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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai hasil penelitian yang

dilaksanakan di wilayah kota Semarang mulai pada  bulan Juli s/d

Agustus 2016. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pelaksanaan pelayanan fisioterapi mandiri di Semarang

dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien

sebagai konsumen jasa dan fisioterapis sebagai fisioterapi mandiri di

Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan

secara detail pada bab ini  akan disampaikan mulai  dengan

menyampaikan informasi umum tentang kondisi  sosiodemografi

lokasi penelitian. Hasil penelitian di paparkan tentang Perlindungan

Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dan Fisioterapis

Sebagai Fisioterapi Mandiri Di Semarang dengan mengikut - sertakan

diskripsi dan analisisnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis sebagai fisioterapi

mandiri di Kota Semarang.

1. Gambaran Umum dan Demografi

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Kota Semarang

yang secara administratif masuk dalam wilayah Propinsi Jawa

Tengah dan dapat digolongkan sebagai kota metropolitan.
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Sebagai ibukota propinsi, Kota Semarang menjadi parameter

kemajuan kota - kota lain di Propinsi Jawa Tengah. Kemajuan

pembangunan Kota Semarang tidak dapat terlepas dari dukungan

daerah - daerah di sekitarnya, seperti Kota Ungaran, Kabupaten

Demak, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal.

Kota Semarang terletak antara garis 6º50’ - 7º10’ Lintang

Selatan dan garis 109º35’ - 110º50’ Bujur Timur dengan batas

administrasi sebagai berikut :59

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Sebelah Timur : Kabupaten Demak

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang

Sebelah Utara : Laut Jawa

Dengan luas wilayah sebesar 373,67 km2 , dan merupakan

1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Kota

Semarang terbagi dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dari

16 kecamatan yang ada, kecamatan Mijen (57,55 km2) dan

Kecamatan Gunungpati (54,11 km2), dimana sebagian besar

wilayahnya berupa persawahan dan perkebunan. Sedangkan

kecamatan dengan luas terkecil adalah Semarang Selatan (5,93

km2) dan kecamatan Semarang Tengah (6,14 km2), sebagian

besar wilayahnya berupa pusat perekonomian dan bisnis Kota

59 Dinas Kota Semarang, 2013, hal 16
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Semarang, seperti bangunan toko/mall, pasar, perkantoran dan

sebagainya.60

Gambar 1: Peta Kota Semarang

Berdasarkan segi demografi data Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Semarang pada bulan Agustus 2016 jumlah

penduduk keseluruhan adalah 1,634,600 jiwa. Penduduk

terbanyak berada di kecamatan Pedurungan sebanyak 187,174

jiwa sedangkan yang tersedikit berada di kecamatan Tugu

sebanyak 32,855 jiwa.

Jumlah penduduk Kota Semarang menurut sebaran

perkecamatan pada tahun 2016 sebagaimana di dalam laporan

data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah jumlah

60 Ibid, 2013, hal 16
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berdasarkan jenis kelamin laki - laki atau pria dan yang kedua

adalah berdasarkan kelamin perempuan.

Grafik 1.Persebaran penduduk per kecamatan di Kota
Semarang pada bulan Agustus tahun 2016

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Penduduk Kota Semarang mayoritas dari Suku Jawa

dengan bahasa sehari - hari menggunakan bahasa Jawa. Kota

Semarang juga banyak dihuni oleh komunitas etnis Tionghoa.

Kota Semarang mempunyai beragam agama yang dianut seperti

Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Adapun agama

mayoritas yang dianut di Kota Semarang adalah agama Islam.

Semarang dikenal sebagai kota dengan masyarakat yang

multikultur. Hal ini dilihat dari perpaduan etnis dan suku yang

tinggal di kota ini. Keragaman budaya yang sudah melekat dari

masa lalu membuat masyarakat terbiasa hidup berdampingan.
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Kondisi ini menjadi kekuatan bagi masyarakat Semarang : mereka

tidak mudah diprovokasi dan konflik sosial jarang terjadi.61

2. Profil Dinas Kesehatan Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 12 tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Semarang

menerangkan bahwa Dinas Daerah adalah merupakan unsur

pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu

Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi

Pemerintah Daerah di bidangnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor II

Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kota Semarang dimana kedudukan Dinas

Kesehatan adalah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah

dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah. dimana Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu

Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang

kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan

mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan,
pencegahan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan,
pemberdayaan dan kesehatan lingkungan serta kesehatan
keluarga;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum dibidang pelayanan kesehatan, pencegahan

61 Semarang Tangguh, 2016, hal. 40
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pemberantasan penyakit, promosi kesehatan,
pemberdayaan dan kesehatan lingkungan serta kesehatan
keluarga;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan
kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit, promosi
kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkungan serta
kesehatan keluarga; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang

diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor

12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kota Semarang terdiri dari:

a. Kepal Dinas;
1) Sekretariat, terdiri dari
2) Sub Bagian Program;
3) Sub Bagian Keuangan; dan
4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
3) Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan

Kesehatan.

c. Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari:
1) Seksi Pencegahan Penyakit;
2) Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang; dan
3) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.

a. Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan
Lingkungan, terdiri dari :
1) Seksi Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan;
2) Seksi Penyakit Air Tempat - Tempat Umum dan

Kesehatan Lingkungan; dan
3) Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Kesehatan

e. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari:
1) Seksi Kesehatan Ibu dan Usia Lanjut;
2) Seksi Anak dan Remaja; dan
3) Seksi Gizi.
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f. UPTD, terdiri dari:
1) Pusat Kesehatan Masyarakat;
2) Instalasi Farmasi; dan
3) Laboratorium Kesehatan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Fisioterapi merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan
kesehatan dibawah pembinaan Bidang Pelayanan
Kesehatan.

3. Praktik Fisioterapi Di Kota Semarang

Fisioterapi yang terdaftar di organisasi Ikatan Fisioterapis

Indonesia cabang kota Semarang kurang lebih berjumlah 300

fisioterapis diarea Semarang dan sekitarnya. Fisioterapis di kota

Semarang mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang luas, mulai

dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Tidak ada batasan

usia dan jenis kelamin yang dapat ditangani oleh Fisioterapi, jadi

pekerjaan Fisioterapis tidak hanya di rumah sakit saja. Fisioterapis

juga bisa menjadi seorang fitness instruktur yang handal,

Fisioterapis bisa menjadi dosen atau tenaga pengajar, Fisioterapis

bisa bekerja di spa atau wellness center, Fisioterapis menjadi

bagian tak terpisahkan dari sebuah tim olahraga, klinik tumbuh

kembang, sekolah kebutuhan khusus dan Fisioterapi juga dapat

melakukan praktek mandiri.

Fisioterapi mandiri di kota semarang menurut Dinas

Kesehatan Kota Semarang yang membuka tempat praktik

pelayanan kesehatan berizin resmi ada 4 dan yang tidak

mengurus izin tempat praktik fisioterapi belum dapat dipastikan
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jumlahnya. Fisioterapi mandiri yang berprofesi sebagai fisioterapi

mandiri home care belum bisa di pastikan jumlahnya. Fisioterapi di

kota Semarang rata - rata selain bekerja di instansi pelayanan

kesehatan mereka juga menjadi fisioterapi mandiri. Dan sesuai

dengan informasi dari organisasi Ikatan Fisioterapis Indonesia

cabang kota Semarang ada pula fisioterapi yang hanya berprofesi

sebagai fisioterapi mandiri.

Praktik fisioterapi di kota Semarang berada di bawah

pengawasan organisasi Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota

Semarang. Praktek fisioterapi mandiri di kota Semarang sampai

saat ini belum pernah ada laporan kejadian kelalaian ataupun

malpraktek yang di lakukan oleh fisioterapis, karena selama ini

bila ada kejadian selalu bisa di selesaikan secara kekeluargaan

dengan pasien.

Ikatan Fisioterapis Indonesia adalah satu - satunya

organisasi profesi fisioterapi di Indonesia yang bersifat bebas,

tidak berafiliasi kepada organisasi politik tertentu dan merupakan

wadah pengembangan profesi, pendidikan, pelayanan dan

pengabdian kepada masyarakat. Organisasi ini bertujuan untuk

mewujudkan kesehatan nasional dengan pelayanan fisioterapi

profesional, mandiri dan bermartabat.

Adapun tanggung jawab dari organisasi Ikatan Fisioterapis

Indonesia yang di jabarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan
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Republik Indonesia Nomor 376/Menkes/Sk/Iii/2007 Tentang

Profesi Fisioterapi antara lain ;

a. Ikatan Fisioterapis Indonesia menjamin pelayanan yang
diberikan secara jujur, komplit berdasarkan pada penelitian
dan informasi aktual dalam rangka ikut meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.

b. Ikatan Fisioterapis Indonesia membuat dan memantau
pelaksanaan standar profesi dalam praktik profesional.

c. Ikatan Fisioterapis Indonesia akan secara aktif
mempromosikan profesi fisioterapi kepada masyarakat
secara jujur.

d. Ikatan Fisioterapis Indonesia akan mengatur sumber daya
yang ada secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.

e. Ikatan Fisioterapis Indonesia memberikan dukungan kepada
anggotanya untuk mendapatkan informasi pendidikan,
program dan kebijakan organisasi.

f. Ikatan Fisioterapis Indonesia memperjuangkan agar
anggotanya mendapatkan penghasilan yang wajar.

g. Ikatan Fisioterapis Indonesia bertanggung jawab kepada
anggotanya.

Fisioterapi yang membuka tempat praktik untuk pelayanan

kesehatan di kota Semarang berada di bawah pengawasan dari

organisasi Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota Semarang,

dan adapun persyaratan fisioterapis dapat membuka tempat

pelayanan praktik fisioterapi sesuai dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008 tentang

rekam medis. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 80 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Praktik

Fisioterapis pada pasal 15 adalah sebagai berikut : Ayat (1)

Fisioterapis yang akan melakukan pelayanan Fisioterapi secara

mandiri harus memenuhi persyaratan sarana, dan peralatan

sesuai dengan kebutuhan pelayanan Fisioterapi, (2) Sarana
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ruang praktik yang

terdiri dari ruang intervensi, ruang tunggu, dan kamar mandi/WC

yang memenuhi persyaratan kesehatan, (3) a. Peralatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : peralatan

administrasi berupa meja, kursi, alat tulis kantor, catatan tindakan

fisioterapis dan formulir rujukan; b. peralatan pemeriksaan

sekurang - kurangnya berupa meteran gulung, goniometer,

tensimeter dan stetoskop; dan c. peralatan intervensi sekurang -

kurangnya berupa tempat tidur atau matras.

Persyaratan untuk membuka tempat pelayanan praktik

fisioterapi tersebut sangatlah terjangkau, namun selain

persyaratan tempat fisioterapi dalam melaksanakan praktik

mandiri di wajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi Fisioterapis

(STRF) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah

kepada fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi

sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dan juga harus

memiliki Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) adalah bukti tertulis

pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan

fisioterapi secara mandiri dan/atau pada fasilitas pelayanan

kesehatan. Dalam pelaksanaannya terkait penerbitan dan

pengurusannnya perijinan STRF dijalankan melalui Majelis

Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) adalah lembaga yang

berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang
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memberikan pelayanan kesehatan dan Majelis Tenaga Kesehatan

Provinsi (MTKP) adalah lembaga yang membantu pelaksanaan

tugas MTKI serta Organisasi Profesi Fisioterapis di Indonesia.

Untuk kepengurusan SIPF dan SIKF dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah Kota/Kabupaten yang di jalankan oleh Dinas Kesehatan

Kota/Kabupaten.

4. Hasil Wawancara Dengan Narasumber

a. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang

Wawancara kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota

Semarang yang di wakili oleh Bidang Pelayanan Kesehatan

dilakukan pada tanggal 27 Juli 2016.

Bidang Pelayanan Keaehatan menyatakan bahwa

fisioterapi mandiri merupakan profesi yang melekat pada diri

fisioterapisnya sendiri dan dia mempunyai kewenangan

memberikan pelayanan fisioterapi secara mandiri dengan atau

tanpa rujukan dari profesi kesehatan lain dengan syarat

mempunyai Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF). Surat Izin

Praktik Fisioterapi dapat diajukan selama fisioterapis tersebut

sudah mempunyai Surat Tanda Registrasi ( STRF).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas

Kesehatan dapat diketahui bahwa jumlah fioterapis yang

membuka pelayanan Praktik Fisioterapi Mandiri  secara resmi

di wilayah Kota Semarang ada 4 tempat (FC, T, HB, dan YC),
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dan yang kerja sama dengan dokter dengan membuka klinik

utama ada 1 tempat, yang melakukan Home Care atau buka

praktik dengan kerja sama dokter belum bisa dipastikan

jumlahnya.

Dinas Kesehatan Kota Semarang saat wawancara juga

menginformasikan bahwa kepengurusan SIPF bagi fisioterapi

masih di proses oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang

sampai saat ini dengan persyaratan fisioterapis mebawa surat

rujukan dari Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota

Semarang dan sudah memiliki Surat Tanda Registrasi tanpa

syarat tahun kelulusan Diploma 3 Fisioterapi atau Diploma 4

Fisioterapinya.

Cara mengurus perizinan membuka tempat pelayanan

praktik fisioterapi di Kota Semarang yaitu pertama fisioterapi

tersebut harus memiliki SIPF dan mengajukannya ke

organisasi fisioterapi cabang Semarang kemudian setelah

administrasi selesai dilanjutkan ke Dinas Kota Semarang

kemudian diajukan ke BPPT ( Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu ) baru Dinas Kesehatan setempat akan melakukan

peninjauan tempat pelayanan praktik fisioterapi mandiri yang

diajukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
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Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapi dan seandainya sudah

sesuai maka izin praktik akan diberikan.

b. Ketua Ikatan Fisioterapis Indonesia Cabang Semarang

Hasil wawancara dengan Ketua Ikatan Fisioterapis

Indonesia cabang kota Semarang Bapak Saptono, SST pada

tanggal 31 Juli 2016 dapat diketahui bahwa jumlah

anggotanya ada sekitar 300 fisioterapis yang anggotanya tidak

hanya yang bekerja di kota Semarang saja, tetapi dari area

sekitarnya sampai dengan kota Lasem. Dari 300 fisioterapis

tersebut 90% nya sudah memiliki STRF, Sedangkan yang

sudah mempunyai SIPF hanya 60% nya, dari total yang

memiliki SIPF dan STR di dominasi oleh rumah Sakit Daerah

Maupun Pusat yang di bawah Kementrian kesehatan Republik

Indonesia, data antri kepengurusan Surat Ijin Praktek

Fisioterapi yang terdaftar di Organisasi Profesi Ikatan

Fisioterapis Indonesia Cabang kota Semarang berjumlah

sekitar 50 fisioterapis.

Fioterapis yang membuka pelayanan Praktik fisioterapi

mandiri  di wilayah Kota Semarang menurut ketua IFI cabang

kota Semarang yaitu 3 tempat (FC, HB, dan T) diantaranya

adalah anggota Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang

Semarang dan 1 tempat di daerah Ungaran dari fisioterapis

Salatiga, fisioterapi yang kerja sama dengan dokter dengan
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membuka klinik utama ada 1 tempat dan yang melakukan

Home Care belum bisa dipastikan jumlahnya.

Menurut ketua Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang

kota Semarang, organisasi selalu mengadakan pertemuan

dengan seluruh anggotanya setiap 2 bulan sekali. Dan dalam

pertemuannya selalu diadakan acara temu ilmiah atau

sosialisasi tentang perkembangan organisasi IFI termasuk

melakukan sosialisasi tentang perlindungan hukum bagi

fisioterapi dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Masalah kompetensi fisioterapi Ketua Ikatan

Fisioterapis Indonesia cabang kota Semarang menyatakan

bahwa Dinas Kesehatan Kota Semarang sampai saat ini

masih dapat menerima pembuatan SIPF (Surat Izin Praktik

Fisioterapi) selama fisioterapis tersebut mempunyai STR

(Surat Tanda Registrasi) dan tidak mempermasalahkan tahun

kelulusan sekolah fisioterapisnya. Menurut ketua IFI cabang

kota Semarang selama Dinas Kesehatan Kota Semarang

tidak mempermasalahkan persyaratan pembuatan SIPF yang

seharusnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Dan Praktik Fisioterapis, maka organisasi

IFI cabang kota Semarang akan tetap memfasilitasi

pembuatan SIPF pada anggotanya.
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c. Ahli Atau Pengamat Fisioterapi Mandiri

Ahli atau pengamat fisioterapi mandiri merupakan salah

satu fisioterapi mandiri di Kota Semarang, menurut hasil

wawancara dengan Ahli menyatakan bahwa menurut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapi,

fisioterapi mandiri seharusnya fisioterapis yang memiliki STRF

dan SIPF. Dan yang berhak mendapatkan SIPF adalah

mereka yang sudah lulus fisioterapi profesi, namun sekolah ini

baru ada pada tahun ajaran 2016/2017. Dan peraturan ini

sebenarnya dianggap memberatkan bagi fisioterapis yang

sudah berpengalaman dan dianggab sudah ahli dalam bidang

ilmu fisioterapi harus sekolah lagi. Para ahli tersebut

menganggap sekolah profesi hanya sebagai formalitas saja.

Dinas Kesehatan Kota Semarang kemungkinan besar

kurang memahami isi dari Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan

Dan Praktik Fisioterapi sehingga sampai saat ini tetap

memproses kepengurusan pengajuan SIPF, dan peristiwa

tersebut sebenarnya tidak lepas dari peran serta dari

organisasi IFI cabang kota Semarang tidak mensosialisasikan

hal tersebut kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang dan
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tetap memberikan rekomendasi bagi fisioterapis untuk

kepengurusan SIPF nya.

Di kota Semarang masih banyak fisioterapis yang

belum memiliki SIPF melakukan pelayanan sebagai fisioterapi

mandiri baik membuka tempat praktik pelayanan kesehatan

atau home care ke rumah pasien.Fisioterapi mandiri yang

membuka tempat praktik pelayanan fisioterapi kemungkinan

besar sudah melakukan pelayanan sesuai prosedur, mereka

mengadakan inform consent walaupun secara lisan sebab

mereka beranggapan pelayanan kesehatan yang diberikan

tidak akan berakibat fatal seperti kematian. Mereka juga

melakukan dokumentasi sederhana secara tertulis yang di

sebut dengan rekam medis.

Fisioterapi mandiri yang melakukan pelayanan home

care kemungkinan besar sudah melakukan inform consent

secara lisan, dan sebagian besar dari mereka tidak melakukan

dokumentasi secara tertulis. Fisioterapi mandiri yang

melakukan pelayanan home care berprinsip pelayanan yang

mereka berikan sudah sesuai dengan prosedur pelayanan

fisioterapi walaupun tidak di dokumentasikan.

d. Fisioterapi Mandiri di Kota Semarang

Fisioterapi merupakan salah satu tenaga kesehatan

yang ikut berperan serta dalam meningkatkan kesehatan di



85

masyarakat. Fisioterapi menggunakan non - invasive dan non

- medical tool untuk membantu meningkatkan fungsi tubuh

yang maksimal. Fisioterapi memfokuskan dirinya pada nyeri,

mempercepat penyembuhan, mengembalikan fungsi dan

gerakan, menangani cidera. Seorang fisioterapi dalam

melakukan pelayanan selalu memfokuskan diri pada

ergonomis atau latihan body mekanik, fitness dan kebugaran.

Fisioterapi mandiri terbagi menjadi 2 yaitu fisioterapi

yang melakukan pelayanan fisioterapi mandiri di tempat

praktik pelayanan kesehatan dan fisioterapi mandiri yang

melakukan pelayanan dengan home care ke rumah pasien.

Responden dalam penelitian ini adalah 4 orang

fisioterapi mandiri yang membuka praktik pelayanan

kesehatan yang sudah berizin menurut informasi dari Dinas

Kesehatan Kota Semarang, 1 fisioterapis yang membuka

tempat praktik pelayanan kesehatan tanpa izin dari Dinas

Kesehatan Kota Semarang ataupun organisasi profesi Ikatan

Fisioterapis Indonesia cabang kota Semarang, dan 4 orang

pasien fisioterapi mandiri yang melakukan pelayanan home

care di wilayah kota Semarang ( Semarang barat, Semarang

timur, Semarang selatan, dan Semarang utara). Data primer

diambil dengan melakukan wawancara mendalam sehingga

diharapkan responden mau menjawab secara jujur, apa
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adanya dan tanpa ada paksaan. Dan responden tersebut

diberikan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh

peneliti.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti

menyampaikan maksud dan tujuan penelitian sehingga lembar

infomed consent diisi sebagai tanda persetujuan. Adapun hasil

wawancara dengan fisioterapi mandiri tersebut adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.1 Hasil Wawancara dengan fisioterapi mandiri yang

membuka pelayanan praktik sesuai informasi dari Dinas

Kesehatan Kota Semarang.

Keterangan
Pelayanan Fisioterapi Mandiri (Praktik)

FC T HB YC
Surat izin fisioterapi

a, STRF iya iya Iya kadaluarsa
b, SIPF iya iya proses tidak
c, SIKF tidak tidak tidak tidak

Inform consent iya lisan
iya

lisan iya lisan iya lisan
Rekam Medis iya iya iya iya
Komplain dari
pasien

belum
pernah pernah

belum
pernah

belum
pernah

Sumber : data primer yang diolah

Hasil wawancara dengan 1 fisioterapi mandiri yang

melakukan pelayanan kesehatan di tempat praktik tidak

berizin di wilayah kota Semarang tersebut adalah sebagai

berikut :
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Tabel 3.2 Hasil Wawancara dengan fisioterapi mandiri yang

membuka pelayanan praktik tanpa izin dari Dinas

Kesehatan Kota Semarang ataupun organisasi

profesi IFI cabang Semarang.

Sumber : data primer yang diolah

Hasil wawancara dengan fisioterapi mandiri yang

melakukan pelayanan Home Care kerumah pasien di wilayah

Kota Semarang tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Hasil Wawancara dengan fisioterapi mandiri Home

Care ke rumah pasien.

Sumber : data primer yang diolah

Keterangan
Pelayanan Fisioterapi Mandiri (Praktik)
F

Surat izin fisioterapi
a, STRF iya
b, SIPF iya
c, SIKF iya

Inform consent tidak
Rekam Medis iya
Komplain dari
pasien

Belum
pernah

Keterangan
Pelayanan Fisioterapi Mandiri (Home Care)

A B C D
Surat izin fisioterapi

a, STRF iya iya iya iya
b, SIPF iya tidak kadaluarsa tidak
c, SIKF tidak tidak tidak tidak

Inform consent iya lisan iya lisan iya lisan iya lisan
Rekam Medis tidak tidak tidak tidak
Komplain dari
pasien

Belum
pernah Pernah pernah pernah
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Keterangan :

Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2013

tentang Dasar - Dasar Puskesmas menyatakan bahwa

pelayanan fisioterapi di Indonesia tidak saja dapat diakses

pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat rujukan, namun

sudah dapat dijumpai pada beberapa fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat dasar/primer termasuk praktik fisioterapi

mandiri.

Adanya praktik fisoterapi mandiri maka dibutuhkan

pengaturan dan penyesuaian agar aksesibilitas dan mutu

pelayanan fisioterapi dapat dipertanggungjawabkan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memenuhi

tuntutan perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Fisioterapi mandiri yang membuka tempat praktik

pelayanan kesehatan dari hasil wawancara ada yang sudah

melakukan inform consent dengan lisan dan melakukan

dokumentasi atau rekam medis namun belum sesuai aturan

rekam medis yang berlaku. Ada satu tempat praktik yang

pernah mendapatkan komplain dari pasien lansia karena luka

bakar akibat modalitas infra red, hal ini disebabkan karena

ada masalah sensibilitas pada pasien lansia tersebut.

Komplain dari pasien dapat di selesaikan secara damai dan
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pasien pun tetap melanjutkan terapi sampai keluhan pasien

menghilang.

Hasil wawancara dengan fisioterapi mandiri yang

melakukan pelayanannya dengan home care sudah

melakukan inform consent secara lisan namun belum

melakukan dokumentasi atau rekam medis secara tercatat.

Menurut mereka tidak sempat melakukan pencatatan dan

yang terpenting pasien merasa puas dengan pelayanan yang

mereka berikan. Komplain yang di sampaikan oleh fisioterapi

mandiri yang melakukan pelayanan home care karena luka

bakar ringan akibat modalitas infra red atau rasa nyeri

berkepanjangan setelah melakukan exercise terapi, selama ini

dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan pasien tidak

pernah mempersalahkan hal tersebut.

Pelayanan fisioterapi mandiri berfokus pada pasien

melalui alur yang dapat diakses secara langsung ataupun

melalui rujukan tenaga kesehatan lain maupun sesama

fisioterapis lainnya, dari hasil pengamatan peneliti sarana

prasarana yang di miliki oleh fisioterapi mandiri yang

melakukan pelayanan dengan membuka tempat praktik sudah

sesuai dengan persyaratan pada Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapi.
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e. Pasien

Pasien merupakan bagian dari anggota masyarakat

yang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

meliputi pelayanan kesehatan dari fisioterapi mandiri.

Pelayanan fisioterapi di tempat praktik mandiri memberikan

pelayanan fisioterapi pada individu dan/atau kelompok berupa

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan dengan

pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai

dengan kompetensi fisioterapis tersebut.

Hasil wawancara dengan pasien yang berkunjung ke

fisioterapi mandiri baik yang melakukan pelayanan praktik

fisioterapi ataupun home care di wilayah kota Semarang

tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Hasil wawancara dengan pasien yang berkunjung ke

fisioterapi mandiri (praktik/home care) di wilayah kota

Semarang.

Pasien
Pelayanan Fisioterapi Mandiri (Praktik/home care)

Inform consent Rekam Medis Komplain
FC iya lisan Iya belum pernah
T iya lisan Iya pernah

HB iya lisan Iya belum pernah
YC iya lisan Iya belum pernah
F Tidak iya Belum pernah
A iya lisan Tidak belum pernah
B iya lisan Tidak pernah
C iya lisan Tidak belum pernah
D iya lisan Tidak pernah
Sumber : data primer yang diolah
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Keterangan :

Fisioterapi mandiri dapat memberikan pelayanan pada

individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Memecahkan

masalah dan kebutuhan kesehatan gerak fungsional tubuh

manusia dengan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi

fisioterapi secara aman, bermutu, efektif dan efisien dengan

pendekatan holistik paripurna, dituntun oleh kode etik,

berbasis bukti, mengacu pada standar/pedoman serta dapat

dipertanggungjawabkan.

Menurut pasien yang berkunjung ke fisioterapi mandiri di

kota Semarang yang melakukan pelayanan kesehatan secara

praktik maupun home care menyatakan bahwa mereka

mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien

secara optimal dan fisioterapi mandiri sebelum melakukan

terapi ada yang selalu menjelaskan tujuan dari

penatalaksanan terapi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Dari hasil wawancara ke pasien fisioterapi mandiri

mayoritas tidak mengetahui bila pelayanan kesehatan yang

pasien terima selalu di catat oleh fisioterapisnya, namun ada

pula yang menyatakan bila setiap bulan sekali selalu

mendapatkan laporan resum perkembangan penyakitnya.

Mayoritas pasien kurang mengerti tentang prosedur

pelayanan fisioterapi yang seharusnya mereka dapatkan saat
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proses pelayanan fisioterapi sehingga bila ada tindakan yang

merugikan misalnya luka bakar akibat modalitas yang

diberikan kepada pasien atau nyeri yang berkepanjangan

akibat exercise yang salah, maka pasien menerima begitu

saja karena itu merupakan suatu hal yang ringan dan mereka

tidak ada keinginan untuk melakukan komplain apalagi

melayangkan tuntutan secara hukum. Semua masalah

tersebut dapat terselesaikan secara kekeluargaan dengan

cukup memberikan penjelasan saja.

B. PEMBAHASAN

4. Pelaksanaan Pelayanan Fisioterapi Mandiri Di Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan

Kota Semarang fisioterapi yang membuka pelayanan praktik

fisioterapi ada 4 tempat, namun dari pihak organisasi profesi

Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota Semarang menyatakan

bahwa yang membuka pelayanan praktik fisioterapi mandiri di kota

Semarang ada 3 tempat dan 1 tempat bukan fisioterapi mandiri

karena milik yayasan. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan

fisioterapi mandiri yang membuka tempat praktik pelayanan

kesehatan ternyata yang resmi berizin hanya ada 2 tempat saja.

Hasil penelitian ini sebenarnya sudah membuktikan bahwa kurang



93

berjalannya kinerja tim pembina dan pengawas yang di tunjuk oleh

Pemerintah.

Fisioterapi mandiri yang melakukan pelayanan kesehatan

dengan home care belum bisa ditentukan jumlahnya, karena

mereka ada yang murni home care ada juga fisioterapi yang

bekerja di suatu Instansi kesehatan dan di luar jam kerjanya

mereka melakukan pelayanan fisioterapi dengan cara home care.

Fisioterapi yang menjadi anggota Ikatan Fisioterapi

Indonesia cabang kota Semarang ada sekitar 300 anggota yang

tersebar di berbagai wilayah seperti Kenadal, Demak, dan sampai

dengan Lasem. Dari 300 anggota yang mempunyai STRF sekitar

90% anggota, dan yang sudah memiliki SIPF sekitar 60%. Saat ini

masih ada sekitar 50 anggota yang dalam proses kepengurusan

SIPF. Anggota yang memiliki SIPF biasanya juga memiliki SIKF

karena dari pihak organisasi profesi Ikatan Fisioterapis Indonesia

cabang kota Semarang selalu disertakan kepengurusannya.

Kebanyakan dari mereka adalah yang bekerja di Instansi

kesehatan karena tuntutan tempat kerja harus mempunyai STR,

SIPF, dan SIKF.

Fisioterapi mandiri yang membuka pelayanan praktik

fisioterapi di Kota Semarang sesuai dengan petunjuk dari Dinas

Kota Semarang ternyata ada yang SIPF nya masih berproses dan

bahkan ada pula yang tidak memiliki SIPF. Menurut pengamatan
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peneliti sebenarnya masih banyak fisioterapi mandiri di Kota

Semarang yang membuka tempat praktik pelayanan kesehatan

fisioterapi dengan dan tanpa SIPF ataupun SIKF, bahkan mereka

ada yang dengan sengaja tidak mengurus izin ke organisasi

ataupun Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Izin tempat praktik fisioterapi mandiri di kota semarang

menurut Dinas Kesehatan Kota Semarang dan organisasi profesi

Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota Semarang adalah

dengan mengajukan permohonan izin ke organisasi profesi Ikatan

Fisioterapis Indonesia cabang kota Semarang kemudian di proses

di Dinas Kota Semarang dan bila sudah sesuai maka diajukan ke

BPPT ( Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ) di kota Semarang,

dengan persyaratan fisioterapinya harus mempunyai STRF, SIPF,

dan SIKF.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 80 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan

Praktik Fisioterapis pada Pasal 13 menyatakan bahwa

“Fisioterapis yang memiliki SIPF atau SIKF dapat melakukan

pelayanan Fisioterapi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa

praktik fisioterapi mandiri, jadi seharusnya tidak ada masalah bila

fisioterapi mandiri membuka praktik pelayanan fisioterapi tanpa

harus mengajukan perizinan ke organisasi ataupun sampai ke

BPPT asalkan fisioterapisnya mempunyai SIPF dan/ SIKF. Namun
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hal ini akan mempersulit organisasi fisioterapi cabang semarang

maupun Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk melakukan

tugasnya dalam memberikan pembinaan dan pengawasan

terhadap pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 80 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan

Praktik Fisioterapis menyatakan bahwa fisioterapi yang dapat

mengurus SIPF adalah lulusan fisioterapi profesi namun peraturan

tersebut juga memberi keringanan yang sebelumnya sudah

memiliki SIPF ataupun SIKF sebelum peraturan tersebut di

sahkan dapat memperpanjangnya sampai dengan tahun 2020.

Dari hasil wawancara dengan ketua organisasi profesi

Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota Semarang menyatakan

selama ini Dinas Kesehatan Kota Semarang tidak

mempermasalahkan hal tersebut, jadi asalkan fisioterapis

mempunyai STRF maka akan diproses perizinan SIPF ataupun

SIKF nya. Dinas Kesehatan Kota Semarang beranggapan di

Indonesia baru ada Institusi pendidikan yang membuka program

pendidikan fisioterapi profesi di tahun ajaran 2016/2017.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai

Konsumen Jasa Di Kota Semarang.

Di kota Semarang hak - hak konsumen atas kesehatan

sudah diatur cukup rinci dalam Undang - Undang antara lain
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Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, dan dalam Undang - Undang tersebut juga mengatur

kewajiban - kewajiban tenaga kesehatan untuk memenuhi hak -

hak konsumen jasa termasuk jasa kesehatan. Dalam memberikan

pelayanan kesehatan, fisioterapi harus memperhatikan harapan -

harapan pasien sebagai konsumen. Harapan - harapan tersebut

antara lain reliability (kehandalan) yaitu pemberian pelayanan

yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan, responsiveness

(daya tanggap) yaitu membantu dan memberikan pelayanan

dengan tanggap tanpa membedakan unsur SARA (Suku, Agama,

Ras, Golongan) konsumen kesehatan, assurance (jaminan) yaitu

jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan serta empathy

(empati) yaitu komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan

pasien sebagai konsumen kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasien dari

fisioterapi mandiri baik yang membuka pelayanan praktik atau

home care dari 9 pasien ada 3 yang menyatakan pernah

menyatakan komplain kepada terapis karena mengalami luka

bakar atau efek bertambahnya nyeri setelah melakukan exercise,

namun hal ini tidak pernah sampai ke ranah hukum.
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fisioterapi mandiri di kota Semarang harus memenuhi hak -

hak pasien sesuai dengan Undang - Undang No. 34 tahun 2009

tentang Kesehatan antara lain :

a. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan

terjangkau.

b. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung

jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang

diperlukan bagi dirinya.

c. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan

edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan

bertanggung jawab.

d. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data

kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan

yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga

kesehatan.

Pemenuhan hak pasien seperti diatas merupakan wujud

dari tanggung jawab dan kewajiban fisioterapis kepada pasiennya,

sehingga pasien merasa terlindungi dari berbagai macam bentuk

pelayanan kesehatan yang di berikan. Kewajiban fisioterapi diatur

di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

80 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik

Fisioterapis yang terdiri dari :
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a. Menghormati hak pasien/klien

b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani

c. Menyimpan rahasia pasien/klien sesuai dengan peraturan

perundang - undangan

d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan

pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan dalam

lingkup tindakan fisioterapi

e. Meminta persetujuan tindakan fisioterapi yang akan

dilakukan

f. Membantu program pemerintah dalam meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat

g. Mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar

prosedur operasional fisioterapis.

Keselamatan pasien adalah hukum yang tinggi “Agroti

salus lex suprema” dengan kata lain pasien merupakan subyek

yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan dan bukan

sekedar obyek, maka dalam menentukan suatu perbuatan tenaga

kesehatan termasuk fisioterapi dapat dikualifisir sebagai melawan

hukum, diperlukan 4 syarat:62

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

c. Bertentangan dengan kesusilaan

62 Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas
Indonesia, hal. 117
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d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati -
hatian.

Asas hukum merupakan norma dasar yang dijabarkan dari

hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal

dari aturan - aturan yang lebih umum.63 Ada beberapa asas

hukum di dalam ilmu kesehatan, yaitu :64

a. “Sa science et sa conscience” artinya ya ilmunya dan ya
hati nuraninya maksud dari pernyataan ini adalah bahwa
kepandaian seorang ahli kesehatan tidak boleh
bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaannya.
Biasanya digunakan pada pengaturan hak - hak dokter,
dimana dokter berhak menolak dilakukannya tindakan
medis jika bertentangan dengan hati nuraninya.

b. “Agroti salus lex suprema” artinya keselamatan pasien
adalah hukum yang tinggi.

c. “Deminimis noncuran lex” artinya hukum tidak mencapuri
hal - hal yang sepele. Hal ini berkaitan dengan kelalaian
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Selama kelalaian
tersebut tidak berdampak merugikan pasien maka hukum
tidak akan menuntut.

d. “Res ipsa liquitur” faktanya telah berbicara. Digunakan di
dalam kasus - kasus malpraktik dimana kelalaian yang
terjadi tidak perlu pembuktian lebih lanjut karena faktanya
terlihat jelas.

Jika tenaga kesehatan fisioterapi terbukti melakukan

kelalaian maka seharusnya dia bertanggung secara hukum dan

secara kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah

sebagai berikut.65

63 Mertokusumo Sudikno, 1986, Mengenal Hukum, Yogyakarta : Liberty, hal : 32
64 Indriyani Alexandra, 2008, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta : Pustaka Book

Publisher, hal. 167
65 Munir Fuady, 2010, PerbuatanMelawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung : Citra

Adiyta Bakti.
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a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan

dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365

KUHPerdata.

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya

unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal

1366 KUHPerdata.

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti

yang sangat terbatas sebgaimana yang diatur dalam

Pasal 1367 KUHPerdata.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata,

maka pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur

kesalahan (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka

perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur

kesalahan sehingga dapat dimintakan pasien tanggung jawabnya

secara hukum jika memenuhi unsur - unsur sebagai berikut:66

a. adanya unsur kesengajaan, atau;

b. adanya unsur kelalaian (negligence, culpa), dan;

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf

(rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht,

membela diri, tidak waras, dan lain - lain.

66 Hamonangan Hutauruk, SH., MH, 2013, appehutauruk.blogspot.co.id/2013/08/unsur-unsur-
perbuatan-melawan-hukum.htmlakses 21 Januari 2017
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Ada dua teori hukum yang menunjang suatu hubungan

antara tenaga kesehatan dengan pasien/klien, yaitu Contract

Theory dan Undertaking Theory, maka di dalam peraturan hukum

yang berlaku di Indonesia juga ditemukan ketentuan yang sesuai

dengan kedua teori tersebut antara lain :67

a. Contract Theory : Dapat didasarkan pada ketentuan
mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH
Perdata, khususnya mengenai perjanjian melakukan jasa
tertentu.

b. Undertaking Theory : Dapat dikonstruksikan sebagai
pemberian bantuan secara sukarela oleh tenaga
professional dan dapat didasarkan pada ketentuan Pasal
1354 Buku III KUH Perdata jo Pasal 53 ayat (2) Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan pada Contract Theory, maka adanya informed

consent merupakan syarat utama yang harus dipenuhi guna

terjadinya suatu kontrak sehingga dapat ditentukan suatu

pengaturan kewajiban kontraktual pelayanan jasa disertai hak dan

tanggungjawabnya. Hal ini informed consent secara tertulis dapat

dijadikan bukti tertulis terjadinya suatu kontrak terapeutik.

Informed consent yang telah dibakukan ini dinamakan

perjanjian standar. Sedangkan bentuk persetujuan untuk “tindakan

medis beresiko tinggi” harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Tindakan medis beresiko tinggi adalah seperti tindakan bedah

atau tindakan invasif lainnya.68

67 Ibid, hal. 85
68 Amri Amir,1997, Bunga Rampai Hukum Kesehatan,  Jakarta : Widya Medik, hal. 29
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Pasien dan fisioterapis merupakan dua subyek hukum

dalam perikatan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban dari

masing - masing pihak. Hubungan ini timbul karena adanya

kesepakatan atau perjanjian sebelum terjadi pelayanan kesehatan

yang di sebut dengan ”inform consent”. Kewajiban  yang  harus

dipenuhi  atau   dilaksanakan  oleh  masing - masing pihak dalam

suatu perikatan disebut prestasi. Rumusan prestasi dalam hukum

perikatan Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal

1234KUHPerdata, yaitu :

a. Memberikan Sesuatu

Contoh konkrit memberikan sesuatu, misalnya :

memberikan suatu benda, memberikan sejumlah uang

untuk membayar harga benda, memberikan pelayanan

kesehatan,  memberikan sejumlah uang untuk membayar

biaya pelayanan kesehatan.

b. Berbuat Sesuatu

Contoh konkrit berbuat sesuatu, misalnya : melakukan

suatu kegiatan untuk membuat suatu benda, melakukan

suatu kegiatan dibidang jasa pelayanan kesehatan.

c. Tidak Berbuat Sesuatu.

Contoh konkrit tidak berbuat sesuatu, misalnya : tidak

berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain, tidak

berbuat sesuatu yang menurut peraturan perundang -
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undangan dilarang, tidak berbuat sesuatu yang dapat

merugikan kesehatan.

Perjanjian atau kesepakatan tersebut dikatakan sah bila

perikatan itu mengikat pada pihak yang membuatnya, sesuai

dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata : Perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi para pihak

yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata : Suatu

perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan

kesepakatan para pihak atau karena alasan yang dinyatakan oleh

Undang - Undang.

Perjanjian antara pasien dan fisioterapi mandiri disebut

dengan “Informed consent”, dan kesepakatan ini dapat dilakukan

secara lisan asalkan ada saksi dan lebih baik dilakukan secara

tertulis. “Informed consent” ini dapat dijadikan bukti terjadinya

suatu kontrak terapeutik. Sehingga dengan demikian apabila salah

satu pihak tidak atau belum memenuhi kewajiban yang timbul dari

kontrak tersebut, maka pihak lainnya yang memiliki bukti dapat

menuntut pemenuhannya didasarkan telah terjadinya suatu

kontrak. Karena perjanjian terapeutik juga berlaku ketentuan -

ketentuan umum dari hukum perikatan sebagaimana yang diatur

di dalam Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Perjanjian terapeutik adalah perikatan yang dilakukan

antara tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan
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hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah

pihak. Dalam suatu perjanjian terapeutik sebagaimana dicantukan

dalam deklarasi helsinki yang penyusunannya berpedoman pada

the nuremberg code yang semula disebut dengan persetujuan

sukarela, dikemukakan mengenai 4 (empat) syarat sahnya

persetujuan yang harus diberikan secara sukarela, yaitu : a)

persetujuan harus diberikan secara sukarela, b) diberikan oleh

yang berwenang dalam hukum, c) diberitahukan, dan d) dipahami.

Perjanjian terapeutik harus dilakukan oleh orang - orang yang

cakap sesuai pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwa

kriteria orang - orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian

menurut Undang - Undang adalah :69

a. Orang yang belum dewasa

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

c. Wanita bersuami

d. Orang yang dilarang oleh Undang - Undang untuk

melakukan perbuatan tertentu.

Apabila perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap

berbuat tersebut kemudian menjadi batal, maka para pihak

haruslah menempatkan seolah - olah perjanjian tersebut tidak

pernah ada. Dan setiap prestasi yang telah diberikan harus

dikembalikan atau dinilai secara wajar.70

69 Triwibowo Cecep, op. cit, hal. 65
70 Ibid, hal. 61



105

Hak - hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan

pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan

ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.

Dan sampai saat ini di kota Semarang belum pernah ada laporan

mengenai kelalaian yang di lakukan oleh fisioterapi mandiri,

karena semua kasus yang di akibatkan oleh kelalaian fisioterapi

mandiri selalu dapat di selesaikan secara kekeluargaan.

Mengenai tuntutan ganti kerugian secara perdata menurut

Pasal 1365 KUH Perdata, pelaku harus mengganti kerugian

sepenuhnya. Akan tetapi terdapat juga suatu ketentuan hukum

yang menentukan bahwa apabila kerugian ditimbulkan karena

kesalahan sendiri, ia harus menanggung kerugian tersebut. Dari

rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak yang dirugikan

cukup membuktikan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat

perbuatan pelaku.

Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan

kesehatan harus memperhatikan asas perlindungan dan kepastian

hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

Untuk memberikan kepastian hukum pada penerima pelayanan

kesehatan (pasien) dalam perlindungan hukum tercantum dalam

Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada

Pasal 56 ayat (1) yang berbunyai : “Setiap orang berhak

menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan
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pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima

dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara

lengkap”, Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak

atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah

dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”, dan

Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi : “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”.

Persetujuan pelayanan kesehatan yang di berikan oleh

pasien kepada fisioterapi mandiri di sebut dengan Informed

consent dan bentuk pelayanannya akan di catat dalam rekam

medis. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh

tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan

termasuk fisioterapi mandiri di kota Semarang sebagai bukti

pelayanan apa saja yang sudah di berikan kepada pasien dan

pasien berhak tahu kondisi kesehatannya, sehingga pasien

merasa terlindungi secara hukum dari segala bentuk pelayanan

praktik fisioterapi.

Hasil wawancara dengan 4 pasien home care menyatakan

bahwa fisioterapisnya tidak melakukan dokumentasi atau rekam

medis, dan ada beberapa fisioterapis yang tidak memberikan
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penjelasan mengenai manfaat pelayanan fisioterapi ”informed

consent” kepada pasien. Pasien sebagai konsumen jasa

pelayanan kesehatan fisioterapi mandiri tidak mengetahui bahwa

tempat yang mereka percaya untuk menangani keluhannya itu

sudah berizin resmi atau tanpa izin.

Fisioterapi mandiri dikota Semarang juga masih banyak

yang belum memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi

merupakan persyaratan resmi dari pemerintah sebagai seorang

fisioterapi mandiri seperti STRF, SIPF, dan SIKF sesuai ketentuan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapi pada Pasal 7

ayat (1) yang menyatakan bahwa “Fisioterapis Profesi atau

Fisioterapis Spesialis yang melakukan praktik Pelayanan

Fisioterapi secara mandiri dan bekerja di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan wajib memiliki SIPF”. Tenaga kesehatan yang tidak

memiliki sertifikat Kompetensi dan Registrasi Tenaga Kesehatan

di larang keras untuk melakukan pelayanan kesehatan karena

dianggap belum berkompeten dan di khawatirkan akan

membahayakan keselamatan pasien yang di tangani. Fisiterapi

mandiri tersebut dapat disebut dengan sengaja melakukan

perbuatan melawan hukum.

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam

konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang - Undang
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Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III

BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan

demi Undang - Undang”, yang berbunyi: “Tiap perbuatan

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain

mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Fisioterapis

Sebagai Fisioterapi Mandiri Di Kota Semarang.

Fisioterapi mandiri sebagai pelaku usaha yang memberikan

pelayanan kesehatan di kota Semarang mempunyai hak - hak

yang harus terpenuhi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik

Fisioterapi antara lain :

a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan

pelayanan Fisioterapi sesuai dengan Standar Profesi

Fisioterapis

b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien

dan/atau keluarganya

c. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kompetensi

d. Menerima imbalan jasa profesi

e. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja

yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Pasien sebagai konsumen jasa fisioterapi mandiri di kota

Semarang juga mempunyai kewajiban memenuhi hak - hak

fisioterapi mandiri seperti halnya memberikan informasi yang

lengkap dan jujur tanpa ada yang disembunyikan, sehingga

fisioterapi mandiri dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat

lebih maksimal sesuai diagnosa penyakit pasien. Dan setelah

pasien menerima pelayanan kesehatan dari fisioterapi mandiri

maka pasien wajib memberikan imbalan jasa sesuai dengan

kesepakatan sebelumnya.

Fisioterapi mandiri di kota Semarang masih banyak yang

belum paham mengenai pentingnya melindungi dirinya secara

hukum, mugkin ini disebabkan belum pernah ada kejadian

wanprestasi (cedera janji) sampai keranah hukum. Setiap kejadian

wanprestasi yang di lakukan oleh tenaga kesehatan fisioterapi

selama ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Wan prestasi ( cedara janji ) dapat dihindari apabila

fisioterapi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan

yang ada, dan sesuai hasil pengamatan peneliti perlindungan

fisioterapi mandiri di kota semarang belum berjalan dengan baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain :

a. Kompetensi fisioterapi mandiri di kota Semarang.

Anggota Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota

Semarang ada sekitar 300 fisioterapis dan yang
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mempunyai SIPF hanya berkisaran 60% nya dan mereka

didominasi oleh fisioterapi yang bekerja di Instansi

kesehatan milik pemerintah ataupun swasta, hal ini

menjelaskan bahwa sebagian fisioterapi mandiri di kota

semarang yang belum mempunyai SIPF atau SIKF. Dari

hasil pengamatan peneliti bahwa dari 9 fisioterapi mandiri

yang peneliti wawancarai ada 8 yang mempunyai STR,

ada 4 fisioterapi yang tidak mempunyai SIPF/SIKF, dan

ada 1 fisioterapis yang masih berproses kepengurusannya

tapi sudah membuka pelayanan praktik fisioterapi mandiri.

Fisioterapi mandiri menurut Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapi pada

Pasal 7 secara singkat menjelaskan bahwa fisioterapi

yang dapat menjadi fisioterapi mandiri minimal

mempunyai serfikat kompetensi STR dan SIPF. Dan

Menurutut Peraturan tersebut, fisioterapi dapat mengurus

Surat Izin Praktek Fisioterapi bila terapis lulusan sebelum

tahun 2013, akan tetapi pada kenyataannya yang tahun

kelulusannya lebih dari tahun tersebut juga tetap di proses

oleh Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota Semarang

selama Dinas Kesehatan Kota Semarang tidak

mempermasalahkan hal tersebut.
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b. Izin praktik fisioterapi mandiri

Menurut keterangan Dinas kota Semarang

fisioterapi yang membuka pelayanan praktik fisioterapi di

kota Semarang yang berizin resmi ada 4 tempat dan

jumlah fisioterapi mandiri yang melakukan pelayanan

home care belum pasti jumlahnya. Dan menurut

keterangan ketua Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang

kota Semarang jumlah fisioterapi mandiri yang membuka

pelayanan praktik fisioterapi yang berizin resmi ada 3 dan

yang melakukan pelayanan home care belum bisa di

pastikan jumlah. Dari hasil penelitian ternyata tempat

praktik pelayanan kesehatan fisioterapi yang berizin resmi

sesuai prosedur Dinas Kesehatan Kota Semarang hanya

ada 2. Hal ini menjelaskan kurangnya pengawasan dari

organisasi fisioterapi cabang kota semarang maupun

Dinas Kesehatan kota Semarang karena data yang

mereka miliki tidak sama dan tidak sesuai dengan kondisi

di lapangan.

c. Standar Operasional Prosedur Fisioterapi

Pelayanan fisioterapi mandiri yang di berikan

kepada pasien harus sesuai dengan standar operasional

yang ada sesuai dengan kasus pasien. Di zaman yang

serba canggih ini juga mempengaruhi daya fikir pasien
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yang semakin maju dan kritis terhadap pelayanan

kesehatan yang mereka terima. Pasien berhak

memberikan tuntutan atau komplain terhadap fisioterapi

yang dianggap pelayanan yang di berikan merugikan

pasien.

Hasil wawancara mengenai komplain dari pasien

peneliti menemukan bahwa selama ini fisioterapis dapat

menanganinya secara damai, karena dari kebanyakan

komplain yang pasien berikan penyebabnya adalah luka

bakar ringan yang diakibatkan oleh salah satu modalitas

yang fisioterapi gunakan. Dan rata - rata pasien di wilayah

Kota Semarang merasa hal tersebut tidak perlu

dipermasalahkan karena luka bakarnya ringan.

Fisioterapis yang melakukan pelayanan kesehatan

sebagai Fisioterapi Mandiri di wilayah Kota Semarang

masih banyak yang kurang memperhatikan standar

operasinal pelayanan yang berlaku di Indonesia

kemungkinan ini dikarenakan masih kurangnya

pengetahuan mereka tentang Peraturan Menteri

Kesehatan yang mengatur profesi fisioterapi mandiri di

Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80

Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan
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Praktik Fisioterapi Pasal 18 menyatakan : (1) Dalam

melaksanakan pelayanan Fisioterapi, Fisioterapis wajib

melakukan pencatatan. (2) Pencatatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima)

tahun. Hal ini menjelaskan bahwa fisioterapi wajib

melakukan dokumentasi “rekam medis”. Rekam medis

juga diatur di dalam Undang - Undang Republik Indonesia

No. 36 tahun 2014 tenatang Tenaga Kesehatan Pasal 70

yang isinya : (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang

melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib

membuat rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan,

(2) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Harus segera

dilengkapi setelah penerima pelayanan kesehatan selesai

menerima pelayanan kesehatan, (3) Setiap rekam medis

penerima pelayanan kesehatan harus dibubuhi nama,

waktu, dan tanda tangan atau paraf tenaga kesehatan

yang memberikan pelayanan atau tindakan, (4) Rekam

medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga

kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dan pimpinan

fasilitas pelayanan kesehatan.
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Rekam medis berisikan Informasi tentang identitas,

diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan

riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal untuk

kepentingan kesehatan pasien namun juga dapat

digunakan untuk memenuhi permintaan aparatur penegak

hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah

pengadilan.

Hasil wawancara menyatakan fisioterapi mandiri

yang sudah melakukan rekam medis hanya dilakukan oleh

fisioterapi mandiri yang membuka tempat praktik

pelayanan kesehatan fisioterapi, sedangkan yang home

care sama sekali tidak melakukan rekam medis sebagai

bukti pelayanan yang sudah diberikan kepada pasien.

Informed consent sebagai tanda persetujuan pasien

menerima pelayanan yang akan mereka terima ternyata

juga belum maksimal dilakukan oleh fisioterapi mandiri

karena hasil wawancara masih ada fisioterapi yang belum

melakukan informed consent. Hal ini sebenarnya

merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008

tentang rekam medis dan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis pada
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pasal 18. Informed consent dan rekam medis

dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku maka tindakan

ini merupakan salah satu wujud memberikan perlindungan

hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dan

fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi mandiri di Kota

Semarang.

Informed consent yang telah dibakukan ini

dinamakan perjanjian standar. Perjanjian yang terdapat

dalam pasal 1313 KUHPerdata secara umum

menyebutkan bahwa suatu hubungan antara 2 orang yang

membuatnya. Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat

berupa suatu perikatan yang mengandung janji - janji atau

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.71 Untuk sahnya

suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang unsur-

unsurnya sebagai berikut :72

a. Adanya kesepakatan dari mereka yang saling
mengikatkan dirinya (toesteming van degenen die
zich verbinden),

b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
(de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan),

c. Mengenai hal tertentu (een bepaald onderwerp),
d. Suatu sebab yang diperbolehkan (eene geoorloof

deoorzaak).

71 Rahman Hasanudin, 2000, Legal Drafting, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 4
72 Johan Nasution Bahder, op. cit. hal. 12
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Hukum perikatan sebagaimana diatur dalam

KUHPerdata, dikenal adanya dua macam perjanjian, yaitu

:73

a. Inspaningsverbintenis, yakni perjanjian upaya,
artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya
upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang
diperjanjikan.

b. Resultaatverbintenis, yakni perjanjian bahwa pihak
yang berjanji akan memberikan suatu resultaat, yaitu
suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang
diperjanjikan.

Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum

karena perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah

pihak (para pihak) mengikat para pihak itu sebagai

Undang - Undang. Hal ini diatur dalam pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata.

Perjanjian antara fisioterapi dengan pasien

termasuk perjanjian inspaningsverbintenis atau perikatan

upaya, sebab dalam konsep ini seorang fisioterapi hanya

berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan

dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan

seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai standar

profesinya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hubungan

hukum antara pasien dan fisioterapi adalah transaksi

terapeutik yaitu sebuah transaksi antara fisioterapi dan

73 Ibid, hal. 30
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pasien dimana masing - masing harus memenuhi syarat -

syarat dalam aturan hukum atau syarat sahnya suatu

perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUH

Perdata. Sedangkan untuk pelaksanaan perjanjian itu

sendiri harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai

dengan ketentuan pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka proses

terhadap kepastian perlindungan hukum bagi pasien dan

tenaga kesehatan yakni di sini adalah fisioterapis terjadi

dengan lahirnya kata sepakat yang disertai dengan

kecakapan untuk bertindak dalam perjanjian dan berlaku

secara sah bagi Undang - Undang.

Berdasarkan dari penjelasan di atas di khawatirkan

bila ada komplain dari pasien seperti luka bakar akibat

salah satu modalitas yang di gunakan, maka fisioterapi

tidak dapat membela diri dengan maksimal karena

dokumen yang dimiliki sangat minim. Dan menurut

Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014

Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa tenaga kesehatan

dalam menjalankan praktinya berhak “memperoleh

pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas

sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan

Profesi, dan Standar Prosedur Operasional”. Jadi tenaga
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kesehatan termasuk fisioterapi mandiri di kota Semarang

yang melanggar peraturan tersebut berarti tidak

mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum.

Seorang fisioterapi mandiri sesuai dengan Undang

- Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 Pasal 58

ayat (1) mempunyai kewajiban “memberikan pelayanan

kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar

Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan

etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima

Pelayanan Kesehatan”. Peraturan tersebut sudah cukup

menjelaskan bahwa fisioterapi mandiri juga harus

mematuhi peraturan tersebut dengan memberikan

pelayanan kesehatan sesuai kompetensi yang di miliki,

dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Standar

Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur

Operasional, dan etika profesi fisioterapi yang berlaku.

Melihat penjelasan diatas sebenarnya fisoterapi mandiri

berpeluang besar terjadinya wanprestasi, namun fisioterapi juga

mempunyai hak Memperoleh jaminan perlindungan terhadap

risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang – undangan terutama Undang -

Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 Pasal 75 yang

berbunyi “Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak
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mendapatkan pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang - undangan. Dan apabila terbukti melakukan

kesalahan maka fisioterapi mandiri harus menyelesaikannya

secara kekeluargaan sesuai dengan Undang - Undang Republik

Indonesia No. 36 tahun 2014 Pasal 78 yang menyatakan bahwa

“Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam

menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada

penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat

kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui

penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang - undangan”.

Akibat perselisihan tersebut tenaga kesehatan ataupun

fisioterapis harus memberikan ganti rugi sesuai hak pasien pada

Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 Pasal 7

yang berbunyi “ Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang

dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan

dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang - undangan.




