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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu cita - cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum

dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 pada paragraf 4 adalah memajukan

kesejahteraan umum, dan di jabarkan lagi pada Pasal 28 Huruf H ayat

(1) ”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

“Upaya penyelenggaraan kesehatan sebagaimana
dimaksud diatas, dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial
budaya, termasuk ekonomi, lingkungan fisik dan biologis yang
bersifat dinamis dan kompleks. Menyadari betapa luasnya hal
tersebut, pemerintah melalui sistem kesehatan nasional,
berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat
menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas, guna
mencapai derajat kesehatan yang optimal.1”

Derajat kesehatan dapat tercapai secara optimal karena peran

penting dari tenaga kesehatan, seperti halnya tercantum dalam

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal

kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan

1 Johan Nasution Barder, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta : PT
Rineke Cipta, hal. 2.
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kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan

terwujud derajat kesehatan yang setinggi - tingginya sebagai investasi

bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara

sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan

umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang - Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Dalam upaya meningkatkan pembangunan kesehatan
masyarakat, maka perlu mengembangkan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat, agar pelayanan pada masyarakat dapat
dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna, merata,
menyeluruh dan terpadu bagi masyarakat. Dan untuk
mewujudkan tujuan pelayanan kesehatan yang baik, perlu
pengelolaan pelayanan secara optimal. Pelayanan kesehatan
merupakan setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri
atau bersama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan
memelihara kesehatan, mencegah penyakit dan mengobati
penyakit, serta memulihkan kesehatan yang ditujukan baik
terhadap perorangan, kelompok ataupun masyarakat.2”

Fisioterapi merupakan salah satu tenaga kesehatan, dan

menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum dalam

mengembangkan, memelihara dan memulihkan impairment,

fungsional limitation, dan disability secara optimal. Mulai awal

kehidupan dari masa anak sampai dengan masa elderly.3 Fisioterapi

di Indonesia merupakan tenaga kesehatan yang belum familiar di

kalanganan masyarakat. Di rumah sakit fisioterapi merupakan tenaga

kesehatan yang bekerja satu tim dengan dokter rehab medik, tetapi

2 Komalawati Veronika, 1999, Peranan Informed Concent dalam Transaksi Terapeutik,
Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.77.

3 Muozaroh Salma, 2014, Fisioterapi Dalam Dunia Medis. blogspot.com/2014/05/fisioterapi-
dalam-dunia-medis. Selanjutnya yang dimaksud impairment adalah masalah atau
gangguan apa saja yang dialami pasien, fungsional limitation adalah gangguan dalam
melakukan aktivitas fungsional sehari-hari, dan disability adalah ketidakmampuan anggota
badan untuk bergerak.
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fisioterapis juga berhak membuka pelayanan kesehatan fisioterapi

sebagai fisioterapi mandiri. Perbedaannya antara dokter dengan

fisioterapi adalah adanya kompetensi dokter yang tidak  dimiliki oleh

fisioterapi, dan sebaliknya ada kompetensi fisioterapi yang tidak bisa

dilakukan oleh para dokter. Hal ini akan di jadikan alasan beberapa

fisioterapis yang memilih berprofesi sebagai fisioterapi mandiri baik

yang membuka praktik pelayanan kesehatan atau home care ke

rumah pasien.

Fisioterapi mandiri dapat menerima pasien dari rujukan dokter

maupun tanpa rujukan seperti yang tercantum dalam Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis pada Pasal 16 ayat (2) yang

berbunyi : ”dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) fisioterapi dapat menerima pasien langsung atau berdasarkan

rujukan dari tenaga kesehatan lainnya”.

Riset kesehatan dasar 2013 menunjukkan fenomena kenaikan

prevalensi penyakit tidak menular, antara lain: sendi (24,7 %), cedera

(8,2 %), asma (4,5 %), PPOK (3,7 %), DM (2,1 %), hipertensi (9,5 %),

jantung koroner (1,5 %), gagal jantung (0,3 %), stroke (12,1 ‰). Hal ini

antara lain diakibatkan kurang gerak, pola hidup yang serba duduk

(sedentary living), dan kecelakaan akibat kerja.4

4 Riset Kesehatan Dasar, 2013, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan
Kementrian Kesehatan RI
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Penyakit tersebut merupakan penyakit yang dapat di tangani

oleh fisioterapis karena Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65

Tahun 2015 tentang Standar Operasional Fisioterapi dalam latar

belakang menyatakan bahwa fisioterapi didasari pada teori ilmiah dan

dinamis yang diaplikasikan secara luas dalam hal penyembuhan,

pemulihan, pemeliharaan, dan promosi fungsi gerak tubuh yang

optimal, meliputi; mengelola gangguan gerak dan fungsi,

meningkatkan kemampuan fisik dan fungsional tubuh,

mengembalikan, memelihara, dan mempromosikan fungsi fisik yang

optimal, kebugaran dan kesehatan jasmani, kualitas hidup yang

berhubungan dengan gerakan dan kesehatan, mencegah terjadinya

gangguan, gejala, dan perkembangan, keterbatasan kemampuan

fungsi, serta kecacatan yang mungkin dihasilkan oleh penyakit,

gangguan, kondisi, ataupun cedera.

Ilmu fisioterapi merupakan sintesa ilmu biofisika, kesehatan,

dan ilmu - ilmu lain yang mempunyai hubungan dengan upaya

fisioterapi pada bidang promosi, pencegahan, intervensi, dan

pemulihan gangguan gerak dan fungsi serta penggunaan sumber fisis

untuk penyembuhan seperti misalnya latihan, tehnik manipulasi,

dingin, panas serta modalitas elektroterapeutik,5 maka dengan

demikian di perlukannya perjanjian atau kesepakatan antara

fisioterapis dengan pasien berdasarkan etikat baik dari fisioterapis

5 Nyoman Bagus, 2015, Fisioterapi, weblog.esaunggul.ac.id/2013/07/02/fisioterapi-post.
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sehingga memberikan rasa perlindungan hukum bagi pasien sebagai

konsumen jasa yang terlibat dalam pelayanannya sehingga dapat

terwujud secara baik dan optimal.

Hubungan fisioterapis dengan pasien akan menimbulkan

perikatan yang dapat terjadi terutama karena beberapa sebab : antara

lain karena pasien sendiri yang mendatangi fisioterapis untuk meminta

pertolongan mengobati sakit yang dideritanya. Hubungan perikatan ini

bersumber pada kepercayaan pasien terhadap fisiotetapis, sehingga

pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis (informed

consent), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya

medis yang akan dilakukan terhadapnya.

“Tenaga Kesehatan yang diberikan kepercayaan penuh
oleh pasien, haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan
dan selalu berhati - hati di dalam melaksanakan tindakan
medis, dengan tujuan agar perlindungan terhadap pasien dapat
terealisasikan. Dari tindakan medis tersebut tidak menutup
kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian.
Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan
dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal
baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya, dan hal ini
tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien.6”

• Bentuk kelalaian bisa saja terjadi karena beberapa modalitas

dan terapi yang digunakan. Pelayanan fisioterapi yang di berikan

kepada pasien pasti mempunyai kontra indikasi dan bila hal tersebut

dilanggar maka akan berakibat buruk pada pasien. Contohnya pada

kasus nyeri, otot yang bersangkutan mengalami ketegangan dan

6 Rosari Niken, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di
Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Surakarta :
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hal. 19
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kekakuan. Peregangan pada otot bisa mengurangi rasa nyeri pada

otot tersebut, tetapi bila terapi yang dilakukan secara berlebihan dapat

menyebabkan rasa nyeri bertambah dan menyebabkan trauma pada

jaringan tubuh tersebut. Pelayanan fisioterapi seperti ini bukannya

memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot, tapi

tekanan terapi yang berlebihan menyebabkan kerusakan yang lebih

parah sehingga menyebabkan otot semakin tertekan dan nyeri.7

Contoh kelalaian lainnya yang sering terjadi adalah luka bakar akibat

penggunaan modalitas aktino terapi atau diatermi. Salah satu contoh

Wan prestasi akibat kelalaian yang dilakukan oleh fisioterapis yaitu

meninggalnya seorang anak bernama M A S (9 bulan) di sebuah

Rumah Sakit Bersalin di Jakarta pada tahun 2013 akibat pelayanan

kesehatan yang diberikan oleh fisioterapi. Kejadian tersebut termasuk

melangagar Peraturan Menteri Kesehatan No. 65 tahun 2015 tentang

standar pelayanan fisioterapi yang tercantum pada Pasal 2 yang berisi

tentang salah satu tujuan pengaturan standar pelayanan fisioterapi

adalah melindungi pasien/klien sebagai penerima pelayanan

Fisioterapi.

Perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa

mempunyi pengertian bahwa tenaga jesehatan termasuk fisioterapi

harus menjamin hak - hak konsumen agar tidak dilanggar oleh pelaku

usaha, dan berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana telah

7Lee Bernard, 2016, Rehabilitasi Dan Terapi Fisik,
doktertulangbelakangsingapura.com/.../rehabilitasi-dan-terapi-fisik
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tercantum dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai hak - hak apa saja

yang dimiliki oleh para konsumen. Hak konsumen yang paling utama

menurut Pasal 4  adalah sebagai berikut “hak atas kenyamanan,

keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa”.

Hal ini bertujuan agar mereka dapat bertindak sebagai konsumen

yang kritis dan mandiri sehingga dapat melindungi dirinya sendiri.8

Munculnya kewaspadaan tersebut merupakan indikasi bahwa

kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Semakin sadarnya

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.9

Kewaspadaan masyarakat tersebut mendorong penulis untuk

mengkaji lebih dalam mengenai penegakan pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa yang

tumbuh dan berkembang di kalangan dunia medis khususnya dalam

konteks pelayanan fisioterapi mandiri serta pelaksanaan perlindungan

bagi fisioterapis selaku pemberi pelayanan kesehatan di kota

Semarang.

Di Indonesia termasuk di Kota Semarang masih banyak

fisioterapi yang belum memiliki sertifikat kompetensi Surat Izin Praktik

Fisiterapi (SIPF) dan Surat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF) berani

8 Eli wuria dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, yogyakarta : graha ilmu, hlm. 16-17.
9 Johan Nasution Barder, op. Cit, hal. 5
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membuka tempat praktik pelayanan kesehatan sebagai fisioterapi

mandiri dan melakukan pelayanan home care kerumah pasien.

Seharusnya fisioterapi yang dapat menjalankan praktik pelayanan

fisioterapi mandiri haruslah seorang fisioterapis yang sudah memiliki

Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF),

Surat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF) sesuai dengan Peraturan Menteri

Kesehatan No. 80 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan

Dan Praktik Fisioterapis.

Penulis berpendapat bahwa unsur - unsur tersebut dapat

membahayakan pasien karena fisioterapis yang berprofesi sebagai

fisioterapi mandiri dapat diragukan kompetensinya karena tidak

mempunyai surat kompetensi yang sesuai dalam memberikan

pelayanan kesehatan, dan hal tersebut dapat membahayakan kondisi

pasien.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk

melakukan suatu penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI

KONSUMEN JASA DAN FISIOTERAPIS DALAM PELAYANAN

FISIOTERAPI MANDIRI DI KOTA SEMARANG”.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian

tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan

beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan fisioterapi mandiri di Kota

Semarang ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien

sebagai konsumen jasa pelayanan fisioterapi mandiri di Kota

Semarang?

3. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

fisioterapis sebagai fisioterapi mandiri di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan

beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai

berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan pelayanan

fisioterapi mandiri di Kota Semarang.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan

fisioterapi mandiri di Kota Semarang.

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap fisioterapis sebagai fisioterapi mandiri di Kota

Semarang.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan

dan sumbangan pemikiran bagi para pihak termasuk pembentuk

undang-undang dalam memformulasikan peraturan - peraturan

mengenai hukum kesehatan, pihak pengelola fisioterapi mandiri,

fisioterapis, dan hakim dalam menyelesaikan kasus - kasus yang

terjadi terkait dengan kelalaian pelayanan fisioterapi mandiri.

2. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan

sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum

kesehatan pada khususnya terutama dalam perlindungan hukum

bagi pasien dan pelaksana pelayanan fisioterapi mandiri.



26

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Konsep

Pelayanan Fisioterapi

Rumah Sakit

Perlindungan hukum

terhadap fisioterapis

sebagai fisioterapi

mandiri

Perlindungan
hukum terhadap

pasien

Fisioterapi Mandiri

 UUD Th. 1945
 UU No. 8 Th. 1999
 UU No. 36 Th. 2009
 UU No. 36 Th. 2014
 PMK No. 269 Th. 2008
 PMK No. 80 Th. 2013
 PMK No. 65 Th. 2015

Pelayanan di Tempat Praktik Pelayanan Home Care
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F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian

empiris yakni memandang hukum sebagai fakta yang dapat

dikontatasi atau diamati dan bebas nilai. Pengertian bebas nilai yang

dimaksud di sini, adalah bahwa pengkajian terhadap ilmu hukum tidak

boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi si peneliti.

Ilmu hukum empiris bertugas memaparkan fakta dan menjelaskannya

dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum. Caranya

dengan menjelaskan fakta sosial melalui bantuan hukum, atau

sebaliknya norma hukum dijelaskan dengan bantuan fakta sosial. Atas

dasar itu obyek kajian ilmu hukum empiris adalah fakta sosial.10

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis

sosiologis artinya membahas aspek yuridis dan juga pengaruh

sosialnya, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis

adalah pemakaian pendekatan ilmu - ilmu sosial untuk memahami

dan menganalisis hukum sebagai gejala.11

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis karena

menggunakan aturan hukum yang ada sebagai alat untuk

mengkaji dan meneliti sejauh mana aturan hukum tersebut berlaku

di masyarakat. Penelitian dengan metode pendekatan ini

dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan melalui data yang

10 Johan Nasution Bahder, op, cit, hal. 81-82
11 Widanti Agnes, 2009, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang :

Universitas Katolik Sugjapranata, hal. 7



28

diperoleh secara langsung melalui keterangan fisioterapi mandiri

dan pasien itu sendiri.

Penelitian ini difokuskan pada ketentuan peraturan

kewenangan pelayanan fisioterapi mandiri yaitu meneliti

bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien

sebagai konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayanan

fisioterapi mandiri di kota semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik,

yaitu metode penelitian yang membuat mengenai situasi atau

kejadian secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta -

fakta, sifat - sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki

dan menganalisanya, yaitu mencari sebab musababnya dari suatu

hal dan menguraikannya secara konsisten serta pemecahannya

dengan menggunakan analisis yang logis.12

Peneliti menggunakan metode deskriptif analitik, karena

dalam penelitian ini ingin menganalisis pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis

dalam pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang, kemudian

menganalisis berdasarkan peraturan terkait tentang pelayanan

fisioterapi mandiri.

12 Ibid, hal. 8
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3. Metode Pengumpulan Data

Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi:13

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari

obyek yang diteliti. Adapun cara memperoleh data primer yakni

melalui wawancara dengan dipandu daftar pertanyaan untuk

responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi,

seperti data dalam dokumen dan publikasi. Hal ini dilakukan

untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat -

pendapat atau tulisan para ahli atau pihak yang berwenang dan

juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk formal

maupun naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa kepustakaan

yaitu :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan yang mengikat

antara lain:

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

b) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

13 Adi Rianto, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, edisi 1, Granit, Jakarta, hal 57.
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c) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

d) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 269 tahun 2008 tentang reka medis.

f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 80 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan

Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis.

g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 65 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan

Fisioterapi.

2) Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan - bahan yang

erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan

dapat membantu menganalisis dan memahami bahan

hukum primer yaitu berbagai literatur tentang

perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen

jasa dan fisioterapis sebagai fisioterapi mandiri di

Semarang dan hasil - hasil penelitian. Bahan hukum

sekunder antara lain buku Hukum Kesehatan, dan

Standar Kompetensi fisioterapi di Indonesia.
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3) Bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan yang

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan

sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

a. Studi pustaka.

Studi kepustakaan ialah cara mengumpulkan data yang

bertujuan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang

diperoleh melalui bahan kepustaka.14 Melalui studi kepustakaan

pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mengumpulkan

dan mempelajari serta memahami peraturan perundang -

undangan yang berlaku, buku literatur, pendapat para sarjana,

jurnal, artikel, ensiklopedia, publikasi, dan dokumen - dokumen

yang lain bersifat publik maupun privat berkaitannya dengan

permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini dibutuhkan studi

kepustakaan untuk memperoleh data dari buku - buku literatur,

peraturan perundang - undangan yang berlaku yang

berhubungan dengan penelitian, dan tesis.

b. Studi lapangan

Studi lapangan yaitu cara mengumpulkan data primer

yang dilakukan secara langsung pada obyeknya di lapangan.

14 Widanti Agnes , op. Cit, hal. 52
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Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara terarah

(directive interview) dengan menggunakan daftar pertanyaan

(kuesioner) terbuka yaitu cara untuk memperoleh informasi

dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.15 Dalam

penelitian ini wawancara dengan narasumber Kepala Dinas

Kesehatan Kota Semarang, Ketua Organisasi Ikatan Fisioterapis

Indonesia cabang Semarang, seseorang yang dianggap ahli

dalam hal ini, fisioterapi mandiri dan pasien yang mendapatkan

pelayanan fisioterapi mandiri.

Metode studi lapangan meliputi wawancara (interwiew)

dan daftar pertanyaan (kuesioner).16

1) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh

informasi dengan bertanya langsung pada responden

yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan

wawancara terarah yaitu wawancara yang

menggunakan daftar pertanyaan yang sudah

dipersiapkan lebih dahulu.17

Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala

Dinas kesehatan kota Semarang, Ketua organisasi

15 Hanitijo Soemitro Ronny, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta :
Ghalia Indonesia, hlm. 60

16 Agnes Widanti, op, cit. hal. 51
17 Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, , Jakarta : Ghalia Indonesia,

hal. 15
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profesi fisioterapi cabang semarang, dan seseorang

yang ahli dalam bidang ini.

Responden dari penelitian ini adalah:

a) Pasien berjumlah 9 orang dari 4 pasien

fisioterapis yang membuka tempat praktik

berizin, 1 pasien fisioterapis yang membuka

tempat praktik tanpa izin dan 4 pasien

fisioterapis home care yang masing -

masing di bagi menjadi 4 bagian yaitu dari

Semarang selatan, Semarang utara,

Semarang barat, dan Semarang timur.

b) Fisioterapi mandiri terdiri dari 4 fisioterapis

yang buka tempat praktik berizin, 1

fisioterapis yang buka tempat praktik tanpa

izin dan 4 fisioterapis home care yang

masing - masing di bagi  menjadi 4 bagian

yaitu dari Semarang selatan, Semarang

utara, Semarang barat, dan Semarang

timur.

2) Kuesioner

Merupakan alat ukur dengan cara subyek

diberikan angket atau kuisioner dengan beberapa
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pertanyaan kepada responden.18 Pada penelitian ini

menggunakan pertanyaan terbuka, berarti setiap

responden diberi kesempatan untuk memberikan

jawaban sebebas - bebasnya sesuai dengan jalan

pikirannya. Dengan cara ini responden yang dijadikan

sebagai sumber mempunyai keleluasaan untuk

menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan.19

c. Populasi dan metode/teknik sampling

1) Populasi

Populasi atau universe adalah seluruh obyek

atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh

kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.20

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pasien dan

fisioterapi mandiri di Kota Semarang.

2) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang

menjadi obyek penelitian. Pada umumnya penelitian

hanya dilakukan pada sampel yang terpilih, tidak pada

populasi.21 Sampel diambil secara non random

sampling dengan tipe purposive sampling atau

sampling bertujuan.

18 Azis Alimul, 2003, Teknik Penulisan Ilmiah, Jakarta : Salemba Medika, hal. 10
19 Johan Nasution Bahder, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Jakarta : Mandar Maju, hal.

169
20 Ibid, hal. 44
21 Awal Isgiyanto, 2009, Teknik Pengambilan Sampel Pada Penelitian Non Ekperimental,

Jogjakarta : Mitra Cendikia, hal. 5
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Teknik purposive sampling yaitu sampel yang

diambil dengan maksud atau tujuan tertentu.22 Hal ini

berarti memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu

karena unsur - unsur, atau unit - unit yang dipilih

dianggap mewakili populasi.23 Anggota IFI cabang

kota semarang ada sekitar 300 fisioterapis, fisioterapis

ini tersebar diberbagai kota sekitar. Sampel fisioterapi

mandiri diambil dari sebagian fisioterapi mandiri yang

bekerja di kota Semarang baik yang mempunyai

sertifikat kompetensi lengkap atau tidak, dan sampel

pasien diambil dari beberapa pasien yang menerima

pelayanan fisioterapi mandiri di Kota Semarang.

Sampel tersebut di bagi menjadi 4 wilayah yaitu

Semarang selatan, Semarang utara, Semarang barat,

dan Semarang timur.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan

analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan data - datanya

secara naratif yang diperoleh dari data primer dan sekunder

yang tidak dapat lepas dari penafsiran hukum.24 Maksudnya data

yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat

yang benar dan sistematis sehingga tidak menimbulkan

22 Ronny Hanitijo Soemitro, op, cit, hal. 44
23 Bahder Johan Nasution, op, cit, hal. 159-160
24 Agnes Widanti, op, cit, hal. 10
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penafsiran yang beragam serta dianalisis secara kualitatif

(Content analisis) sebagai suatu dasar dalam menarik

kesimpulan.25

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan

narasumber tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayanan

fisioterapi mandiri di kota Semarang akan diuraikan data -

datanya secara naratif.

G. RENCANA PENYAJIAN TESIS

Dalam penelitian tesis ini akan disajikan sistematika penulisan

sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam pendahuluan dikemukakan

mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan

pemilihan judul mengemukakan mengenai pembatasan masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka

pikir yang terdiri dari kerangka konsep dan kerangka teori, metode

penelitian dan rencana penyusunan tesis.

BAB II : Tinjauan pustaka, dalam tinjauan pustaka berisi

penjelasan teoritis tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayanan

fisioterapi mandiri di kota Semarang.

25 Indrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Yang Mengalami
Malpraktik Jasa Pelayanan Kesehatan, Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang, hal. 6
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BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisi

hasil penelitian yang menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari

wawancara kepada responden tentang pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis dalam

pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang, dan ketentuan hukum

tentang pelaksanaan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayanan

fisioterapi mandiri di kota Semarang.

BAB IV : Penutup, pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan

saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi fisioterapis terutama

fisioterapi mandiri dan pasien sesuai dengan harapan dan tujuan

penelitian ini.




