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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai

Konsumen Jasa Dan Fisioterapis Dalam Pelayanan Fisioterapi Mandiri

Di Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelayanan Fisioterapi Mandiri di kota Semarang sudah diatur di

dalam aturan perundangan antara lain :

a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen.

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.
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g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65

tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi.

Pelaksanaan pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang

masih ada ketidak kesesuaian dengan peraturan perundangan di

atas seperti :

a. Masih banyak fisioterapi mandiri yang belum mengurus

perizinan tempat praktik nya sesuai dengan aturan hukum

di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian

menyatakan bahwa fisioterapis yang membuka tempat

pelayanan praktik fisioterapi mandiri menurut keterangan

Dinas Kota Semarang ada 4, dan menurut ketua Ikatan

Fisioterapis Indonesia cabang kota Semarang ada 3, akan

tetapi dari hasil penelitian ternyata yang resmi berizin hanya

ada 2 fisioterapi mandiri. Fisioterapi mandiri yang membuka

tempat praktik pelayanan kesehatan fisioterapi di kota

Semarang masih banyak yang belum mengurus izin resmi,

dan hal ini merupakan pelanggaran Peraturan Menteri

Kesehatan No. 80 tahun 2013 pada pasal 15 yang

menyatakan bahwa : ayat (1) Fisioterapis yang akan

melakukan pelayanan fisioterapi secara mandiri harus

memenuhi persyaratan sarana, dan peralatan sesuai

dengan kebutuhan pelayanan fisioterapi, ayat (2) Sarana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ruang praktik
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yang terdiri dari ruang intervensi, ruang tunggu, dan kamar

mandi/WC yang memenuhi persyaratan kesehatan, ayat (3)

Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

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. Dan kepengurusan izin ini melalui

rekomendasi dari organisasi IFI, DINKES, dan yang

mengeluarkan perizinan tempat praktik fisioterapi mandiri

adalah BPPT ( Badan Pelayanan Perizinan Terpadu).

b. Fisioterapis yang memilih berprofesi sebagai fisioterapi

mandiri di kota Semarang masih banyak yang belum

memiliki sertifikat kompetensi seperti SIPF dan SIKF,

Padahal sertifikat ini menjadi syarat utama untuk menjadi

seorang fisioterapi mandiri. Persyaratan ini juga diatur di

dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 46 yang

berbunyi : ayat (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang

menjalankan praktik dibidang pelayanan kesehatan wajib

memiliki izin, ayat (2) Izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.
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c. Fisioterapi mandiri di kita Semarang masih banyak yang

belum melakukan inform consent dan rekam medis sebagai

tanda persetujuan pelayanan fisioterapi dan sebagai

dokumentasi pelayanan fisioterapi yang telah diberikan.

Seharusnya seorang fisioterapi mandiri dalam melaksanakan

pelayanan kesehatan wajib mentaati peraturan, dan ternyata dalam

pelaksanaannya ada beberapa hal yang dapat menghambat

pelaksanaannya antara lain :

a. Kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Kesehatan Kota

Semarang.

b. Kurangnya pengawasan dari pihak orgnisasi profesi Ikatan

Fisioterapi Indonesia cabang kota Semarang.

c. Kurangnya pemahaman fisioterapi mandiri mengenai

standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar

prosedur operasional yang ditetapkan.

d. Kurangnya pengetahuan masyarakat atau pasien tentang

profesi fisioterapi.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai

konsumen jasa pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang

masih belum terlaksana dengan baik, terbukti masih banyak hak -

hak pasien yang belum terpenuhi antara lain :

a. Pasien belum mendapatkan pelayanan yang aman karena

fisioterapi mandiri di kota Semarang masih banyak yang
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belum memiliki surat kompetensi seperti STRF, SIPF, dan

SIKF berani melakukan pelayanan praktik fisioterapi.

b. Pasien belum mendapatkan informasi dan edukasi tentang

kesehatan yang bertanggung jawab melalui inform consent.

c. Pasien belum memperoleh informasi tentang data kesehatan

dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang sudah

diterimanya dari fisioterapi mandiri karena fisioterapi mandiri

masih banyak yang tidak melakukan rekam medis tentang

pasien.

3. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap fisioterapis sebagai

fisioterapi mandiri di kota Semarang masih belum terlaksana

dengan baik antara lain :

a. Terbukti masih banyak fisioterapi lulusan Diploma tiga

maupun Diploma empat yang lulus setelah Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 tahun

2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik

Fisioterapis di sahkan, masih tetap dilayani pembuatan SIPF

maupun SIKF oleh organisasi Ikatan Fisioterapis Indonesia

cabang kota Semarang dan Dinas Kesehatan Kota

Semarang asalkan fisioterapis tersebut memiliki STR.

b. Masih banyak fioterapi mandiri di kota Semarang yang

membuka tempat pelayanan praktik fisioterapi belum
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mengurus izin secara legal sesuai dengan peraturan yang

sudah ada.

c. Masih banyak ditemukan fisioterapi mandiri yang belum

melaksanakan standar prosedur pelayanan kesehatan

dengan baik karena masih ditemukan fisioterapi mandiri

yang tidak melakukan inform consent dan rekam medis.

B. SARAN

1. Saran ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang

Berdasarkan peraturan kesehatan yang sudah ada, Dinas

Kesehatan Kota Semarang mempunyai kewenangan untuk

melakukan pengawasan terhadap praktik fisioterapi mandiri di

kota Semarang. Dan karena keterbatasan tenaga kerja sehingga

pengawasan terhadap fisioterapi mandiri di kota Semarang

menjadi melemah.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan banyaknya

fisioterapi yang tidak mempunyai sertifikat kompensi sebagai

fisioterapi mandiri, maka apapun lalasannya Dinas Kesehatan

Kota Semarang tetap melakukan tugasnya sesuai dengan Undang

- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang

Tenaga Kesehatan Pasal 80 yang berbunyi : “Pemerintah dan

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan

kepada Tenaga Kesehatan dengan melibatkan konsil masing -
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masing Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai dengan

kewenangannya. Dan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 80

tahun 2013 Tentang Penyenggaraan Pekerjaan Dan Praktik

Fisioterapi pada Pasal 21 yang menyatakan bahwa “Menteri,

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,

MTKI, dan MTKP melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap pekerjaan dan praktik Fisioterapis dengan

mengikutsertakan Organisasi Profesi”.

Diharapkan Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Fisioterapi Mandiri di area kota Semarang dan lebih menekankan

kepada pemenuhan persyaratannya dengan cara terjun langsung

ke lapangan. Dan apabila dalam pengawasannya ditemukannya

fisioterapi mandiri yang tempat praktik pelayanan kesehatannya

tidak berizin, atau yang melanggar Standar Profesi, Standar

Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional, maka

wajib diberikan sanksi sesuai dengan Undang - Undang Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 82 yang menyatakan bahwa: ayat (1) “Setiap Tenaga

Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 47, Pasal

52 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (I), Pasal 59 ayat (1),

Pasal 62 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 70

ayat (1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1)
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dikenai sanksi administratif”, ayat (2) “Setiap Fasilitas Pelayanan

Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat l2),

Pasal 53 ayat (1), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 74 dikenai sanksi

administratif”, ayat (3) “Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,

dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan

kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Tenaga

Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”, ayat (4) Sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa : a. teguran

lisan; b. peringatan tertulis; c. denda adminstratif; dan/atau d.

pencabutan izin.

2. Saran ditujukan kepada Organisasi Fisioterapi Cabang Semarang

a. Organisasi Fisioterapi Cabang Semarang diharapkan selalu

melakukan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hukum

terhadap diri fisioterapi maupun pasiennya dengan

menekankan pentingnya kelengkapan surat - surat ( STRF,

SIPF, dan SIKF), dokumentasi pelayanan kesehatan seperti

inform consent dan rekam medis dalam pelayanan fisioterapi

mandiri dan memberikan sanksi bila dokumentasi tersebut tidak

terpenuhi.

b. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 38 yang bahwa

dalam menjalankan tugasnya, konsil masing - masing Tenaga
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Kesehatan (organisasi IFI ) mempunyai wewenang : ayat (1) a.

menyetujui atau menolak permohonan Registrasi Tenaga

Kesehatan; b. menerbitkan atau mencabut STR; c. menyelidiki

dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran

disiplin profesi Tenaga Kesehatan; d. menetapkan dan

memberikan sanksi disiplin profesi Tenaga Kesehatan; dan e.

memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi

pendidikan Tenaga Kesehatan. Dengan berpedoman dengan

peraturan tersebut diharapkan Organisasi Fisioterapi Cabang

Semarang melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Fisioterapi Mandiri yang membuka tempat

praktik pelayanan fisioterapi di area Kota Semarang supaya

lebih menekankan kepada pemenuhan persyaratan secara

legal sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dan

menerapkan saksi, meningkatkan fungsi monitoring dan

mengevaluasi sosialisasi terkait tanggungjawab hukum

fisioterapi mandiri di kota Semarang.

3. Saran ditujukan kepada fisioterapi mandiri di kota Semarang.

Berdasarkan peraturan yang sudah ada di harapkan

fisioterapi mandiri memperhatikan perlindungan hukum terhadap

pasien selaku konsumen jasa dan diri sendiri dalam pelayanan

fisioterapi mandiri di kota Semarang dengan mematuhi prosedur

yang sudah di tetapkan.
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Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dan

fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang

belum terlaksana dengan baik, Dengan ditemukannya bukti - bukti

pelanggaran yang di antaranya adalah  Tidak memiliki sertifikat

kompetensi STRF, SIPF, dan SIKF, tidak memiliki ijin tempat

praktik secara resmi, dan di temukannya fisioterapi mandiri yang

belum melakukan inform consent dan rekam medis. Hal ini

merupakan pelanggaran Undang - Undang terutama No. 36 tahun

2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 58, 62, 66, 68, dan

70. Pelanggaran tersebut dapat membahayakan kondisi pasien

sebagai konsumen jasa fisioterapi mandiri di kota Semarang.

Secara yuridis fisioterapi mandiri yang melakukan

pelanggaran tersebut dengan sengaja maka fisioterapisnya tidak

mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum sebab

menurut Undang - Undang No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga

Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam

menjalankan praktik berhak memperoleh pelindungan hukum

sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi,

Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

Dan pasien yang di rugikan berhak mendapatkan ganti rugi sesuai

dengan peraturan perundang - undangan.




