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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan segala 

kasih karunia dan penyertaannya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang diberi judul: “TINJAUAN YURIDIS ATAS TANGGUNG JAWAB 

RUMAH SAKIT DALAM MELAYANI PASIEN BPJS KESEHATAN 

DIHUBUNGKAN DENGAN KETERSEDIAAN DANA YANG DIBERIKAN 

OLEH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PASIEN BPJS DITINJAU 

DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG 

KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 

TENTANG BPJS”. 

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas 

akhir dalam memenuhi persyaratan Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Bisnis 

dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak 

sempurna. Dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan, skripsi ini 

dapat terselesaikan tepat waktu. Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang 

penulis miliki dapat disempurnakan di masa yang akan datang. 

Adapun skripsi ini mengupas masalah yang terkait dengan hak atas kesehatan 

yang mutlak harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Hak atas kesehatan ini 

bermakna bahwa pemerintah berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat. Hal tersebut dilakukan dengan upaya 

menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan 

yang terjangkau bagi masyarakat. Upaya pemerintah untuk menjalankan kewajibannya 



 

 

 

salah satunya dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada 

penerapannya di masyarakat, Program BPJS Kesehatan ini banyak ditemui 

permasalahan. Salah satunya adalah tanggung jawab rumah sakit yang pada umumnya 

untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, pada kenyataannya 

berbenturan dengan dana yang diberikan oleh pemerintah. Dana yang diturunkan oleh 

pemerintah cenderung minim, sehingga mempersulit rumah sakit untuk memberikan 

pelayanan yang maksimal.  

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat 

diselesaikan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M,Kn selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Kristen Maranatha dan sebagai dosen pembimbing penulis 

yang dalam kesibukannya telah meluangkan waktu, memberi kritik, saran dan 

masukan untuk membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini tepat waktu.  

2. Ibu dosen pembimbing II yang dalam kesibukannya telah meluangkan waktu, 

tenaga, pikiran dan memberi dukungan moral untuk membantu dan 

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta nasehat dan 

motivasi yang menjadi bekal bagi penulis untuk tetap maju. 

 



 

 

 

3. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn selaku Pembantu Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung dan selaku dosen wali penulis 

yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama 

berada di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.  

4. Seluruh pimpinan dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen 

Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang turut 

membantu dalam pengurusan bentuk administrasi penulisan skripsi ini. 

5. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang, Betman Siahaan dan Mantarya 

Sianipar yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, kepercayaan serta 

limpahan kasih sayangnya kepada penulis selama menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

6. Kakak penulis Herlina Siahaan, S.Kep., Ners dan adik penulis Berlan Fero 

Maranatha yang telah memberikan semangat, dukungan, doa kepada penulis 

selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

7. Sepupu penulis Rosalia Susanti Sianipar, S.Psi yang selalu mendengarkan 

keluh kesah penulis dalam hal cita maupun cinta dan telah sedia kapanpun 

penulis membutuhkan teman untuk berbagi cerita suka maupun duka dan 

memberikan motivasi. 

8. Sahabat penulis sejak SMP Cindy Imelda yang selalu menyediakan waktu 

ketika penulis membutuhkan bantuan dan selalu mendukung penulis hingga 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu. 



 

 

 

9. Teman seperjuangan penulis selama menulis skripsi Shinta Natasha, Nodika 

Permata, dan Dina Pinkan yang telah memberikan semangat dan dukungan 

moral, sehingga dapat bersama-sama dengan penulis menyelesaikan skripsi ini 

tepat waktu. 

10. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen 

Maranatha khususnya angkatan 2013, yang telah memberikan motivasi dan 

dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu. 

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam proses penulisan skripsi ini 

dapat berguna, meskipun penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan 

jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun 

dalam penulisan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Bandung, 4 November 2016 

 

Ari Mariyana Angriyani 
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