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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN, RUMAH 

SAKIT DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

 

2.1. Pertanggungjawaban 

2.1.1. Pengertian Dan Dasar Hukum Pertanggungjawaban 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban 

menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan 

diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi 

seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.1 Menurut hukum 

tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang 

perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.2 

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal 

yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus 

berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi 

pertanggungjawabannya.3 Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 

dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan 

pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without fault) yang dikenal 

                                                             
1 Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005 
2 Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.45 
3 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi 
Pustaka, Jakarta, h.48. 
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dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick liabiliy).4 Prinsip dasar 

pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus 

bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya 

prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi 

melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut 

pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah 

perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah 

menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan 

melawan hukum, yaitu sebagai berikut :5 

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. 

b.  Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan 

maupun kelalaian).  

c.  Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. 

 

2.1.2. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban 

 Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai 

berikut:6 

                                                             
4 ibid. h. 49. 
5Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat 
(aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum,  
Pradnya Paramita, Jakarta, h. 53. 
6 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 2006,  Edisi Revisi, Gramedia 
Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 73-79. 
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1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault 

liabilityatau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam 

hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya 

pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini 

menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum 

jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. 

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal 

tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, 

yaitu: 

a.    adanya perbuatan; 

b.    adanya unsur kesalahan; 

c.    adanya kerugian yang diderita; 

d.    adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian 

hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan 

kesusilaan dalam masyarakat. 

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab 
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Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab 

(presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak 

bersalah. 

Kata “dianggap” pada prinsip “presumption of liability” adalah penting, karena ada 

kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia 

dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan 

untuk menghindarkan terjadinya kerugian.7 

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak 

beban pembuktian terbalik (omkering van bewijslast). Hal ini tentu bertentangan 

dengan asas hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Namun jika 

diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika 

digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada 

pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti 

bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati 

mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk 

digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat. 

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab 

                                                             
7 E. Suherman, 1979,  Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan 
Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, 
Bandung, h. 21. 
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Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk 

tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen 

yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum 

pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang 

biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab 

dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu 

ada pada konsumen. 

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan 

prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada pula para 

ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. 

Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang 

menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada 

pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung 

jawab, misalnya pada keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adalah 

prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. 

Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan absolute liability, dalam 

prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, 
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kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. 

Tanggung jawab adalah mutlak.8 

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle) 

ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula 

eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak 

film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau 

rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti 

kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. 

 

2.1.3. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban 

 1. Pertanggungjawaban Perdata 

 Apabila seseorang dirugikan karena perbuatanseseorang lain, sedang diantara 

mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian(hubungan hukum perjanjian), maka 

berdasarkan undang undang juga timbul atauterjadi hubungan hukum antara orang 

tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 

KUHPerdata, sebagai berikut : 

                                                             
8 Ibid, h. 23 
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“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian padaorang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti 

kerugian tersebut”. 

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab 

seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum 

memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. 

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan 

dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan 

dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang 

tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan 

untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.9 

Model dalam tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut: 

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) 

sebagaimanapun terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap 

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian tersebut”.  

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana 

terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap orang 

bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, 

                                                             
9 Komariah, SH, Msi, 2001, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah 
Malang, Malang, h. 12. 
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tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-

hatinya. 

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dala pasal 

1367 KUHPerdata yaitu:  

(1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan 

karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugain yang disebabkan 

karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan 

oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;  

(2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan 

oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa 

mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali; 

 (3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk 

mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian 

yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di 

dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;  

(4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang 

kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka 

selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka; 

(5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berkahir, jika orangtua, wali, guru 

sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat 

mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab. 
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Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata 

melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasti. Diawali 

dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam 

hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar 

kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang 

dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas 

dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan 

wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan 

melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban 

yang bersumber pada hukum.10 

2. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga 

dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 

pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa 

atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau 

tidak. 

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan 

bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada 

                                                             
10 Djojodirdjo, M.A. Moegni, op.cit, h. 55 
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tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.11 Secara subjektif kepada 

pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat 

dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya 

pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur 

kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. 

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 membe

rikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: 

Pertanggungjawaban  pidana  ialah  diteruskannya celaan obyektif yang ada pada 

tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang  yang  memenuhi syarat untuk 

dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya tersebut. 

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat 

padanan katanya, yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar.12 

2.2. Rumah Sakit 

2.2.1. Istilah Dan Pengertian Rumah Sakit 

 Industri jasa (service industry) saat ini berkembang dengan sangat cepat. 

Persaingan yang terjadi saat ini sangat kompetitif dalam bidang industry ini. 

Pelayanan yang diberikan antara satu penyedia jasa (service provider) dengan 

pemberi jasa lainnya sangat bervariatif yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 
                                                             

11 Hamzah Hatrik, SH. MH. 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum 
Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, h. 11. 
12 DR. Andi Hamzah, SH, 1994, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h.131 
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konsumennya. Salah satu industri jasa yang berkembang dengan sangat cepat di 

Indonesia adalah industri jasa rumah sakit, baik rumah sakit milik pemerintah 

maupun milik swasta bahkan milik asing.13 Muninjaya mengatakan bahwa, rumah 

sakit merupakan bagian dari sistem pelayanan publik kesehatan yang harus 

memenuhi kriteria availability, appropriateness, continuity sustainability, 

acceptability, affordable, dan quality.14 Menurut Siregar menyatakan bahwa, rumah 

sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan ilmiah khusus 

dan rumit, dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personil terlatih dan terdidik 

dalam menghadapi dan menangani masalah medik modern,yang semuanya terkait 

bersama-sama dalam maksud yang sama,untuk pemulihan dan pemliharaan kesehatan 

yang baik.15 Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit. 

Rumah sakit adalah instutusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, 

rawat jalan, dan gawat darurat.16 Pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat 

yang dimaksud adalah, sebagai berikut: 

a. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi 

pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, 

pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di 

                                                             
13 Soedarmono Soejitno, Ali Alkatiri, Emil Ibrahim, 2002, Reformasi Perumahansakitan 
Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 34. 
14 A.A Gde Muninjaya, 2004, Manajemen Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, h. 
14. 
15 Ikhsan, Arfan, 2010, Manajemen Rumah Sakit, Graha Ilmu, Bandung,  h. 7 
16 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit 
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ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan 

swasta, serta puskesmas perawatan dan rumah bersalin, yang oleh 

karena penyakitnya penderita harus menginap17 

b. Pelayanan rawat jalan adalah satu bentuk dari pelayanan 

kedokteran. Secara sederhana yang dimaksud dengan pelayanan 

rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk 

pasien tidak dalam bentuk rawat inap.18 Pelayanan rawat jalan ini 

termasuk tidak hanya yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan 

kesehatan yang telah lazim dikenal rumah sakit atau klinik, tetapi 

juga yang diselenggarakan di rumah pasien serta di rumah 

perawatan. 

c. Pelayanan gawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran 

yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera untuk 

menyelamatkan kehidupannya Pelayanan rawat jalan ini termasuk 

tidak hanya yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan 

yang telah lazim dikenal rumah sakit atau klinik, tetapi juga yang 

diselenggarakan di rumah pasien serta di rumah perawatan. . Unit 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat disebut 

dengan nama Unit Gawat Darurat. Tergantung dari kemampuan 

                                                             
17 Jauhari, 2005, Analisis kebutuhan tenaga perawat berdasarkan beban kerja di instalasi 
rawat inap rumah sakit umum, PPS - USU Administrasi dan kebijakan kesehatan, Medan, h. 
32 
18 Asmuni, Suarni, 2008, waktu tunggu pasien pada pelayanan rekam medis rawat jalan di 
rumah sakit, Bina Cipta, Bandung, h. 26 
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yang dimiliki, keberadaan unit gawat darurat (UGD) tersebut dapat 

beraneka macam, namun yang lazim ditemukan adalah yang 

tergabung dalam rumah sakit.19 

 

2.2.2. Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit 

 Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan pancasila dan didasarkan kepada 

nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan 

antidiskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai 

fungsi sosial.20 Tujuan pengaturan penyelenggaraan rumah sakit adalah sebagai 

berikut: 

a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan; 

b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, 

lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia dirumah sakit; 

c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; 

d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya 

manusia rumah sakit dan rumah sakit. 

                                                             
19 Ibid., h. 20 
20 Ikhsan, Arfan, Ida Bagus Agung Dharmanegara, 2010, Akuntansi dan manajemen 
keuangan rumah sakit, Graha Ilmu, Medan , h. 2 
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Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit 

mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. 

Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, 

preventif, kuratif, fan rehabilatif. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang 

dimaksud, rumah sakit mempunyai fungsi:21 

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit. 

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan 

d. Penyelenggaraan peneletian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

 

2.2.3. Klasifikasi Rumah Sakit 

                                                             
21 Ibid., 
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Rumah sakit dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan berdasarkan 

jenis pelayanan, kepemilikan, jangka waktu pelayanan, kapasitas tempat tidur 

dan fasilitas pelayanan, dan afiliasi pendidikan. 

Berdasarkan Jenis PelayananBerdasarkan jenis pelayanannya rumah sakit 

dapat digolongkan menjadi : 

1. Rumah Sakit Umum 

Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik dan subspesialistik. Rumah sakit 

umum memberi pelayanan kepada berbagai penderita dengan berbagai jenis 

penyakit, memberi pelayanan diagnosis dan terapi untuk berbagai kondisi 

medik, seperti penyakit dalam, bedah, pediatrik, psikiatrik, ibu hamil, dan 

sebagainya. 

2. Rumah Sakit Khusus 

Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi primer, 

memberikan diagnosis dan pengobatan untuk penderita yang mempunyai 

kondisi medik khusus, baik bedah atau non bedah, misal : Rumah Sakit 

Ginjal, Rumah Sakit Kusta, Rumah Sakit Jantung, Rumah Sakit Bersalin dan 

Anak, dan lain-lain. 

Berdasarkan KepemilikanBerdasarkan kepemilikan, rumah sakit dibagi atas : 
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1. Rumah Sakit Umum Pemerintah 

Rumah sakit umum pemerintah adalah rumah sakit umum milik pemerintah, 

baik pusat maupun daerah, Departemen Pertahanan dan Keamanan, maupun 

Badan Usaha Milik Negara. Rumah sakit umum pemerintah dapat dibedakan 

berdasarkan unsur pelayanan, ketenagaan, fisik dan peralatan menjadi empat 

kelas yaitu rumah sakit umum Kelas A, B, C, dan D. 

2. Rumah Sakit Umum Swasta  

a. Rumah Sakit Umum Swasta Pratama, yaitu rumah sakit umum swasta yang 

memberikan pelayanan medik bersifat umum, setara dengan rumah sakit 

pemerintah kelas D. 

b. Rumah Sakit Umum Swasta Madya, yaitu rumah sakit umum swasta yang 

memberikan pelayanan medik bersifat umum dan spesialistik dalam 4 cabang, 

setara dengan rumah sakit pemerintah kelas C. 

c. Rumah Sakit Umum Swasta Utama, yaitu rumah sakit umum swasta yang 

memberikan pelayanan medik bersifat umum, spesialistik dan subspesialistik, 

setara dengan rumah sakit pemerintah kelas B. 

 Klasifikasi Rumah Sakit Secara Umum 

1. Tipe A 
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Fasilitas : Pelayanan medis dasar (pelayanan kesehatan yang bersifat Umum 

dan kesehatan gigi),  spesialistik (bedah, pelayanan bedah, Penyakit dalam, 

kebidanan, dan kandungan, kesehtan atau THT, kulit dan kelamin, jantung 

syaraf,gigi dan mulut, paru-paru, orthopedic,jiwa,radiology anastesiologi 

(pembiusan), patologi anatomi dan kesehatan).Dengan pendalaman tertentu 

dalam salah satu pelayanan spesialistik yang luas, memiliki lebih dari 1000 

kamar tidur. 

2. Tipe B 

Fasilitas : Pelayanan medis dasar (pelayanan kesehatan yang bersifat umum 

dan kesehatan gigi), spesialistik (bedah, pelayanan bedah, penyakit dalam, 

kebidanan dan kandungan, kesehatan atau THT, kulit dan kelamin, jantung, 

syaraf, gigi dan mulut, paru-paru, orthopedic, jiwa,radiology,anastesiology 

(pembiusan), patology anatomi, dan kesehatan dengan pendalaman tertentu 

dalam salah satu pelayanan spesialistik), yang terbatas memiliki kamar tidur. 

3. Tipe C 

Fasilitas : Pelayanan medis dasar (pelayanan kesehatan yang bersifat umum 

dan kesehatn gigi) memilki 100-500 kamar tidur. 

4. Tipe D 

Fasilitas : Pelayanan dasar (pelayanan kesehatan yang bersifat umum dan 

gigi) 

5. Tipe E 

Fasilitas : Hanya memiliki fasilitas kesehatan di bidang tertentu. 
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2.3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

2.3.1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik 

yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang 

asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di indonesia. (UU No.24 tahun 2011 

tentang BPJS). 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) yang di selenggarakan dengan menggunakan 

mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak di berikan 

kepada setiap orang yang membayar iur atau iurannya dibayar oleh 

pemerintah.(UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN). 

Kedua badan tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk 

memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan 

program jaminan yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. 
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Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program 

jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS 

memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. 

Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya 

dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS 

tersebut secara transparan. 

 

2.3.2. Fungsi,Tugas Dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

1. Fungsi BPJS 

Dalam pasal 5 ayat (2) UU No.24 Tahun 2011 disebutkan fungsi BPJS adalah 

: 

a.       Berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 

b.      Berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan kecelakaan 

kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan jaminan hati 

tua. 

2. Tugas BPJS 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas 

untuk: 
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a.       Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta. 

b.      Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. 

c.       Menerima bantuan iuran dari Pemerintah. 

d.      Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta. 

e.       Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. 

f.       Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 

dengan 

g.      ketentuan program jaminan sosial. 

h.      Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan 

sosial kepada peserta dan masyarakat. 

Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan 

pengelolaan data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk 

menerima bantuan iuran dari Pemerintah, pengelolaan dana jaminan Sosial, 

pembayaran manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan dan tugas 

penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan 

keterbukaan informasi. 

Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara pasif dalam arti 

menerima pendaftaran atau secara aktif dalam arti mendaftarkan peserta. 



39 
 

 
 

3. Wewenang 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas BPJS 

berwenang: 

a.       Menagih pembayaran Iuran. 

b.      Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka 

pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek 

likuiditas,  solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang 

memadai. 

c.       Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta 

dan pemberi kerja dalam memanuhi kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. 

d.      Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 

pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 

ditetapkan oleh Pemerintah. 

e.       Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas 

kesehatan. 

f.       Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi 

kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. 
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g.      Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang 

mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam 

memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

h.      Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 

penyelenggaraan program jaminan sosial. 

Kewenangan menagih pembayaran Iuran dalam arti meminta pembayaran 

dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, 

kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi 

administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS 

sebagai badan hukum publik. 

Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional 

berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan 

kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. 

 

 

 

  

 


