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Abstrak 

Perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pelayanan Kesehatan.Penelitian ini bertujuan mengetahui 
dan memahami (1) perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelayanan kesehatan dari PT 
Askes, (2)  pengaturan pelayanan kesehatan bagi PNS setelah berlakunya UU SJSN dan UU BPJS .  Metode 
Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Normatif Empiris (sosiolegal) terhadap Pelayanan 
kesehatan bagi PNS sebelum dan sesudah berlakunya UU SJSN dan UU BPJS. Penelitian ini dilakukan di PT 
Askes Regional IX di Makassar dengan  menggunakan 51 orang  PNS sebagai sampel yang  diambil secara 
aksidental. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan bagi PNS yang 
dikelola oleh PT Askes  berkaitan erat  dengan pemenuhan hak-hak dari pegawai Negeri Sipil itu sendiri dalam 
memperoleh pelayanan kesehatan dan kewajiban yang melekat pada peserta asuransi kesehatan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1991. Setiap Peserta dan keluarganya mempunyai hak dan kesempatan yang 
sama dalam pemeliharaan kesehatan, sesuai dengan kebutuhan medis, memperoleh pemeliharaan kesehatan dan 
atau penggantian biaya untuk pemeliharaan kesehatan berdasarkan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan 
Presiden dan peserta berhak memperoleh penjelasan tentang ketentuan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan 
.Pengaturan Pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri sipil sesuai UU SJSN dan  UU BPJS  berbentuk jaminan 
kesehatan pada pelayanan kesehatan  yang diberikan adalah pelayanan kesehatan  yang terdiri dari pelayanan 
preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif pada fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas tingkat 
rujukan. Dalam Jaminan kesehatan bagi PNS pelayanan tingkat pertama lebih ditujukan ke dokter keluarga dan 
jenis manfaat yang diperoleh adalah semua pelayanan kesehatan  sesuai dengan kebutuhan medis yang sama 
dengan peraturan perundangan sebelumnya. Dalam UU BPJS juga diatur mengenai pengendalian mutu dan 
pengaduan peserta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan .  
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Abstrac 

Legal protection for civil servants in Obtaining Health Service. This study aims of the research are to 
find out and understand  (1)  legal protection for civil servants in obtaining Health  service in PT 
Askes (Health insurance), (2) the arrangement of health service for civil servants after the enactment 
of Social Security Law and  BPJS Law.The research was conducted in PT Askes of Regional IX in 
Makassar consisting of  51 people as samples selected using  accidental sampling. The method used 
was normatif empirical  (sosiolegal)  approach on health services for civil servants before and after 
the enactment of Social Security Act and  BPJS Act.The results of the research indicate that there is 
legal  protection in obtaining health service for Civil Servant  managed by PT Askes. Law protection  
is very  closely related to the fulfillment of  civil servant  rights in  obtaining health services and 
obligations attached to the participants of health service based on Government Regulation No 69 in 
1991. Each civil servant and his family members the same   right and opportunity to obtain  health 
care in according with medical needs, to obtain health care and/or  refund  for health care based on 
standards of health service  determined by President and to obtain  explanation on the regulation of 
the implementation of health care. The arrangement of  health care for civil servants in accordance 
with  Social Security Act and BPJS Act in the form of health insurance of given health services  is  
health services consisting  of preventive , promotive, curative and rehabilitative services of health 
facilities from the  first level to  reference level. In the  Health insurance for civil servants,  the first 
level is focused on  family doctor,  and health  benefit to obtain is all health services in accordance 
with  medical needs which is the same as the previous legislation. In BPJS Act also regulated about   
quality control and participant’ complaint in to order to increase health servive. 
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PENDAHULUAN 

Dalam mencapai tujuan nasional Bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-

undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut   untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Dalam pencapaian tujuan tersebut, negara Indonesia harus melaksanakan fungsi 

pemerintahan dengan memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya memerlukan PNS, 

dimana Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur negara yang bertugas untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggara 

tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik  dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu pemerintah juga seyogyanya 

memperhatikan hak dari Pegawai Negeri Sipil khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan. 

(Hartini, 2010). 

 Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya  telah diperkenankan 

sejak tahun 1968 yakni sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden No 230 

/1968(Alamsyah, 2011) .Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian  yang kemudian diubah dengan Undang-undang No 43 Tahun 1999. Untuk 

lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat 

dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1984 

yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang 

Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan 

Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah No 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan iuran Pemerintah dalam penyelenggaraan 

asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima pensiun. 

Keluhan utama  peserta dari PT ASKES adalah kurang baiknya pelayanan. Hal 

tersebut  apabila ditelaah lebih lanjut yaitu pejabat di perkotaan yang keberatan pergi ke 

Puskesmas dan adanya diskriminasi pelayanan terhadap pegawai negeri sipil di rumah sakit. 

Keluhan tentang obat dimana peserta tidak mau menggunakan obat generik, tetapi mengeluh 

jika harus membayar selisih harga. Keluhan lain adalah lamanya menunggu untuk 

mendapatkan pelayanan, prosedur pelayanan (administrasi) yang berbelit-belit dan sikap 



petugas yang kurang ramah dalam memberikan pelayanan serta kurangnya pengetahuan dari 

masyarakat yang akan menggunakan asuransi kesehatan.(Wahid, 2010). 

Bagi Pegawai Negeri Sipil jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai peraturan yang 

berlaku di kelola oleh PT Askes dengan memotong gaji pegawai sebesar 2%, seyogyanya 

dibarengi pula dengan mutu pelayanan yang seimbang. Namun yang muncul kepermukaan 

adalah sebagai kendala dan hambatan yang bermuara pada timbulnya berbagai keluhan 

ketidak puasan terhadap mutu pelayanan kesehatan secara umum dalam menunjang 

penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  yang  diharapkan. 

Sesuai dengan Undang-undang SJSN, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial sangat penting. Pada Pasal 5 ayat (3) bahwa Perusahaan Persero Asuransi Kesehatan 

Indonesia termasuk salah satu BPJS dari 4 perusahaan yang ada seperti Jamsostek, Taspen, 

dan Asabri. Setelah mengalami perjalanan panjang akhirnya Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono mengesahkan Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial  di Jakarta tanggal 25 November 2011( Wisnu, 2011). 

Sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah otomatis mereka ikut dalam program Asuransi 

Kesehatan, Walaupun PT ASKES dari tahun ke tahun meningkatkan Program pelayanan 

kesehatan tetap saja masih terdapat keluhan-keluhan dari peserta asuransi ini terhadap 

Pelayanan kesehatan.   Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin meneliti 

bagaimana perlindungan hukum bagi PNS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil dalam 

pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh PT Askes sekarang ini dan mengetahui pengaturan 

pelayanan kesehatan bagi PNS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Jenis Penelitian 

Lokasi penelitian data empirisnya, dilakukan di PT Askes (Persero) Regional VI di 

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan bahan hukum normatifnya dari penelusuran 

kepustakaan cetak maupun elektronik. Jenis penelitian : Normatif Empiris (sosiolegal).  

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh PNS yang  yang datang di pelayanan di 

Kantor PT Askes  Regional IX di Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah  51 orang(PNS). Pengambilan sampel dengan cara accidental 

sampling, karena populasi yang ada dalam penelitian ini adalah homogen. 

 



Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer di daerah penelitian dilakukan dengan menggunakan 

metode wawancara dan kuisioner. Wawancara dilakukan terhadap 2 Kepala Puskesmas (Kota 

Makassar dan kabupaten Maros) Kepala Layanan PCC dan HD RS Wahidin Sudirohusodo. 

Sedangkan data sekundernya dilakukan melalui penelusuran kepustakaan. 

Analisis Data 

Data terkumpul, akan analisis secara deskriptif, evaluatif dan preskripsi dengan 

pendekatan : perundang-undangan, konsep analitis dan kuantitatif- kualitatif. Artinya data 

akan menggambarkan keadaan yang ada, dijustifikasi, diberikan argumentasi melalui kajian 

perundang-undangan, konsep teori dan  kuantitatif–kualitatif terhadap perlindungan hukum 

bagi PNS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. 

 

HASIL   

Perlindungan Hukum bagi PNS dalam Pelayanan Kesehatan yang dikelola PT Askes 

Pengetahuan tentang Asuransi Kesehatan 

 Hasil Penelitian : Pengetahuan hak PNS sebagai peserta asuransi Kesehatan 

pernyataan ya dan mengetahui keseluruhan 9,8 %, ya namun hanya sebagian 82,3% dan tidak 

mengetahui sama sekali 7,8 %. (Tabel 1). Dan pengetahuan kewajibannya adalah  pernyataan 

ya dan mengetahui keseluruhan 7.8%, ya namun hanya sebagian 74,5% dan tidak mengetahui 

sama sekali 17,6 % (Tabel 2). 

Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama 

 Hasil Penelitian :  Efisiensi pada pelayanan pernyataan puas 52,1 %, kurang puas 

45,8%, tidak Puas 2,1 %. (Tabel 3) 

Pelayanan Kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan 

 Hasil Penelitian : Kualitas obat di rumah sakit rujukan, yang memberikan pernyataan 

berkualitas 63,6 %,  kurang berkualitas 34,1 dan % dan tidak berkualitas 2,3% (Tabel 4). 

Kepuasan PNS dalam menerima pelayanan kesehatan, yang memberikan pernyataan puas 

63,6%, kurang puas 36,4 % dan tidak puas 0%.(Tabel 5) 

Pengaturan Pelayanan kesehatan bagi PNS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS 

 Hasil Penelitian : Bentuk pelayanan dan prosedur pelayanan terdapat pada UU SJSN ( 

Pasal 3 , Pasal 15,  Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19- 28), UU BPJS ( Pasal 13-19, Pasal 39,  Pasal 

48-50),  Peraturan Pemerintah RI No 101 TAHUN 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran, 

dan Peraturan Presiden RI No 12  Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 

  



PEMBAHASAN 

  Penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi PNS dalam Pelayanan 

kesehatan dengan adanya Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 

manusia. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu  tidak menjalankan 

kewajibannya sehingga butuh perlindungan hukum.(Ridwan, HR. 2011). Hukum dibuat untuk 

memberikan perlindungan kepada setiap manusia. Filosofi perlindungan yang diberikan 

hukum adalah memberikan hak dan kewajiban secara seimbang antara satu subjek hukum 

dengan subjek hukum lainnya. ( Razak, 2005). 

Pelayanan kesehatan bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Np 69 Tahun 1991. 

Setiap Peserta dan keluarganya  berhak  dalam pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan 

medis, termasuk  penggantian biaya  berdasarkan standar pelayanan kesehatan yang 

ditetapkan Presiden dan  berhak memperoleh penjelasan tentang ketentuan penyelenggaraan 

pemeliharaan kesehatan.(Muhammad, 2006). Termasuk memperoleh kartu askes dan 

menyampaikan keluhan pada pelayanan kesehatan yang diterima.(Infoaskes, 2010). Suatu 

sosialisasi mengenai tujuan dari asuransi kesehatan dan pemberian informasi tentang hak-hak 

dan kewajiban yang harus PNS penuhi dalam mengikuti asuransi kesehatan sangat penting, 

walaupun kepersertaannya wajib berdasarkan Undang-undang. 

PT Askes   memberikan pelayanan kesehatan bagi PNS  pada : Rawat Jalan tingkat 

Pertama (RJTP),Rawat Jalan tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), 

Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL). (Mundiharno dkk., 2010) Peserta Askes juga 

memperoleh jaminan pengobatan untuk penyakit-penyakit katastropik (hemodialisa, operasi 

jantung dan sebagainya), penyakit thalasemia dan bantuan alat bantu dengar, gerak, kacamata 

dan protesa gigi. 

Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang  

bermutu. Dalam mutu pelayanan kesehatan menurut Parasuaman, Zeithaml dan Berry 

menganalisis dimensi kualitas jasa berdasarkan lima aspek komponen mutu yaitu 

responsiveness, reliability, assurance, empathy dan tangible.( Muninjaya, 2004 ). PT Askes 

sebagai badan penyelenggara pelayanan kesehatan bagi PNS sudah memberikan pelayanan 

kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari fasilitas 

kesehatan, paket manfaat yang diterima oleh peserta dan sarana pengaduan bagi peserta. 

Menurut PT Askes setiap tahun Indeks Kepuasan Pasien selalu meningkat. Tahun 2009 

indeks kepuasan pasien 85,6 % (Infoaskes, 2010) dan dari penelitian ini pesentasi kepuasan 

pasien 63,6 %.  



Secara umum, masyarakat memiliki persepsi bahwa pelayanan pada dokter praktik 

swasta jauh lebih baik dibandingkan dengan pelayanan di Puskesmas. Oleh karena itu, banyak 

orang memilih berkunjung ke praktek dokter swasta. Hal ini mengindikasikan mutu pelayanan 

yang tidak memuaskan.(Thabrany, 2005). Dan menurut Prof. Mubyarto bahwa penduduk 

perkotaan yang rentan terhadap kemiskinan adalah buruh dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Masuknya PNS sebagai penduduk miskin karena kenaikan gaji bagi golongan III ke bawah 

tidak sesuai dengan kenaikan harga.(Thabrany, 2005). 

keluhan  peserta  Pada Rumah sakit rujukan adalah prosedur administrasi , pemberian 

informasi dan petunjuk yang jelas dan kualitas obat. Menurut responden kualitas obat  

berkualitas 63,6 %,  kurang berkualitas 34,1 dan % dan tidak berkualitas 2,3% . Obat yang di 

sediakan oleh PT Askes untuk peserta adalah obat-obat yang terdaftar dalam DPHO. Menurut 

Armen  Muchtar, Tim Ahli DPHO Askes bahwa obat  DPHO yang menjadi panduan para 

dokter dan obat-obat tersebut  telah lulus seleksi ketat yang mengacu khasiat atau kemanjuran 

(efficacy), keamanan (safety), kenyamanan, dan harga. (Infoaskes, 2011). Menurut Hj A 

Reski, S.Kep,NS ( Kepala Pelayanan PCC dan HD RS Wahidin Sudirohusodo)  bahwa 

Rumah Sakit Wahidin dalam mempersiapkan Joint Commission International  dan menjadi 

Rumah sakit internasional harus memberikan pelayanan yang maksimal pada PNS dengan 

managed care, prioritas, safety kepada pasien dan penanganan keluhan.  

Penelitian diatas dilakukan peneliti untuk menjadi pembanding bagaimana pengaturan 

pelayanan kesehatan bagi PNS setelah berlakukan UU SJSN dan UU BPJS sehingga 

penelitian yang dilakukan hanya di kantor PT Askes dan jumlah kuisioner yang berpartisipasi 

hanya sedikit namun peserta yang datang pada kantor PT Askes berasal dari banyak daerah, 

sehingga memudahkan memperoleh informasi tentang keluhan- keluhan yang dilayangkan 

dan penanganan oleh PT Askes.  

Pandangan tentang mutu pelayanan dari ketiga pihak yaitu peserta asuransi, fasilitas 

kesehatan dan pihak badan penyelenggara asuransi  sangat berbeda. Ketiga stakeholders 

tersebut mempunyai perbedaan sikap dan pandangan terhadap mutu pelayanan kesehatan 

karena masing-masing memiliki perbedaan persepsi dan kebutuhan (kepentingan) tentang 

mutu pelayanan kesehatan (Azwar, 1996). Harapan akan kesembuhan menjadi tolak ukur dari 

peserta. Kepuasan adalah suatu keadaan ketika kebutuhan, keinginan dan harapan pasien 

dapat dipenuhi dalam layanan kesehatan.(Supriyanto dkk.,2010). Pihak fasilitas kesehatan 

menganggap mutu pelayanan kesehatan tercapai dengan pemberian pelayanan kesehatan 

sesuai dengan prosedur dan pihak penyelenggara asuransi bila pelayanan terlaksana dengan 

biaya yang dapat terkendali.  



 Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 3 

bahwa Sistem Jaminan Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya 

kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan /atau anggota 

Keluarganya.(Sulastomo, 2011) Walaupun  tidak menyebutkan kata PNS namun penyebutan 

seluruh rakyat, pekerja maupun menyebutkan Badan penyelenggara PT Askes memberi 

pengaturan tentang pemeliharaan kesehatan bagi PNS dalam Program Jaminan Sosial. Pada 

peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 Pasal 4 dijelaskan bahwa peserta jaminan kesehatan 

termasuk pekerja penerima upah dimana PNS dijelaskan dalam peraturan tersebut dan 

kepersertaan PNS  mulai tanggal 1 Januari 2014. 

UU SJSN mengatur tentang manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif dan layanan yang berbiaya mahal seperti operasi jantung dan cuci darah 

/Hemodialisa. ( Mundiharno dkk., 2012) Termasuk pemberian kompensasi oleh BPJS 

Kesehatan jika di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, dan 

penambahan jumlah anggota keluarga yang ditanggung yaitu 5 orang, yang berarti memberi 

jaminan kesehatan bagi PNS. PT Askes  memperkuat PPK di tingkat layanan primer yaitu 

memperbanyak dokter keluarga. (Infoaskes, 2012). Dalam UU BPJS terdapat pasal mengenai 

penyelesaian sengketa yaitu pada Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50, ini sangat penting terhadap 

mutu pelayanan kesehatan yang diberikan peserta. 

Kebijakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan 

jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat.(Sinambela, 2011) 

          Persiapan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan, diantaranya: dari aspek kelembagaan dan 

organisasi ada lima hal penting yang perlu dilakukan yaitu : Proses tranformasi dari PT Askes 

(Persero) menjadi BPJS Kesehatan seperti pengalihan aset, pegawai, pengangkatan Dewan 

Pengawas dan Direksi oleh Presiden,dan pembentukan Project Management Office,, 

pengembangan BPJS Kesehatan dalam mencapai kepesertaan semesta (universal coverage) 

bagi seluruh penduduk Indonesia menyiapkan kantor perwakilan, analisis kebutuhan sumber 

daya manusia  dan pengembangan GCG (Good Corporate Governace) BPJS, pengembangan 

sistem informasi, Sosialisasi,edukasi dan advokasi, serta koordinasi dan 

monitoring.(Mundiharno dkk.,2012). PT Askes (Persero) juga mengembangkan Tehnologi 

Informasi yaitu ASTERIX atau Askes interrated and Responsive Information Exchange- 

platform Asterix Bridging System yang mampu memangkas birokrasi pembayaran klaim dari 

2 minggu menjadi 5 menit,   termasuk  pembuatan Standart operational Procedure (SOP). 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Perlindungan hukum menurut penulis sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak-

hak dari pegawai Negeri Sipil itu sendiri dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan 

kewajiban yang melekat pada peserta asuransi kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Np 69 Tahun 1991. Setiap Peserta dan keluarganya mempunyai hak dan kesempatan yang 

sama dalam pemeliharaan kesehatan, sesuai dengan kebutuhan medis, memperoleh 

pemeliharaan kesehatan dan atau penggantian biaya untuk pemeliharaan kesehatan 

berdasarkan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan Presiden dan peserta berhak 

memperoleh penjelasan tentang ketentuan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan . 

Pelayanan kesehatan  selalu berhubungan dengan mutu pelayanan dan menurut dari ketiga 

pihak  yaitu peserta asuransi, fasilitas kesehatan dan pihak badan penyelenggara asuransi 

tersebut sangat berbeda.Seperti penjelasan sebelumnya harapan akan kesembuhan menjadi 

tolak ukur dari peserta, sedangkan pihak fasilitas kesehatan menganggap mutu pelayanan 

kesehatan tercapai dengan pemberian pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur sedangkan 

bagi pihak penyelenggara asuransi bila pelayanan terlaksana dengan biaya yang dapat 

terkendali. Namun menurut penulis Pemerintah melalui  PT Askes telah memberikan 

perlindungan hukum bagi pesertanya terutama bagi PNS dalam memenuhi hak mereka dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal menurut semua pihak yang saling 

berhubungan. 

Pengaturan Pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri sipil sesuai UU SJSN dan  UU 

BPJS  adalah bahwa bentuk pelayanan kesehatan  yang diberikan adalah pelayanan kesehatan  

yang terdiri dari pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif pada fasilitas 

kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas tingkat rujukan. Dalam Jaminan kesehatan bagi 

PNS pelayanan tingkat pertama lebih ditujukan ke dokter keluarga dan jenis manfaat yang 

diperoleh adalah semua pelayanan kesehatan  sesuai dengan kebutuhan medis. 

Jaminan kesehatan merupakan salah satu hak dari warga negara, sehingga kerjasama 

antara stakeholder dan peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan. BPJS kesehatan 

sebagai penyelenggara  program jaminan kesehatan harus menjadi badan hukum publik yang 

bersih dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme untuk dapat meraih simpati publik bahwa 

program jaminan sosial ini tidak saja menyelesaikan masalah kesehatan namun bisa menjadi 

nilai investasi ekonomi bagi rakyatnya. 
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Tabel 1. Persentasi pengetahuan PNS terhadap hak-haknya sebagai peserta Askes 
dalam program Asuransi Kesehatan  Tahun 2013. 

 
No. Pernyataan Frekuensi Persentase  

1. 

2. 

3. 

Ya, mengetahui keseluruhan  

Ya, mengetahui hanya sebagian 

Tidak mengetahui sama sekali  

5 

42 

4 

9,8 

82,3 

7,8 

 Jumlah 51 100 

      Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2013 

Tabel 2. Persentasi pengetahuan PNS terhadap kewajiban-kewajiban sebagai 
peserta Askes dalam program Asuransi Kesehatan  Tahun 2013. 

 
No. Pernyataan Frekuensi Persentase  

1. 

2. 

3. 

Ya, mengetahui keseluruhan  

Ya, mengetahui hanya sebagian 

Tidak mengetahui sama sekali  

4 

34 

9 

7,8 

74.5 

17,6 

 Jumlah 51 100 

      Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2013 

Tabel 3. Persentasi  Effisiensi pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama dalam 
memberikan pelayanan Kesehatan  Tahun 2013. 

 
No. Pernyataan Frekuensi Persentase  

1. 

2. 

3. 

Puas  

Kurang Puas  

Tidak Puas   

25 

22 

1 

52,1 

45,8 

2,1 

 Jumlah 48 100 

Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2013 

 

 

 

 



 

Tabel 4. Persentase  kualitas obat yang diberikan di rumah sakit rujukan Tahun 
2013 

 
No. Pernyataan Frekuensi Persentase 
1. 
2. 
3. 

Berkualitas 
Kurang berkualitas 
Tidak berkualitas 

28 
15 
1 

63,6 
34,1 
2,3 

 Jumlah 44 100 
Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2013 

Tabel 5. Persentase kepuasan PNS sebagai pasien dalam pelayanan kesehatan di 
rumah sakit rujukan Tahun 2013 

 
No. Pernyataan Frekuensi Persentase  

1. 

2. 

3. 

Puas 

Kurang Puas 

Tidak puas 

28 

16 

0 

63,6 

36,4 

0 

 Jumlah 44 100 

Sumber : Data Primer  yang diolah tahun 2013 

 

 

 


