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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 

Sebelum meninjau lebih jauh mengenai perlindungan hukum, 

terlebih dahulu kita akan membahas mengenai hukum itu sendiri. Apa 

sebenarnya hukum itu ? Lalu untuk apa hukum itu dibuat ? Menurut Prof. 

Mr Dr L.J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul “Inleiding tot de 

studie van het Nederlandse Recht”, bahwa adalah tidak mungkin 

memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu. 

Menurut C.S.T Kansil, (1989: 38) terdapat beberapa Sarjana Hukum 

Indonesia yang berusaha merumuskan tentang apakah hukum itu, yang 

diantaranya ialah : 

1. S.M. Amin 

Dalam buku beliau yang berjudul “Bertamasya ke Alam Hukum”, 

hukum dirumuskan sebagai berikut : “Kumpulan peraturan yang terdiri 

dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu 

adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga 

keamanan dan ketertiban terpelihara”. 

2. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto 

Dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran hukum 

Indonesia” telah diberikan definisi hukum sebagai berikut : Hukum itu 

ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan 
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tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh 

Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap 

peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu 

dengan hukuman tertentu”. 

3. M.H. Tirtaatmidjaja 

Dalam buku beliau yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perniagaan” 

ditegaskan, bahwa “Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus 

diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup 

dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-

aturan itu, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, 

didenda dan sebagainya”. 

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara 

anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-

kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragamnya 

hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang 

dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak 

terjadi kekacauan dalam masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan 

keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan 

aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-

tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat 

mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan mentaatinya, 

menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam 

masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan 
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dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku 

dalam masyarakat. 

Menurut C.S.T Kansil (1989: 40- 44) berkenaan dengan tujuan 

hukum, ada beberapa pendapat dari para sarjana hukum yang dikutip dari 

bukunya antara lain : 

1. Subekti 

Dalam buku yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”, 

Prof. Subekti, S.H. mengatakan, bahwa hukum itu mengabdi pada 

tujuan negara yang dalam pokoknya ialah : mendatangkan 

kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.  

2. Mr. L.J. van Apeldoorn 

Prof. Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul “Inleiding tot de studie 

van het Nederlandse Recht” mengatakan bahwa tujuan hukum ialah 

mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum 

menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia 

dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-

kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, 

harta benda terhadap pihak yang merugikannya. 

3. Geny  

Dalam “Science et technique en droit prive positif” Geny mengajarkan 

bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan. Dan 

sebagai unsur dari pada keadilan disebutkannya “Kepentingan daya 

guna dan kemanfaatan”. 
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4. Jeremy Bentham (Teori Utilitis) 

Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the morals and 

legislation” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan 

semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Dan karena apa yang 

berfaedah bagi orang yang satu, mungkin merugikan orang lain, maka 

menurut teori utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya 

kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. 

Pada  zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas 

dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan 

hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait 

eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri. 

Perlindungan hukum sendiri merupakan salah satu hal terpenting 

dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam 

pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-

tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara 

akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. 

Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama 

lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun 

disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan 

kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib 

memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita 

mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga 

mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. 
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Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif 

maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai 

suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki 

konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian. (http:// tesishukum.com/ pengertian-

perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/). 

Berdasarkan pengertian di atas, beberapa ahli mengungkapkan 

pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya: 

1. Menurut Satjipto Raharjo, (1983: 121) mendefinisikan Perlindungan 

Hukum adalah  memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum. 

2. Menurut Philipus M. Hadjon, (1987: 38) berpendapat bahwa 

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, 

serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh 

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya 

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 
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4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal 

dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu 

yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. 

5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan 

arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum 

saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan 

adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia 

sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia 

serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak 

dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (http:// 

tesishukum.com/ pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/). 

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi 

dua prinsip negara hukum, yaitu :  

1. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukum kepada 

rakyat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk 

yang menjadi definitife; 

2. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.  
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Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada 

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada 

prinsip Negara hukum (Zahirin Harahap, 2001: 2). 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata 

lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 

membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, 

penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan : 

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, 

memelihara, merawat, menyelamatkan.  

2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal 

(perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan 

berlindung). 

3. Pelindung: orang yang melindungi , alat untuk melindungi.  

4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.  

5. Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.  

6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.  

7. Melindungkan: membuat diri terlindungi  

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk 

pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat 

keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, 

kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan 

dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, 

dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan (http://seputar 

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

http://seputar/


 

 20 

pengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-

hukum.html). 

 

B. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Kesehatan 

1. Pengertian dan Pengaturan Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan (health care services) merupakan salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok ataupun masyarakat 

secara keseluruhan. Menurut Lavey dan Loomba dalam buku Peranan 

Informed Consent Dalam Transaksi Teurapetik, bahwa yang dimaksud 

dengan pelayanan kesehatan ialah setiap upaya baik yang 

diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi 

untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, 

mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan yang ditujukan 

terhadap perseorangan, kelompok atau masyarakat (Veronica 

Komalawati, 2002: 78). 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di 

samping sandang pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat, hidup 

manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak 

mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Selain itu 

orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan 

penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan 

dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan 
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tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan 

upaya kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan (Wila 

Chandrawila, 2001: 35).  

Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 1 ayat (11) Ketentuan 

Umum yang berbunyi : 

“Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian 

kegiatan yangdilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan 

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan 

kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh 

pemerintah dan/atau masyarakat”. 

Di dalam ketentuan Umum yang ada pada Undang-undang 

Kesehatan memang tidak disebutkan secara jelas mengenai Pelayanan 

Kesehatan namun hal tersebut tercermin dari pasal 1 Ketentuan Umum 

ayat (11) bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk kepentingan 

kesehatan di masyarakat. 

 

2. Syarat-syarat Pelayanan Kesehatan 

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, ada beberapa syarat 

pokok yang harus dipenuhi agar suatu pelayanan dapat disebut sebagai 
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pelayanan yang baik. Syarat pokok pelayanan kesehatan yang 

dimaksud antara lain :  

a. Tersedia dan berkesinambungan  

Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah 

pelayanan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta 

bersifat berkesinambungan (continuous). Artinya semua jenis 

pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mudah 

dicapai oleh masyarakat. 

b. Dapat diterima dan wajar  

Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah apa 

yang dapat diterima (acceptable) oleh masyarakat serta bersifat 

wajar (appropriate). Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak 

bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan, 

kepercayaan masyarakat dan bersifat wajar.  

c. Mudah dicapai  

Syarat pokok ketiga pelayanan kesehatan yang baik adalah yang 

mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian 

ketercapaian yang dimaksud disini terutama dari sudut lokasi. 

Dengan demikian untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang 

baik, maka pengaturan sarana kesehatan menjadi sangat penting.  

d. Mudah dijangkau  

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang ke empat adalah mudah 

dijangkau (affordable) oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan 
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di sini terutama dari sudut biaya. Pengertian keterjangkauan di sini 

terutama dari sudut jarak dan biaya. Untuk mewujudkan keadaan 

seperti ini harus dapat diupayakan pendekatan sarana pelayanan 

kesehatan dan biaya kesehatan diharapkan sesuai dengan 

kemampuan ekonomi masyarakat.  

e. Bermutu  

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang kelima adalah yang 

bermutu (quality). Pengertian mutu yang dimaksud adalah yang 

menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang 

diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para 

pemakai jasa pelayanan, dan pihak lain tata cara 

penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang 

telah ditetapkan (Azwar, 1996: 16). 

 

3. Asas-asas Pelayanan Kesehatan 

Bilamana ditinjau dari kedudukan para pihak di dalam 

pelayanan kesehatan, dokter dapat dilihat dalam kedudukannya selaku 

profesional di bidang medik yang harus berperan aktif, dan pasien 

dapat dilihat dalam kedudukannya sebagai penerima layanan medik 

yang mempunyai penilaian terhadap penampilan dan mutu pelayanan 

medik yang diterimanya. Hal ini disebabkan, dokter bukan hanya 

melaksanakan pekerjaan melayani atau memberi pertolongan semata-

mata, tetapi juga melaksanakan pekerjaan profesi yang terkait pada 
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suatu kode etik kedokteran. Dengan demikian dalam kedudukan 

hukum para pihak di dalam pelayanan kesehatan menggambarkan 

suatu hubungan hukum dokter dan pasien, sehingga di dalam 

pelayanan kesehatan pun berlaku beberapa asas hukum yang menjadi 

landasan yuridisnya. 

Menurut Veronica Komalawati (2002: 126-133) mengatakan 

bahwa asas-asas hukum yang berlaku dan mendasari pelayanan 

kesehatan dapat disimpulkan secara garis besarnya sebagai berikut : 

a) Asas Legalitas 

Asas ini pada dasarnya tersirat di dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan 

(3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

menyatakan bahwa : 

1. Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan 

2. Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

bidang keahlian yang dimiliki 

3. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga 

kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. 

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka pelayanan kesehatan 

hanya dapat diselenggarakan apabila tenaga kesehatan yang 

bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur 

dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
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Kedokteran, terutama Pasal 29 ayat (1) dan (3); Pasal 36; Pasal 38 ayat 

(1) yang antara lain berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 29 ayat (1) dan (3) antara lain menyatakan bahwa ; 

1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran 

di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat 

tanda registrasi dokter gigi; 

3) Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda 

registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan : 

a. Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau 

dokter gigi spesialis; 

b. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/ janji 

dokter atau dokter gigi; 

c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; 

d. Memiliki sertifikat kompetensi; dan 

e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan 

ketentuan etika profesi. 

Di samping persyaratan-persyaratan tersebut di atas, dokter atau 

dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan harus pula memiliki 

izin praktik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang 

Praktik Kedokteran sebagai berikut :  

“Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di 

Indonesia wajib memiliki surat Izin Praktik”. 

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

javascript:void(0);


 

 26 

Selanjutnya, surat izin praktik ini akan diberikan jika telah 

dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan secara tegas di 

dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa ; 

Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36, dokter dan dokter gigi harus ; 

a. Memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi     

 dokter gigi yang masih berlaku; 

b. Mempunyai tempat praktik; 

c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. 

Dari ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa, keseluruhan 

persyaratan tersebut merupakan landasan legalitasnya dokter dan 

dokter gigi dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Artinya, “asas 

legalitas” dalam pelayanan kesehatan secara laten tersirat dalam 

Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

b) Asas Keseimbangan 

Menurut asas ini, penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

harus diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan 

individu dan kepentingan masyarakat, antara fisik dan mental, 

antara material dan spiritual. Di dalam pelayanan kesehatan dapat 

pula diartikan sebagai keseimbangan antara tujuan dan sarana, 

antara sarana dan hasil, antara manfaat dan risiko yang ditimbulkan 

dari pelayanan kesehatan yang dilakukan. Dengan demikian 

berlakunya asas keseimbangan di dalam pelayanan kesehatan 
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sangat berkaitan erat dengan masalah keadilan. Dalam 

hubungannya dengan pelayanan kesehatan, keadilan yang 

dimaksud adalah bersifat kasustis, karena sangat berhubungan 

dengan alokasi sumber daya dalam pelayanan kesehatan. 

c) Asas Tepat Waktu 

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, asas tepat 

waktu ini merupakan asas yang cukup krusial, oleh karena sangat 

berkaitan dengan akibat hukum yang timbul dari pelayanan 

kesehatan. Akibat kelalaian dokter untuk memberikan pertolongan 

tepat pada saat yang dibutuhkan dapat menimbulkan kerugian pada 

pasien. Berlakunya asas ini harus diperhatikan dokter, karena 

hukumnya tidak dapat menerima alasan apapun dalam hal 

keselamatan nyawa pasien yang terancam yang disebabkan karena 

keterlambatan dokter dalam menangani pasiennya. 

d) Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik ini pada dasarnya bersumber pada prinsip 

etis untuk berbuat baik pada umumnya yang perlu pula 

diaplikasikan dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien 

dalam pelayanan kesehatan. Dokter sebagai pengemban profesi, 

penerapan asa itikad baik akan tercermin pada sikap penghormatan 

terhadap hak-hak pasien dan pelaksanaan praktik kedokteran yang 

selalu patuh dan taat terhadap standar profesi. Kewajiban untuk 
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berbuat baik ini tentunya bukan tanpa batas, karena berbuat baik 

harus tidak boleh sampai menimbulkan kerugian pada diri sendiri. 

e) Asas Kejujuran 

Kejujuran merupakan salah satu asas yang penting untuk 

dapat menumbuhkan kepercayaan pasien kepada dokter dalam 

pelayanan kesehatan. Berlandaskan asas kejujuran ini dokter 

berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai 

dengan kebutuhan pasien, yakni sesuai standar profesinya. 

Penggunaan berbagai sarana yang tersedia pada institusi pelayanan 

kesehatan, hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien yang 

bersangkutan. 

Di samping itu, berlakunya asas ini juga merupakan dasar 

bagi terlaksananya penyampaian informasi yang benar, baik dari 

pasien maupun dokter dalam berkomunikasi. Kejujuran dalam 

menyampaikan informasi sudah barang tentu akan sangat 

membantu dalam kesembuhan pasien. Kebenaran informasi ini 

sangat berhubungan dengan hak setiap manusia untuk mengetahui 

kebenaran. 

f) Asas Kehati-hatian 

Kedudukan dokter sebagai tenaga profesional di bidang 

kesehatan, tindakan dokter harus didasarkan atas ketelitian dalam 

menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pelayanan 

kesehatan. Karena kecerobohan dalam bertindak yang 
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mengakibatkan terancamnya jiwa pasien, dapat berakibat dokter 

terkena tuntutan pidana. Asas kehati-hatian ini secara yuridis 

tersirat di dalam Pasal 58 ayat (1) yang menentukan bahwa; : 

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, 

tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang 

menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam 

pelayanan kesehatan yang diterimanya”. 

Dalam pelaksanaan kewajiban dokter, asas kehati-hatian ini 

diaplikasikan dengan mematuhi standar profesi dan menghormati 

hak pasien terutama hak atas informasi dan hak untuk memberikan 

persetujuan yang erat hubungannya dengan informed consent 

dalam transaksi terapeutik. 

g) Asas Keterbukaan 

Salah satu asas yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-

undang No. 36 tahun 2009 adalah asas penghormatan terhadap hak 

dan kewajiban, yang secara tersirat di dalamnya terkandung asas 

keterbukaan. Hal ini dapat diinterpretasikan dari Penjelasan Pasal 2 

angka (9) yang berbunyi ; “Asas penghormatan terhadap hak dan 

kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan 

menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk 

kesamaan kedudukan hukum”. 

Pelayanan kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna 

hanya dapat tercapai bilamana ada keterbukaan dan kesamaan 
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kedudukan dalam hukum antara dokter dan pasien dengan 

didasarkan pada sikap saling percaya. Sikap tersebut dapat tumbuh 

apabila dapat terjalin komunikasi secara terbuka antara dokter dan 

pasien, di mana pasien dapat memperoleh penjelasan dari dokter 

dalam komunikasi yang transparan. 

Di samping Veronica Komalawati, Munir Fuady sebagaimana 

dikutip oleh Anny Isfandyarie mengemukakan pendapatnya bahwa, di 

dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terdapat beberapa asas 

etika modern dari praktik kedokteran yang disebutkan oleh Catherine 

Tay Swee Kian antara lain sebagai berikut : 

1. Asas Otonom 

Asas ini menghendaki agar pasien yang mempunyai 

kapasitas sebagai subyek hukum yang cakap berbuat, diberikan 

kesempatan untuk menentukan pilihannya secara rasional sebagai 

wujud penghormatan terhadap hak asasinya untuk menentukan 

nasibnya sendiri. 

Meskipun pilihan pasien tidak benar, dokter tetap harus 

menghormatinya dan berusaha untuk menjelaskan dengan 

sebenarnya menurut pengetahuan dan keahlian profesional dokter 

tersebut agar pasien benar-benar mengerti dan memahami tentang 

akibat yang akan timbul tatkala pilihannya tidak sesuai dengan 

anjuran dokter. Dalam hal terjadi demikian, menjadi kewajiban 

dokter untuk memberikan masukan kepada pasien tentang dampak 
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negatif yang mungkin timbul sebagai akibat ditolaknya anjuran 

dokter tersebut. 

2. Asas Murah Hati 

Asas ini mengajarkan kepada dokter untuk selalu bersifat 

murah hati dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

pasiennya. Berbuat kebajikan, kebaikan dan dermawan merupakan 

anjuran yang berlaku umum bagi setiap individu. Hal ini 

hendaknya dapat diaplikasikan dokter dalam pengabdian 

profesinya dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan baik 

terhadap individu pasien maupun terhadap kesehatan masyarakat. 

3. Asas Tidak Menyakiti 

Dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien, 

dokter hendaknya mengusahakan untuk tidak menyakiti pasien 

tersebut, walaupun hal ini sangat sulit dilakukan, karena kadang-

kadang dokter harus melakukan pengobatan yang justru 

menimbulkan rasa sakit kepada pasiennya. Dalam hal terjadi 

demikian, maka dokter harus memberikan informasi kepada pasien 

tentang rasa sakit yang mungkin timbul sebagai akibat tindakan 

yang dilakukan guna kesembuhan pasien tersebut dan agar pasien 

tidak menganggap apa yang telah dilakukan dokter bertentangan 

dengan asas tidak menyakiti. 
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4. Asas Keadilan 

Keadilan harus dilakukan dokter dalam memberikan 

pelayanan kesehatan dalam artian bahwa dokter harus memberikan 

pengobatan secara adil kepada pasien dengan tidak memandang 

status sosial ekonomi mereka. Di samping itu, asas ini juga 

mengharuskan dokter untuk menghormati semua hak pasien antara 

lain hak atas kerahasiaan, hak atas informasi dan hak memberikan 

persetujuannya dalam pelayanan kesehatan. 

5. Asas Kesetiaan 

Asas kesetiaan mengajarkan bahwa dokter harus dapat 

dipercaya dan setia terhadap amanah yang diberikan pasien 

kepadanya. Pasien berobat kepada dokter, karena percaya bahwa 

dokter akan menolongnya untuk mengatasi penyakit yang 

dideritanya. Hal ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan 

dokter dengan penuh tanggung jawab untuk menggunakan segala 

pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya demi keselamatan 

pasiennya. 

6. Asas Kejujuran 

Asas ini mengajarkan bahwa, dalam pelayanan kesehatan 

menghendaki adanya kejujuran dari kedua belah pihak, baik dokter 

maupun pasiennya. Dokter harus secara jujur mengemukakah hasil 

pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien, dan 

pasien pun harus secara jujur mengungkapkan riwayat perjalanan 
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penyakitnya. Dalam praktik pelayanan kesehatan, pelaksanaan 

Informed Consent harus berorientasi pada kejujuran (Anny 

Isfandyarie, 2006: 83). 

Selanjutnya jika ditinjau dari hukum positif yang berlaku, yakni 

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004, maka pada dasarnya asas-asas 

hukum tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan sudah 

mempunyai kekuatan mengikat bagi penyelenggara pelayanan 

kesehatan. 

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 36 tahun 2009 

ditetapkan bahwa, “Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan 

berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, 

penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan 

nondiskriminasi dan norma-norma agama”. Lebih lanjut ditentukan 

dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 yang menyebutkan 

bahwa, “Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan 

didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, 

keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien” 

(http://thepublicadministration.blogspot.co.id/2012/04/asas-asas-

hukum-pelayanan-kesehatan.html). 

4. Standar Pelayanan Kesehatan 

Kualitas pelayanan kesehatan adalah sesuatu  yang merujuk 

pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

pihak rumah sakit kepada pasien  demi  terwujudnya rasa puas pada 
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diri setiap pasien, serta  tata cara penyelenggaraannya haruslah  sesuai 

dengan kode etik serta standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan. 

Semakin bermutu pelayanan kesehatan yang diberikan, maka semakin 

tinggi pula tingkat kepuasan yang dimiliki pasien.  

Pengertian Standar sendiri yang dikutip dari buku Indra Bastian 

Suryono yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Kesehatan” adalah 

spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan 

metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait 

dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, 

kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa yang 

akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Indra 

Bastian Suryono, 2011: 182). 

RSUD Bumiayu merupakan satu dari sekian Rumah Sakit milik 

Pemkab Brebes yang berbentuk RSU, dinaungi oleh  PEMKAB dan 

termasuk kedalam RS Tipe D. Rumah Sakit ini telah terdaftar 

sejak  12/12/2015 dengan Nomor Surat ijin  503.10/kppt/629/X/2011 

dan Tanggal Surat ijin  06/03/2014 dari  KANTOR PELAYANAN 

TERPADU dengan Sifat  Sementara, dan berlaku sampai  2021. RSUD 

Bumiayu ini beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan KM.01 Bumiayu, 

Brebes, Indonesia. Oleh karena itu standar pelayanan kesehatan RSUD 

Bumiayu yang merupakan rumah sakit tipe D telah diatur dalam 
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Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.  

340/MENKES/PER/III/2010 Pasal 18 sampai Pasal 22 yang berbunyi : 

Pasal 18 

1. Rumah Sakit Umum Kelas D harus mempunyai fasilitas dan 

kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) Pelayanan 

Medik Spesialis Dasar. 

2. Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas D 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan Medik 

Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis 

Dasar, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan 

Penunjang Klinik dan Pelayanan Penunjang Non Klinik. 

3. Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Medik Dasar, 

Pelayanan Medik Gigi Mulut dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak 

/Keluarga Berencana. 

4. Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan 

gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari 

seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal 

kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi 

sesuai dengan standar. 

5. Pelayanan Medik Spesialis Dasar sekurang-kurangnya 2 (dua) 

dari 4 (empat) jenis pelayanan spesialis dasar meliputi Pelayanan 

Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan 

Ginekologi. 

6. Pelayanan Spesialis Penunjang Medik yaitu laboratorium dan 

Radiologi. 

7. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan 

asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. 

8. Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan High Care 

Unit, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan 

Rekam Medik 

9. Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan 

Laundry/Linen, Jasa Boga / Dapur, Teknik dan Pemeliharaan 

Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, 

Kamar Jenazah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik 

dan Penampungan Air Bersih. 

 

Pasal 19 

1. Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan 

tingkat pelayanan. 

2. Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 4 (empat) orang 

dokter umum dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap. 

3. Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing 

minimal 1 (satu) orang dokter spesialis dari 2 (dua) jenis 
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pelayanan spesialis dasar dengan 1 (satu) orang dokter spesialis 

sebagai tenaga tetap. 

4. Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 

dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan 

di Rumah Sakit. 

Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit. 

 

Pasal 20 

1 Sarana prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar yang 

ditetapkan oleh Menteri.  

2 Peralatan yang dimiliki Rumah Sakit harus memenuhi standar 

yang ditetapkan oleh Menteri. 

3 Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4 Jumlah tempat tidur minimal 50 (lima puluh) buah. 

 

Pasal 21 

1. Administrasi dan manajemen terdiri dari struktur organisasi dan 

tata laksana. 

2. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah 

Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur 

penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, 

serta administrasi umum dan keuangan. 

3. Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

tatalaksana organisasi, standar pelayanan, standar operasional 

prosedur (SPO), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 

(SIMS), hospital by laws dan Medical Staff by laws. 

 

Pasal 22 

Kriteria klasifikasi Rumah Sakit Umum sebagaimana tercantum 

dalam lampiran I Peraturan ini.  

Standar Pelayanan di atas merupakan Standar Minimal 

Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Kelas D berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  

340/MENKES/PER/III/2010 agar tenaga kesehatan mempunyai 

pedoman dalam melaksanakan tugasnya, dan standar pelayanan 

kesehatan tersebut juga menentukan tingkat kesempurnaan pelayanan 
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kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien  demi  

terwujudnya rasa puas pada diri setiap pasien. 

 

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Konsumen 

1. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen 

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian 

yang terus meningkat setiap harinya telah memberikan kemudahan 

yang luar biasa kepada konsumen karena ada berbagai macam produk 

barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan 

perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan 

telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas 

dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang/jasa yang 

dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi. Permasalahan yang 

dihadapi konsumen bukan hanya tentang bagaimana memilih barang, 

tetapi jauh lebih kompleks yaitu menyangkut tentang kesadaran semua 

elemen, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri 

tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari 

bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi 

barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau 

dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang 

sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta 

peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan 

berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. 
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Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta 

undang-undang tersebut dengan baik (Shidarta, 2000: 1). 

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan 

perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk 

meningakatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak 

langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan 

usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang perlu disadari oleh 

konsumen adalah mereka mempunyai hak yang  dilindungi oleh 

undang-undang perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan 

sasial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan 

pemerintah. Dengan lahirnya undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di 

indonesia dapat lebih diperhatikan. 

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sendiri sulit 

dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undang-

undang. Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan 

berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena 

pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang 

berpredikat “konsumen”.  

Dengan memahami pengertian konsumen, maka perbedaan 

antara hak-hak pokok dari konsumen dan keterkaitan hukum 

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang hukum yang lain dapat 
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memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum perlindungan 

konsumen (Shidarta, 2000: 1). 

2. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen 

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 2, 

terdapat 5 asas perlindungan konsumen, yaitu Perlindungan konsumen 

berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan 

keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan 

konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 

(lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu: 

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa 

segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen 

harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; 

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat 

dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan 

kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara 

adil; 

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 

pemerintah dalam arti materiil dan spiritual; 

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan 

untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan 
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kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan 

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan; 

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara 

menjamin kepastian hukum. 

 

3. Pengertian dan Pengaturan Pasien Sebagai Konsumen 

   Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain 

dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk orang yang sedang sakit. 

Berbicara mengenai pasien, pasien jelas ada kaitannya dengan 

pelayanan medis, dimana terdapat hubungan antara tenaga pelaksana 

(tenaga kesehatan) dengan pasien yang merupakan konsumen jasa. 

Terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan konsumen. 

   Menurut UU No. 8/ Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 1 (2) menyebutkan 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”. 

   Pasien atau  pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan 

medis. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata patient 

dari bahasa Inggris. Patient diturunkan dari bahasa Latin yaitu patiens 
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yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja pati yang artinya 

"menderita". 

   Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasien 

adalah   sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit). Dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran menyebutkan bahwa pasien adalah setiap orang yang 

melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. 

   Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan 

dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa 

pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang 

memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka 

membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada 

falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila 

dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu, 

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan 

merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang 

perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-

undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa 

undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, 

seperti: 
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a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang; 

b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; 

c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan di Daerah; 

d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 

e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan; 

f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 

g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; 

h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan 

Industri 

i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 

j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement 

Establishing The World 

k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 

l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; 

m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 

n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Hak Cipta sebagai mana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987; 
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o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten; 

p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek; 

q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran; 

s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; 

t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Gunawan Widjaja, 2000 : 20). 

4. Upaya Hukum dalam Hak dan Kewajiban Pasien 

Menurut Declaration of Lisbon (1981) : “The Rights of the 

Patient” disebutkan beberapa hak pasien, diantaranya hak memilih 

dokter, hak dirawat dokter yang “bebas”, hak menerima atau menolak  

pengobatan setelah menerima informasi, hak atas kerahasiaan, hak 

mati secara bermartabat, hak atas dukungan moral atau spiritual. 

Dalam UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 4-8 

disebutkan setiap orang berhak atas kesehatan, Setiap orang 

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya 

di bidang kesehatan, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, setiap orang 

berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri 
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pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, setiap orang berhak 

mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat 

kesehatan, setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan 

edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, 

setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan 

dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang 

akan diterimanya dari tenaga kesehatan. 

Hak-hak pasien dalam UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran khususnya pada pasal 52 itu diantaranya meliputi : 

a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan 

medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);  

b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;  

c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;  

d. Menolak tindakan medis; dan  

e. Mendapatkan isi rekam medis. 

Hak Pasien dalam UU No 44 / 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 

32 UU 44/2009) menyebutkan bahwa setiap pasien mempunyai hak 

sebagai berikut : 

a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan 

yang berlaku di Rumah Sakit;  

b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;  

c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa 

diskriminasi; 
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d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan 

standar profesi dan standar prosedur operasional; 

e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien 

terhindar dari kerugian fisik dan materi; 

f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang 

didapatkan; 

g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan 

keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 

h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya 

kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) 

baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;  

i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita 

termasuk data-data medisnya;  

j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara 

tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, 

risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis 

terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya 

pengobatan; 

k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang 

akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang 

dideritanya;  

l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;  
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m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang 

dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya; 

n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama 

dalam perawatan di Rumah Sakit; 

o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah 

Sakit terhadap dirinya; 

p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai 

dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; 

q. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah 

Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai 

dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan  

r. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai 

dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan untuk kewajiban pasien, diantaranya diatur dalam 

UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, terutama Pasal 53, 

yang meliputi: 

a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 

kesehatannya; 

b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;  

c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan 

kesehatan;  

d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 
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Ada beberapa pilihan upaya hukum yang dapat dilakukan 

apabila hak-hak pasien tersebut dilanggar, diantaranya : 

1. Mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, baik kepada lembaga 

peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus 

berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 

pelaku usaha (Pasal 45 UUPK) 

2. Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya.  

 

D. Tinjauan Umum tentang Hukum Kesehatan 

1. Pengertian Hukum Kesehatan 

Perkembangan Hukum Kedokteran dan perkembangan Ilmu 

Hukum tidak dapat dilepaskan dari hukum negara maupun kondisi 

masyarakat yang bersangkutan. Selama ini kita sudah mengetahui 

bahwa dunia ini ada dua sistem hukum, yaitu sistem hukum kodifikasi 

dan sistem hukum kebiasaan. Di dalam negara yang menganut sistem 

kodifikasi maupun dalam sistem hukum kebiasaan, hukum kedokteran 

tetap mempunyai objek yang sama yaitu “pasien” (Moh. Hatta,             

2013 : 1). 

Hukum Kesehatan sendiri menurut Van Der Mijn diartikan 

sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan 

kesehatan; meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan 

tata usaha negara. Sedangkan Leenen, guru besar pada mata kuliah 

Hukum Kesehatan yang juga dari Belanda seperti Van Der Mijn, 
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mendefinisiskan Hukum Kesehatan sebagai keseluruhan aktifitas 

yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya. 

Ringkasnya, Hukum Kesehatan adalah seperangkat kaidah yang 

mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan 

pemeliharaan di bidang kesehatan (Sofwan Dahlan, 2000: 1). 

 

2. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan 

Pasal 1 butir (1) Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 

menyatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 

mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk 

hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan rohani 

diartikan sebagai kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, 

intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan 

perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang-orang lain. 

Sedangkan kesehatan sosial diartikan sebagai perikehidupan di dalam 

masyarakat yang memungkinkan setiap warganya mempunyai cukup 

kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupannya sendiri 

serta kehidupan keluarganya dan memungkinkan mereka bekerja, 

beristirahat dan menikmati liburan. Melihat pengertian kesehatan 

seperti itu maka sebenarnya masalah kesehatan mempunyai ruang 

lingkup yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada masalah 

pembebasan terhadap penyakit, kecacatan dan kelemahan saja. Oleh 

Leenen yang dikutip dari buku Sofwan Dahlan, mengelompokan 
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masalah kesehatan menjadi 13 kelompok yang sudah barang tentu 

tidak selalu relevan dengan masalah kesehatan di negara-negara lain. 

Di Amerika Serikat misalnya, bagian dari hukum kesehatan meliputi 

Hospital Law, Occupational Health and Safety Law, Children at Risk, 

Public Health Law, Mental Health Law dan sebagainya.  

Sedangkan masalah di Indonesia meliputi : 

a. Kesehatan keluarga 

b. Perbaikan gizi 

c. Pengamanan makanan dan minuman 

d. Kesehatan lingkungan 

e. Kesehatan kerja 

f. Kesehatan jiwa 

g. Pemberantasan penyakit 

h. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 

i. Penyuluhan kesehatan 

j. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan 

k. Pengamanan zat adiktif 

l. Kesehatan sekolah 

m. Kesehatan olah raga 

n. Pengobatan tradisional  

o. Kesehatan matra (Sofwan Dahlan, 2000: 4).  
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3. Asas-asas Hukum Kesehatan 

Menurut R.H Soebroto Brotodiredjo, (1984: 2)  asas (prinsip) 

adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu; 

hal yang inherent dalam segala sesuatu, yang menentukan hakikatnya; 

bersifat esensial. Dalam buku Agus Sudaryanto, (2015: 101- 102) 

tentang batasan pengertian asas hukum, terdapat berbagai pendapat 

yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain : 

a. Bellefroid 

Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari 

hukum positif, yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari 

aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan 

pengendapan dari hukum positif. 

b. Paul Scholten 

Asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh 

pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat 

umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum 

itu, tetapi harus ada. 

c. Eikema Hommes 

Asas hukum bukanlah norma hukum konkrit, tetapi ia merupakan 

dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang 

berlaku. Asas hukum merupakan dasar-dasar atau petunjuk arah 

dalam pembentukkan hukum positif. 
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d. Soetjipto Rahardjo 

Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan 

hukum. Asas hukum merupakan jantung peraturan hukum karena ia 

merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan 

hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum. Pada 

akhirnya, peraturan-peraturan hukum itu harus dapat dikembalikan 

pada asas tersebut. 

Ada beberapa asas-asas hukum kesehatan ditinjau dari peraturan 

perundang-undangan terkait, antara lain : 

1. Asas-asas Hukum Kesehatan Dalam UU No. 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan 

         Asas hukum kesehatan dalam UU No. 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan tercantum dalam Pasal 2, yaitu  : 

a. Asas perikemanusiaan, artinya bahwa pembangunan kesehatan 

harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada 

Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan 

golongan agama dan bangsa. 

b. Asas keseimbangan, artinya bahwa pembangunan kesehatan 

harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan 

masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan 

sipiritual. 

c. Asas manfaat, artinya bahwa pembangunan kesehatan harus 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
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kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga 

negara. 

d. Asas pelindungan, artinya bahwa pembangunan kesehatan 

harus dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum 

kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. 

e. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, artinya 

bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan 

kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan 

hukum. 

f. Asas keadilan, artinya bahwa penyelenggaraan kesehatan harus 

dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada 

semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang 

terjangkau. 

g. Asas gender dan nondiskriminatif, artinya bahwa 

pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan 

terhadap perempuan dan laki-laki. 

h. Asas norma agama, artinya pembangunan kesehatan harus 

memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan 

agama yang dianut masyarakat.  

2. Asas–asas Hukum Kesehatan  Dalam  UU No.44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit 

         Asas hukum kesehatan dalam UU No. 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit tercantum dalam Pasal 2 , yaitu  : 
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a. Nilai kemanusiaan, artinya bahwa penyelenggaraan Rumah 

Sakit dilakukan dengan memberikan perlakuan yang baik dan 

manusiawi dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, 

status sosial, dan ras; 

b. Etika dan profesionalitas, artinya bahwa penyelenggaraan 

rumah sakit dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 

etika profesi dan sikap profesional, serta mematuhi etika 

rumah sakit; 

c. Manfaat, artinya bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit harus 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan 

dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat; 

d. Keadilan, artinya bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit 

mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada 

setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat 

serta pelayanan yang bermutu; 

e. Persamaan hak dan anti diskriminasi, artinya bahwa 

penyelenggaraan Rumah Sakit tidak boleh membedakan 

masyarakat baik secara individu maupun kelompok dari semua 

lapisan; 

f. Pemerataan, artinya bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat; 
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g. Perlindungan dan keselamatan pasien, artinya bahwa 

penyelenggaraan Rumah Sakit tidak hanya memberikan 

pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan 

peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan 

perlindungan dan keselamatan pasien. Penyelenggaraan rumah 

sakit selalu mengupayakan peningkatan keselamatan pasien 

melalui upaya majamenen risiko klinik; 

h. Mempunyai fungsi sosial, artinya adalah bagian dari tanggung 

jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan 

ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien 

khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi 

kebutuhan akan pelayanan kesehatan.  

3. Asas-asas Hukum Kesehatan Dalam UU No.29 Tahun 2004 

Tentang Praktik Kedokteran 

         Asas hukum kesehatan dalam UU No. 29 Tahun 2004 

Tentang Praktik Kedokteran tercantum dalam Pasal 2 , yaitu  : 

a. Nilai ilmiah, artinya adalah bahwa praktik kedokteran harus 

didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

diperoleh baik dalam pendidikan termasuk pendidikan 

berkelanjutan maupun pengalaman serta etika profesi;  

b. Manfaat, artinya adalah bahwa penyelenggaraan praktik 

kedokteran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 
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bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;  

c. Keadilan, artinya adalah bahwa penyelenggaraan praktik 

kedokteran harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan 

merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh 

masyarakat serta pelayanan yang bermutu;  

d. Kemanusiaan, artinya adalah bahwa dalam penyelenggaraan 

praktik kedokteran memberikan perlakuan yang sama dengan 

tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras;  

e. Keseimbangan, artinya adalah bahwa dalam penyelenggaraan 

praktik kedokteran tetap menjaga keserasian serta keselarasan 

antara kepentingan individu dan masyarakat; serta  

f. Perlindungan dan keselamatan pasien, artinya adalah bahwa 

penyelenggaraan praktik kedokteran tidak hanya memberikan 

pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan 

peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan 

perlindungan dan keselamatan pasien.  

4. Transaksi Terapeutik 

Perjanjian atau transaksi atau persetujuan adalah hubungan 

timbal balik yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang 

sepakat untuk melakukan suatu hal. Menurut M. Jusuf Hanafiah (2008: 

43), Terapeutik adalah terjemahan dari therapeutic yang berarti dalam 

bidang pengobatan. Istilah ini tidak sama dengan therapy atau terapi 
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yang berarti pengobatan. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan 

pasien bukan di bidang pengobatan saja, tetapi lebih luas, mencakup 

bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupu promotif sehingga 

persetujuan ini disebut persetujuan terapeutik atau transaksi terapeutik.  

Menurut Y. A. Triana Ohoiwutun (2007: 8), Perjanjian 

terapeutik atau transaksi terapeutik terjadi antara dokter dengan pasien 

yang berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah 

pihak. Dalam perjanjian terapeutik, antara dokter dengan pasien telah 

membentuk hubungan medis berupa tindakan medis yang secara 

otomatis juga mengakibatkan terbentuknya hubungan hukum.  

Pengertian hubungan hukum adalah hubungan antara seorang 

manusia dengan manusia lain atau badan hukum yang menimbulkan 

kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak perseorangan. Menurut 

Wirjono Prodjodikoro (1979: 40), dalam hubungan hukum terdapat 

objek, subjek, dan causa sebagai berikut : 

a. Objek dalam hubungan hukum berupa hal yang diwajibkan atau 

hal yang menjadi hak seseorang. 

b. Subjek dalam hubungan hukum ialah seorang manusia atau badan 

hukum yang mendapat beban kewajiban atau yang diberikan hak 

terhadap sesuatu. 

c. Causa dalam hubungan hukum adalah hal yang menyebabkan 

adanya  perhubungan hukum, yaitu rangkaian kepentingan yang 
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harus dijaga dan diperhatikan seperti yang termaktub dalam isi 

perhubungan hukum itu.  

Berdasarkan uraian tersebut apabila mengacu pada peraturan 

perundangan di bidang kesehatan maka hubungan hukum yang terjadi 

dalam perjanjian terapeutik adalah sebagai berikut : 

a. Objek hukum perjanjian terapeutik adalah kewajiban yang harus 

dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang berhak untuk menerima 

tindakan medis. 

b. Subjek hukum perjanjian terapeutik adalah pasien, dokter, dan 

sarana kesehatan (menurut Pasal 1 angka 4 UU Kesehatan sarana 

kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan). 

c. Causa hukum perjanjian terapeutik adalah upaya kesehatan yang 

dilakukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi 

masyarakat melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan 

kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), 

penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan 

(rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan 

berkesinambungan (Y. A. Triana Ohoiwutun, 2007: 9).   

5. Persetujuan Tindakan Medis / Informed Consent 

a. Pengertian Tindakan Medis / Informed Consent 

Menurut Sofwan Dahlan (2000: 40), mengenai definisi atau 

batasan dari Informed Consent adalah suatu pernyataan sepihak 
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dari orang yang berhak (yaitu pasien, keluarga, atau walinya) yang 

isinya berupa izin atau persetujuan kepada dokter untuk melakukan 

tindakan medik sesudah orang yang berhak tersebut diberi 

informasi secukupnya.  

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 

Tahun 1989, Persetujuan Tindakan Medik adalah Persetujuan yang 

diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan 

mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien 

tersebut. 

d. Pengaturan Informed Consent 

Di Indonesia terdapat ketentuan mengenai Informed Consent 

yang diatur dalam : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 

tentang Kesehatan. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran dan Penjelasannya. 

3. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI). 

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/ Men.Kes/ 

Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis. 

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/ Men.Kes/ 

Per/X/2005 tentang Penyelanggaraan Praktik Kedokteran. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga 

Kesehatan. 
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7. Surat Keputusan PB IDI No 319/PB/A4/88.  

Adapun pernyataan IDI tentang Informed Consent antara lain :  

a. Manusia dewasa sehat jasmani dan rohani berhak 

sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan 

terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan 

tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, 

walaupun untuk kepentingan pasien sendiri.  

b. Semua tindakan medis (diagnotik, terapeutik maupun 

paliatif) memerlukan informed consent  secara lisan 

maupun tertulis. 

c. Setiap tindakan medis yang mempunyai risiko cukup 

besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang 

ditandatangani pasien, setelah sebelumnya  pasien 

memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya 

tindakan medis yang bersangkutan serta risikonya. 

d. Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3, hanya 

dibutuhkan  persetujuan lisan atau sikap diam. 

e. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada 

pasien, baik diminta maupun tidak diminta oleh pasien. 

Menahan informasi tidak boleh, kecuali  bila dokter 

menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan 

kepentingan kesehatan pasien. Dalam hal ini dokter dapat 

memberikan informasi kepada keluarga terdekat pasien. 
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Dalam memberi informasi kepada keluarga terdekat 

dengan pasien, kehadiran seorang perawat / paramedik 

lain sebagai saksi adalah penting.  

f. Isi informasi mencakup keuntungan dan kerugian tindakan 

medis yang direncanakan, baik diagnostik, terapeutik 

maupun paliatif. Informasi biasanya diberikan secara lisan, 

tetapi dapat juga secara tertulis. 

e. Bentuk Informed Consent  

Menurut Amril Amri (1997: 31), ada 2 bentuk persetujuan 

tindakan medis, yaitu : 

1. Implied Consent (dianggap diberikan)  

Umumnya implied consent diberikan dalam keadaan normal, 

artinya dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis 

tersebut dari isyarat yang diberikan/dilakukan pasien. 

Demikian pula pada kasus emergency sedangkan dokter 

memerlukan tindakan segera sementara pasien dalam keadaan 

tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya tidak ada 

ditempat, maka dokter dapat melakukan tindakan medik 

terbaik menurut dokter. 

2. Expressed Consent  (dinyatakan)  

Dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Dalam tindakan 

medis yang bersifat invasive dan mengandung resiko, dokter 
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sebaiknya mendapatkan persetujuan secara tertulis, atau yang 

secara umum dikenal di rumah sakit sebagai surat izin operasi. 

f. Fungsi dan Tujuan Informed Consent  

Menurut J. Guwandi ( 2 00 3 :  2 ) ,  fungsi dari Informed 

Consent adalah : 

1. Promosi dari hak otonomi perorangan;  

2. Proteksi dari pasien dan subyek; 

3. Mencegah terjadinya penipuan atau paksaan; 

4. Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk 

mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri; 

5. Promosi dari keputusan-keputusan rasional; 

6. Keterlibatan masyarakat (dalam memajukan prinsip otonomi 

sebagai suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan dalam 

penyelidikan biomedik. 

Menurut Ratna Suprapti Samil (2001: 45), bahwa  Informed 

Consent itu sendiri menurut jenis tindakan/ tujuannya dibagi tiga, 

yaitu : 

1. Yang bertujuan untuk penelitian (pasien diminta untuk menjadi 

subyek  penelitian).  

2. Yang bertujuan untuk mencari diagnosis.  

3. Yang bertujuan untuk terapi.  

Sedangkan menurut J. Guwandi (2005: 32), tujuan dari 

Informed Consent sendiri adalah :  
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1. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang 

dilakukan tanpa sepengetahuan pasien;  

2. Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap 

akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya 

terhadap risk of treatment yang tak mungkin dihindarkan 

walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal mungkin 

dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti. 
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