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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia dewasa ini, dimana salah satu penunjang pembangunan Negara adalah 

adanya masyarakat yang sehat. Aturan dan Undang-undang Kesehatan 

merupakan suatu produk hukum, yang lahir dari realita permasalahan yang 

berkembang ditengah masyarakat, khususnya masyarakat fakir msikin dan orang 

tidak mampu, atau terlantar yang ingin mendapatkan pelayanan Kesehatan yang 

baik, bermutu dan antidiskriminasi.1 Fakir miskin masuk dalam kategori orang 

yang sama sekali tidak mempunyai sumber pencaharian, atau mempunyai 

pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya.2 Namun, pada kenyataannya 

terdapat kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaan di lingkungan Kesehatan. 

Melihat permasalahan yang sampai saat ini belum dapat diatasi dengan 

baik sebagai contoh kasus disaat masyarakat, fakir miskin dan orang tidak 

mampu, yang ingin berobat dalam keadaan butuh penanganan medis segera 

namun, karena tidak memiliki jaminan Kesehatan sehingga mereka tidak bisa 

mendapatkan pertolongan atau pelayanan Kesehatan sebagaimana yang 

diharapkan. Sebagaimana yang dialami oleh Sunarti pada tahun 2017, warga kota  

Palu yang harus disandra karena, tidak bisa  melunasi pembiayaan di Rs Anuta 

Pura kota  Palu. Melihat dari segi pendapatan suaminya hanyalah seorang penarik 

becak, sementara saat itu Sunarti belum masuk sebagai peserta PBI APBD. Yang 

lebih memperpuruk keadaannya, Sunarti harus mendapatkan perlakuan yang 

tidak adil, dan terkesan terjadi perlakuan diskriminasi dari Rumah Sakit tersebut, 

karena saat meminta surat keterangan tidak mampu, ke Dinsos kota  

                                                             
1  Ticoalu, S.S. (2013). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap 

Masyarakat. Lex at Societatis, 1(5).  
2  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penanganan Fakir Miskin. 
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Palu ternyata surat yang diberikan oleh rumah sakit anuta pura Palu untuk 

Dinsos, kota Palu dianggap tidak layak administrasi, sehingga surat tersebut 

ditolak oleh Dinsos.3  

Permasalahan yang sangat penting dalam sistem pelayanan Kesehatan di 

Negara Indonesia adalah, masalah kemiskinan dan kurangnya fungsi kontrol dari 

pemerintah dalam menjamin masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan 

Kesehatan yang layak, dan diperpuruk dengan, pendapatan perekonomian yang 

tidak merata pada masyarakat, sehingga terjadi kesenjangan sosial yang cukup 

jauh. Untuk masyarakat yang memiliki kelebihan finansial, maka bisa 

mendapatkan atau memilih pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan 

keinginannya, sementara hal tersebut tidak berlaku bagi pasien atau masyarakat 

fakir miskin yang tidak memiliki jaminan sosial. 

Salah satu sasaran pembangunan berkelanjutan negara adalah pencapaian 

kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh pelosok tanah air. Salah satu 

indikatornya adalah tingkat kesehatan masyarakat. Pemerintah mencanangkan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mewujudkan kesehatan masyarakat 

yang optimal. Namun dalam implementasinya, JKN penuh kendala dan 

mengalami defisit anggaran setiap tahun. Keputusan untuk menaikkan premi 

tidak dapat menyelesaikan masalah. Inti permasalahannya terletak pada 

pelayanan yang tidak profesional, solusi terbaik adalah kembali pada falsafah 

transendental yang berakar pada Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, 

dimana kehidupan manusia adalah hal yang sangat berharga. Perawatan 

kesehatan adalah pelayanan bagi kehidupan manusia, sehingga harus dilakukan 

secara profesional.4 

Walaupun saat ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang 

maupun peraturan berkaitan dengan penanganan fakir miskin diantaranya: 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, 

                                                             
3  Sulteng Raya (2017).  https://sultengraya.com/rsu-anutapura-palu-minta-maaf, diakses pada tanggal 

12 februari 2020. 
4  Soekiswati, S., & Absori, A. (2019, July). Transcendental Law Paradigm: National Health Care 

Solutions. In 1st International Conference on Life, Innovation, Change and Knowledge (ICLICK 

2018). Atlantis Press. 

https://sultengraya.com/rsu-anutapura-palu-minta-maaf
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Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, 

Peraturan Mentri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum 

Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak 

Mampu. Dan juga dijelaskan secara tegas bahwa fakir miskin dan orang tidak 

mampu, yang masuk dalam tanggungan pembiayaan pemerintah disebut dengan 

peserta,  PBI JKN APBN, dan PBI JKN APBD. Namun, belum semua 

masyarakat di Indonesia terjangkau untuk mendapatkan fasilitas pelayanan 

Kesehatan yang di tanggung oleh pemerintah.  

Tepat pada tanggal 1 Agustus 2019 BPJS  Kesehatan kota  Yogyakarta, 

resmi menonaktifkan peserta PBI atau penerima bantuan iuran yang semula 

pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah Pusat, melalui dana APBN kini 

dialihkan ke pemerintah daerah melalui dana APBD. Hal tersebut menimbulkan 

reaksi yang sangat menyayat hati, terutama bagi masyarakat fakir miskin dan 

orang tidak mampu atau peserta PBI, yang selama ini menggantungkan 

pembiayaan Kesehatan mereka melalui program PBI tersebut. Tercatat sekitar, 

6.488 orang peserta PBI di kota  Yogyakarta yang dinonaktifkan oleh BPJS 

Kesehatan5. 

Problematika utama, berkaitan dengan pemerataan akses layanan 

Kesehatan di Indonesia saat ini adalah, isu kemiskinan terutama pada ruang 

lingkup struktural. Biaya Kesehatan yang sangat mahal menyebabkan, 

masyarakat tidak bisa merasakan pelayanan Kesehatan yang merata. Hal ini 

menggakibatkan, fungsi sosial pemerintah semakin tidak terlihat, untuk 

memberikan kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat agar bisa menikmati 

hak-haknya di bidang Kesehatan sangat sulit diwujudkan.  

Dengan menjadikan masalah Kesehatan sebagai isu keadilan, dan hak asasi 

manusia, maka klaimnya: Setiap orang berhak memperoleh manfaat yang sama 

tanpa memandang statusnya, dan Negara bertanggung jawab merealisasikan hal 

                                                             
5  Jamkeswens. (2019). https:// www.jamkesnews.com /jamkesnews/ berita/detail /nws/14955/20190827 

/pemkot-yogyakarta-siap alihkan-peserta-pbi-jk-non-aktif. Diakses ada tanggal 5 Oktober 2019, 

Pukul 17:3 
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tersebut, dan tentunya, sudah menjadi kewajiban Negara untuk melindungi dan 

melayani rakyat, atau warga Negara sebagai konsekuensi dari tujuan dan 

fungsinya.  

Hubungan pemerintah dengan rakyat atau warga Negara melahirkan 

kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi Negara. Dalam Per.Men.Kes. 

RI No.378/Men./Per/V/1993 jo. Kep.Men. Kes RI No. 282/Men.Kes/ 

SK/III/1993 didefinisikan konsep golongan masyarakat yang kurang mampu, dan 

golongan masyarakat yang tidak mampu. Golongan masyarakat yang kurang 

mampu, adalah masyarakat, yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar  minimal; sementara golongan masyarakat yang tidak mampu, 

adalah masyarakat, yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar.6 

Pemerintah merupakan representatif dari keberlangsungan dalam tatanan 

bernegara, hadirnya pemerintah menjadi bukti nyata bahwa, adanya suatu tata 

kelola bernegara yang baik. Masyarakat adalah subyek terpenting dalam suatu 

tatanan Negara, isu terpenting yaitu bagaimana pemerintah dapat memberikan 

rasa aman, perekonomian berjalan dengan lancar, pendidikan bisa merata sampai 

dipelosok negeri ini, dan yang paling penting bagaimana sistem pelayanan 

Kesehatan murah, efisien serta terjangkau bisa dirasakan oleh seluruh rakyat 

Indonesia.  

Hal inilah yang masih menjadi fenomena gunung es, yang belum dapat 

dituntaskan dengan baik. Apa bila kita melihat berbagai peraturan dan ketentuan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang Kesehatan, sudah sangat baik 

arahnya jelas untuk kesehjateraan rakyat. Akan tetapi, hal itu masih menjadi 

polemik ditengah-tengah masyarakat problemnya sederhana yaitu, alur 

administrasi atau pembagian bagaimana sistem jaminan Kesehatan yang 

                                                             
6  Ticoalu, S.S. (2013). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap 

Masyarakat. Lex at Societatis, 1(5).  
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dicanangkan oleh pemerintah menjadi terarah dan tepat sasaran, khususnya untuk 

masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu. 

Kebijakan pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kepastian 

hukum, melalui peraturan pada bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (3), 

menyatakan bahwa: Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan Kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak.  

Kemudain pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2011 Tentang Penangan Fakir Miskin, dan Adapun peraturan dibawah Undang-

undang yaitu, diwujudkan dengan lahirnya, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 

2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Yang mengatur mengenai hak pelayanan 

Kesehatan yang wajib diberikan untuk masyarakat miskin atau tidak mampu 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (5) menyatakan, Penerima Bantuan 

Iuran jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan 

adalah fakir miskin atau orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan 

Kesehatan. Pasal 29, Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI dibayarkan oleh 

pemerintah.7  

Kemudian pada tahun berikutnya BPJS Kesehatan mengeluarkan peraturan 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan yang 

dikeluarkan oleh BPJS, memperjelas status peserta PBI yang ditanggung oleh 

pemerintah, dan lebih terarah untuk alur pendaftaran Jaminan Kesehatan bagi 

peserta PBI yang menjadi kewajiban pemerintah dalam menjamin pembiayaan 

serta tersedianya layanan Kesehatan yang baik.  

Dalam peraturan BPJS disebutkan, pada Pasal 3 kepesertaan jaminan 

Kesehatan meliputi: huruf a peserta pasal 4 peserta sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 terdiri atas: a peserta PBI Jaminan Kesehatan. Pasal 5, peserta PBI 

Jaminan Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 huruf a terdiri atas: a, 

orang yang tergolong fakir miskin dan b, orang tidak mampu. Pada pasal 13 ayat 

1 menyatakan pendaftaran peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana 

                                                             
7  Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.  



6 
 

 
 

dimaksud dalam pasal 12 huruf a, dilakukan oleh menteri. Hal ini diperkuat lagi 

oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.8 

Filosofi Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 

40 Tahun 2004 berakar pada sistem kapitalisme, karena jaminan sosial 

diterjemahkan sebagai strategi penyediaan cadangan dana, mengatasi resiko 

ekonomi yang timbul secara sistematik dalam siklus ekonomi kapitalisme 

(krisis)9. 

Jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 

40 Tahun 2004 diselenggarakan oleh empat badan penyelenggara yaitu, 

Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenanga Kerja (Jamsostek); 

Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri 

(Taspen); Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ASABRI); Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi 

Kesehatan (ASKES).  

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, badan penyelenggara program jaminan 

sosial, semula diselenggarakan empat badan penyelenggara jaminan sosial, yang 

bertransformasi menjadi dua badan penyelenggara yang sekarang menjadi badan 

hukum publik yaitu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam 

penyelenggaraan jaminan Kesehatan tiga unsur penting yaitu, bagaimana dana 

dikumpulkan, bagaimana risiko ditanggung secara bersama, dan bagaimana dana 

yang terkumpul digunakan seefisien dan seefektif mungkin. 

Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, pemerintah 

telah memulai agendanya sejak lama yakni, pada tahun 1968, disaat itu 

pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan untuk mengatur pelaksanaan 

pelayanan Kesehatan bagi, Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan 

                                                             
8  Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang  Jaminan Kesehatan 
9  Salamuddin Daeng. (2011).  Jaminan Sosial dan Posisi Konstitusi UUD 1945 Desember, Free Trade 

Watch  
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ABRI) yang inklut didalam anggota keluarganya sesuai dengan keputusan 

Presiden Nomor 230 Tahun 1968.  

Disaat yang bersamaan, pemerintah turut serta mendirikan Badan 

Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (kemudian disingkat jadi 

BPDPK), inilah kelak menjadi cikal bakal lahirnya Asuransi Kesehatan Nasioanl. 

Ditahun 1984, pemerintah Indonesia membuat peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 1984 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa status Badan 

Penyelenggaraan dimarger menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. Sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahn 1991, sehingga di tahun 1991 

semua kepesertaan program jaminan Kesehatan yang dikelola langsung oleh 

Perum Husada Bhakti, serta para Veteran dan Perintis Kemerdekaan bersama 

seluruh anggota keluarganya.  

PT Askes (Persero) mendapat tugas langsung dari pemerintah, melalui 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk menjadi Penyelenggara 

Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin. yang disingkat menjadi 

(PJKMM/ASKESKIN) di tahun 2005. Berlanjut per,tanggal 1 Januari 2014, 

berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, PT Askes Indonesia 

(Persero) diubah menjadi BPJS Kesehatan. Tepat pada Tanggal 3 November 

2014 Presiden Joko Widodo, menggeluarkan program jaminan Kesehatan yang 

lain, yang disebut dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pemerintah ingin 

memperlihatkan keseriusannya untuk menjamin pelayanan Kesehatan yang 

bersifat menjangkau bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu, yang 

mana dalam hal pembiayaannya ditanggung langsung oleh pemerintah 

menggunakan dana APBN melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), 

Program ini merupakan program yang memiliki fungsi jaminan Kesehatan untuk 

masyarakat agar mendapatkan pelayanan Kesehatan secara gratis.  

Dalam hal penggunaanya, fungsi KIS ini dapat di pakai pada setiap fasilitas 

pelayanan Kesehatan, tingkat pertama dan tingkat lanjut. Tujuan dari keberadaan 

kartu ini untuk memperluas dari jangkauan terhadap program Kesehatan 

sebelumnya, seperti BPJS Kesehatan yang lebih dulu hadir ditengah-tengah 
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masyarakat Indonesia, dimana program BPJS pertama kali dimunculkan, tepat 

pada tanggal 1 Maret 2014. 

Kalau dilihat dari fungsinya, baik BPJS Kesehatan ataupun Kartu 

Indonesia Sehat tujuannya sama yaitu, sebagai program pada fasilitas Kesehatan 

dari Negara. Akan tetapi baik KIS ataupun BPJS Kesehatan mempunyai 

perbedaan yang sangat signifikan, yaitu kalau BPJS Kesehatan sebagai program 

jaminan Kesehatannya. Sementara untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah 

nama kartunya, yang digunakan untuk mendapatkan manfaat pelayanan di 

fasilitas Kesehatan.   

Penelitian ini fokus pada Kebijakan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan 

bagi Penerima Bantuan Iuran dikota  Yogyakarta dan mencari konsep kebijakan 

hukum, dalam pelayanan Kesehatan yang berbasis keadilan sosial bagi Penerima 

Bantuan Iuran dikota  Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pelayanan Kesehatan bagi penerima 

bantuan iuran di Kota  Yogyakarta?. 

2. Bagaimana konsep kebijakan pemerintah dalam pelayanan  Kesehatan bagi 

penerima bantuan iuran berbasis keadilan sosial di Kota  Yogyakarta ?. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam 

pelayanan Kesehatan bagi penerima bantuan iuran di Kota  Yogyakarta. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep kebijakan pemerintah 

dalam  pelayanan Kesehatan bagi penerima bantuan iuran berbasis keadilan 

sosial di Kota Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi, pemerintah agar dalam 

melaksanakan pelayanan Kesehatan dapat mengedepankan nilai yang berbasis 

keadilan sosial bagi, penerima bantun iuran sehingga tercipta pelayanan 

Kesehatan yang merata. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penerima bantuan iuran fakir 

miskin dan orang tidak mampu, sehingga bisa merasakan pelayanan 

Kesehatan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

3. Penelitian ini diharapkan bagi peneliti yang akan datang, agar bisa 

mengembangkan atau merumuskan suatu gagasan yang lebih baik lagi, 

sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu dibidang pelayanan 

Kesehatan.  

E. Metode Penelitian  

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.10 

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan 

dengan baik untuk mengadakan dan mencapai isi atau tujuan penelitian, sehingga 

penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan menganalisa maupun 

memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Masalah 

pemilihan metode adalah, masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian 

ilmiah, karena mutu, nilai validitas dari hasil penelitian ilmiah tersbut sangat 

ditentukan oleh pemilihan metodenya.  

Berdasarkan pengertian metode, dan penelitian oleh para ahli, maka yang 

dimaksud dengan metodologi penelitian adalah, suatu ilmu yang mempelajari 

atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam usaha menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dalam rangka 

mencapai suatu tujuan penelitian. Dalam metode penelitian terangkum 

diantaranya: Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian 

ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan 

perhitungan.  

                                                             
10  Soekanto Soerjono. (2006). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 

Hlm, 43.  
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Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, 

mengembangkan teori, dan menggambarkan secara kompleks. Pendekatan 

kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih 

bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan 

pendekatan kuantitatif, yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar, 

sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah.11 Dalam 

merinci aneka macam penelitian, Soerjono Soekanto membedakan penelitian 

hukum dari sudut tujuannya adalah, penelitian hukum normatif, dan penelitian 

hukum sosiologi atau empiris.12  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian, yuridis empiris, atau disebut 

dengan penelitian lapangan yaitu, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta 

apa yang terjadi dalam kenyataannya ditengah masyarakat.13 Penelitian yuridis 

empiris adalah, penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi 

ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu 

yang terjadi dalam masyarakat.14 Atau dengan kata lain yaitu, suatu penelitian 

yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi 

dimasyarakat. Dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta, 

dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian 

menuju kepada identifikasi maslaah yang pada akhirnya menuju pada 

penyelesaian masalah.15 

2. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan 

masalah yaitu, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau 

                                                             
11  Amirudin & H. Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta PT. Raja 

Grafindo Persada, Hlm 1670168 
12  Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Perss, Hlm.22 
13   Suharsimi Arikunto. (2012) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, 

hlm. 126 
14  Abbulkadir Muhammad. (2004).  Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

Hlm 134 
15  Bambang waluyo. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15 
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(das sollen), karena dalam melakukan pembahasan masalah pada penelitian ini 

menggunakan bahan-bahan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum 

yang tidak tertulis, atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. 

Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan 

sosial, kultural atau (das sain), karena dalam penelitian ini data yang digunakan 

yaitu, data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.  

Sehingga pendekatan yuridis empiris, yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah, dalam menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan 

dengan, memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. 

Hal tersebut merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh 

dilapangan yaitu tentang kebijakan hukum pemerintah dalam pelayanan 

Kesehatan bagi penerima bantuan iuran dikota  Yogyakarta.  

3. Jenis Data  

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, 

yaitu: 

a. Data Primer  

Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang 

terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara 

terstruktur, baik dengan para pihak yaitu, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Rs 

Pratama kota  Yogyakarta. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan 

terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, adalah merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara yuridis. Bahan-bahan primer, terdiri dari perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi, atau risalah dalam perubahan perundang-undangan dan 
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putusan-putusan hakim.16 Adapun peraturan perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud yaitu: 

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H 

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 

3. Undang-undang Nomro 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin 

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial 

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 

6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan 

7. Peraturan Mentri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum 

Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang 

Tidak Mampu.  

8. Peraturan Walikota  Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah. 

2. Bahan Sekunder 

Bahan sekunder, yaitu yang berupa semua publikasi bukan merupakan 

dokumen-dokumen resmi. Publikasi itu diantaranya, buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, bahan-bahan hukum, dan komentar-

komentar para pakar hukum. Dan tulisan baik di media cetak, maupun media 

elektronik, yang relevan dengan penelitian ini. 

3. Bahan Tersier 

Bahan tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, diantaranya dari 

media interernet, yang relevan dengan penelitian ini dan kamus hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang akan dipergunakan 

dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. 

Oleh karena, itu data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam 

                                                             
16  Moleong J. Lexy. (2002).  Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya, Hlm.36 
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penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan 

dibagi menjadi dua jenis data yaitu, data yang bersifat primer, dan data yang 

bersifat sekunder, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Metode wawancara 

Data primer, atau data yang diperloleh langsung dari sumber data di lokasi 

penelitian, atau lapangan (field research) didapatkan melalui wawancara, dan 

observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan, yang terdapat dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi, atau keterangan-

keterangan.17 

Wawancara dilakukan secara bebas, terbuka dengan menggunakan alat 

berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara), 

sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya, tanpa menutup 

kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan. 

Sehubungan dengan jawaban yang diberikan, tujuan dari wawancara adalah, agar 

informant dapat mengemukakan pendapat atau menyampaikan pernyataan yang 

menjadi kepentingannya, ataupun kelompoknya secara terbuka.18 

1. Penentuan Informan 

Data primer, diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para 

informan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik, purposive sampling 

yaitu teknik penentuannya dengan berdasarkan pada pertimbangan, atau alasan 

yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang 

dibahas. 

2. Informan  

Dimana peneliti ingin menggali informasi yang lebih luas baik berupa 

pendapat maupun, ide-ide dari berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini 

yaitu: pemerintah kota  Yogyakarta dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, 

Rs Pratama kota  Yogyakarta. 

                                                             
17  Narbuko Cholid, dan Achmadi Abu. (2001).  Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 81 
18   Sugiyono (2014). Metode Penelitian Manajemen, Bandung, Alfabet, hlm. 384 



14 
 

 
 

3. Studi Dokumentasi 

Penulis menelaah dari beberapa dokumen yang berhubungan langsung 

dengan, pokok permasalahan yang akan diteliti. Adapun dokumen sebagaimana 

dimaksud meliputi 3 jenis yaitu, meliputi peraturan hukum, peraturan perundang-

undangan, penelitian ilmiah yang ahli dibidangnya, jurnal ilmiah, dan 

pemberitaan public di media massa. Sebagaimana dimaksudkan dalam 

penjelasan sebelumnya, yang berkaitan dengan sumber data dan kepustakaan. 

5. Metode Analisis 

Setelah pengumpulan data maka, dalam pengolahannya dilakukan 

beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Meneliti kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan 

validitas data, tujuannya adalah agar data yang diperoleh lengkap dan 

terjamin. 

2. Proses pengklasifikasikan data, kemudian dicocokan dengan permasalahan 

yang ada. Adapun tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang 

dikemukakan. 

3. Mencatat data secara sistematis, dan konsisten, pada data-data yang diperoleh. 

Hal ini kemudian dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian 

dijadikan dasar utama, dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya 

terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan. 

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, belum 

memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat 

ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab, data itu masih merupakan 

data mentah, dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengelolahnya. 

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah 

diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan kenyataan. Setelah data diperoleh dan dirasa cukup maka selanjutnya 

disajikan dalam bentuk narasi, dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul 

lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel, maka 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah sautu 
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teknik yang  mengambarkan, dan menginterprestasikan data-data yang telah 

terkumpul. Sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh 

tentang, keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, 

kategorisasi, relasi dan eksplanasi.   

F. Sistematika Penelitian  

Dengan adanya sistematikan pada penelitian ini, diawali mulai BAB I  

yaitu membahas tentang Pendahuluan, atau latar belakang berupa beberapa 

pokok-pokok dinamika yang terjadi, antara yang diharapkan serta bagaimana 

kenyataan yang ada, juga masuk didalamnya rumusan masalaha, tujuan dari 

penelitian, manfaat pada penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Meliputi Kajian Pustaka dan Karangka Teori, dimana isinya banyak 

memuat pemikiran-pemikiran para pakar, yang karya-karyanya sesuai dengan 

judul penelitian. Landasan terori dan penelitian terdahulu. Penyelenggaraan 

pelayanan Kesehatan bagi PBI, kesenjangan antara regulasi dan realita PBI, 

eksistensi pelayanan Kesehatan di rumaha sakit, hubungan pasien PBI dan rumah 

sakit, dan kerangka teori.  

BAB III Berupa hasil penelitian dan pembahasan, yang membicarakan mengenai 

kebijakan hukum dalam pelayanan Kesehatan bagi penerima bantuan iuran,  

Gambaran umum Dinsos, dinkes, dan rumah sakit Pratama. Berlakunya 

penonaktifan peserta PBI JKN APBN, Peran Pemerintah Kota  Yogyakarta 

Dalam Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin dan orang Tidak Mampu. Konsep 

kebijakan hukum dalam pelayanan Kesehatan yang berbasis keadilan sosial bagi 

penerima bantuan iuran.  Kepesertaan Peserta PBI JKN APBD Tahun 2019, 

Kemanfaatan Hadirnya Perwali Nomor 69 Tahun 2018.  

BAB V berisi penutup dimana terdapat kesimpulan yang dibuat oleh penulis 

sesuai dengan hasil penelitian, saran, dengan harapan agar pihak pemerintah bisa 

menindak lanjuti hasil penelitian ini dan dapat menjadi reverensi bagi penulis 

yang akan datang. 


