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ABSTRAK 

Skripsi ini mengambil judul “Pertanggung Jawaban Pihak Rumah Sakit Sanglah 

Terhadap Pasien Terlantar Pengguna Jasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Menurut UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)”, Indonesia adalah negara 

yang memiliki perkembangan pesat dibidang kesehatannya, dalam mewujudkan 

tujuan bangsa Indonesia yang sehat serta menuntaskan masyarakat dari susahnya dan 

mahalnya biaya pelayanan dan pengobatan, salah satunya adalah dengan melakukan 

asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan yang menjadi salah satu alat dalam 

melaksanakan layanan kesehatan. Skripsi ini mengangkat permasalahan yang juga 

menjadi tujuan penulisan skripsi ini yaitu tentang bagaimana hubungan pihak rumah 

sakit dengan BPJS kesehatan, dan bagaimana pertanggung jawaban rumah sakit 

sanglah terhadap pasien BPJS yang terlantar dan bagaimana bentuk pertanggung 

jawaban yang diberikan rumah sakit sanglah kepada pasien BPJS. Penyusunan skripsi 

ini dilakukan dengan metode penelitian empiris sehingga mendapatkan kesimpulan 

bahwa Pelaksanaan perjanjian oleh pihak rumah sakit dengan pihak BPJS kesehatan 

sudah diatur sedemikian rupa dalam beberapa undang-undang yaitu dalam UU No 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan UU No 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jadi pihak rumah RSUP 

Sanglah secara tertulis sudah memiliki suatu ikatan perjanjian dengan pihak BPJS 

kesehatan yang nantinya dalam pelaksanaan pihak RSUP Sanglah harus menerima 

atau melayani seluruh pasien BPJS kesehatan dan apabila dalam pelaksanaanya 

terjadi pasien yang mengalami wanprestasi atau kerugian maka pihak BPJS tidak 

akan menclaim biaya tanggungan kesehatan RSUP Sanglah dan akan memberikan 

sanksi terhadap pihak rumah sakit. 

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Rumah Sakit Sanglah, Pasien Terlantar, 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.  
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ABSTRACT 

This paper entitled "Accountability Party Sanglah Hospital Of Patients Neglected 

User Services Social Security Agency According to the Law on Social Security 

Agency (BPJS)", Indonesia is a country that has a rapid development in the field of 

health, in realizing the objectives of the Indonesian nation healthy and complete the 

community of difficult and high cost of care and treatment, one of them is to do health 

insurance or health insurance that became one of the tools in implementing health 

services. This paper raises the issue that is also the objective of this thesis is how the 

relationship between the hospitals with health BPJS, and how accountability Sanglah 

Hospital on patients BPJS displaced and how the forms of accountability by the 

hospital to the patient Sanglah BPJS. Preparation of this paper was conducted using 

empirical research to the conclusion that the implementation of the agreement by the 

hospital with the health BPJS is set in such a way in some legislation that is in Law 

No. 24 of 2011 on Security Organizing Body Health and Law No. 40 of 2004 on 

National Social Security system (SJSN). So the Sanglah Hospital in writing already 

have a covenant with the BPJS health later on in the implementation of the Sanglah 

Hospital should receive or serve all patients BPJS health and if the implementation 

happens patients who experienced default or loss then the BPJS will not claimed fees 

of Sanglah hospital health dependents and to impose sanctions against the hospital. 

Keywords: Accountability, Sanglah Hospital, Patients Neglected, Social Security 

Agency 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai salah satu Negara peserta ASEAN dan juga merupakan 

salah satu Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat 

padat. pada saat ini Indonesia sedang menyongsong penerapan sistem jaminan 

sosial nasional universal pada tahun 2014. Indonesia dibanding negara ASEAN 

lainnya dapat dikatakan sudah melakukan banyak perbaikan dan pencapaian 

dalam sistem jaringan pengaman sosial. 

Jaminan sosial adalah suatu bentuk proteksi terhadap warga negara terhadap 

hal-hal yang tak terduga yang dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan, kesehatan 

atau bahkan bisa nyawa. Jadi dengan adanya jaminan social tersebut akan menjadi 

pilar didalam memberikan jaminan terhadap pengguna jasa jaminan social 

tersebut yg bersifat operasional. 

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka terbentuklah BPJS ( Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial ) yang berlaku mulai Januari 2014 dan 

menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. BPJS 

merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 

jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba berdasarkan Undang-undang 
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Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan 

sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi 

jaminan kesehatan PT Askes dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT 

Jamsostek. Perubahan terhadap 2 lembaga yg mengurus masalah jaminan sosial 

tersebut yaitu PT ASKES dan PT JAMSOSTEK pada awal tahun 2011 PT 

ASKES menjadi BPJS kesehatan dan PT JAMSOSTEK menjadi BPJS 

ketenagkerjaan pada awal tahun 2014. 

Dampak dari kehadiran lembaga jaminan sosial BPJS ini terhadap industri 

asuransi terutama di bidang kesehatan  tidak terlalu signifikan perbedaannya, ini 

dikarenakan didalam mengurus BPJS tersebut lebih susah dibandingkan jaminan 

kesehatan yang ditawarkan oleh industri swasta yang menangani tentang jaminan 

kesehatan. Perlu dipikirkan bahwa adanya irisan segmen pasar yang digarap 

perusahaan asuransi dengan BPJS Kesehatan. Pasalnya, BPJS Kesehatan juga 

melayani rawat inap untuk ruang perawatan kelas I. 

"Hal ini yang masih dikoordinasikan antara asosiasi asuransi dan BPJS 

Kesehatan. Jangan sampai pasar asuransi swasta digerogoti BPJS Kesehatan. 

Hak hidup asuransi swasta juga tetap harus ada. Perusahaan asuransi swasta bisa 

menawarkan kepada masyarakat yang merasa membutuhkan asuransi yang lebih 

dari jaminan kesehatan yang ditawarkan BPJS. 
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Pada zaman modern ini pelayanan kesehatan merupakan hal yg sangat penting 

di masyarakat, karena pelayanan kesehatan menjadi tolak ukur kesejahteraan 

masyarakat. Dan persoalan pelayanan kesehatan tersebut kini sudah ada aturan 

tertulis yg sudah disahkan oleh pemerintah yaitu UU no. 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan yg mengatur perawatan pelayanan kesehatan. Berarti di Indonesia 

hukum kesehatan tersebut sudah diatur dalam UU kesehatan, yaitu bersumber 

pada peraturan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang. 

Ketentuan tersebut karena sumber hukum di Indonesia juga dapat ditemukan 

dalam aturan hukum kebiasaan yang tidak tertulis, yurisprudensi tetap, dan 

doktrin atau ajaran ilmu pengetahuan. Peraturan tersebut dibuat sedemikian rupa 

agar tidak melanggar hak-hak dari pengguna layanan kesehatan tersebut. Jika 

terjadi pelanggaran tentu ada sanksi yg diberikan sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan hukum yang diterapkan yaitu hukum kesehatan. 

Kesehatan yaitu keadaan sejahtera dari badan jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hukum 

kesehatan yaitu menurut van der Mijn, hukum kesehatan adalah hukum yang 

berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan yang meliputi 

penerapanperangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara. Sementara itu 

menurut Leenen, definisi hukum kesehatan adalah keseluruhan aktivitas yuridis 

dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya. Menurut 
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Hermien Hadiati Koeswadji pengertian hukum kesehatan adalah sekelompok 

aturan hukum yang mengatur perawatan pelayanan kesehatan.1 

UU kesehatan yang baru yaitu UU no 36 tahun 2009 mengingat karena UU yg 

lama telah berumur 20  tahunan sudah barang tentu kurang mampu 

mengakomodasi persoalan-persoalan tantangan-tantangan bidang kesehatan yang 

berkembang.2 Tujuan dengan dibuatnya undang-undang kesehatan tersebut yaitu 

untuk memenuhi hak dan kewajiban dokter serta pasiennya sebagai pengguna jasa 

layanan kesehatan tersebut. Kewajiban seorang dokter yaitu untuk memberikan 

perawatan terhadap pasiennya sebagai pemberi layanan kesehatan, karena di 

dalam profesi kedokteran mengenal asas “Aegroti Salus Lex Suprema” yang 

artinya keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi ( yang utama ). 

Kewajiban pasien yaitu memeriksa diri sedini mungkin kepada dokter, 

memberikan informasi yang penting dan benar kepada dokternya, mematuhi 

nasihat dan petunjuk dokter, mentandatangani surat jaminan di rumah sakit dan 

lainnya, yakin pada dokter dan akan sembuh, melunasi biaya rumah sakit, biaya 

pemeriksaan dan pengobatan serta honorium kepada dokter. Hak dari dokter yaitu 

melakukan praktek dokter setelah memenuhi Surat Izin Dokter (SID) dan Surat 

Izin Praktek (SIP), memperoleh informasi yang benar tentang penyakit pasien, 

bekerja sesuai standar profesi,menolak melakukan tindakan medis yg 

bertentangan dengan agama, hukum, etika dan hati nuraninya, mengakhiri 

                                                           
1 Y.A. Triana Ohoiwutun, 2007, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Malang, Bayumedia, h.3. 
2 Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika Dan Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta, h. 49. 
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hubungan dengan pasien jika tidak ada hubungan kerjasama lagi kecuali dalam 

keadaan gawat darurat, menerima imbalan jasa serta hak untuk membela diri. 

Untuk hak pasien sudah diatur didalam KODEKI ( Kode Etik Kedokteran 

Indonesia ) yaitu salah satunya memperoleh  pelayanan kedokteran yang 

manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran dan memperoleh kejelasan 

tentang diagnosis penyakitnya dari dokter yang bersangkutan.3 

 Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan 

untuk memberikan pelayanan kesehatan itu sendiri kepada masyarakat.4 

Dengan adanya rumah sakit yg melakukan dan memberikan pelayanan 

kesehatan terhadap masyarakat seharusnya sudah semestinya memberikan 

kepuasan dan pelayanan yang maksimal terhadap pasien sebagai mana 

mestinya karena kita bisa mengkategorikan pasien sebagai konsumen. 

Dikatakan sebagai konsumen karena pasien tersebut menggunakan jasa dari 

layanan rumah sakit dan lembaga jaminan sosial tersebut ( Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial ). Sehingga pasien semestinya mendapatkan 

apa yang menjadi haknya sesuai dengan hukum perlindungan konsumen yang 

diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen.  

                                                           
3 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, Jakarta, 

EGC, h. 45-54. 
4 Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun 

rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 
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 Pelayanan jaminan kesehatan terutama yang sekarang ini yaitu BPJS ( 

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan ) sangat mengkhawatirkan, pasien-

pasien yang sebenarnya sangat membutuhkan pertolongan bahkan perawatan 

secara medis seperti tidak dihiraukan oleh pihak rumah sakit karena 

menggunakan BPJS. Pasien-pasien tersebut akhirnya terlantar begitu saja 

karena dari pihak rumah sakit tidak menerima layanan kesehatan 

menggunakan BPJS tersebut. Seperti contoh permasalahan pasien di Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi, Jawa Barat terlihat terlantar di 

Ruang Unit Gawat Darurat (RUGD) karena kesalahan dan kelalaian pihak 

Rumah Sakit.5 

 Karena dari pihak rumah sakit telah menimbulkan kerugian terhadap 

pihak pengguna jasa layanan kesehatan yaitu pasien rumah sakit tersebut.  

Pertanggungjawaban harus diberikan pihak rumah sakit terhadap pasien 

sebagaimana mestinya. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak 

pasien yang kurang mampu atau golongan bawah.  Pasien seharusnya 

mendapatkan apa yang sepantasnya mereka dapatkan, karena pasien memiliki 

hak-haknya dan termasuk bagian di dalam Hak Asasi Manusia, jadi sudah 

seharusnya mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia.6 Kondisi yang 

                                                           
5 http://news.liputan6.com/read/2128644/pasien-pengguna-bpjs-di-rumah-sakit-bekasi-

terlantar, diakses pada 9 maret 2015. 
6 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia. 

http://news.liputan6.com/read/2128644/pasien-pengguna-bpjs-di-rumah-sakit-bekasi-terlantar
http://news.liputan6.com/read/2128644/pasien-pengguna-bpjs-di-rumah-sakit-bekasi-terlantar
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merugikan pasien tersebut yg termasuk juga konsumen dalam lingkup layanan 

kesehatan jadi sudah semestinya mendapatkan perlindungan atas hak-haknya 

tersebut. penyelenggaraannya juga harus diawasi secara ketat oleh lembaga 

jaminan tersebut dalam pelaksanaannya karena terkadang pihak rumah sakit 

melakukan wanprestasi terhadap pasien yang menyebabkan pasien tersebut 

terlantar atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Tujuannya agar 

kesejahteraan masyarakat di Indonesia tentunya dalam bidang kesehatan 

mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat itu sendiri, agar tidak 

adanya lagi pihak-pihak yang merasa haknya tersebut dilanggar. 

 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka saya tertarik untuk membahas 

masalah mengenai pertanggung jawaban pihak rumah sakit terhadap pasien 

BPJS terlantar ditinjau dari undang-undang BPJS. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah jika pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) yang sudah resmi terdaftar dalam keanggotaan BPJS tidak 

mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya dari pihak Rumah Sakit 
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Sanglah sesuai dengan aturan dalam BPJS Kesehatan (Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011) ? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pihak Rumah Sakit Sanglah terhadap 

Pasien pengguna jaminan sosial kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) apabila diterlantarkan ? 

 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari 

permasalahan yang dibahas maka perlu terdapat pembatasan dalam ruang 

lingkup masalah, adapun pembatasannya adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Yang pertama akan membahas tentang pasien peserta Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sudah resmi terdaftar 

dalam keanggotaan BPJS tidak mendapatkan penanganan sebagaimana 

mestinya dari pihak Rumah Sakit Sanglah sesuai dengan aturan BPJS 

Kesehatan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011)  

1.3.2 Yang kedua akan membahas tentang pertanggungjawaban pihak 

Rumah Sakit Sanglah terhadap Pasien pengguna jaminan sosial 

kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) apabila 

diterlantarkan 
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1.4 Orisinalitas Penelitian 

 Bahwa memang benar skipsi ini merupakan karya tulis asli dari 

penulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tulisan ini 

dibuat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Universitas Udayana, 

Buku, Perundang-undangan dan Internet. Sebelumnya telah penulis lakukan 

riset apakah ada penelitian dengan judul yang sama atau tidak. Hasilnya 

penulis menemukan judul yang sama tentang Badan Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial dalam Hukum Kesehatan. Namun disini penulis mengangkat 

tema yang berbeda dan rumusan masalah yang berbeda pula. Sehingga 

penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian tersebut 

dan dapat dijadikan karya tulis kedalam bentuk skripsi. 

TABEL 

SKRIPSI JUDUL RUMUSAN MASALAH 

L Niken Rosari, E0006020 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS SEBELAS 

MARET, SURAKARTA, 

2010 

PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP PASIEN SEBAGAI 

KONSUMEN JASA DI BIDANG 

PELAYANAN MEDIS 

BERDASARKAN KITAB 

UNDANG- UNDANG HUKUM 

PERDATA 

1. Bagaimana substansi materi 

yang diatur di dalam KUH 

Perdata berkaitan dengan 

perlindungan hukum terhadap 

pasien sebagai konsumen jasa di 

bidang pelayanan medis ? 

 2.Bagaimana bentuk perlindungan 

terhadap pasien sebagai 

konsumen jasa di bidang 

pelayanan medis ? 
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Anggi Novrialdi Harahap, 

20090610051, UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA, 2013 

TANGGUNG JAWAB HUKUM 

PERDATA RUMAH SAKIT 

DALAM HAL TERJADI 

KESALAHAN TENAGA MEDIS 

TERHADAP PASIEN DI RSUD H. 

ABDUL MANAP KOTA JAMBI 

1. Bagaimana tindakan rumah 

sakit jika terjadi kesalahan 

tenaga medis terhadap pasien 

di RSUD H. Abdul Manap 

Jambi ? 

2. Bagaimana bentuk 

pertanggungjawaban rumah 

sakit apabila terjadi kesalahan 

yg merugikan pasien rumah 

sakit ? 

 

 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan ini ada dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun 

tujuan tersebut antara lain : 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami 

penyelenggaraan layanan jaminan kesehatan BPJS. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami  

pertanggung jawaban rumah sakit terhadap pasien BPJS terlantar ditinjau dari 

Undang-undang BPJS. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum 

kesehatan, khususnya pemahaman teoritis mengenai perlindungan terhadap 

pasien dan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang didalamnya 

mengkaji mengenai isu masalah pertanggung jawaban rumah sakit terhadap 

pasien BPJS yang merugikan pasien. 

 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan sumbangan pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi 

bagi pelaku di bidang pelayanan kesehatan untuk lebih teliti dalam hal 

pelayanan terhadap pasien khusunya pasien pengguna jasa BPJS. Selain itu 

diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumbangsih bagi pelaku pelayanan 

kesehatan agar lebih memperhatikan hak dari pasien tersebut. 

 

1.7 Landasan Teoritis 
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1.7.1 Teori Liability atau Teori Tanggung Jawab 

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir 

semua karakter resiko dan tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau 

yang meliputi hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, 

ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk 

melaksanakan undang-undang.7 

Sesuai dengan permasalahan yaitu pertanggungjawaban rumah sakit 

dengan pihak pasien pengguna jasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan yg dirugikan, maka teori Liability atau Teori Tanggung Jawab 

sangat efektif dalam membedah permasalahan tersebut. 

Setidaknya ada 3 prinsip atau teori tentang tanggung jawab yang dikenal 

dalam dunia hukum, yaitu: 

a.  Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan 

(fault liability atau liability based on fault principle); 

b.  Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (rebuttable 

presumption of liability principle); 

c.  Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability principle atau absolute 

liability principle atau no-fault liability principle).   

PERTANGGUNG JAWABAN DALAM HUKUM PERDATA 

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatanseseorang lain, sedang diantara 

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

                                                           
7Jimmly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta, 

Konstitusi Press, h.61. 
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maka berdasarkan undang undang juga timbul atauterjadi hubungan hukum 

antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.8 

Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut : 

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian padaorang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti 

kerugian tersebut”. 

Menurut pasal 1365KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan 

melanggar hukum adalah perbuatanyang melawan hukum yang dilakukan 

oleh seseorang yang karena salahnya telahmenimbulkan kerugian bagi orang 

lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga)kategori dari perbuatan melawan 

hukum, yaitu sebagai berikut:9 

  1. Perbuatan melawanhukum karena kesengajaan 

2. Perbuatan melawanhukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan 

maupun kelalaian) 

3. Perbuatan melawanhukum karena kelalaian 

Maka model tanggungjawab hukum adalah sebagai berikut: 

10 

                                                           
8 AZ  Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Diapit Media, hal.77. 
9 Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, CitraAditya Bakti, hal.3. 
10 Ibid., h. 3. 
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1. Tanggung jawab denganunsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) 

sebagaimana terdapat dalam pasal1365 KUHPerdata. 

2. Tanggung jawab denganunsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana 

terdapat dalam pasal 1366KUHPerdata. 

3. Tanggung jawab mutlak(tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam 

pasal 1367 KUHPerdata. 

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis 

penilitian  

empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini akan 

berdasarkan pada efektivitas hukum di dalam masyarakat.11 

Dalam penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-

teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, 

berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses 

perubahan sosial.12 Maksud dari dilakukannya penelitian 

tersebut ialah untuk menemukan jawaban dari pembahasan 

permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yang mana data-

                                                           
11 Bambang Sunggono, 1996, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Bambang Sunggono I ), h. 43. 
12 Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, (selanjutnya disingkat Bambang Sunggono II) , h.78 
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datanya berdasarkan fakta yang ada di masyarakat bukan 

kajian yang terdapaat dalam kepustakaan atau buku. 

 

 

1.8.2 Jenis Pendekatan 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

pendekatan fakta (The Fact Approach), yaitu penelitian dengan 

mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat langsung di lapangan 

yang  

penulis cari dan amati sendiri secara metodis untuk dijadikan 

bahan dalam menunjuang penulisan skripsi ini13 

 Pendekatan fakta digunakan berdasarkan pada fakta 

atau kenyataan aktual yang terjadi dalam masyarakat terkait 

pengaruh perlindungan konsumen di dalam Indonesia. 

Pendekatan analisis konsep hukum digunakan untuk 

memahami konsep-konsep aturan tentang BPJS ( Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial ). 

 

                                                           
13 Bambang  Sunggono I, op.cit,  h.36. 
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1.8.3 Sifat Penelitian 

Penelitian hukum empiris yang dilakukan penulis ini ialah 

bersifat  

deskriptif, maksud Penelitian deskriptif pada penelitian secara 

umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, 

bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan penyebaran suatu gejala,atau untuk menentukan 

ada tidaknya hubungan antara penelitian ini teori-teori, 

ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis yang 

dimuat baik dalam literatur maupun jurnal, doktrin, serta 

laporan penelitian terdahulu sudah mulai ada dan mungkin 

jumlahnya sudah mulai cukup memadai, sehingga dalam 

penelitian ini suatu hipotesis boleh ada atau juga boleh tidak 

ada. Hal tersebut sangat tergantung dari si peneliti, dengan kata 

lain, keberadaan suatu hipotesis tidak mutlak diperlukan, 

namun demikian, jika peneliti mencoba merumuskan hipotesis 

itu akan sangat berguna dan lebih baik karena dapat digunakan 

sebagai pegangan dalam melangkah lebih jauh dalam 

penelitian seterusnya. Penelitian deskriptif dapat membentuk  

teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. 
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1.8.4 Sumber Bahan Hukum 

a. Sumber bahan hukum primer 

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang 

bersifat mengikat yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan 

yang berkaitan. Sumber bahan hukum primer yang digunakan 

adalah : 

o Undang-Undang Dasar NRI 1945, 

o Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 

24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial 

o Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan 

o Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit 

o Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 
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b. Sumber bahan hukum sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang 

relevan dengan topik yang dibahas, baik literatur-literatur hukum 

buku-buku hukum (textbook) yang ditulis para ahli yang 

berpengaruh (de hersender leer), pendapat para sarjana, maupun 

literatur non hukum dan artikel atau berita yang diperoleh via 

internet. 

c. Sumber bahan hukum tertier 

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadan bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum. 

1.8.5 Teknik pengumpulan bahan hukum/ data 

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan 

teknik studi dokumen, yaitu melalui suatu wawancara.  

1. Teknik studi dokumen, digunakan untuk memperoleh data 

sekunder dari penelitian hukum empiris, yang mana pada 

teknik ini dilakukan penelitian atas bahan hukum yang 

relevan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi 
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ini. Studi dokumen dalam hukum dibedakan menjadi tiga, 

yaitu14: 

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan 

hukum  yang mengikat, seperti konstitusi, 

peraturan perundang undangan, hukum adat, 

yurisprudensi, dan traktat. Dalam penelitian ini, 

bahan hukum primer yang digunakan, ialah : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945  

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit 

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

 b. Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang 

memberikan   

 penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni 

rancangan  

                                                           
14 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Buku Pedoman Pengenalan Bahan Hukum, 

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 8.   
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 undang-undang, data hasil penelitian dari informan, 

buku  

 dan artikel.  

 c.  Bahan hukum tersier, bahan-bahan yang 

memberikan   

 penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti  

 kamus hukum.  

2. Teknik wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan  

bertanya langsung kepada yang diwawancarai (Informan).15 

Dalam skripsi ini akan menggunakan teknik wawancara dalam  

pengumpulan datanya untuk mendapatkan fakta-fakta yang  

terdapat di dalam masyarakat seputar permasalahan yang 

penulis  

angkat pada penelitian ini.  

   

 

 

 

 

                                                           
15 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Cet. IV, 

Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 57. 
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5.8.6 Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang 

sifatnya deskriptif, oleh sebab itu penelitian dengan teknik 

analisis kualitatif yang akan penulis gunakan dalam 

pengolahan dan analisis data di dalam penelitian skripsi ini.  

 

  

 

 

 


