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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN ATAS 

PENOLAKAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH RUMAH SAKIT DITINJAU 

DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS 

LARISSA PUTRI A 

D1A 014 179 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan 

pertanggungjawaban BPJS dan rumah sakit terkait penolakan rumah sakit 

terhadap peserta BPJS.Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi referensi bagi para pihak.Secara praktis, diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi kalangan akademis, praktisi hukum, maupun bagi 

pemerintah.Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual.Skripsi menggunakan sumber 

dan jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Simpulan hasil penelitian 

yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada peserta BPJS yaitu hak 

menyampaikan keluhan, diberikan informasi cara memperoleh haknya, serta hak 

menuntut ganti rugi. Tanggung jawab BPJS kepada peserta BPJS yaitu tanggung 

jawab sebagian.BPJS memberikan informasi yang dibutuhkan peserta, menerima 

serta menindak lanjuti keluhan.Tanggung jawab rumah sakit yaitu Vicarious 

Liability berupa ganti rugi. 
 

Kata kunci : Perlindungan hukum, tanggung jawab, BPJS Kesehatan 

 

 

 

ABSTRAC 

 

LEGAL PROTECTION TO PARTICIPANTS OF BPJS FOR HEATH FOR HEALTH 

SERVICE REFUSAL AT HOSPITAL ON PERSPECTIVE OF ACT NO.24 YEAR 2011 

CONCERNING BPJS. 

The purpose of this thesis is to know legal protection and accountability of 

BPJS and hospital related to hospital refusal of BPJS health participants. The 

expected benefit of the results is academically, able to be a reference for the 

parties. Practically, it is expected to be an input for the study both for academics, 

legal practitioners, and for the government. This research is a normative legal 

research by using the statuta approach and conceptual approach. The sources and 

types of legal materials in this study are primary, secondary and tertiary. 

Conclusion of research result is the legal protection given to BPJS participant is 

right to submit complaint, given information to obtein their right and right to 

claim compensation. Responsibility of BPJS is  half responsibility. BPJS provide 

the information required by the participants, received and follow up a complaint. 

The liability of the hospital is Vicarious Liability be in the form of compensation.  
 

Key word : Legal protection, responsible, the health BPJS
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I. PENDAHULUAN 

Didalam kehidupan ini kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi 

manusia, yang wajib dimiliki dan diupayakan oleh semua orang, karena kesehatan 

merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang – 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) Pasal 28 

H ayat (1), yang berbunyi:  

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan". 

 

Disisi lain, negara berkewajiban menjamin kesehatan warga negaranya, 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) UUD RI 1945 yang 

berbunyi: 

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” 

 

Sebagai perwujudan dari pasal tersebut, maka dibentuklah Undang – 

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Selanjutnya pada tahun 2011 dieluarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana dibentuk BPJS Kesehatan 

untuk menggantikan PT ASKES yang sebeumnya menyelenggarakan jaminan 

kesehatan.  

Dalam proses pelaksanaannya, program jaminan kesehatan nasional bagi 

masyarakat di Indonesia masih belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. 

Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang 
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dihadapi seperti adanya kasus penolakan peserta BPJS untuk mendapat layanan 

kesehatan oleh rumah sakit dan kurang maksimalnya pelayanan diberikan rumah 

oleh rumah sakit terhadap peserta BPJS.Dimana seharusnya rumah sakit 

merupakan tempat pelayanan kesehatan diselenggarakan, dan merupakan tempat 

dimana orang yang sakit mencari dan menerima pengobatan untuk penyembuhan 

penyakitnya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :1. Bagaimanakah bentuk perlindungan 

hukum terhadap peserta BPJS  kesehatan atas penolakan pelayanan kesehatan oleh 

rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS? 2. 

Bagaimanakah pertanggungjawaban BPJS kesehatan dan rumah sakitterkait 

penolakan peserta BPJSoleh rumah sakit?   

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan 

hukum dan pertanggungjawaban BPJS dan rumah sakit terkait penolakan rumah 

sakit terhadap peserta BPJS kesehatan.Manfaat yang diharapkan dari hasil 

penelitian ini ialah secara akademis, mampu menjadi referensi bagi para 

pihak.Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi kajian baik bagi 

kalangan akademis, praktisi hukum, maupun bagi pemerintah.Penelitian hukum 

yang digunakan adalah normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan 

dan konseptual.Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Terkait Penolakan 

Pelayanan Kesehatan Oleh Rumah Sakit 

Soetjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah 

adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan 

suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. 

Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
1
 

Apabila peserta BPJS ditolak oleh rumah sakit, maka perlindungan hukum 

yang diberikan kepada peserta ialah peserta diberikan hak untuk menyampaikan 

keluhan dan pengaduan atas pelayanan yang diberikan rumah sakit dan diberikan 

informasi dan saran bagaimana cara peserta memperoleh haknya seperti diberikan 

informasi rumah sakit lain sebagai rujukan alternatif. Hal tersebut diatur dalam 

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No 1 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasal 25 ayat (1) huruf e, yang 

mengatakan bahwa:  

“(1)  Setiap peserta mempunyai hak untuk:  

e. menyampaikan pengaduan kepada Fasilitas Kesehatan dan/atau 

BPJS Kesehatan yang bekerja sama;” 

 

                                                           
1
Ray Pratama Siadari, Teori Perlindungan Hukum. 

http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html diakses pada 14 

November 2017 pukul 13:06 WITA 

http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html
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Selain itu hak peserta tersebut juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 45 ayat (1). 

Perlindungan selanjutnya yang diberikan kepada peserta BPJS yang 

mengalami penolakan oleh rumah sakit yaitu hak untuk menuntut ganti rugi 

kepada rumah sakit terkait.Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf q dan r, yang 

mengatakan bahwa: 

“Setiap pasien mempunyai hak: 

q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit 

diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik 

secara perdata ataupun pidana; dan 

r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar 

pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” 

 

Selain itu hak untuk menuntut ganti rugi ini juga diatur dalam Undang-Undang 

No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi: 

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 

kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan 

kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan 

yang diterimanya.” 

 

Peserta dapat meminta informasi sekaligus menyampaikan keluhan/pengaduan, 

kritik dan saran secara lisan atau tertulis melalui petugas di Unit Penanganan 

Pengaduan Peserta di Kantor BPJS Kesehatan atau BPJS Center di Rumah Sakit 

yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Website BPJS Kesehatan, Email, 

Hotline Service dan Pusat Layanan Informasi BPJS Kesehatan 1500400. 
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Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dalam 

menangani keluhan.Jadi Apabila terjadi masalah antara Peserta dengan fasilitas 

kesehatan atas pelayanan yang diberikan tidak memuaskan maka Peserta dapat 

mengajukan pengaduan/keluhan kepada Fasilitas Kesehatan dan diselesaikan oleh 

para pihak secara musyawarah. Jika keluhan tidak dapat diselesaikan, maka dapat 

diteruskan ke jenjang selanjutnya, yaitu ke BPJS Kesehatan setempat, Tim 

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kabupaten/Kota, Tim Monitoring dan Evaluasi 

(Monev) Provinsi, Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pusat, dan Menteri 

Kesehatan selaku mediator. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional. 

Disamping itu, untuk mencegah agar tidak terjadi penolakan oleh rumah 

sakit terhadap peserta BPJS maka BPJS sebagai penyelenggara jaminan kesehatan 

melakukan beberapa tindakan pencegahan. Tindakan tersebut yaitu dengan 

memberikan informasi kepada peserta BPJS mengenai apa yang menjadi hak dan 

kewajiban peserta, bagaimana cara atau prosedur mereka memperoleh hak 

tersebut serta melakukan pengawasan terhadap Rumah Sakit. Hal tersebut 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf g dan Pasal 13 Undang-Undang No 

24 Tahun 2011 tentang BPJS yang berbunyi: 

Pasal 10 huruf g 

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,  BPJS 

bertugas untuk: 

g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan 

Sosial kepada Peserta dan masyarakat.” 
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Pasal 13 huruf e dan f  

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS 

berkewajiban untuk: 

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 kewajibannya;” 

 

Pemberian informasi ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi 

kepada masyarakat baik secara langsung, melalui media  elektronik maupun 

media cetak seperti melalui koran/surat kabar, brosur-brosur, buku panduan dan 

lain sebagainya.  

 Selain dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS tersebut, 

tindakan preventif yang dilakukan BPJS agar tidak terjadi kasus penolakan 

pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS juga diatur dalam Undang-Undang 

tentang Rumah Sakit, Undang-Undang tentang Kesehatan dan Peraturan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No 7 Tahun 2016 tentang Sistem 

Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 

Pasal 19. 

Tanggungjawab BPJS Kesehatan Terkait Penolakan Pelayanan Kesehatan 

Oleh Rumah Sakit Terhadap Peserta BPJS 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai 

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-pa boleh dituntut, 

dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
2
 

                                                           
2
Ibid. hlm. 98 
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Tanggung jawab dari BPJS kesehatan terhadap peserta BPJS yang ditolak 

rumah sakit untuk diberikan pelayanan kesehatan yaitu menyampaikan informasi 

yang dibutuhkan oleh peserta, menerima laporan dan menindak lanjutinya. Hal 

tersebut seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 10 huruf g dan Pasal 13 huruf 

e dan f.  Selain itu juga diatur dalam Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3), yang berbunyi:  

“(1) Dalam hal Peserta tidak puas terhadap pelayanan Jaminan Kesehatan 

yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan 

BPJS Kesehatan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada 

Fasilitas Kesehatan dam/atau BPJS Kesehatan. 

(3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara 

memadai dan dalam waktu yang singkat serta diberikan umpan balik 

ke pihak yang menyampaikan.” 

 

Setelah menerima laporan selanjutnya BPJS kesehatan akan memberikan 

sanksi kepada fasilitas kesehatan mulai dari teguran sampai pemberhentian 

hubungan kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang melakukan pelanggaran. 

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 

Tahun 2016 tentang Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan 

Program Jaminan Kesehatan. 

Sedangkan bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien yang 

ditolak untuk diberikan pelayanan kesehatan adalah Vicarious Liability.Vicarious 

Liability adalah tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh 
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bawahannya (subordinate). Dalam Undang-Undang No.44 tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit, dalam Pasal 46 disebutkan bahwa: 

“Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian 

yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di 

Rumah Sakit.” 

Dalam kaitannya dengan pelayanan medis, maka rumah sakit (employer) 

dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang 

bekerja dalam kedudukan sebagai subordinate.Doktrin Vicarious Liability ini, 

sejalan dengan Pasal 1367 KUH Perdata.
3
 

Pertanggung jawaban yang diberikan rumah sakit ini yaitu berupa 

pemberian ganti rugi, sebgaimana diatur dalam Pasal 32 huruf q Undang-Undang 

No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu juga 

diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 58 , 

yang berbunyi: 

“(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 

kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian 

akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 

diterimanya.” 

 

Ganti rugi yang diberikan tersebut bertujuan untuk memperbaiki keadaan, 

dan dari pengganti kerugian kebanyakan berupa sejumlah uang. 

Sanksi yang Diberikan Kepada Rumah Sakit yang melakukan Penolakan  

Sanksi yang diberikan kepada rumah sakit yang melakukan penolakan 

kepada peserta BPJS untuk memperoleh pelayanan kesehatan diatur dalam Pasal 

                                                           
3
 Muhammad Sadi, Etika dan Hukum Kesehatan, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 41 
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29 ayat (2) Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang 

menyebutkan bahwa: 

 “(2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenakan sanksi admisnistratif berupa: 

a. teguran; 

b. teguran tertulis; atau 

c. denda dan pencabutan izin Rumah Sakit. “ 

 

Selain itu juga diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan No. 7 Tahun 2016 tentang Sistem Pencegahan Kecurangan 

(Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pasal 24 ayat (1), 

disebutkan bahwa: 

“(1) Dalam hal terbukti adanya tindakan kecurangan berdasarkan laporan 

hasil investigasi sebagaimana-  dimaksud dalam Pasal 21 huruf e 

maka BPJS Kesehatan dapat menghentikan perjanjian kerja sama 

dengan FKTP dan FKRTL milik swasta.” 

 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 190, yang berbunyi: 

“(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan 

yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan 

kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan 

pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 

paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan 

fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa, sanksi yang diberikan 

kepada rumah sakit yang melakukan penolakan kepada peserta BPJS untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yaitu dapat berupa sanksi administratif, sanksi 
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perdata dan sanksi pidana. Bentuk sanksi administratif yang diberikan kepada 

rumah sakit yaitu berupa teguran, teguran tertulis atau denda, pemutusan kerja 

sama dan pencabutan izin Rumah Sakit. Bentuk sanksi perdata rumah sakit yaitu 

pemberian ganti rugi terhadap pasien yang mengalami kerugian atas penolakan 

oleh rumah sakit tersebut. Sedangkan bentuk sanksi pidana yang diberikan, 

terutama apabila pasien yang ditolak berada dalam keadaan darurat yaitu pidana 

penjara yang akan diberikan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan 

dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas 

pelayanan kesehatan. 
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III. PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian – uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, 

maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada peserta BPJS  kesehatan atas 

penolakan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit menurut Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ialah peserta diberi hak 

untuk menyampaikan keluhan atas pelayanan yang diberikan rumah sakit, 

diberikan saran dan informasi bagaimana cara peserta memperoleh 

haknya, serta hak untuk menuntut ganti rugi kepada rumah sakit. Selain 

itu, untuk mencegah agar tidak terjadinya penolakan oleh rumah sakit 

terhadap peserta BPJS maka BPJS memberikan perlindungan hukum 

preventif yaitu dengan memberikan informasi mengenai apa yang menjadi 

hak dan kewajiban peserta, serta bagaimana prosedur memperoleh hak 

tersebut, yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi. 

 

2. Tanggung jawab Badan penyelenggara Jaminan Sosial atas penolakan 

peserta BPJS oleh rumah sakit yaitu tanggung jawab sebagian. Dimana 

tanggung jawab BPJS kepada peserta yang ditolak oleh rumah sakit yaitu 

memberikan solusi dan informasi apa yang harus dilakukan peserta untuk 

memperoleh haknya, informasi rumah sakit mana saja yang bisa dijadikan 

rujukan alternatif,  menerima keluhan serta menindak lanjuti pengaduan 

dari peserta. Sedangkan bentuk tanggung jawab rumah sakit yaitu 
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Vicarious Liability, dimana rumah sakit bertanggung jawab penuh atas 

perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah 

sakit tersebut. Tanggung jawab yang diberikan rumah sakit kepada 

peserta BPJS yang mengalami penolakan ini berupa pemberian ganti rugi.  

Saran 

Ada beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisans kripsi ini 

yaitu : 

1. Hendaknya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah lebih 

jelas dan tegas dengan membuat regulasi yang lebih jelas dan sanksi yang 

tegas kepada rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan dan adanya 

penambahan rumah sakit – rumah sakit yang menjadi mitra BPJS. 

2. Hendaknya pengaturan mengenai tanggung jawab BPJS terhadap peserta 

dibuat lebih jelas baik mengenai isi tanggung jawabnya maupun batasan 

tanggug jawabnya. Selain itu BPJS kesehatan juga melakukan pengawasan 

dan kontrol yang lebih maksimal lagi kepada rumah sakit sebagai mitra 

BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan, karena dengan 

diadakannya pengawasan dan kontrol tersebut akan mengurangi terjadinya 

pelanggaran terhadap hak-hak peserta atau pasien BPJS. 
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