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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang 

bisa hidup sendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam 

keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.1 

Perkembangan kearah modernisasi cenderung mengutamakan kepentingan 

pribadi yang diwarnai dengan konsumerisme. Konsumerisme yang meluas kearah 

komersialisme memicu terjadinya penyalahgunaan profesi (professional abuse) 

yang makin jauh dari sifat altruistik dalam pelayanan kesehatan. Altruistic yang 

berarti mementingkan sikap untuk menyejahterakan orang lain makin sulit 

ditemukan pada masa sekarang. 

Kesehatan, seperti halnya kesejahteraan atau kesempatan memperoleh 

kehidupan yang layak, adalah hak setiap individu. Pemerintah bersama 

masyarakat bertanggungjawab untuk mengupayakannya. Di tengah hingar bingar 

upaya penegakan hukum di era demokrasi meningkatnya tuntutan pasien dalam 

kaitannya dengan ganti rugi yang harus dibayar oleh perusahaan, menimbulkan 

pemikiran untuk menyiapkan asuransi profesi, yang dimaknai sebagai dana 

antisipasi tuntutan pasien.  

                                                
1 C.S.T. Kansil, 1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, hal. 29 
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Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian : suatu hubungan 

hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi 

kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus 

mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Dari pengertian singkat 

diatas kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian 

perjanjian, antara lain: hubungan hukum (rechtsbetrekking) yang menangkut 

hukum kekayaan antara dua orang (person) atau lebih, yang memberi hak pada 

satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. 

Sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan 

Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 mengatur tentang kemitrausahaan yang 

berbunyi sebagai berikut, yaitu : “Menteri teknis bertanggungjawab memantau 

dan mengevaluasi pembinaan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing”. 

Isi ketentuan Pasal 23 tersebut di atas jelas memberikan amanat kepada 

Menteri Teknis untuk melakukan pengawasan pengendalian kemitraan. Adapun 

peran pemerintah sebagai pelaksana kemitraan tentunya meliputi aspek-aspek 

kegiatan kebijakan hukum pada umumnya yaitu : (a) Formulating, (b) Executing, 

(c) Controling. Ketiga tahap kebijakan di bidang kemitraan tersebut, tentunya 

tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, dan kesemuanya menjadi variabel pengaruh 

(independent variable) dan sekaligus variabel terpengaruh (dependent variable). 

Fungsi formulasi tentunya sangat ditentukan dengan model pelaksanaan 
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(executing) ataupun model pengawasan (controlling) yang akan dijalankan dan 

demikian pula sebaliknya.2 

Khusus yang berkaitan dengan masalah controlling dapat diartikan 

sebagai pengawasan, namun pada sisi yang lainnya dapat pula diartikan sebagai 

pengendalian, fungsi pengawasan lebih menekankan kepada kegiatan yang tidak 

aktif, sedangkan pengendalian sebenarnya merupakan pengawasan dalam bentuk 

kegiatan yang aktif. Fungsi-fungsi pengawasan dan atau pengendalian ini 

dilakukan dalam beberapa tahapan proses gabungan antara pengawasan dan 

pengendalian yang dalam kepustakaan manajemen terdiri atas : (1) Pra 

Pengawasan (preliminary control); (2) Pengawasan Yang Bersamaan (concurrent 

control); (3) Pengawasan Umpan Balik (feed back control).3 

Hubungan kemitraan antara Rumah Sakit Daerah (RSD) dengan PT. 

ASKES (Persero) dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Hal tersebut sesuai 

dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berbunyi: bahwa jaminan kesehatan 

diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 

Kemudian berikutnya untuk syarat sahnya suatu perjanjian, maka menurut 

Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan empat syarat sebagai berikut ; 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
                                                
2 Manulang, 1986, Pengantar Manajemen, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12 
3 Masykur Wiratno, 1996, Pengantar Kewiraswastaan, BPFE, Jogyakarta, hal. 1. 
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2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal 

Syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 KHU Perdata mengenai hak 

dan kewajiban bagi para pihak dan atau pihak ketiga, yang meliputi subyek dan 

obyek perjanjian. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyeknya, sedangkan 

syarat ketiga dan keempat menyangkut obyeknya. Suatu perjanjian yang 

mengandung cacat pada subyeknya, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, 

sedangkan suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya, maka 

perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. 

Pada prinsipnya suatu perjanjian terjadi berdasarkan asas kebebasan 

berkontrak. Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 

ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “segala perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 

Asas kebebasan berkontrak dalam perkembangannya ternyata dapat 

mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, 

yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki 

posisi tawar yang seimbang. Namun dewasa ini kecenderungan memperlihatkan 

banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses 

negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan 

cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir 

perjanjian yang sudah dicetak dan pihak lain harus menerimanya. Perjanjian 

demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku (adhesi). 
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Perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Daerah (RSD) dengan PT. 

ASKES (Persero) merupakan Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan 

yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh adanya 

“tindakan hukum/rechtshandeling. Tindakan/ perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh pihak-pihak yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga 

terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. 

Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” 

untuk menunaikan prestasi. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar skripsi ini berhasi sesuai dengan tujuan serta untuk menghidari 

kemungkinan yang menyimpang dari pokok permasalahan dan ruang lingkup 

terbatas pada pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat, terutama 

masyarakat miskin yang dilakukan di Magetan oleh PT. ASKES (persero) cabang 

pembantu Magetan. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan adanya latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam 

penelitian ini disampaikan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara Rumah Sakit Daerah (RSD) dengan 

PT. ASKES (Persero) Cabang Magetan Jawa Timur dalam pelaksanaan 

perjanjian kerjasama? 
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2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Rumah 

Sakit Daerah (RSD) dengan PT. ASKES (Persero) Cabang Magetan Jawa 

Timur? 

3. Hambatan apakah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian 

kerjasama antara Rumah Sakit Daerah (RSD) dengan PT. ASKES (Persero) 

Cabang Magetan Jawa Timur? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Agar peneliti dapat dapat menyelesaikan masalah/kasus yang ada dan atau 

membuat keputusan dengan mendasarkan pada hukum positif yang ada. 4Adapun 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian itu antara lain: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Perjanjian 

kerjasama antara Rumah Sakit Daerah (RSD) dengan PT. ASKES (Persero) 

Cabang Magetan Jawa Timur? 

2. Untuk mengetahui kedudukan dan hubungan hukum antara Rumah Sakit 

Daerah (RSD) dengan PT. ASKES (Persero) Cabang Magetan Jawa Timur 

dalam perjanjian kerjasama. 

 

 

 

                                                
4 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitian Hukum. Surakarta: Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal.14 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi 

penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang 

perjanjian kerjasama. 

b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian 

yang dilakukan selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama 

b. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan 

masyarakat pada umumnya tentang perjanjian kerjasama di Kabupaten 

Magetan Jawa Timur. 

 

F. Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode non doktrinal karena dalam penelitian ini 

hukum tidak hanya dikonsentrasikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah 

yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-

lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu 
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dalam masyarakat.5 Sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari perilaku 

sosial  sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam aksi dan interaksi antar 

mereka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penggolongan jenis-jenis penelitian tergantung pada pedoman dari segi mana 

penggolongan itu ditinjau. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu penelitian yang 

langsung bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang 

perjanjian kerjasama.  

2. Metode Pendekatan 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis.6 Dalam perspektif yuridis di maksudkan untuk menjelaskan dan 

memahami makna dari legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek hukum 

yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap masalah perjanjian 

kerjasama. Sedangkan dalam perspektif empiris dimaksudkan untuk 

mengetahui tentang keadaan yang sebenar-benarnya yang ditemukan di lokasi 

penelitian yaitu tentang perjanjian kerjasama yang dilakukan. 

 

 

                                                
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga. Jakarta:UI Press, 1986. Hal.15 
6 Mochtar Kusumaatmaja dan Sunaryah Hartono, Penelitian Hukum di Akhir Abad 20. Bandung: 
Alumni. 1994. Hal. 24. 
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3. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penelitian ini di lingkungan 

Magetan Jawa Timur 

4. Sumber Data 

Data yang nantinya diharapkan dapat diperoleh di lokasi penelitian maupun di 

luar penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari 

pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti secara langsung, yang 

dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari 

data sekunder yang ada. Data primer ini diperoleh dari penelitian lapangan 

yang dilaksanakan dengan pembagian butir pertanyaan kepada subyek 

penelitian 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder sebagai pendukung data primer yang 

diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan 

mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam skripsi ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang obyektif dalam penelitian ini, maka 

pengumpulan data dilakukan dengan cara: 
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a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan. Teknik 

pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1) Interview/Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan 

dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam 

proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang 

berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau 

interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi 

atau informan (responden).7 Responden atau informan harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Memahami dan menguasai pokok permasalahan secara 

keseluruhan. 

b) Terlibat dalam kegiatan yang diteliti. 

c) Mempunyai waktu yang memadai untuk diminta keterangannya. 

2) Observasi/Pengamatan 

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dimana 

peneliti akan melakukan pengamatan terhadap kenyataan hukum 

dalam praktek di lapangan. 

                                                
7 Soemitro Romy H, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, 
Hal.71 
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b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

menghimpun data dari berbagai literatur baik di perpustakaan maupun di 

tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku-buku tetapi 

juga bahan-bahan dokumentasi serta artikel-artikel yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

6. Metode Analisis Data 

Studi penelitian ini dengan menggunakan metode Analisis data kualitatif 

yang mana proses pengAnalisisan data tersebut dilakukan melalui beberapa 

tahap, yaitu: 

a. Data yang diperoleh diproses dan dilakukan penyusunan data dalam 

satuan-satuan tertentu. 

b. Analisis Taksonomis (Taxonomic Analysis) 

Yaitu suatu analisis dimana fokus penelitian ditetapkan terbatas 

pada dominan tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan 

atau menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi sasaran semula 

penelitian. 

Domain-domain yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalam 

lagi merupakan fokus studi yang perlu dilacak secara lebih rinci dan 

mendalam struktur internalnya masing-masing domain, penyelesaiannya 

dengan analisis taksonomis. Pada analisis taksonomis, peneliti tidak hanya 

terhenti untuk mengetahui sejumlah kategori yang tercakup pada domain, 
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tetapi juga melacak kemungkinan sub-sub yang mungkin tercakup pada 

masing-masing kategori dalam domain termasuk juga yang tercakup pada 

suatu sub-sub dan begitu seterusnya semakin terperinci. 

c. Analisis Komponensial (Componential Analysis) 

Analisis komponensial ini baru akan dilakukan setelah peneliti 

memiliki cukup banyak fakta, informasi dari hasil wawancara dan atau 

observasi yang melacak kontras-kontras diantara warga satu domain. 

Kontras-kontras tersebut oleh peneliti dipikirkan atau dicarikan dimensi-

dimensi yang bisa mewadahinya. Kontras-kontras yang dimasukkan ke 

dalam lembaran kerja analisis kompenensial tersebut masih perlu dicek 

kembali guna memastikan apakah terpenuhi secara memadai ataukah 

belum. Hasil pengecekan tersebut barangkali tanpa menimbulkan 

perubahan apapun, tetapi mungkin juga diperlukan penambahan tertentu. 

d. Penafsiran Data  

Tahap ini merupakan tahap dimana teori-teori yang akan 

diterapkan di dalam suatu data sehingga akan terjadi diskusi antara data di 

satu pihak dan teori di pihak lain yang pada akhirnya akan diharapkan dan 

ditemukan beberapa asumsi yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung 

toeri-teori yang sudah ada. 
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G. Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan di dalan memahami isi dan tujuan dari penelitian, 

maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari skripsi secara 

keseluruhan.  

BAB I :     PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah; 

B. Pembatasan Masalah; 

C. Perumusan Masalah; 

D. Tujuan Penelitian; 

E. Manfaat Penelitian; 

F. Metode Penelitian; 

G. Sistematika Skripsi. 

BAB II :     TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perjanjian  

1. Pengertian Perjanjian 

2. Definisi Perikatan 

3. Jenis-jenis Perjanjian 

4. Dasar Hukum Perjanjian 

5. Asas Perjanjian 

6. Hapusnya Perjanjian 

B. Tinjauan Umum Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang 

sistem jaminan sosial Nasional 
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1. Pengertian Jaminan sosial 

2. Asas, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan 

3. Penyelenggara Jaminan Sosial 

4. Jenis Program Jaminan Sosial 

C. Tinjauan Tentang PT Askes (persero) 

1. Pengertian PT.Askes (persero), Sejarah dan Landasan 

Hukum 

2. Tujuan dan Profil Bisnis PT Askes (Persero) 

3. Budaya Perusahaan PT Askes (persero) 

4. Strategi  

D. Tinjuan tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(JPKM) 

1. Pengertian JPKM 
 
2. Hakekat, Tujuan Serta Dasar Hukum Program JPKM 

 
3. Paket Pemeliharan Kesehatan 

 
BAB III :     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hubungan Hukum Antara Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman 

Magetan dengan PT. Askes (Persero). 

B. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Rumah 

Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan dengan PT. Askes 

(Persero).  
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C. Hambatan-hambatan Pelaksanaan  Perjanjian Kerjasama 

Antara Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan dengan 

PT. Askes (Perseroan) 

BAB IV :     PENUTUP 

A. Kesimpulan; 

B. Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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