIS yang telat bayar 

iuran dikenakan denda 2 persen dari total iuran tertunggak. Selain itu batas 

toleransi yang diberikan kepada peserta yang menunggak iuran selama 3 

bulan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) dan 6 bulan bagi peserta 

bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri. 

Mengacu pada peraturan di atas, kini apabila peserta JKN-KIS 

terlambat membayar iuran tidak dikenakan denda keterlambatan 
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pembayaran iuran. Namun sesuai dengan Peraturan Presiden No 19/2016 

pasal 17A.1, toleransi pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan 

untuk peserta atau pemberi kerja yang terlambat membayar iuran kini 

menjadi lebih pendek, yaitu satu bulan. Oleh karenanya bagi peserta atau 

pemberi kerja yang menunggak iuran lebih dari 1 bulan, penjaminan yang 

diberikan BPJS Kesehatan dihentikan sementara. 

Jika dalam rentang waktu 45 hari setelah status kepesertaan kembali 

aktif dan peserta membutuhkan pelayanan rawat inap yang dijamin BPJS 

Kesehatan, peserta atau pemberi kerja dikenakan denda 2,5 persen dari 

total diagnosis akhir pelayanan kesehatan yang didapatkan dikali jumlah 

bulan tertunggak 

Penjaminan akan aktif kembali setelah peserta atau pemberi kerja 

melunasi semua tunggakan dan membayar iuran pada bulan berjalan. 

Ketika status kepesertaan kembali aktif, peserta bisa mendapat pelayanan 

kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) dan rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat 

Lanjutan (FKRTL).
26

 

3. Akibat Keterlambatan Pembayaran bagi Pasien Peserta BPJS Kesehatan 
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Jika peserta terlambat dalam melakukan pembayaran iuran maka akan 

menerima beberapa akibat yang berdampak pada pelayanan kesehatan 

terhadap pasien. Beberapa dampak yang ditimbulkan sebagai berikut : 

1. Status kepesertaan akan di hentikan (blokir). 

Peserta yang telat bayar iuran 1 bulan saja maka status 

kepesertaannya akan dinonaktifkan sementara. Jika status di blokir 

maka kartu bpjs tidak bisa digunakan untuk berobat. Status akan tetap 

terblokir jika peserta belum melunasi tagihannya. Untuk 

mengaktifkannya kembali maka peserta cukup bayar tagihan iuran 

yang belum dibayar. Apabila telat 1 tahun lebih maka pembayarannya 

hanya bisa dilakukan dikantor bpjs kesehatan. 

2. Denda 2,5% dari Rawat Inap 

Denda 2% sebelum nya telah dihapus, dirubah dengan sistem 

denda 2,5% rawat inap. Maksudnya adalah peserta tidak dikenakan 

denda ketika melunasi tanggihannya. Setelah status aktif peserta tidak 

diperkenankan untuk menjalani rawat inap menggunakan kartu bpjs 

selama masa 45 hari sejak diaktifkan kepesertaannya,  jika tidak ingin 

kena denda. Selepas 45 hari baru anda bisa menggunakan layanan 

rawat inap tanpa kena denda. 

3. Sanksi Layanan Publik 

https://www.panduanbpjs.com/aturan-denda-rawat-inap-bagi-peserta-bpjs-yang-menunggak-bayar-iuran/
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Peserta yang tidak mendaftar bpjs dan status bpjsnya dalam 

kondisi diblokir sesuai dengan peraturan yang berlaku maka peserta 

akan mendapatkan sanksi layanan publik, yaitu peserta tidak bisa 

menggunakan layanan publik seperti Tidak bisa membuat SIM, tidak 

bisa membuat KTP, tidak bisa membuat STNK, tidak bisa membuat 

Paspor dan sebagainya.
27
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