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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang

kesehatan,merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh,

usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik

maupun non-fisik.1“Upaya kesehatanbisa di pengaruhi oleh faktor

lingkungan sosial budaya, termasuk ekonomi, lingkungan fisik dan

biologis yang bersifat dinamis dan komplek”.2 Semua faktor tersebut

berdampak pada kualitas hidup kesehatan manusia.

Foktor ekonomi seseorang memegang peranan penting dalam

memenuhi kebutuhan pemeliharaan kesehatan, “namun karena sifat

pelayanan kesehatan yang tidak pasti waktu dan besarannya, maka

kebanyakan orang tidak mampu mengeluarkan dana untuk memenuhi

seluruh kebutuhan medisnya”.3Untukmemenuhi kebutuhan medisnya

sekarang banyak masyarakat yang mulai memikirkan tentang manfaat

yang ditawarkan oleh pertanggungan Asuransi. Pengertian

Asuransidirumuskan pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang

Nomor40Tahun2014 tentang PerAsuransianmenyatakan bahwa:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaituperusahaan
Asuransi dan pemegang polis, yang menjadidasar bagi

1Bahder Johan Nasution, 2013, Hukum Kesehatan Pertanggungjawab Dokter, Jakarta:
PT Rineka cipta, hal.1-2
2Ibid, hal. 2
3 Gemala R.Hatta,et al, 2010, Pedoman Menejemen Informasi Kesehatan di Sarana
Pelayanan Kesehatan, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), hal. 21
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penerimaan premi oleh perusahaan Asuransisebagai imbalan
untuk:
a. memberikan penggantian kepada tertanggung

ataupemegang polis karena kerugian, kerusakan, biayayang
timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkindiderita tertanggung atau
pemegang polis karenaterjadinya suatu peristiwa yang tidak
pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada
meninggalnya tertanggung atau pembayaran yangdidasarkan
pada hidupnya tertanggung denganmanfaat yang besarnya
telah ditetapkan dan/ataudidasarkan pada hasil pengelolaan
dana.4

Dalam hal pasien mengikuti program jaminan Asuransi, pasien

mengadakan perjanjian dengan perusahaan Asuransi. Yang mana

perjanjian tersebut mempunyai maksud agar memberikan

perlindungan atas kerugian yang mungkin dialami oleh seseorang

dikemudian hari. Dengan kata lain, lembaga Asuransi mengambil alih

risiko yang akan dihadapi seseorang di kemudian hari sesuai kontrak

yang dilakukan, dengan konsekuensi tertanggung harus membayar

sejumlah uang sebagai premi sesuai yang besaran yang sudah

disepakati.

Menurut John H.Magee dalam Abbas Salam, Asuransi
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jaminan sosial (Social
insurance)dan Asuransi sukarela(Voluntary Insurance).
Asuransi Komersial merupakan bagian dari Asuransi sukarela
yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta
perusahaan dari resiko-resiko yang bisa mendatangkan
kerugian. 5

4Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang PerAsuransian
5H.Abbas Salim,2005, Asuransi & Manajemen Risiko, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, hal. 3
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“Bentuk produk yang ditawarkan dari Asuransi komersial adalah

Asuransi jiwa dan Asuransi kerugian”.6Tujuan dari Asuransi jiwa

adalah untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga

yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit. Sedangkan

untuk Asuransi kerugian bertujuan untuk memberikan jaminan

kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, pencurian, dan lain-

lain.7Kepesertaan Asuransi komersial merupakan sukarela, karena

DalamUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
PerAsuransian, lini usaha Asuransi kesehatan dan lini usaha
Asuransi kecelakaan digolongkan sebagai usaha Asuransi
umum.Namun,mengingat objek Asuransi yang
dipertanggungkan dalam kedua lini usaha dimaksud
menyangkut diri manusia, lini usaha Asuransi kesehatan dan
lini usaha Asuransi kecelakaan diri juga dapat digolongkan
sebagai usaha Asuransi jiwa.

Asuransiyang diminati oleh masyarakat untuk menggantikan

resiko ketika mengalami sakit adalah Asuransi kesehatan, karena

“Asuransi kesehatan merupakan cara untuk mengatasi risiko dan

ketidakpastian risiko sakit serta implikasi biaya-biayayang

diakibatkannya”.8“Secara garis besar ada dua jenis perawatan yang

ditawarkan perusahaan-perusahaan Asuransi, yaitu rawat inap (in-

patient treatment) dan rawat jalan (out-patient treatment)”.9 Dengan

mengambil Asuransi kesehatan, diharapkan bahwa bisa

terproteksidari mahalnya biaya-biaya kesehatan saat ini.

6R. Permata Hastuti dan F. Milla Fitri,2016, Asuransi Konvensional, Syari’ah & BPJS,
Jogyakarta: Parama publishing, hal. 14
7Ibid, hal. 15
8 Bhisma Murti, 2000, Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan, Yogyakarta:  Kanisius, hal. 22
9 Joni Afriko, 2016, Hukum Kesehatan, Bogor: In Media, hal.136
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Seorang yang mempunyai Asuransi dapat mengajukan klaim ke

perusahaan Asuransi atas kerugian yang dialaminya dengan cara

yang sudah diatur secara tertulis pada kontrak polis. Ketentuan isi

polis diatur Pasal 11 huruf (l)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 23 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran

Produk Asuransidisebutkan Polis Asuransi paling sedikit memuat

tentang “syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti

pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim“.

Bukti dari ketentuan tersebut dapat dilihat dalam salah satu polis

Asuransi Prudential adalah;

Pengajuan permohonan/ klaim Asuransi pembayaran manfaat
Asuransi harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai
berikut diantaranya surat keterangan dokter untuk klaim kondisi
kritis sesuai jenis kondisi yang dialami oleh tertangggung; catatan
medis/ resume medis tertanggung jika kami minta dibuat oleh
dokter di fasilitas pelayanan kesehatan atau Rumah Sakit.10

PengertianRumah Sakit dirumuskan pada Pasal 1 butir 1

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa:

”Rumah Sakit adalah fasilitas layanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan

gawat darurat”.

Rumah Sakitdalam melakukan kegiatannya terdapat kaidah-

kaidah atau aturan-aturan yang mengatur, “terutama sekali

10PT Prudential Life Assurance,2007, Polis Asuransi Jiwa, Jakarta: Prudential, hal. 5
Penjelasan Polis Asuransi adalah: Dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang

ditanggung dengan  perusahaan Asuransinya.
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menyangkut tanggung jawab, baik manajemen Rumah Sakit maupun

tenaga personalia, dokter, tenaga perawat dan hal-hal lain yang

berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah

Sakit”.11

Rumah Sakit dan tenaga kesehatan dalam melakukan

pekerjaannya dituntutuntuk senantiasa bertanggungjawab untuk

menjaga kode etik kerahasian informasi medis pasien, kerahasiaan

tersebut baik pasien yang masih hidup maupun yang sudah

meninggal, Ketentuan yang mengatur kerahasiaan diatur dalamPasal

47 ayat (2) Undang-Undang Nomor29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran adalah: “Rekam medis sebagaimana dimaksud pada

ayat(1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau

dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”.12 Kerahasian

informasi medis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rekam

medis, sedangkan definisi rekam medis berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 269Tahun2008 tentang Rekam Medis

adalah “Berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas

pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang

telah diberikan kepada pasien”.

Rumah Sakit dan tenaga kesehatan lainnya dapat memberikan

infomasi medis apabila telah mendapatkan persetujuan dari pasien

atau yang berhak. Informasi medis pasien dapat dibuka sebagaimana

11 Abdul Hakim Siagian, 2014, Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, Medan:
UMSU Press, hal. 19
12 Lihat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
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tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

269Tahun2008 tentang Rekam Medis yaitu:

Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat
pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:
a. untuk kepentingan kesehatan pasien;
b. memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam

rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;
c. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;
d. permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan

perundang-undangan; dan
e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis,

sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.13

Pengecualian dari pada itu Rumah Sakit dapat membuka rahasia

medis tanpa persetujuan dari pasien sesuai peraturan perundang-

undangan untuk kepentingan orang banyak atau untuk kepentingan

penegakan hukum .

Rumah Sakitbertanggungjawab terhadap keberadaan dari

rekam medis dan kerahasiaannya, namun demikian Rumah

Sakitberkewajiban memberikan hak kepada pasien untuk

mendapatkan informasi medisnya. Sesuai dengan yang tercantum

pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor36Tahun 2009 tentang

Kesehatan disebutkan bahwa:“Setiap orang berhak memperoleh

informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan

pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga

kesehatan”.14

13 Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
14 Lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
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Hak pasien terhadap rekam medis tersebut tidak terbatas pada

pasien itu sendiri tetapi dapat pula pada orang yang diberi wewenang

oleh pasien atau secara undang-undang telah ditentukan.

Rumah Sakit dan tenaga kesehatan di satu sisi dituntut wajib

untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, tetapi disisi lain

juga harus memperhatikanhakpasien beserta kepentingan-

kepentingan dari pasien atas informasi medisnya. “Hak akses dan

rahasia kedokteran adalah dua sisi dari mata uang (two sides of the

same coin)”.15Oleh karenanya Rumah Sakit dalam memberikan

informasi medis pasien harus berhati-hati dan hanya diberikan kepada

orang yang berhak dengan prinsip minimal dan relevan dan cukup.

Dalamprakteknya pelepasan informasi medis, sering terjadi

benturan antara Rumah Sakitdengan pihak ketiga yang mewakili

pasien dalam permintaan informasi medis. Salah satu terdapat pada

sarana pelayanan kesehatanRumah SakitTelogorejo. Rumah

SakitTelogorejoadalah Rumah Sakit tipe B yang dalam pelayanannya

senantiasa meningkatkan mutu pelayanan, berkaitan dengan

pelepasan informasi medis pasien untuk proses klaim AsuransiRumah

SakitTelogorejomendapat persoalan dengan permintaan informasi

medis yang diajukan oleh pihak ketiga/ Asuransi. Kadangkala

permintaan tersebut tidak dilayani karena syarat pengajuan yang

15J. Guwandi, 1992, Rahasia Kedokteran, Jakarta: FKUI, hal.51
Penjelasan rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal
yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam
rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia.
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dibawa olehpihak ketigatidak sesuai ketentuan peraturan Rumah

SakitTelogorejo

Peraturan teknisRumah Sakit merupakan sekumpulan

peraturan yang menjadi dasar bagi Rumah Sakit dalam menjalankan,

mengorganisir dan mengawasi kegiatan operasionalnya. Peraturan

teknis Rumah Sakitdibuat berdasarkan turunan dari peraturan internal

Rumah Sakit (Hospital by law). Setiap Rumah Sakittentunya

mempunyai peraturan teknis yang berbeda-beda, namun demikian

peraturan tersebut dibuat untuk mengontrol penyelenggaraan Rumah

Sakit dan untuk memberikan pelayanan yang maksimal tanpa

merugikan dari hak pasien yang telah diatur oleh perundang-

undangan.

Berdasarkan ketidaksesuaian antara prosedur permintaan

informasi medis oleh pihak ketiga dan ketentuan teknis internal

Rumah Sakit, maka tidaklepas dari tuntutan masyarakat terkait

bagaimanakah tanggung jawab Rumah Sakitterhadap pelepasan

informasi medis. Tanggung jawab hukum Rumah Sakit berhubungan

erat dengan hubungan Rumah Sakit dan pasien. “Hubungan antara

Rumah Sakit dan pasien adalah hubungan berdasarkan atas fungsi

yang terdapat pada Rumah Sakit yaitu sebagai tempat yang

memberikan pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter atas dasar
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perjanjian dengan pasien”.16Sedangkan pasien adalah sebagai pihak

yang wajib memberikan kontra-prestasi atas pelayanan yang

diterimanya.

Dari uraian diatasmaka diperlukan sebuah kepastian hukum

terhadapapakahRumah Sakit bertanggung jawab dalam pemberian

informai medis pasien.Untuk itu peneliti tertarik untuk mengambil judul

“Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pelepasan Informasi

Medis untuk Keperluan Klaim Asuransi Komersial di Rumah

SakitTelogorejo.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka  rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakahpelaksanaan tanggung jawab Rumah

Sakitterhadap pemberian informasi medis sebagai bukti untuk

keperluan klaim Asuransikomersial?

2. Bagaimanakah kendala atau masalah-masalah yang terjadi

dalam pelaksanaan tanggung jawab Rumah Sakit dalam

pelepasan informasi medis untuk keperluan klaim Asuransi

komersial?

16Seran Marcel dan Anna Maria Wahyu Setyowati, 2010, Dilema Etika dan Hukum
Dalam pelayanan Medis, CV.Bandung: Mandar Maju, hal. 77
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C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan tanggung

jawab Rumah Sakitterhadap pemberian informasi medis

sebagai bukti untuk keperluan klaim Asuransi komersial.

2. Untuk mengetahui kendala atau masalah-masalah yang terjadi

terhadap pelaksanaan tanggung jawab Rumah Sakit dalam

pelepasan informasi medis untuk keperluan klaim Asuransi

komersial.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam

pengembangan hukum di Indonesia, khususnya pemahaman teoritis

tentang tanggung jawab hukum Rumah Sakit dalam memberikan

informasi medis untuk keperluan klaim Asuransi.
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2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi

Direktur atau divisi manajer dan jajarannya dalam penerapan

proses pelepasan informasi medis untuk klaim Asuransi komersial

agar pelayanan kepada customer sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

b. Manfaat bagi Asuransi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terhadap

ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang permintaan

informasi medis, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap

pihak Asuransi/ agendalam membutuhkan bukti informasi medis

pasien.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat

peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatanyang dilakukan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu, pendekatan

dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat dalam arti

melihat realita yang ada di masyarakat.17

17H.Zainuddin Ali,2014, Metode penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal.105
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Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan pendekatan

ilmu-ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai

gejala, atau hukum sebagai law in action. Penelitian ini mengkaji

persepsi dan perilaku hukum orang atau masyarakat dengan meneliti

data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan

mengadakan penelitian primer di lapangan, serta membahas aspek-

aspek sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu.

Faktor yuridisnya adalah seperangkat aturan-aturan yang

berkaitan dengan hukum dibidang kesehatan atau aturan dalam

upaya kesehatan, yang pada dasarnya merupakan cabang dari ilmu

hukum dan sangat berkaitan dengan penelitian ini. Adapun peraturan

atau perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penelitian ini

adalah KUHD, KUHPerdata, KUHP, Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2014 tentang Peransuransian, Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014  tentang Kewajiban Rumah Sakit

dan Kewajiban Pasien, Peraturan Menteri Kesehatan No 36 Tahun

2012 Tentang Rahasia Kedokteran, yang berkaitan dengan

hubungan antara pasien, Asuransi dan Rumah Sakit, pelepasan

informasi medis beserta tanggung jawab Rumah Sakit.
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Sedangkan faktor sosiologisnya adalah pelaksanaan

pelepasan informasi medis dan tanggung jawab hukum Rumah Sakit

terhadap pelepasan informasi medis untuk klaim Asuransi komersial

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk melihat fakta

pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk klaim Asuransi

komersial dan tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pelepasan

informasi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang sifatnya

mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.18 Demikian

juga penerapan hukum di masyarakat yang berkenaan dengan

pelepasan informasi medis untuk klaim Asuransi dan tanggung jawab

hukum rumah  sakit dalam pengelolaan pelepasan informasi medis.

18Ibid, hal.105-106



14

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah SakitTelogorejo yang

merupakan Rumah Sakitswasta tipe B di kota semarang. Rumah

SakitTelogorejomemiliki pelayanan yang lengkap dengan fasilitas

yang modern. Alasan objektif pemilihan lokasi penelitian di Rumah

SakitTelogorejoadalah karena Rumah SakitTelogorejo salah satu

Rumah Sakit swasta yang memiliki pelayanan yang lengkap

sehingga terdapat banyak pasien umum/ pasien nasabah

Asuransi swasta yang memilih/ bekerjasama Rumah

SakitTelogorejo.  Dengan demikian Rumah SakitTelogorejo akan

sering melayani permintaan pelepasan informasi medis untuk

klaim Asuransi.Adapun alasan subjektif adalah karena peneliti

bekerja sebagai karyawan di Rumah SakitTelogorejo.

b. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September- Desember

2017

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Dalam penelitian yang menjadi subjek penelitian adalah pasien,

agen Asuransi yang meminta informasi medis di Rumah

SakitTelogorejo; pihak Asuransi; pihak Rumah Sakit, yang terdiri

dari manager penanggung jawab pelapasan informasi medis,
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bagian legal Rumah Sakit, dokter corporate Rumah Sakit. Alasan

pengambilan subjek karena subjek ini sangat tepat sebagai bahan

penelitian karena mereka sebagai pelaku yang meminta informasi

dan sebagai pengatur regulasi penyelenggaraan pelepasan

informasi di Rumah Sakit. sehingga hasil penelitian lebih objektif

dan diharapkan subjek akan menjawab sesuai berkompetensi

posisi masing-masing dalam pelepasan informasi medis.

b. Dan yang menjadi objek penelitian adalah pelayanan pelepasan

informasi medis untuk keperluan klaim Asuransidi Rumah

SakitTelogorejo kota semarang.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan sekunder.Data primer, yaitu suatu data yang didapatkan

dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari

responden/ narasumber (field research), Data sekunder, yaitu suatu

data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (library

research).19Dalam ilmu hukum sumber data sekunder dapat

dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari

aturan hukum yang urut hierarki mulai dari UUD 1945, Undang-

Undang/ Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan

19Suratman dan H.Philips dillah,2015, Metode penelitian Hukum, Bandung: alfabeta, hal.
229
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Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Bahan

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) KUHD.

2) KUHPerdata.

3) KUHP.

4) Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan.

5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit.

6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan.

7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Peransuransian.

8) Peraturan Menteri KesehatanNomor 269 Tahun 2008

tentang Rekam Medis.

9) Peraturan Menteri KesehatanNomor 36 Tahun 2012

tentang Rahasia Kedokteran.

10) Peraturan Menteri KesehatanNomor 69 Tahun 2014

tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

b. Bahan hukum sekunder adalah “bahan yang berhubungan erat

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis
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dan memahami bahan hukum primer.”.20 Bahan hukum sekunder

termasuk didalamnya buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum

yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier adalah “bahan-bahan yang memberikan

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder misalnya: Bibliografi, kamus, Eksiklopedia,

Glossary”.21yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan

dengan teknik sebagai berikut:

a. Untuk mengumpulkan data primer(field research), peneliti

melakukan dengan cara observasi, tanya jawab secara

langsung dengan responden/ narasumber dan dengan

kuesioner. Adapun penjelasan teknik pengumpulan data yaitu:

1) Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk mengetahui realita

pelaksanaan pelepasan informasi medis dan juga untuk

mengetahui standar prosedur operasional maupun

kebijakan yang diterapkan di Rumah

20 Magister Hukum Kesehatan, 2009, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis,
Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hal .11
21 Ibid
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SakitTelogorejoterkait pelepasan informasi medis untuk

tujuan klaim Asuransi.

2) Wawancara

Responden/ narasumber yang diwawancara yaitu:

1. Petugas resepsionis/ / Pengolah informasi medis

Rumah Sakit Telogorejo.

2. Direktur/ Divisi manajer Rumah SakitTelogorejo

3. Kepala/ petugas Asuransi Prudensial Semarang

Pada teknik wawancara ini dilakukan dengan tanya

jawab secara langsung, dimana pertanyaan sudah

disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai isu

hukum yang dijadikan topik penelitian.

3) Kuesioner

Dalam penentuan pemilihan responden yang akan

mengisi kuesioner, peneliti melakukan pengambilan

sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang

digunakan adalah Non Random Sampling dengan teknik

Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel yang

didasarkan pada tujuan tertentu.

Sampel yang ditentukan dalam penelitian ini

adalahcustomer yang mengajukan resume medis untuk

klaim Asuransi di Rumah SakitTelogorejo baik pasien
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sendiri maupun pihak ketiga. Jumlah sampel yang

diambil yaitu:

a) 10 Customer bertindak sebagai agenAsuransi

b) 10 Customer yang bertindak sebagai pasien

sendiri.

b. Untuk mengumpulkan data sekunder (library research), peneliti

melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-

undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, kamus-kamus

ensiklopedia, dokumen Rumah Sakit dan seterusnya, yang ada

kaitannya tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pelepasan

informasi medis untuk tujuan  klaim Asuransi.

7. Metode Analisis Data

Setelah semua data primer dan data sekunder berhasil

dikumpulkan dan didentifikasi, selanjutnya dilakukan analisis

terhadap data tersebut dengan menggunakan metode analisis

deskripsif kualitatif, “yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan

atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku,

kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat,

dan akhirnya diambil kesimpulan”.22 Peraturan-peraturan tersebut

adalah yang berkaitan dalam penelitian ini.

22 Suratman dan H.Philips dillah, loc.cit,hal.229
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F. PENYAJIAN TESIS

BAB I: Pendahuluan, Pada bab ini diuraikan mengenai latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian dan penyajian tesis.

BAB II: Tinjauan Pustaka, Pada bab tinjauan pustaka ini

diuraikan mengenai tinjauan Rumah Sakit, Asuransi, hak dan

kewajiban pasien dan Rumah Sakit, Peraturan internal Rumah Sakit,

pelepasan informasi rekam medis, tanggung jawab Rumah Sakit.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini

diuraikan dan dianalisis mengenai pelaksanaan tanggung jawab Rumah

Sakitterhadap pemberian informasi medis sebagai bukti untuk

keperluan klaim Asuransi komersial dan kendala atau masalah-masalah

yang terjadi dalam pelaksanaan tanggung jawab Rumah Sakit dalam

pelepasan informasi medis untuk keperluan klaim Asuransi komersialdi

Rumah SakitTelogorejo semarang.

BAB IV: Penutup, Pada bab ini diuraikan kesimpulan yang

merupakan jawaban dari perumusan masalah yang diangkat dalam

penelitian ini dan juga disampaikan saran yang merupakan sumbangan

pemikiran dan rekomendasi penulis tentang tanggung jawab Rumah

Sakit dalam pelepasan informasi medis untuk keperluan klaim Asuransi.
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