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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia medis yang semakin berkembang, peranan rumah sakit 

sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Pemerintah 

dan swasta menyediakan institusi pelayanan kesehatan yang disebut 

sebagai rumah sakit. Hal ini termasuk upaya untuk meningkatan kualitas 

hidup dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan maka Rumah Sakit 

yang merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna (meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) dengan 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat 

disediakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas 

hidup. Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

kesehatan dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, 

maka hal ini turut mempengaruhi jasa professional di bidang kesehatan 

yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara 

perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan 

kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula (Hermien 

Hadiati Koeswadji, 2002: 2). 

Keadaan hukum kesehatan di Indonesia dewasa ini tidak dapat 

dilepaskan dari sistem hukum yang dianut oleh sesuatu Negara atau 

masyarakat. Untuk itu, dari kepustakaan kita sudah mengetahui bahwa di 
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seluruh dunia ada 2 sistem hukum, yaitu sistem hukum sipil (kodifikasi) 

dan sistem hukum kebiasaan (common law system). Namun, dengan 

adanya kedua sistem hukum itu tidak berarti bahwa tidak ada 

kemungkinan untuk adanya sistem hukum yang ketiga, yaitu sistem 

hukum campuran. Khususnya bagi suatu masyarakat majemuk 

(Pluralistik) seperti Indonesia, kemungkinan dianutnya sistem hukum 

yang ketiga ini bisa saja terjadi. Kesehatan yang asal katanya dari sehat, 

bagi masyarakat yang menganut, baik sistem hukum sipil maupun sistem 

hukum kebiasaan, sebagai anggota organisasi kesehatan dunia (“World 

Health Oraganitation”, WHO) merumuskan / mendefinisikan sehat 

(“health”) secara berturut-turut :“Health is a state of complete physical, 

mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity” sebagai suatu definisi secara ideal (Hermien Hadiati Koeswadji, 

2002: 2). 

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi 

prioritas utama sebagai kebutuhan yang mendasar untuk menjamin 

kesehatan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya kesehatan semakin 

meningkat dengan bertambahnya kesadaran terhadap kesehatan. Kesehatan 

adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritualmaupun sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sehat dan 

ekonomis. Di dalam konsideran Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan menegaskan bahwa :“Kesehatan merupakan hak asasi 

manusia salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai 
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dengan cita-cita bangsaIndonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila 

dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu merupakan salah  

satu instansi daerah yang bergerak pada pelayanan kesehatan terutama di 

daerah Bumiayu yang telah menjalankan misinya ikut serta meningkatkan 

kesehatan masyarakat Bumiayu dan sekitarnya. Dalam menjalankan usaha 

pelayanan kesehatan, RSUD Bumiayu berusaha menempatkan kualitas 

pelayanan sebagai suatu hal yang penting dan utama. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  nomor 

1197/MENKES/SK/X/2004, Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan  

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk 

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Dalam 

perkembangannya, semakin meningkatnya peranan hukum dalam 

pelayanan kesehatan, meningkatnya perhatian terhadap hak yang dimiliki 

manusia untuk memperoleh pelayanan. Pertumbuhan yang sangat cepat 

dalam ilmu kedokteran telah dihubungkan dengan kemungkinan 

penanganan secara lebih luas dan mendalam terhadap hak yang dimiliki 

manusia untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Moh. Hatta, 2013: 117). 

Pasien selaku konsumen menurut Undang – undang Perlindungan 

Konsumen No 8 Tahun 1999 berarti “Konsumen  adalah   setiap   orang   

pemakai   barang   dan/atau   jasa   yang   tersedia   dalam masyarakat,   

baik   bagi   kepentingan   diri   sendiri,   keluarga,   orang   lain   maupun   

makhluk  hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.  
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Departemen Kesehatan memberikan pengertian rumah sakit sebagai 

berikut : 

Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan 

untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Upaya 

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit 

meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, pelayanan gawat 

darurat, pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik dan non 

medik (Amir Ilyas, 2014: 10). 

Banyaknya terjadi kasus-kasus serta gugatan dari pihak pasien yang 

melibatkan suatu rumah sakit akibat dari pasien tidak puas atau malah 

dirugikan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit 

yang merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin 

meningkat. Semakin sadar masyarakat akan aturan hukum, semakin 

mengetahui mereka akan hak dan kewajibannya dan semakin luas pula 

suara-suara yang menuntut agar hukum memainkan peranannya di bidang 

kesehatan. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat (pasien) tidak mau 

lagi menerima begitu saja cara pengobatan yang dilakukan oleh pihak 

medis. Pasien ingin mengetahui bagaimana tindakan medis dilakukan agar 

nantinya tidak menderita kerugian akibat kesalahan dan kelalaian pihak 

medis (Soejami, 1992: 9). 
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Berikut ini merupakan contoh kasus yang terjadi akibat kurangnya 

perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien : 

Kasus pertama dugaan malpraktik terjadi pada seorang bocah 

perempuan berusia 20 bulan yang merupakan buah hati dari Haryadi (34) 

dengan Debi Oktavanie (30) Alifiandra Inara yang diduga mengalami 

malpraktik hingga akhirnya meninggal dunia setelah menjalani 

pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Santa 

Elizabeth, Purwokerto, Jawa Tengah. Sebelum meninggal, Alifiandra pada 

Selasa 22 April 2014 mengeluh sakit dan nafsu makannya berkurang, 

sehingga keluarga membawanya berobat di sebuah klinik dan diperiksa 

oleh salah seorang dokter spesialis anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 

lanjut dia, dokter tersebut menyimpulkan jika Alifiandra mengalami gejala 

radang tenggorokan karena akan terkena flu dan batuk sehingga nafsu 

makannya berkurang. Oleh karena kondisinya tidak mengalami perubahan, 

Debi akhirnya kembali membawa anaknya ke klinik tersebut pada Jumat 

pagi. Dokter yang menangani akhirnya merujuk Alifiandra ke RSU St. 

Elizabeth. Saat baru masuk IGD RSU St. Elizabeth, Alifiandra masih 

dalam kondisi segar dan ceria. Setelah ditimbang, dokter jaga IGD segera 

memasang selang oksigen ke hidung Alifiandra termasuk memasang infus 

pada tubuh putrinya itu, dan selanjutnya seorang perawat menyuntikkan 

obat ke dalam selang infus. Namun lima menit kemudian, bibir Alifiandra 

langsung biru-biru hingga akhirnya dilakukan tindakan menggunakan alat 

pemacu jantung. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil menyelamatkan 
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Alifiandra sampai akhirnya Alifiandra meninggal dunia 

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional /14/04/ 

29/n4sw29-seorang-bocah-tewas-di-igd-rs-elizabeth-korban-malpraktik). 

Kasus kedua dugaan malpraktik yang ditujukan kepada seorang 

dokter di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto Jawa Tengah, Dr Daliman 

Spog. Dr Daliman Spog  dilaporkan ke Polres Banyumas atas dugaan 

malpraktek terhadap Sofiyah (31), warga Arcawinangun RT 05/06, 

Purwokerto Timur. Laporan dugaan malpraktek dilakukan melalui kuasa 

hukum korban Sofiyah, Djoko Susanto ke Polres Banyumas Senin 3 

Oktober 2014. Dr Daliman sendiri dipolisikan karena dinilai telah lalai 

dalam menangani pasiennya selama proses persalinan yang menyebabkan 

Safiyah menderita, karena harus buang air besar melalui alat kelamin 

bukan anus. Menurut Sofiyah, saat melahirkan dia tidak ditangani oleh tim 

dokter, melainkan oleh bidan atau perawat yang sedang melakukan 

praktek belajar di rumah sakit milik Pemerintah tersebut. Saat itu 

persalinan berjalan normal, paramedis sempat menyobek jalan lahir agar 

persalinan berjalan cepat, Sofiyah berhasil melahirkan anak laki-laki, 

dengan berat badan 2,1 kilogram. Pasca melahirkan dia mengalami 

pendarahan, akibatnya jalan lahir yang sudah dijahit terpaksa dibongkar 

ulang. Dalam satu malam mulai pukul 00.00 sampai 3.00 saat itu, dia 

harus menjalani bongkar pasang jahitan selama tiga kali. Kelainan baru 

dirasakan lima hari, Sofiyah buang air besar melalui alat kelamin. Selain 

itu, buang air besar ini tidak bisa ditahan. Dr. Daliman dilaporkan ke 
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Polres karena saat itu dia sebagai dokter yang bertanggung jawab di ruang 

persalinan (http://www.pikiran-rakyat.com /nasional/2014/11/03 /303216/ 

dokter-rsud-dilaporkan-atas-dugaan-malpraktek). 

Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan menyatakan 

banyaknya kasus malpraktik di Indonesia adalah akibat sistem kesehatan 

yang tidak menunjang. Menurut data Yayasan Pemberdayaan Konsumen 

Kesehatan Indonesia (YPKKI) dari tahun 1998 sampai tahun 2004 telah 

menangani 255 kasus malapraktik dan jarang diselesaikan sampai tingkat 

penyidikan yang dikarenakan polisi juga masih tidak paham tentang 

masalah kesehatan ini dan mengakibatkan penanganan polisi terhadap 

kasus malapraktik kurang optimal (Indra Bastian Suryono, 2011 : 112). 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu sendiri pada tanggal 

21 September 2015 didatangi oleh ratusan warga setempat yang 

mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli RSUD Bumiayu. Pasalnya, 

warga menuntut terkait dengan mutu pelayanan di RSUD plat merah 

tersebut. Dalam aksi yang dimotori oleh Forum Masyarakat Peduli RSUD 

Bumiayu itu,selain menuntut soal mutu pelayanan, mereka juga menuntut 

perubahan total manajemen RSUD, audit pendapatan RSUD, audit 

pengadaan alat kesehatan dan audit pembangunan fisik. Sedangkan untuk 

penelitian ini, peneliti lebih terfokus pada mutu pelayanan mengenai 

terpenuhinya hak-hak pasien.  

Sedangkan untuk contoh kasus terkait pelayanan di RSUD Bumiayu 

sendiri yang pertama yaitu putra dari Hendy warga Bumiayu yang 
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bernama Ahmad Fauzan (15). Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Hendy pada hari Selasa 8 Maret 2016, Hendy menjelaskan bahwa 

beberapa bulan yang lalu anaknya mengalami kecelakaan. Sekitar pukul 

12.30 WIB Hendy bersama putranya langsung ke RSUD Bumiayu dengan 

tujuan mendapatkan perawatan dan pengobatan dari dokter, tetapi setelah 

menunggu dari jam 12.30 WIB sampai jam 14.30 WIB putra Hendy 

tersebut tidak kunjung mendapatkan perawatan dari dokter rumah sakit,  

Sampai akhirnya putra Hendy tersebut hanya mendapatkan perawatan dari 

perawat yang bertugas. Pihak rumah sakit sendiri beralasan pada jam 

tersebut sedang ada pergantian shift dokter. 

Kasus yang kedua yaitu istri dari Sulomo (47) yang bernama Erni 

(45) yang terkena penyakit jantung yang merupakan warga desa Tonjong 

Kecamatan Bumiayu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Erni pada hari 

Jumat 11 Maret 2016, beliau mengatakan bahwa Erny sempat berobat ke 

RSUD Bumiayu lalu diberikan obat dengan catatan untuk 1 bulan, tetapi 

hanya 15 hari obat tersebut sudah habis. Setelah obat tersebut habis Erni 

kembali ke RSUD untuk melakukan kontrol, akan tetapi dokter yang 

menangani Erni tidak mau memberikan obat dengan alasan belum 1 bulan 

kontrol. Sampai akhirnya Erni keluar ruangan dan beralih ke Rumah Sakit 

Siti Aminah Muhammadiyah Bumiayu.  

Dari sudut pandang kedokteran, dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan, terdapat apa yang dikenal dengan hubungan medik. Selain 

hubungan medik, dalam hubungan dokter-pasien dikenal juga hubungan 

Perlindungan Hukum Terhadap Hak…, Hanif Abdurrahman Ramadhani, Fakultas Hukum UMP, 2016



 

 9 

hukum, bila hubungan itu dilihat dari sudut pandang hukum. Hubungan-

hubungan ini kadang-kadang satu sama lain berbenturan. Jika mengenai 

hak pasien, maka segi yuridis dari hubungan dokter-pasien yang akan 

mendominasi. Jika mengenai hubungan medik, maka peran dokter yang 

lebih menonjol. Dengan perkataan lain, kadangkala terjadi benturan antara 

hubungan yuridis dengan hubungan medik. Pengaturan yang harmonis 

dalam hubungan dokter-pasien, baik dari segi hukum, maupun dari segi 

medik hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak menyadari 

sepenuhnya akan hak dan kewajiban masing-masing (Wila Chandrawila 

Supriadi, 2001: 14). 

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas maka masalah 

perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan 

kesehatan, mengandung permasalahan yang sangat kompleks dan menarik 

untuk diteliti dan mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai perlindungan hukum bagi pasien yang tumbuh dan berkembang 

di kalangan dunia medis khususnya dalam konteks pelayanan kesehatan.  

Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dalam 

konteks penyusunan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Hak-hak Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dalam Pelayanan 

Kesehatan Di RSUD Bumiayu”. 

 

 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Hak…, Hanif Abdurrahman Ramadhani, Fakultas Hukum UMP, 2016



 

 10 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik perumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien sebagai 

konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan di RSUD Bumiayu? 

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi  perlindungan hukum 

terhadap hak-hak pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan 

kesehatan di RSUD Bumiayu ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah  yang telah dinyatakan sebelumnya, 

maka untuk  mengarahkan  suatu  penelitian  diperlukan  adanya  tujuan  

dari  suatu penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-

hak pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan di 

RSUD Bumiayu. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja faktor penghambat bagi 

perlindungan hukum terhadap hak-hak  pasien sebagai konsumen jasa 

dalam pelayanan kesehatan di RSUD Bumiayu. 
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D. Manfaat Penelitian 

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat 

diberikan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan sebagai instrumen pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perlindungan 

Konsumen dan Hukum Kesehatan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, 

memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perlindungan 

hukum terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Bumiayu. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

penelitian-penelitian sejenis dan  dapat menambah pengetahuan 

penulis dan pembaca lainnya tentang Hukum Perlindungan 

Konsumen dan Hukum Kesehatan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana S1. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan 

kepada semua pihak, bagi pihak rumah sakit agar lebih mengetahui 

dan menyadari akan kewajibannya dalam menangani pasien dan 

bertanggung jawab secara penuh apabila terbukti melakukan 

kelalaian atau malpraktik. 
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c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan 

kepada semua pihak, bagi pihak pasien sendiri untuk memahami 

secara jelas apa saja yang menjadi haknya sehingga pasien tidak 

lagi menjadi pasif dan bersikap pasrah ketika mengalami 

malpraktik melainkan mampu mengajukan tuntutan atas hak-

haknya sebagai konsumen jasa kesehatan. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan 

kepada semua pihak, bagi para penegak hukum untuk lebih 

tanggap dalam meninjau terjadinya tindakan malpraktik, sehingga 

penanganan kasus dapat dilakukan tanpa adanya banyak proses 

yang menyulitkan yang membuat pasien tidak mau berperkara 

untuk memperjuangkan hak-haknya. 

e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan 

kepada semua pihak, dan bagi masyarakat agar lebih terbuka 

wawasannya tentang keberadaan malpraktik agar masyarakat itu 

sendiri bisa lebih berantisipasi dan mampu menyikapi kasus-kasus 

malpraktik dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu memberi masukan kepada  semua  pihak  yang  

membutuhkan  pengetahuan  terkait dengan permasalahan yang 

diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang  efektif  dan  

memadai  dalam  upaya  mempelajari Hukum Perlindungan 

Konsumen dan Hukum Kesehatan, khususnya dalam praktik 

kedokteran. 
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