
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang HAM, yang

dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah, “Seperangkat hak yang melekat

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan

serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Hak asasi manusia adalah

hak yang melekat pada diri manusia karena kodratnya sebagai manusia. Hak-

hak tersebut diperoleh bukan berdasarkan pemberian dari orang lain atau

pemberian dari negara. Hak asasi diberikan tanpa perbedaan antara satu

individu dengan individu lain. Hak dasar pertama adalah hak untuk hidup

yang membawa konsekuensi adanya hak-hak lain termasuk hak atas

kesehatan.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kesehatan, yang

dimaksud dengan kesehatan adalah, “Keadaan sehat, baik secara fisik, mental,

spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup

produktif secara sosial dan ekonomis.” Dalam rangka mencapai derajat

kesehatan yang optimal dapat diwujudkan melalui penyediaan pelayanan



kesehatan yang memadai bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui

penyediaan pelayanan kesehatan maka setiap orang dapat dengan mudah

mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Pelayanan kesehatan sebagai kumpulan sarana dan prasarana guna

melindungi, menunjang dan meningkatkan kesehatan manusia yang

merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dan mendapatkan perhatian

yuridis.1 Pelayanan kesehatan sebagai hak dasar untuk memperoleh derajat

kesehatan yang optimal bagi setiap manusia. Hak atas pelayanan kesehatan

harus dipenuhi oleh negara sebagai pemangku hak asasi manusia  melalui

realisasi kebijakan terkait penyediaan pelayanan kesehatan sebagai wujud

pemenuhan hak setiap warga negara terhadap pelayanan kesehatan.

Di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hak atas pelayanan kesehatan

merupakan hak dasar yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi terhadap setiap

orang oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini bertanggungjawab

merencanakan, mengatur, menyelenggara, membina dan mengawasi

penyelenggaraan  upaya pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh

semua masyarakat. Pemerintah juga bertanggungjawab atas ketersediaan akses

terhadap fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

1Fredy Tengker, 2007, Hak Pasien, Bandung: Mandar Maju, hal. 58



Setiap orang berhak menikmati standar pelayanan kesehatan tertinggi

yang dapat dijangkau untuk kehidupan manusia yang berderajat. Maka dari

itu, hak atas pelayanan kesehatan  tidak dapat dilanggar atau dicabut oleh

siapapun. Hak atas pelayanan kesehatan harus diwujudkan sesuai dengan cita-

cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang harus dijamin,

karena pelayanan kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap

manusia untuk mencapai kondisi sehat badan dan jiwa yang akan

memungkinkan setiap orang dapat melakukan aktifitas dan karyanya.

Selanjutnya perwujudan hak atas pelayanan kesehatan dapat dilihat dari

sumber daya dalam bidang kesehatan yang tercantum pada Pasal 1 butir 2

Undang-Undang Kesehatan. Dijelaskan bahwa, “yang dimaksud dengan

sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga,

perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas

pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan

upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau

masyarakat.”

Ketentuan hak atas pelayanan kesehatan secara khusus dirumuskan

dalam Pasal 5 Undang-Undang Kesehatan. Dijelaskan bahwa:

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses
atas sumber daya di bidang kesehatan;

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;



(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi
dirinya.”

Hak atas pelayanan kesehatan tidak hanya dapat diartikan sebagai hak

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, akan tetapi harus

menyediakan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memenuhi

standar pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. Pemenuhan

terhadap hak pelayanan kesehatan tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan

fisik tetapi termasuk pelayanan kesehatan jiwa.

Pelayanan kesehatan fisik dan pelayanan kesehatan jiwa harus terpenuhi

secara seimbang untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan

Jiwa, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kesehatan Jiwa.

Dirumuskan bahwa,

“Pelayanan Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan
derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan
masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan
berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau
masyarakat.”

Pelayanan kesehatan jiwa merupakan bagian terpenting dalam pelayanan

kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan

fisik harus terpenuhi secara seimbang. Apabila pelayanan kesehatan jiwa

dapat terpenuhi dengan baik maka setiap individu yang mengalami gangguan

kesehatan jiwa dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan jiwa

sehingga masalah gangguan kesehatan jiwa dapat ditangani. Namun

sebaliknya jika pelayanan kesehatan jiwa tidak terpenuhi dengan baik



akibatnya seseorang dengan kesehatan jiwa terganggu akan sulit mendapatkan

pelayanan kesehatan jiwa sehingga berkembang mengalami gangguan jiwa.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Kesehatan Jiwa disebutkan bahwa:

“Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah
orang yang mengalami ganggguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan
yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan
perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaaan dan
hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”

ODGJ sebagai bagian dari masyarakat Indonesia mempunyai hak yang

sama untuk mencapai segala aspek kehidupan, termasuk hak atas pelayanan

kesehatan yang setinggi-tingginya. Secara hukum ODGJ dilindungi oleh

Undang-Undang sebagaimana yang tertuang di dalam berbagai peraturan

perundang-undangan. Akan tetapi faktanya, ODGJ cenderung kurang

mendapatkan perhatian dari masyarakat atau negara. Pemenuhan hak atas

pelayanan kesehatan bagi ODGJ masih jauh dari harapan.

Masih terdapat perlakuan diskriminasi dan segala bentuk pelanggaran

hak yang dilakukan terhadap ODGJ. Adanya sikap-sikap penolakan,

penyangkalan dan disisihkan oleh pihak keluarga maupun masyarakat. ODGJ

dianggap akan merugikan orang lain, sebagai orang yang tidak bisa berpikir

dan tidak bisa berperilaku dengan baik, pengganggu ketenangan, sebagai

manusia yang tidak mempunyai martabat, misalnya menyebut ODGJ dengan

sebutan orang gila, sehingga dijauhi dan diasingkan baik dalam kehidupan

keluarga atau masyarakat.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 (Riskesdas) di

Indonesia menunjukan prevalensi gangguan jiwa mencapai sekitar 400.000



orang atau sebanyak 1,7 per 1000 penduduk. Prevalensi jumlah gangguan jiwa

tertinggi berada di Dareah Istimewa Yogyakarta. DIY memiliki prevalensi

gangguan jiwa 2,7 per mil. Dari data yang ada dapat diperkirakan ada dua

sampai tiga penderita gangguan jiwa di antara 1.000 penduduk DIY. Total

jumlah penderita gangguan jiwa di DIY diperkirakan mencapai 9.862 orang.2

Penyebab tingginya jumlah ODGJ di DIY adalah karena faktor bancana alam

yang terjadi di DIY, khususnya Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo

sebagai wilayah yang sering terjadi bencana alam yaitu gempa bumi dan

banjir. Selain itu tingginya jumlah ODGJ  juga disebabkan oleh beberapa hal

diantaranya adalah gaya hidup, budaya, lahan pekerjaan yang tidak memadai

untuk menampung lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang kian terus

bertambah, hal ini menjadi salah satu kontributor yang memicu terjadinya

stress atau gangguan jiwa di DIY.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang memiliki

fasilitas pelayanan kesehatan cukup lengkap. Dalam praktiknya masih

ditemukan banyak kendala. Fasilitas pelayanan kesehatan jiwa belum

terpenuhi secara merata di seluruh Indonesia. Hanya ada sekitar 48 Rumah

Sakit Jiwa di 26 provinsi. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri hanya ada 1

Rumah Sakit Jiwa untuk lima Kabupaten. Sehingga pelayanan kesehatan pada

ODGJ hanya ditangani oleh satu Rumah Sakit tersebut, sementara fasilitas

pelayanan kesehatan lain belum semuanya menyediakan layanan kesehatan

jiwa. Pelayanan kesehatan jiwa sebagian besar masih diberikan oleh dokter

2Balitbang Kesehatan, 2013, Laporan Riset Kesehatan Dasar, Jakarta: Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia



umum dan hanya sebagian kecil yang ditangani oleh dokter spesialis

kesehatan jiwa. Hal ini terjadi karena kurangnya jumlah tenaga khusus

kesehatan jiwa. Kendala dalam layanan non medis antara lain tidak

tersebarnya tenaga non medis secara merata diseluruh daerah.3

Kondisi ini jelas tidak memberikan keadilan bagi ODGJ. Sebagai warga

negara ODGJ memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya.

ODGJ berhak atas hidup yang membawa konsekuensi adanya hak-hak lain

termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Apabila hak atas pelayanan kesehatan

bagi ODGJ terpenuhi, maka ODGJ dapat kembali menjadi sehat baik secara

fisik maupun jiwa. Sehingga ODGJ dapat hidup setara dengan masyarakat

pada umumnya, dan dapat berkarya untuk memberikan kontribusi sesuai

dengan kemampuannya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat. Maka

dari itu, negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia harus

melaksanakan kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

ODGJ.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan

pengayoman terhadap hak asasi manusai (HAM) yang dirugikan oleh orang

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.4 Sesuai pengertian perlindungan

hukum tersebut, maka suatu perlindungan hukum harus diberikan oleh

pemerintah terhadap ODGJ dalam bentuk peraturan dan kebijakan tentang

kesehatan yang harus direalisasikan di lapangan, yaitu melalui penyediaan

3Yosep Adi Prasetyo, Mewujudkan Pemenuhan HAM ODMK, 2009, Jurnal HAM Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia, Vol. 6, No. 26, hal 44 - 45

4Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 53



pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ. Sehingga dapat memberikan suatu

keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali termasuk bagi ODGJ dalam

pemenuhan perlindungan hak atas pelayanan kesehatannya.

Penelitian tentang gangguan jiwa pernah dilakukan oleh Rudy Widiyanto.

Dalam penelitian tesisnya meneliti tentang “Tanggung Jawab Hukum Rumah

Sakit Terhadap Tindakan Pengikatan (Fiksasi) Pada Penderita Gangguan Jiwa

Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dokter Amino Gondohutomo Semarang.”

Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah tindakan pengikatan dapat

dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum yang melanggar hak-

hak pasien gangguan jiwa di rumah sakit tersebut serta bagaimana tanggung

jawab hukum atas tindakan pengikatan tersebut.5 Persamaan dalam penelitian

ini adalah sama-sama meneliti pada pasien ODGJ sebagai obyek penelitian

dari perspektif hukum. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti lebih

fokus mengkaji tanggung jawab hukum rumah sakit. Sedangkan penelitian

yang akan dilakukan ini, mengkaji perlindungan hak atas pelayanan kesehatan

pada ODGJ mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan jiwa, tenaga kesehatan

jiwa dan perbekalan kesehatan jiwa di DIY.

Penelitian tentang gangguan jiwa juga pernah dilakukan oleh Linda

Handayani tentang “Faktor Resiko Kejadian Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa

Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta.” Persamaan dalam penelitian ini adalah

sama-sama meneliti pada pasien ODGJ sebagai obyek penelitian. Sedangkan

perbedaan dalam penelitian ini adalah hanya meneliti dari perspektif kesehatan

5Rudy Widiyanto, 2012, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Pengikatan
(Fiksasi) Pada Penderita Gangguan Jiwa Daerah Dokter Amino Gondohutomo, Semarang: Tesis
Progam Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Unika Soegijapranana



yaitu untuk mengetahui faktor resiko terjadinya skizofrenia pada pasien rawat

inap di Rumah Sakit Jiwa Grasia DIY.6 Peneliti tidak meneliti dari sisi hukum

kesehatan. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian dari sisi perlindungan hak

pelayanan kesehatan ODGJ di DIY.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

tentang, “Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan

Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.”

B. PEMBATASAN MASALAH

Masalah pada penelitian ini dibatasi pada hak atas pelayanan kesehatan

ODGJ di DIY yang meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah

dijangkau, hak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar

pelayanan kesehatan jiwa, dan hak mendapatkan jaminan atas ketersediaan

obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas rumusan masalah pada

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang hak atas pelayanan kesehatan bagi orang

dengan gangguan jiwa?

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak pelayanan kesehatan bagi orang

dengan gangguan jiwa di DIY?

6Linda Handayani, Febriani, Aprilia Rahmadani, Azidanti Saufi, Faktor Resiko Kejadian
Skizofrenia di Rumah Sakit Iiwa Grasia DIY, Universitas Ahmad Dahlan, Volume 13, No 2. 135-
148, ISSN 1693-723



3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak

pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa di DIY?

D. TUJUAN PENELITIAN

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan yang akan

dicapai pada penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang pengaturan hak atas pelayanan

kesehatan orang dengan gangguan jiwa.

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perlindungan hak

pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa di DIY.

3. Untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan perlindungan hak pelayanan kesehatan orang dengan

gangguan jiwa di DIY.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan dan

menambah pengetahuan tentang perlindungan hak atas pelayanan

kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa serta dapat dijadikan sebagai

dasar untuk penelitian selanjutnya tentunya dengan topik yang berbeda

ataupun penelitian tentang hak asasi lainya.



2. Manfaat praktis

a. Bagi Penentu Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi

dalam penyusunan kebijakan serta realisasi melalui perwujudan

pengadaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan obat-obatan bagi

orang dengan gangguan jiwa kepada Pemerintah DIY dalam upaya

perlindungan hak atas pelayanan kesehatan orang dengan gangguan

jiwa.

b. Bagi Penyelenggara Pelayanan Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua

penyelenggara pelayanan kesehatan untuk mengadakan dan

menyediakan pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa,

mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan primer sampai fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat rujukan. Sehingga orang dengan

gangguan jiwa dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan

jiwa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi

masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang

perlindungan hak atas pelayanan kesehatan bagi orang dengan

gangguan jiwa, sehingga membantu mengurangi perlakuan stigma dan

tindakan yang salah terhadap orang dengan gangguan jiwa serta hak

pelayanan kesehatannya terpenuhi.



F. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Konesp

Permasalahan
1. Pengaturan hak atas pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa
2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa di DIY.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi

orang dengan gangguan jiwa di DIY.

UUD 1945
Pasal 28H Ayat (1)

UU HAM Nomor
39 Tahun 1999

UU Kesehatan
Nomor 36 Tahun

2009

Hak atas pelayanan Kesehatan

Perlindungan Hak Pelayanan Kesehatan
ODGJ di DIY

UU Kesehatan Jiwa
Nomor 18 Tahun 2014

- PMK Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- PMK Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Indonesia Sehat

Dengan Pendekatan Keluarga (PIS.PK)
- PERGUB DIY Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan

Pemasungan

Terpenuhinya hak atas pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa

Upaya Pelayanan Kesehatan:
- Promotif
- Preventif
- Kuratif
- Rehabilitatif

Kesehatan Jiwa



2. Kerangka Teori

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri

setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena

kodratnya sebagai manusia. Hak asasi manusia ada sejak manusia berada

di dalam kandungan. Oleh karena itu tidak ada satu orangpun di dunia

yang dapat mencabut atau merampas hak asasi manusia setiap orang. Hak

dasar pertama adalah hak untuk hidup yang membawa konsekuensi adanya

hak-hak lain termasuk hak atas pelayanan kesehatan.

Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang dalam

memperoleh pelayanan kesehatan yang diwujudkan melalui penyediaan

fasilitas kesehatan yang baik dan mudah dijangkau, adanya tenaga

kesehatan yang kompetensi di bidangnya serta tersedianya perbekalan

kesehatan seperti obat-obatan. Hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak

dasar setiap orang yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai derajat

kesehatan yang optimal melalui penyediaan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan merupakan segala kegiatan atau upaya yang

diselenggarakan dalam rangka meningkatkan dan memelihara kesehatan,

mencegah penyakit dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan

penyakit agar dapat kembali ke masyarakat. Upaya pemenuhan hak atas

pelayanan kesehatan tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan fisik

tetapi harus meliputi semua jenis pelayanan kesehatan termasuk pelayanan

kesehatan jiwa. Pelayanan kesehatan fisik dan pelayanan kesehatan jiwa



harus dipenuhi secara seimbang untuk mencapai derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Kesehatan Jiwa,

pengertian kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seseorang individu dapat

berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu

tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat

bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk

komunitasnya. Kesehatan jiwa merupakan bagian yang sangat penting

dalam setiap kehidupan manusia. Kesehatan jiwa sebagai salah satu tolak

ukur dalam meningkatkan derajat kesehatan setiap orang. Kesehatan jiwa

yang baik dapat membuat seseorang mampu berfikir dan bertingkah laku

dengan benar baik secara psikologis maupun secara fisik. Seseorang

dengan fisik yang sehat namun tidak sehat secara psikologi maka tidak

dapat melakukan segala kegiatan sebagai manusia seutuhnya. Begitu pula

sebaliknya, seseorang yang kesehatan jiwanya terganggu dapat

dikategorikan sebagai orang dengan gangguan jiwa.

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014

tentang Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya

disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran,

perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan

gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat

menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang

sebagai manusia.



ODGJ mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan

kesehatan. Negara dalam hal ini Pemerintah sebagai pemangku kewajiban

hak asasi manusia harus menjalankan tanggung jawabnya dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap semua hak asasi manusia

(HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

oleh hukum7 termasuk bagi ODGJ. Pemerintah harus mewujudkan

perlindungan hak atas pelayanan kesehatan bagi ODGJ sebagai salah satu

hak asasi setiap manusia melalui penyediaan pelayanan kesehatan jiwa.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk

menganalisis dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya

seluruh struktur institusional hukum.8 Pada penelitian yuridis sosiologis,

maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian

dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode logika induktif yang berangkat dari

fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasi menjadi

ketentuan umum.9

7Sarjipto Rahardjo, op.cit., hal. 53
8Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.
73

9Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 123



Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang asas-

asas hukum, norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak atas pelayanan

kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pendekatan

sosiologis dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pelaksanaan hak

atas pelayanan kesehatan pada ODGJ di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif analitik

adalah menggambarkan frekuensi terjadinya gejala hukum atau peristiwa

hukum atau karateristik gejala hukum atau frekuensi adanya hubungan

hukum antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang

lainnya.10

Dalam penelitian ini yaitu mengkaji perlindungan hak atas pelayanan

kesehatan ODGJ di Daerah Istimewa Yogyakarta, ketentuan

pengaturannya, pelaksanaan di lapangan serta faktor-faktor yang

mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Kemudian dibahas atau dianalisis

berdasarkan ilmu dan teori-teori, atau pendapat peneliti sendiri untuk

kemudian menyimpulkannya.

10Agnes Widanti, Endang Wahyati Y, Trihoni Nalesti Dewi, Hermawan Pancasiwi, 2015, Petujuk
Penulisan Usulan dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan,
Unika Soegijapranata Semarang, hal. 8



3. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pemberian arti dari konsep-konsep

yang dipakai dalam penelitian.11 Definisi operasional dari variabel dalam

penelitian ini adalah:

a. Hak pelayanan kesehatan adalah hak untuk mendapatkan fasilitas

kesehatan, tenaga kesehatan dan perbekalan kesehatan dalam bidang

kesehatan jiwa.

b. ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan jiwa dalam pikiran,

perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan

gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat

menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi

orang sebagai manusia.

c. Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap ODGJ

melalui peraturan, kebijakan dan realisasi atas hak pelayanan

kesehatan ODGJ sehingga dapat menikmati semua hak-hak yang

diberikan oleh hukum.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik

melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak

11Rianto Adi, 2004, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hal. 37



resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.12 Dalam penelitian ini data

primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

DIY, Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Direktur Rumah Sakit

Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul, Kepala Puskesmas

Mergangsan Kota Yogyakarta dan Keluarga dari ODGJ.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan

perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:13

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim.14 Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia;

c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

12Zainudi Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106
13Ibid
14Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 141



d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan

Jiwa;

e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan

Keluarga (PIS-PK);

g) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Gelandangan Dan Pengemis

h) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81

Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan

pengadilan.15 Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

penelitian adalah berbagai literatur tentang HAM, hukum

kesehatan, kesehatan jiwa, pengantar ilmu hukum, serta jurnal dan

hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

15Ibid



3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah

bahan-bahan yang dapat memberikan informasi terkait bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa

Indonesia dan Kamus Hukum, data profil Dinas Kesehatan DIY,

data profil RSUD Senopati Bantul, data profil RSJ Grhasia dan

data profil Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Penelitian studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder,

melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi,

publikasi, dan hasil penelitian16 terkait data perlindungan hak

pelayanan kesehatan bagi ODGJ di DIY.

b. Studi Lapangan

Penelitian studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer.

Dalam studi ini peneliti datang langsung ke lapangan melalui

wawancara. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara

langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan

informasi. Dalam wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar

pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan secara bebas terpimpin,

16 Zainudi Ali, op.cit., hal 107



sehingga peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan terkait data

perlindungan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ di DIY.

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada beberapa

informan. Informan dalam penelitian ini yaitu:

1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY

2) Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia

3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul

4) Kepala Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta

5) Keluarga dari ODGJ

6. Lokasi Penelitian dan Metode Sampling

Lokasi penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi

dalam penelitian ini adalah semua fasilitas pelayanan kesehatan

pemerintah yang melayani pasien ODGJ di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun teknik dan/atau cara penentuan sampel dalam penelitian ini adalah

Non Probability Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis Non Probability

Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling.

Teknik Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang

dilakukan dengan memilih satuan sampling atas dasar pertimbangan

tertentu atau pertimbangan sekelompok pakar di bidang ilmu yang sedang

diteliti. Maka sampel dalam penelitian ini adalah tiga fasilitas pelayanan

kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ, yaitu



Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan

Senopati Bantul dan Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta. Adapun

yang menjadi pertimbangan penentuan sampel penelitian tersebut yaitu

Rumah Sakit Jiwa Grhasia sebagai satu-satunya Rumah Sakit Khusus Jiwa

Pusat Rujukan dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan DIY. Sedangkan

penentuan RSUD Panembahan Senopati Bantul sebagai salah satu sampel

yang diteliti dalam penelitian ini karena Bantul merupakan Kabupaten

yang memiliki jumlah ODGJ yang paling tinggi di DIY dan telah

menyediakan pelayanan kesehatan jiwa. Sehingga dengan jumlah ODGJ

yang banyak tersebut apakah RSUD Panembahan Senopati Bantul sudah

menyediakan pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai untuk menangani

ODGJ yang banyak tersebut. Kemudian pertimbangan Puskesmas

Mergangsan sebagai salah satu sampel dalam penelitian ini untuk

mengetahui dengan jumlah ODGJ yang paling sedikit di Kota Yogykarta

apakah penanganannya telah sesuai sehingga ODGJ di Kota Yogykarta

lebih sedikit dibanding Kabupaten lain di DIY terutama difasilitas

pelayanan kesehatan dasar.

7. Metode Penyajian Data

Pada metode penyajian data, sesudah data primer dan data sekunder

diperoleh, kemudian diperiksa kembali untuk mengetahui apakah data

yang didapatkan tersebut sudah sesuai dengan fakta yang ada sehingga

kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, untuk kemudian dapat

dilakukan pengolahan dengan pendekatan kualitatif. Hasil pengolahan data



disusun secara sistematis kemudian disajikan dalam bentuk teks kalimat.

Dalam penelitian ini data perlindungan hak pelayanan kesehatan ODGJ di

Daerah Istimewa Yogyakarta, akan disajikan dalam bentuk teks kalimat

atau narasi dilengkapi dengan gambar dan data pendukung lainnya.

8. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis

kualitatif adalah analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan atau

angka atau kuantitas. Analisis ini dilakukan untuk membangun

pengetahuan melalui pemahaman suatu fenomena dan penemuan unsur-

unsur yang belum ada dalam teori yang berlaku.17

Dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui

perlindungan hak atas pelayanan kesehatan bagi ODGJ. Peneliti

menganalisis data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan

informan, kemudian dihubungkan dengan data sekunder. Setelah analisis

data selesai, maka hasil analisis data tersebut akan disajikan dalam bentuk

narasi. Hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan

jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. RENCANA PENYAJIAN TESIS

Rencana penyajian tesis berisi tentang sistematika penulisan tesis sehingga

mampu menggambarkan alur dari penelitian. Rencana penyajian tesis terdiri

atas empat BAB yaitu:

17Agnes Widanti, Endang Wahyati Y, Trihoni Nalesti Dewi, Hermawan Pancasiwi, op.cit., hal 10



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berkaitan

dengan judul penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat teori-teori tentang Hak Asasi Manusia, Hak pelayanan

kesehatan, kesehatan jiwa, fasilitas kesehatan, perlindungan hukum, serta

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan yang

berkaitan dengan perlindungan hak pelayanan kesehatan ODGJ, pelaksanaan

pelayanan kesehatan jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta faktor-faktor

yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak pelayanan kesehatan

ODGJ.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari

temuan dalam penelitian. Selanjutnya pada bagian akhir dilengkapi dengan

daftar pustaka dan lampiran.


