
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

 Kesehatan sebagai kebutuhan utama setiap manusia sudah tidak 

terbantahkan, oleh karena itu sejak dulu hingga saat ini dan prediksi masa depan, 

bidang kesehatan akan tetap menjadi pusat perhatian utama manusia.  Keberadaan 

World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat internasonal 

maupun nasional perlu dilembagakan secara permanen.  Adanya kelembagaan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara permanen tersebut, sekaligus 

membawa pesan bahwa penanggulangan persoalan kesehatan memerlukan 

keterpaduan dan keserasian dalam gerak bersama. Penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan mutlak memerlukan partisipasi aktif secara adil dari beragam 

kepentingan bidang kesehatan.   

 Secara konsep penyelenggaraan pelayanan kesehatan mengenal pembagian 

antara pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan. 

Perlindungan hukum pasien menjadi salah satu tema penting dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan. Untuk maksud perlindungan 

hukum pasien tersebut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan menuntut adanya keterpaduan dan keserasian terutama diantara 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai Undang-

Undang Pokok beserta Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik 
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Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.  

 Secara eksplisit maupun implisit keseluruhan Undang-Undang tersebut 

memiliki serba keterkaitan dengan kepentingan pasien. Dengan demikian 

berkaitan dengan perlindungan hukum pasien, termasuk akan terakumulasi serba 

keterkaitan antara hak dan kewajiban pasien terhadap hak dan kewajiban dokter, 

hak dan kewajiban rumah sakit, serta hak dan kewajiban tenaga kesehatan. 

 Begitu banyak pengampu kepentingan yang terlibat dalam perlindungan 

hukum pasien, telah menjadikan regulasi dalam tataran implementasi berupa 

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) perlu terus menerus diperbaharui agar 

sesuai tuntutan kebutuhan.  Untuk kepentingan itu saat sekarang ini Kementerian 

Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Keselamatan Pasien, guna menggantikan Permenkes  Nomor 1691 Tahun 2011 

tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.  

 Perlindungan hukum pasien sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan perorangan, sungguh memerlukan suatu kajian yang 

mendalam mengingat perlindungan hukum pasien merupakan unsur turunan dari 

HAM kesejahteraan sosial yang harus terlindungi secara yuridis sebagai perintah 

konstitusi. Norma perlindungan hukum pasien yang diekspresikan dalam 

perlindungan terhadap hak dan kewajiban pasien, ditengarai hanya mungkin 

terselenggara apabila norma perlindungan terhadap hak dan kewajiban juga 

diterapkan secara berimbang terhadap pengampu kepentingan bidang kesehatan 

lainnya. 
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 Meskipun norma perlindungan hukum pasien terdapat di dalam  Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun pengertian pasien itu 

sendiri tidak terdapat di dalamnya. Pengertian pasien terdapat di dalam Undang-

Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang 

Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.  Oleh karena itu  dapat dimengerti 

apabila Permenkes  Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, secara 

tegas menyebutkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,  

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-

Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 

36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan secara komulatif sebagai konsiderans 

utama.  

 Untuk selanjutnya implementasi perlindungan hukum pasien diekspresikan 

secara lebih nyata dalam bentuk norma standar keselamatan pasien dan standar 

hak pasien sebagaimana tertera di dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Keselamatan Pasien. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Keselamatan Pasien, diikhtiarkan sebagai produk perundang-undangan bersisi 

perlindungan hukum pasien mulai dari tataran konsep hingga teknis pelaksanaan.  

 Secara tradisional pengertian hukum dipahami sebagai kompleks norma dan 

asas. Setiap pembentukan  norma yang diekspresikan dalam  produk perundang-

undangan harus memiliki dasar pijakan asas tertentu. Oleh karena itu suatu norma 

harus taat terhadap asas yang menjadi dasar pembuatannya. Sedangkan di dalam  

asas selalu  terdapat nilai tertentu. Umum memahami nilai sebagai tujuan baik. 

Mengingat ssas sebagai entitas yang bermuatan nilai cenderung bersifat sangat 
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abstrak, maka perlu diejawantahan dalam formulasi norma agar berdaya guna dan 

berdaya laku.  

 Hukum sebagai kumpulan norma didasari oleh beberapa asas. Sedangkan di 

dalam asas selalu terkandung di dalamnya suatu nilai, sehingga hukum yang layak 

untuk dipatuhi dan dilaksanakan adalah hukum yang memiliki validitas nilai dan 

asas yang dapat dipertanggungjawabkan. Logika yang dapat ditangkap 

berdasarkan konstruksi demikian adalah, bahwa hukum akan berfungsi dengan 

baik apabila dibentuk berdasarkan pada nilai dan asas yang berkembang dalam 

kesadaran masyarakat pendukungnya.  

 Salah satu asas yang lazim dipergunakan dalam pembuatan norma hukum 

adalah asas keseimbangan. Secara umum makna dari keseimbangan adalah 

adanya kondisi kesamaan, keterpaduan, kesetaraan, kewajaran, keserasian, atau 

hal yang seharusnya sehingga  memungkinkan setiap orang  mendapatkan 

keadilan.  Oleh karena itu sangat penting untuk dipahami karakteristik dari asas 

keseimbangan agar dapat menjadi dasar pijakan yang sesuai.  

 Di dalam konteks hukum, asas keseimbangan  menjadi sangat urgen untuk 

dipahami, mengingat asas ini selalu berkaitan erat dengan banyak aspek 

kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa akibat dari 

terpenuhinya asas keseimbangan, diikhtiarkan akan menciptakan keadilan di 

dalam masyarakat.  

 Proses pemahaman terhadap karakteristik suatu asas memerlukan 

pemahaman yang benar, sebab memerlukan pemahaman dari asas-asas lainnya 

yang berfungsi sebagai daya dukung. Oleh karena itu diperlukan pemahaman 

terhadap asas-asas lain sebagai pendukung dari asas keseimbangan. Asas-asas 
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pendukung guna memahami karakteristik asas keseimbangan, akan terpilih dan 

terpilah berdasarkan urgensi dan relevansinya secara spesifik terhadap 

permasalahan yang dihadapi. Dalam kesempatan ini, asas keseimbangan antara 

lain akan mendapat daya dukung dari asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, 

dan asas pengayoman. Validitas asas keseimbangan akan mendapat sokongan 

pemahaman secara karakteristik dari asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan 

asas pengayoman sehingga tercipta tujuan keadilan. 

 Berdasarkan uraian di atas timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang 

Perlidungan Hukum Pasien menyebabkan dipenuhinya Asas Keseimbangan? 

Untuk mendapatkan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja atas perumusan 

penelitian yang dihadapi, maka akan dilakukan penelitian, dengan judul: 

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DAN ASAS KESEIMBANGAN 

 Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 

Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 

Rumah Sakit Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 

Tentang Keselamatan Pasien 

  

B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN 

Dalam merealisasikan suatu penelitian diperlukan tahapan yang dinamakan 

perumusan  masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: apakah ketentuan tentang Perlidungan Hukum Pasien 

menyebabkan dipenuhinya Asas Keseimbangan? 
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Berpijak pada perumusan masalah tersebut, selanjutnya dapat dilakukan 

identifikasi masalah penelitian yang dituliskan di bawah ini. 

1. Unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam norma perundang-undangan 

perlindungan hukum pasien? 

2. Unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam asas keseimbangan? 

3. Apakah ketentuan tentang perlindungan hukum pasien menyebabkan 

dipenuhinya asas keseimbangan? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Pemahaman terhadap suatu tujuan penelitian mengandung makna berkaitan 

dengan upaya-upaya pencarian kebenaran secara konkrit dan jelas. Tujuan di 

dalam penelitian ini akan dituliskan di bawah ini. 

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam 

norma perundang-undangan perlindungan hukum pasien. 

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam 

asas keseimbangan. 

3. Untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan sebab akibat antara 

ketentuan tentang perlindungan hukum pasien dan asas keseimbangan. 

 

D. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif, Nazir dalam 

bukunya Metode Penelitian mengatakan bahwa: 

“Metode Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, 
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ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki.”
1
 

 

Untuk melakukan suatu peneltian tentunya diperlukan cara-cara penelitian 

yang dikenal dengan metode penelitian, di mana di dalamnya terdapat suatu 

prosedur atau pilihan cara yang ditempuh guna mendapatkan hasil yang 

diinginkan.
2
  

Penelitian ini akan dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan 

menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier.  Berdasarkan pendekatan ini berarti pembahasan akan 

mengkaitkan antara bahan hukum yang tersedia dan fenomena yang ditemukan. 

Sebagaimana pada umumnya penelitian yuridis normatif, maka akan tersinggung 

didalamnya antara lain asas-asas hukum, sistematika hukum,  sinkronisasi hukum, 

sejarah hukum, dan perbandingan hukum.  

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro: 

 “Yuridis Normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsep legis 

positivitis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-

norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau 

pejabat yang berwenang. Selain itu, konsep ini juga memandang hukum 

sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari 

kehidupan masyarakat.”
3
 

 

Sifat dari penelitian ini adalah  deskriptif analitis, yang berarti hasil 

penelitian hanya akan memberi gambaran atas analisis perundang-undangan dan 

                                                      
1
  M. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet. Ke-5, 2003, hlm. 27. 

2
  Lihat Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2010, hlm. 109.    
3
  Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1988, hlm. 11. 
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konsep hukum berkaitan dengan perlindungan pasien dihubungkan dengan asas 

keseimbangan.   

Sehubungan digunakan pendekatan dengan Metode Penelitian yuridis 

normatif, dimana tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Untuk itu 

maka jenis metode penelitian deskriptif yang akan digunakan adalah Studi 

Kepustakaan.  

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Studi Kepustakaan adalah: 

“Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap 

buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang 

ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.” 
4
 

 

Setiap penelitian hukum selalu menggunakan metode pendekatan penelitian 

hukum, dalam penelitian ini digunakan Metode Penelitian yuridis normatif. 

Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat 

tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.  

Selain itu dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan Metode 

Penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis 

positivitis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma 

tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang 

                                                      
4
  M. Nazir, Loc. Cit. 1, hlm. 27. 
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berwenang. Selain itu, konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem 

normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. 

Sehubungan digunakan pendekatan dengan Metode Penelitian yuridis 

normatif, dimana tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Untuk itu 

maka jenis metode penelitian deskriptif yang akan digunakan adalah Studi 

Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan perumusan masalah penelitian yang 

dirumuskan di atas. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif  normatif.  Metode kualitatif normatif ini digunakan karena penelitian ini 

tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan dengan angka atau 

rumusan statistik. 

 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Sehubungan digunakan pendekatan dengan Metode Penelitian Yuridis 

Normatif, sehingga jenis metode penelitian deskriptif yang akan digunakan adalah 

Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan data primer berupa buku-

buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. 

Penggunaan teknik ini untuk pengumpulan data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang dipakai 
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dalam peneltian hukum berupa bahan pustaka umumnya dan khususnya berupa 

bahan hukum. 

Bahan hukum ini terbagi menjadi: 

1. “Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan 

terdiri dari: 

a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 

b. Peraturan Dasar: 

i. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 

ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

c. Peraturan Perundang-undangan: 

i. Undang-Undang dan peraturan  yang setaraf 

ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf 

iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf 

iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf 

v. Peraturan-Peraturan Daerah 

d. Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti, hukum adat 

e. Yurisprudensi 

f. Traktat 

g. Bahan umum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku 

seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan 

terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari 

Wetboek van Strafrecht) 

2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti, Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya; 

3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: 

contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan 

seterusnya.”
5
 

 

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan 

hukum primer merupakan bahan penunjang penelitian hukum yang paling utama. 

Dan yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

                                                      
5
  Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja 

Grafindo, Jakarta. Cet. 4, 1995, hlm. 13. 
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tentang Rumah Sakit dan Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan 

Pasien. 

Sedangkan bahan hukum sekunder mengacu pada studi terhadap buku-

buku referensi, serta teori-teori yang relevan, antara lain adalah buku-buku atau 

karya ilmiah tentang hukum kesehatan dan filsafat hukum, serta berbagai literatur 

mengenai hukum kesehatan yang berkaitan dengan perlindungan pasien dan asas 

keseimbangan. 

Dan yang terakhir bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang 

yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus lainnya, 

Terminologi Hukum, serta berbagai Ensiklopedia dan lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan ini dimulai dengan penulisan Bab I, yang berisi yang terdiri dari 

enam Subbab secara berturut-turut berisi penulisan tentang Latar Belakang 

Penelitian, Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.  

 Kemudian dituliskan Bab II yang berisi uraian tentang Perlindungan Hukum 

Pasien yang terdiri atas empat Subbab, dimulai dengan penulisan Subbab A 

sebagai Subbab Pengantar, lalu di dalam Subbab B dituliskan tentang Aspek 

Hukum Kesehatan, kemudian di dalam Subbab C dituliskan tentang Perlindungan 

Hukum Pasien, setelah itu di dalam Subbab D sebagai Subbab Penutup akan 

dituliskan rangkuman dari seluruh penulisan di Bab II.  
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 Selanjutnya di dalam Bab III akan dituliskan tentang Asas Keseimbangan, 

dimulai dengan penulisan Subbab A yang berisi Pengantar, kemudian di dalam 

Subbab B akan dituliskan tentang Hukum, selanjutnya di dalam Subbab C akan 

dituliskan Asas Keseimbangan, akhirnya di dalam Subbab D akan dituliskan 

rangkuman dari seluruh penulisan Bab III. 

 Setelah itu di dalam Bab IV akan dituliskan tentang Perlindungan Hukum 

Pasien dan Asas Keseimbangan, dimulai dengan penulisan Subbab A yang berisi 

Pengantar, lalu di dalam Subbab B akan dituliskan unsur-unsur dari perlindungan 

Hukum Pasien, dilanjutkan dengan penulisan Subbab C yang berisi tulisan tentang 

unsur-unsur dari Asas Keseimbangan, setelah itu di dalam Subbab D akan 

dituliskan analisis dan unsur-unsur Perlindungan Hukum Pasien dengan Unsur-

unsur dari Asas Keseimbangan, ditutup dengan Subbab E sebagai Subbab Penutup 

yang berisi rangkuman dari seluruh penulisan Bab IV.  

 Akhirnya di dalam Bab V akan dituliskan beberapa Kesimpulan dan 

beberapa Saran yang ditutup dengan Daftar Pustaka beserta Lampiran yang 

dibutuhkan. 

 

 

 

 

 




