
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Semakin meningkatnya kebutuhan masayarakat pada pelayanan 

kesehatan, semakin berkembang juga aturan dan dukungan terhadap 

peningkatan pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah, hal ini 

merupakan faktor pendorong pada institusi penyelenggara pelayanan kesehatan 

untuk menerapkan dasar dan peranan hukum dalam pelayanan kesehatan. Yang 

berorientasi pada perlindungan dan kepastian hukum pada hak pasien dalam 

menerima pelayanan kesehatan. 

Pengaturan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Indonesia, secara 

filosofis berasal dari Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 yang menetapkan pelayanan kesehatan sebagai 

tanggung jawab  negara, dan Pasal 28 H Ayat (1) yang menetapkan mengenai 

hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
1 

 Kedua pasal 

tersebut merupakan perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab 

dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2
 

Pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang dijamin dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan amanat konstitusi dengan tujuan 

untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya baik perorangan, kelompok atau masyarakat. 
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Pelayanan kesehatan terdiri dari (1) Pelayanan kesehatan perseorangan;dan (2) 

pelayanan kesehatan masyarakat.
3
 Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan 

untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan 

keluarga
4
. 

Pelayanan Kesehatan diatur juga pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan 

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu : 

Pasal 5 ayat (2) berbunyi: ”Setiap orang mempunyai hak yang dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. 

Pasal 53 berbunyi: 

(1) “Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan 

penyakit dan  memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.  

(2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok 

dan masyarakat.  

(3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien 

dibanding kepentingan lainnya”. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap warga negara 

berhak untuk mendapatkan dan atau menerima pelayanan di bidang kesehatan, 

yang dilaksanakan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah disiapkan oleh 

pemerintah. Salah satu fasilitas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

adalah rumah sakit, ruang lingkupnya meliputi upaya pelayanan kesehatan 

yang dilaksanakan oleh rumah sakit didukung dengan adanya tenaga medis, 

tenaga kesehatan dan  penunjang lainnya, seperti Farmasi, laboratorium, 

radiologi dan lain sebagainya. 
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Kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia telah 

menciptakan bisnis rumah sakit, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

layanan kesehatan terhadap masyarakat. Data tahun 2013, menurut Ditjen Bina 

Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, jumlah rumah sakit telah 

mencapai 2.226, sedang pengaturannya juga terus berkembang hingga terbit 

Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
5
 

Rumah sakit merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan 

perseorangan, Rumah Sakit memiliki tugas dan fungsi yang amat penting. 

Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik mengemban tugas pemerintah 

untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memenuhi hak dasar manusia 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
6
 Pada hakekatnya Rumah Sakit 

memiliki fungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan 

kesehatan.fungsi yang dimaksud memiliki implikasi berupa tanggung jawab 

Rumah Sakit atas pelayanan kepada pasien
7
.dan Rumah Sakit adalah 

merupakan salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan dilaksanakan secara 

bertanggung jawab, aman bermutu,serta merata dan nondiskriminatif
8
. 

Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan kesehatan terdapat pada 

ketentuan  Pasal  54   Undang –  Undang   Nomor   36   Tahun   2009  tentang 

Kesehatan yaitu: 

(1) “Penyelenggaraan     pelayanan     kesehatan    dilaksanakan    secara  

                                                           
5
Zahir Rusyad, 2018, Hukum Perlindungan PasienKonsep Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan 

Hak Kesehatan Oleh Dokter dan Rumah Sakit,  Malang: Setara Press, hal,2 
6
 Endang Wahyati Yustina,2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Bandung: Keni Media, Cetakan 

Pertama, hal 1. 
7
Ibid,hal 2. 

8
Soekijo Notoatmodjo,Agustus 2010, Etika & Hukum Kesehatan, Jarkarta: Rineka Cipta, Cetakan 

Pertama.hal 63. 



4 

 

bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan 

nondiskriminatif; 

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1); 

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat”. 

 

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini diatur didalam 

ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal 6 Pasal (1) 

Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan yaitu: 

(1) “Objek Pengawasan di Bidang Kesehatan meliputi masyarakat dan 

setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan Sumber 

Daya di Bidang Kesehatan dan Upaya Kesehatan”. 

 

Ketentuan   tersebut,   meletakkan   dasar   bahwa   pemerintah   daerah  

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan salah satunya 

rumah sakit yang menyelenggara pelayanan kesehatan dan pengawasan  

terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan masyarakat
9
. 

Rumah Sakit didalam penyelenggaraan pelayanannya tidak hanya 

melayani masyarakat yang mampu atau kaya saja akan tetapi Rumah Sakit juga 

memperhatikan dan mempunyai kewajiban memberikan fasilitas  pelayanan 

kesehatan baik gawat darurat maupun rawat inap tanpa memungut uang muka 

terlebih dahulu,ambulan gratis, pelayanan korban bencana alam dan membantu 

bakti sosial untuk misi kemanusiaan. 

Rumah Sakit penting untuk dipahami, karena pengertian Rumah Sakit 

yang dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang maupun yang 
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dikemukakan para ahli, mengandung banyak aspek yang perlu dikaji, 

diantaranya: aspek ruang lingkup pelayanan Rumah Sakit; aspek kedudukan 

hukum Rumah Sakit;aspek organisasi Rumah Sakit; aspek tugas dan fungsi 

Rumah Sakit; aspek fasilitas yang dimilki Rumah Sakit; aspek subjek hukum 

yang terlibat di Rumah Sakit;dan berbagai hal lainnya
10

 . 

Dalam penyelenggaraan dalam pelayanan kesehatan pemerintah wajib 

menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan meliputi: 

1) Perlindungan pasien 

Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya 

tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan 

memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Akan 

tetapi hak menerima atau menolak ini tidak berlaku pada: 

(a) Penderita penyakit dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat 

yang lebih luas; 

(b) Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri;atau 

(c) Gangguan mental berat 

2) Hak Pasien 

Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya. 

Ketentuan mengenai hak diatas rahasia kondisi kesehatan pribadi ini tidak 

berlaku dalam hal: 

(a) Perintah Undang-Undang; 

(b) Perintah Pengadilan; 
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(c) Izin yang bersangkutan; 

(d) Kepentingan masyarakat; atau 

(e) Kepentingan orang tersebut.
 11

 

Didalam penyelenggaran pelayanan kesehatan Rumah Sakit  memiliki  

berbagai sumber daya manusia  salah satunya adalah dokter, dokter gigi dan 

tenaga kesehatan lainnya, dokter ini bertugas sebagai pelaku atau pelayan 

kesehatan yang menghasilkan sebuah upaya kesehatan. 

Sebagai dasar hukum pada hal ini terdapat ketentuan pada Pasal 1 Point 

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

berbunyi : 

“Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan 

kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu 

keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang 

berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat”,  

 

Dan tenaga kesehatan lainnya yang diatur dalam Pasal 11 Undang-

Undang  Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan: 

a. tenaga medis;  

b. tenaga psikologi klinis;  

c. tenaga keperawatan;  

d. tenaga kebidanan;  

e. tenaga kefarmasian;  

f. tenaga kesehatan masyarakat; 

g. tenaga kesehatan lingkungan;  

h. tenaga gizi;  

i. tenaga keterapian fisik;  

j. tenaga keteknisian medis;  

k. tenaga teknik biomedika;  

l. tenaga kesehatan tradisional; dan  

m. tenaga kesehatan lain.  
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Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan terdapat ketentuan dan rumusan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek 

Kedokteran, Pasal 1 butir 1, praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam 

melaksanakan upaya kesehatan. Didalam menjalankan tugasnya setiap tenaga 

medis harus memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda 

Registrasi), Pasal 1 butir 7, Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang 

diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan 

praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Pasal 1 butir 8, Surat Tanda 

Registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah 

diregistrasi. 

Dengan semakin interdependennya segala segi kehidupan manusia, 

hubungan dokter pasien kini sangat memerlukan intervensi pihak lain, baik 

berupa sarana teknologi, kendali sosial, pengawasan pemegang kebijakan, 

pengaturan oleh norma, bahkan pembatasan oleh nilai, keyakinan dan sikap 

yang dianut masyarakat yang beradab. Namun demikian bagi dokter tentu 

sangat penting untuk pertama-tama menciptakan hubungan dengan pasien atas 

dasar kepercayaan.
12

 

Dalam menangani seorang pasien, dokter tidak dapat menjanjikan sebuah 

kesembuhan, karena tubuh manusia bersifat kompleks dan tidak dapat 

dimengerti sepenuhnya. Belum diperhitungkan variasi yang tedapat pada setiap 
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pasien: usia, psikis, tingkat penyakit, sifat penyakit, komplikasi, dan lain-lain.
13

 

Sehingga dalam menjalankan profesinya dokter juga harus mengerti dan 

memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan 

profesinya.sehingga seorang dokter dapat memahami pasien bagaimana 

melaksanakan upaya pelayanan kesehatan terhadap pasien dan bisa melindungi 

pasien dengan mengacu kepada Undang-Undang, yaitu tentang Undang-

Undang yang mengatur hak dan kewajiban dokter, maupun Undang-Undang 

yang mengatur hak dan kewajiban pasien. Adapun Undang-Undang yang 

mengatur hak dan kewajiban seorang dokter tertuang dalam Pasal 50 dan 51 

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran  

Pasal 50: 

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran 

mempunyai hak : 

a. “Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas 

sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. 

b. memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar 

operasional prosedur. 

c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau 

keluarganya. 

d. menerima imbalan jasa”. 

 

Pasal 51 : 

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran 

mempunyai kewajiban : 

a. “Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar 

operasional prosedur serta kebutuhan medis. 
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b. Apabila tidak tersedia alat kesehatan atau tidak mampu melakukan 

suatu pemeriksaan/pengobatan, bisa merujuk pasien ke  dokter/sarana  

kesehatan  lain  yang  mempunyai  kemampuan lebih baik. 

c. Merahasiakan  segala  sesuatu  yang  diketahuinya tentang pasien,  

bahkan setelah pasien itu meninggal dunia. 

d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali 

bila ia yakin ada orang lain yang mampu melakukannya. 

e. Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran”. 

 

Selain mengatur tentang hak dan kewajiban pasien  Undang-Undang 

Praktek Kedokteran juga mengatur tentang hak dan kewajiban pasien. Pasal 52 

berisi ketentuan bahwa hak pasien meliputi:  

a. “Mendapatkan penjelasan lengkap tentang rencana tindakan medis 

yang akan dilakukan dokter. 

b. bisa meminta pendapat dokter lain (second opinion). 

c. mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan. 

d. bisa menolak tindakan medis yang akan dilakukan dokter bila ada 

keraguan. 

e. bisa mendapat informasi rekam medis”. 

 

Dan dalam Pasal 53 berisi tentang kewajiban pasien : 

 

a. ”Memberikan informasi yang lengkap, jujur dan dipahami tentang 

masalah kesehatannya. 

b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter. 

c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan. 

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima”. 

 

Dalam upaya memberikan perlindungan dan menjamin hak penerima 

pelayanan kesehatan, pada pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 

2004  Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa:  

“Dalam rangka terselenggaranya praktik kedokteran yang bermutu dan 

melindungi masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang ini, perlu dilakukan pembinaan terhadap dokter 

atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran.”  
 

Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Disiplin 

Kedokteran Indonesia. Dalam Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa: 
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“tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ialah 

menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran 

disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan”.  

 

Selanjutnya menurut Pasal 69, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia juga berwenang memberikan sanksi kepada dokter yang melakukan 

pelanggaran disiplin. Sanksi yang diberikan yakni:  

1. Pemberian peringatan tertulis;  

2. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; 

dan/atau  

3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan 

kedokteran atau kedokteran gigi.    

 

Salah satu tujuan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang di dalamnya 

diatur tentang ketentuan sanksi disiplin dokter adalah untuk melindungi hak 

penerima pelayanan kesehatan, maka dengan dibuatnya Undang-Undang 

Praktik Kedokteran hak penerima pelayanan kesehatan untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan yang berkualitas seharusnya dapat terwujud. Namun 

kenyataan menunjukkan bahwa hampir secara berkala dapat dibaca dalam 

media cetak maupun dilihat di media elektronik adanya berbagai berita tentang 

malpraktik medis. 

Pada negara berkembang khususnya Indonesia, peningkatan kesadaran 

akan hak-hak pasien baru disadari hanya oleh lapisan masyarakat tertentu. Dan 

masih banyak masyarakat yang tetap belum menyadari hak-haknya, terutama 

dari kalangan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Golongan 

masyarakat ini masih bersikap pasif dalam menerima pelayanan 

kedokteran/kesehatan, sehingga terkadang dimanfaatkan oleh profesi dokter 

untuk mengambil keuntungan sepihak. Dan bila muncul kondisi yang tidak 
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diinginkan, maka pasien hanya bisa pasrah dan menerimanya sebagai sebuah 

takdir. Kondisi seperti ini tidak menguntungkan dari segi pembangunan 

kesehatan nasional, dimana pelayanan medis yang dilakukan terlalu hati-hati 

juga tidak akan menghasilkan pengobatan yang maksimal dan memberikan 

pelayanan dibawah standar akan menurunkan kepercayaan pasien terhadap 

praktek kedokteran. Disinilah arti penting perlindungan hukum bagi semua 

pihak yang terlibat dalam pelayanan medis, baik dokter maupun pasien. Seperti 

yang dinyatakan oleh Aristoteles bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen 

untuk mewujudkan keadilan karena “law can be determined only in relation to 

the just”. Bahwa hukum tidak hanya terbatas pada masalah adil tetapi jauh 

lebih besar dari yakni memberikan suatu kepastian dan perlindungan hukum. 

Didalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk 

menciptakan ketertiban dan keadilan
14

. 

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola 

hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak 

dari prinsip “ Father knows best” yang melahirkan hubungan yang bersifat 

paternalistik. Dalam mengupayakan kesehatan pasien prinsip “father knows 

best”. Dokter berupaya untuk bertindak sebagai “bapak yang baik” yang 

cermat, dan hati-hati untuk menyembuhkan pasien. Dalam hal ini, dokter 

dibekali oleh lafal sumpah dan kode etik kedokteran Indonesia. Seiring 

perubahan jaman pola hubungan yang vertikal paternalistik bergeser pada pola 
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horizontal kontraktual
15

. Pola hubungan ini menghasilkan aspek hukum yang 

bersifat “inspanning verbitennis” yang merupakan hubungan antara dokter dan 

pasien yang berkedudukan sederajat melahirkan hak dan kewajiban bagi para 

pihak yang bersangkutan. Hubungan ini tidak menjanjikan suatu kesembuhan, 

karena hukum ini berupa upaya dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

pengalamannya (menangani suatu penyakit) untuk kesembuhan pasien
16

. 

Dalam upaya tercapainya perlindungan hukum pada fasilitas kesehatan 

terutama di rumah sakit baik yang melibatkan dokter dengan pasien juga 

melibatkan rumah sakit dengan pasien, berhubungandengan norma hukum dan 

etika rumah sakit, ketentuan hukum yang terkait perlindungan itu antara lain 

melalui : 

a. Pengaturan ketenaga kerjaan di rumah sakit  dalam perundang – undangan 

b. Pengaturan tentang  rumah sakit dalam fasilitas kesehatan 

c. Perlindungan hak dan kewajiban rumah sakit terhadap sumber daya manusia  

dan pasien 

d. Peraturan etik terkait rumah sakit
17

 

 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain.
18

 Perlindungan yang diberikan oleh hukum, 

terkait dengan adanya hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan 

hukum. Upaya hukum yang harus diberikan untuk memberikan rasa aman, baik 

                                                           
15

 Endang Kusuma Astuti, 2003, Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya 
Pelayanan Medis, Jakarta: ISSN 0854-6509, hal.4. 
16

 Bahder Johan Nasution,2005, Hukum Kesehatan (Pertanggung jawabn dokter),Jakarta-Rineka 
Cipta, hal.11. 
17

 Ibid 
18

 Zahir Rusyad, 2018, Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Terhadap Pasien Dalam 
Pemenuhan Hak Kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit, Malang: Setara Press, hal, 42. 
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secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.
 19

 

Tujuan perlindungan hak pasien adalah untuk menjamin keselamatan 

pasien atas layanan kesehatan dirumah sakit, oleh sebab itu hak tersebut juga 

menjadi bagian dari rumah sakit.Tetapi tidak semua hak pasien menjadi 

kewajiban rumah sakit, dan tidak semua hak rumah sakit menjadi kewajiban 

pasien.
20

 

Perlindungan Hak Pasien terhadap pelayanan kesehatan meliputi, 

Jaminan pelayanan kesehatan, hubungan hukum  Rumah Sakit , dokter dan 

pasien. 

Pada kesempatan ini peneliti melihat banyak kasus diberbagai layanan 

kesehatan, terutama Rumah sakit. Pada dalam upaya pelayanan kesehatannya 

belum begitu banyaknya yang  memperhatikan tentang  hak pasien dalam 

menerima layanan kesehatan yang bermutu, sehingga hak atas mutu tersebut 

perlu sekali mendapat perlindungan terutama untuk pasien atau masyarakat 

menengah kebawah. Dalam pelaksanaannya rata-rata sudah baik tapi belum 

begitu optimal, karena masih adanya Standar Operasional Prosedur yang belum 

dilaksanakan pada waktu melakukan  asuhan medis dan asuhan keparawatan, 

sehingga banyak menyebakan adanya ketidak puasan pasien dalam menerima 

layanan kesehatan yang dibutuhkannya. 

Ada juga hal-hal berupa informasi-informasi baik dari pihak Rumah 

Sakit sendiri maupun dari tenaga medids/ non medis dan tenaga lainnya yang 

                                                           
19

 Ibid,  hal, 69. 
20

Ibid, hal, 69. 



14 

 

menyebakan komplain pasien masih terjadi, karena informasi yang mestinya 

sudah tersampaikan, sehingga banyak menyebabkan kesalah pahaman, baik 

dari penyedia layanan maupun pasiennya sendiri. 

Selain itu juga peneliti melihat masih adanya penyelenggara kesehatan 

yang masih mengabaikan segala kewajibannya untuk melaksanakan pelayanan 

terhadap pasiennya , seperti: 

1. Masih ada yang belum paham tentang Peraturan-Peraturan yang ada di 

masing-masing fasilitas kesehatan yang digunakan sebagai acuan kerja 

masing-masing. 

2. Masih adanya Rumah Sakit yang masih memiliki tenaga kesehatan 

yang tidak memiliki Surat Ijin Praktek dan tidak memiliki Surat Ijin 

Bidan , Surat Ijin Perawat. 

3. Masih banyak tenaga kesehatan yang melakukan anamnesa dan 

pemeriksaan fisik tidak secara detail, riwayat penyakit pasien sekarang 

dan  riwayat penyakit terdahulu.  

4. Masih ada yang Kurang peduli terhadap kelengkapan catatan kegiatan 

yang dilakukan pelaksana pelayanan kesehatan didalam melakukan 

pemeriksaan dan kegiatan lainnya dalam melakukan pertolongan. 

Rekam medik. 

5. Masih ada yang lupa untuk memberikan informasi secara jelas tentang 

keadaan pasien baik penyakitnya maupun rencana pengobatan 

selanjutnya. Dan tidak ada catatannya didalam rekam medik 

6. Masih adanya pemberian obat yang diberikan tidak sesuai intruksi 

dokter, misalnya seharusnya pasien diberikan antiobiotik sebanyak 

3(tiga) kali sehari, karena kesibukannya yang berlebihan sehingga lupa 

pemberian obat semestinya, misalkan hanya diberika 2(dua) kali saja. 

7. Masih adanya suatu penyelenggara layanan rumah sakit yang belum 

memilki Standar Prosedur Operasional yang diperlukan dalam 

melaksanakan pertolongan suatu tindakan. 

8. Belum begitu jelasnya suatu alur penerimaan pasien, 

9. Masih adanya pertolongan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan 

yang bukan kompetensinya dan tidak adanya surat pendelegasian dari 

yang berkompeten. 

10. Masih ada yang belum paham adanya peraturan tentang standar ruangan 

pelayanan kesehatan dan standar pelayanan minimal 

11. Masih banyaknya tenaga kesehatan yang kurang peduli dengan 

Undang-Undang Hak pasien 
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Berbagai tuntutan atau gugatan terhadap kasus “kelalaian atau kesalahan 

medis” yang terjadi di rumah sakit menandakan kesadaran dan pemahaman 

pasien yang terus meningkat. Pasien mulai memperjuangkan hak mereka jika 

terjadi pelanggaran hukum dalam pemberian pelayanan medis. Sesuai dengan 

data yang ada pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), untuk wilayah Jakarta, 

dalam setiap minggu terdapat satu kali pengaduan dugaan malpraktik medis 

yang disampaikan kepada IDI dan sekitar 90% malpraktik medis tersebut 

dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit.3 Pada periode 1998 - 2004, 

terdapat 306 pengaduan kasus ketidakpuasan konsumen kesehatan yang 

disampaikan kepada YPKKI.4 Setiap tahun, sedikitnya sepuluh orang 

melakukan pengaduan kepada LBH karena tindakan dokter atau petugas 

kesehatan yang mengakibatkan kecacatan atau kematian pasien.
21

 

Haruslah disadari bahwa pada dasarnya pasien selaku konsumen pelayan 

medis sering kali dalam posisi lemah. Beberapa dekade ini hubungan antara 

rumah sakit dan dokter selaku produsen jasa layanan kesehatan dengan pasien 

selaku konsumen belumlah harmonis, hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

kasus malpraktek yang marak terjadi sejak 2006 hingga 2012, tercatat ada 182 

kasus kelalaian medik (medical negligence) dan malpraktek (malpractice) yang 

terbukti dilakukan dokter di seluruh Indonesia. Malpraktek ini terbukti 

                                                           
21

 KESMAS, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 2, No. 3, Desember 2007 Perlindungan 
Hak Pasien di RS Kanker Dharmais Jakarta Harvensica Gunnara, hlm.137. 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=269690&val=7113&title=Perlindungan%20
Hak%20Pasien%20di%20RS%20Kanker%20Dharmais%20Jakarta 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=269690&val=7113&title=Perlindungan%20Hak%20Pasien%20di%20RS%20Kanker%20Dharmais%20Jakarta
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=269690&val=7113&title=Perlindungan%20Hak%20Pasien%20di%20RS%20Kanker%20Dharmais%20Jakarta
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dilakukan dokter setelah melalui sidang yang dilakukan Majelis Kehormatan 

Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
22

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pola hubungan hukum 

dalam transaksi terapeutik yang terjadi adalah meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai pasien. 

Sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa dalam kedudukan sebagai 

pasien mereka memiliki hak-hak tertentu yang wajib dihormati oleh dokter. 

Kesadaran ini membuat mereka tidak lagi bersikap pasif menunggu dan 

mengiyakan apa pun yang disodorkan dokter. Namun seringkali kesadaran ini 

tidak diiringi dengan pengetahuan terhadap  kewajiban yang menyertai hak-hak 

pasien, sehingga ketika muncul kondisi yang tidak diinginkan oleh pasien, akan 

langsung dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak yang dapat dijadikan 

landasan untuk melakukan gugatan atau tuntutan hukum. Dan gugatan maupun 

tuntutan hukum ini kemudian sering diartikan oleh kalangan profesi dokter 

sebagai sebuah intervensi sehingga mereka bereaksi dengan sangat defensif. 

Pada akhirnya reaksi ini berujung pada mutu tindakan medis yang diberikan. 

Dokter akan sangat bersikap hati-hati dalam menjalani profesinya bahkan 

cenderung mengambil langkah menolak memberikan tindakan bila 

diperkirakan tindakan tersebut tidak akan banyak membantu dalam proses 

penyembuhan.
23

 

                                                           
22

 Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Mengalami 
Malpraktek. Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H.,M.H. Made Emy Andayani Citra, S.H.,M.H. Dosen 
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.   
23

 Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam  Transaksi Terapeutik Oleh Elizabeth Siregar dan 
Arrie Budhiartie Majalah Forum Akademika, September 2013 vol 24 https://online-
journal.unja.ac.id/index.php/ForAk/article/view/2159. hal. 173-174. 

https://online-journal.unja.ac.id/index.php/ForAk/article/view/2159
https://online-journal.unja.ac.id/index.php/ForAk/article/view/2159
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Ketidakpuasan pasien diartikan sama dengan keluhan terhadap rumah 

sakit, berikut pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya (dokter, 

perawat, apoteker, psikolog dan lainnya) dan struktur sistem perawatan 

kesehatan (biaya, sistem asuransi, kemampuan dan prasarana pusat kesehatan 

dan lain-lain).4 Pasien mengharapkan interaksi yang baik, sopan, ramah, 

nyaman dengan tenaga kesehatan, sehingga kompetensi, kualifikasi serta 

kepribadian yang baik dari pelayan kesehatan. Faktor utama dalam 

mempengaruhi kepuasan pasien adalah lengkapnya peralatan medik, bangunan 

dan fasilitas rumah sakit yang memadai, kelengkapan sarana pendukung dalam 

pelayanan.
24

 

Berdasarkan  Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan 

dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan,Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan 

Ideologi Pancasila. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan 

Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 

perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas 

Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, Dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi 

Pancasila. 

Untuk membentuk  tata kelola pelayanan yang baik, serta untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di rumah 

sakit dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan, bersikap 

dan bertindak dengan empati, jujur dan memilki kepedulian sosial  yang tinggi 

                                                           
24

 Tesis: Kepuasan Pasien Rawat Inap Terhadap Pelayanan Perawat Di Rsud Tugurejo Semarang, 
Wike Diah Anjaryani, Program Studi Magister Promosi Kesehatan Kajian Sumberdaya Manusia 
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009 . 

https://core.ac.uk/download/pdf/11722783.pdf  hal 4-5. 

https://core.ac.uk/download/pdf/11722783.pdf
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berdasarkan  pada nilai etika dan profesionalisme tercatum dalam bagian 

menimbang Permenkes Nomor 42 Tahun 2018  Tentang Komite Eitk dan 

Hukum. 

Dari hasil pengalaman inilah peneliti merasa tergerak untuk melakukan 

penelitian dengan judul” Perlindungan Hak pasien Terhadap Pelayanan 

Kesehatan Yang Bermutu Terkait Perundang-Undangan dengan studi 

Kasus di RSUD Kota Tangerang”. Disini peneliti akan melakukan penelitian 

di RSUD Kota Tangerang, karena peneliti lihat Rumah Sakit ini, adalah Rumah 

Sakit yang sudah terakreditasi Paripurna, bahkan sedang menuju ke Rumah 

Sakit Syariah. Peneliti ingin melihat apakah di Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) yang sudah akreditasi Paripurna, betul-betul sudah memahami tentang 

Perlindungan Hak Pasien Terhadap Layanan Kesehatan yang bermutu, apakah 

sudah sesuai dengan ketentuan cita-cita UUD 1945 dan Perundang-Undangan 

yang berlaku. Dan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut, apakah di rumah 

Sakit yang sudah akreditasi Paripurna masih ada komplain pasien. Apakah 

seluruh tenaga kesehatannya sudah paham tentang Perlindungan Hak Pasien 

terhadap layanan kesehatan yang bermutu terkait Perundang-Undangan , 

Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) cukup dan paham tentang hubungan 

hak  pasien dengan kendali mutu. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Mengingat luasnya kegiatan layanan kesehatan di RSUD Kota 

Tangerang, maka masalah dibatasi hanya dilakukan penelitian pada pelayanan 
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instalasi rawat inap di RSUD Kota Tangerang. terkait judul Perlindungan Hak 

Pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu  

 

C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak pasien untuk memperoleh  

pelayanan kesehatan yang bermutu di RSUD Kota Tangerang? 

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak pasien untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan yang bermutu di RSUD Kota Tangerang? 

3. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan perlidungan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

yang bermutu di RSUD Kota Tangerang? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam perlindungan hak pasien 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu di RSUD Kota 

Tangerang. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak pasien untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan yang bermutu di RSUD Kota Tangerang. 

3. Untuk mengetahui faktor–faktor apa saja yang mendukung dan faktor 

penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu di 

RSUD Kota Tangerang. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat akademik 

a. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program 

Studi Magister Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

b. Menambah daftar kepustakaan bidang hukum kesehatan 

c. Sebagai bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya. 

d. Menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum bidang kesehatan 

khususnya perlindungan hak pasien untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang bermutu terkait perundang–undang dengan studi kasus di 

RSUD Kota Tangerang. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan , yang 

berkaitan yaitu antara lain  rumah sakit, tenaga rumah sakit, pasien, 

masyarakat maupun pemerintah. 

b. Menghasilkan rekomendasi untuk memberikan informasi tentang 

perlindungan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan aman dan berkesinambungan, baik rekomendasi untuk 

rumah sakit, pasien, masyarakat maupun pemerintah. 
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F. KERANGKA PEMIKIRAN 

1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Konsep 
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G. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam pe  nelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan pendekatan berbasis pada 

ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji 

sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati reaksi dan 

interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam 

masyarakat
25

. 

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat 

sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan 

pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam 

interaksi sosial di dalam masyarakat
26

.  

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini agar 

dapat menggambarkan Perlindungan Hak Pasien untuk memperoleh hak 

pelayanan kesehatan yang bermutu  berdasarkan undang – undang dan etika 

rumah sakit dengan studi kasus di RSUD Kota Tangerang. Melalui 

pendekatan ini dapat dibahas dua aspek sekaligus terkait dengan aspek 

yuridis yaitu Perlindungan Hak Pasien untuk memperoleh hak pelayanan 

kesehatan yang bermutu  terkait perundang-undangan dengan studi kasus di 

RSUD Kota Tangerang. 

 

 
                                                           
25

 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 
Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 47.  
26

 Zainuddin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105.  
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2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. 

Bersifat deskriptis analitis yaitu memaparkan gambaran secara rinci, 

sistematis dan menyeluruh, serta menganalisis dengan mencari sebab akibat 

suatu hal
27

. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, 

hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di 

lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti 

segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari 

hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya. Dan 

hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang 

disajikan dalam bentuk uraian naratif
28

.  

Dalam penelitian ini menggambarkan Penerapan dan ketentuan 

Perlindungan Hak Pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

bermutu  terkait perundang-undangan dengan studi kasus di RSUD Kota 

Tangerang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian dianalisa 

dengan mencari hubungan sebab akibat dari perbedaan ketentuan dengan 

penerapan yang ada dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan 

logis.  

Dalam peneltitian ini ingin mengetahui ketentuan perlindungan 

hukum hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu 

terkait perundang-undangan dengan studi kasus di RSUD Kota Tangerang. 

                                                           
27

 Suratman dan Philips Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfa Beta, hal. 92. 
28

 Imam Gunawan, 2016, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara, 
hal. 87. 
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Sebagai fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan sebagai sasaran objek 

penelitian. 

 

3. Unsur Penelitian dan Definisi Operasional 

a. Perlindungan Hukum terhadap Hak Pasien adalah memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.
29

 

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dapat 

memberikan suatu keadilan,ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan 

kedamaian.
30

 

b. Hak Pasien adalah Hak-hak yang dimiliki pasien sebagaimana diatur 

dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 

Praktek Kedokteran: 

1) “Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis; 

2) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 

3) Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 

4) Menolak tindakan medis; dan 

5) Mendapatkan isi rekam medis”. 

c. Pelayanan kesehatan bermutu: pelayanan kesehatan dilakukan di rumah 

sakit  yang berkualitas sehingga menghasilkan pelayanan.
31 

d. Undang – Undang : Adalah peraturan yang  dibentuk oleh  Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. 

                                                           
29

Zahir Rusyad, 2018, Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Pasien dalam 
Pemenuhan Hak Kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit, Malang: Setara Press, hal,42 
30

Ibid, hal 81. 
31

 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 
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Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat 

untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan 

bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. 

Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan 

prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan 

hubungan di antara keduanya. 

e. RSUD Kota Tangerang : adalah sebuah rumah sakit penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan type C, yang terletak di Kota Tangerang, yang 

memiliki Sumber Daya Manusia yang dilengkapi fasilitas kesehatan 

dan fasilitas penunjang lainnya. 

 

4. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah terkait Perlindungan hak pasien untuk 

memperoleh   Pelayanan   kesehatan   yang   bermutu   terkait   perundang - 

undangan dengan studi kasus di RSUD Kota Tangerang. 

 

5. Jenis data 

Jenis data di dalam penelitian berdasarkan sumbernya, dibedakan 

antara data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari 

sumber pertama(primary data atau basic data), yakni perilaku warga 

masyarakat, melalui penelitian. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Data 
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sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitian  yang  berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya
32

. dan  dari  

bahan pustaka yang dinamakan data sekunder (secondary data). 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan pengambilan data 

melalui hasil wawancara pada narasumber, sedangkan data sekunder 

diperoleh melalui dokumen-dokumen dan data yang ada di RSUD Kota 

Tangerang berupa hospital bylaws, Pedoman, SOP, dan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM ). 

Data Sekunder dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
33

 

1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan – bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat terdiri dari : 

a) Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek 

Kedokteran; 

b) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 

c) Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Praktek 

Kedokteran; 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 Tentang Fasilitas 

Kesehatan. 

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan–bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan me- 

                                                           
32

 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 3, Jakarta: Penerbit 
Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 11-12.  
33

Soerjono Soekanto,2014, Pengantar Peneltian Hukum,Cetakan ke III Jakarta: Universitas 
Indonesia, hal, 12. 
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mahami bahan hukum primer, terdiri dari : 

a) Karya Ilmiah; 

b) Artikel, Journal hukum dan peraturan perundang – undangan. 

c) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan – bahan hukum yang 

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder.
34

 Terdiri dari : 

1. Kamus hukum; 

2. Kamus besar bahasa Indonesia; 

 

6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

dua metode yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan.  

a. Studi Lapangan  

Sebagai penelitian yuridis sosiologis, penelitian ini bertitik tolak 

pada data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari 

sumber  pertama  melalui  studi  lapangan
35

. Sedangkan,  studi  lapangan  

dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi, wawancara,, 

survey, dan focus group discussion
36

.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi lapangan pada 

lokasi penelitian yang telah ditentukan yakni RSUD Kota Tangerang, 

                                                           
34

Iskandar.2008, Metode Penelitian Pendidikan dan sosial ( kualitatif dan kuantitatif ), Jakarta:GP 
pres,.hal,  178. 
35

Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 16.  
36

Agnes Widanti, 2015, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang: Program Studi 
Magister Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata., hal, 9.  
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Sedangkan cara pengumpulan data melalui studi lapangan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi.  

b. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan  dalam  penelitian  yuridis  sosiologis  (hukum empiris) selain  

menggunakan metode pengumpulan data yang lain
37

.  

 

7. Metode Penyajian Data 

Data yang diperoleh kemudiandiperiksa, diteliti apakah sudah sesuai 

dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, setelah 

proses pengolahan data selesai data disusun secara sistematis dan disajikan 

dalam bentuk teks, penyajian dalam bentuk kalimat.
38

 

 

8. Metode Sampling  

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode non-probability sampling yaitu purposive sampling. Purposive 

sampling atau penarikan sampel dilakukan sendiri oleh peneliti dengan 

berdasarkan pertimbangan bahwa responden yang dipilih dapat mewakili 

populasi
39

. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode wawancara kepada narasumber dan responden dengan jenis 

pertanyaan terbuka.  

                                                           
37
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 Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum,Cetakan Keempat, Jakarta: Rineka Cipta,  
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Metode wawancara merupakan metode yang paling efektif dalam 

pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif karena peneliti 

dapat bertatap muka langsung dengan responden dan atau narasumber
40

. 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang 

telah dipersiapkan sebelumnya sehingga tidak menyimpang dari tujuan 

wawancara yang telah ditetapkan
41

.  

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan panduan wawancara 

atau disebut wawancara terstruktur karena informasi yang akan diperlukan 

sudah pasti sesuai dengan tujuan penelitian. Akan tetapi, peneliti tetap 

mempunyai kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan dan harus 

disampaikan lebih dulu secara jelas.  

Lokasi penelitian adalah wilayah RSUD Kota Tangerang. Informan  

yang akan diwawancarai dalam proses penelitian ini adalah: 

a) Direktur RSUD Kota Tangerang 

b) Kepala Bidang Pelayanan Medik  

c) Komite Medik:  1 orang 

d) Komite Keperawatan: 1 orang 

e) Dokter :  2 orang 

f) Perawat: 2 orang 

g) Pasien: 4 orang 

 
 

9. Metode Analisis Data 

Metode analisis data secara umum dibedakan menjadi dua yaitu 

pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pemilihan terhadap 

metode analisis data yang digunakan bertumpu pada tipe dan tujuan 

penelitian serta sifat data yang terkumpul. Apabila data yang diperoleh 
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kebanyakan bersifat pengukuran atau dalam bentuk angka-angka maka 

analisis yang digunakan adalah kuantitatif, sedangkan bila sulit diukur 

dengan angka maka analisis yang digunakan adalah kualitatif. 
42

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data 

dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data dengan pendekatan 

kualitatif digunakan apabila: data yang terkumpul tidak berupa angka-

angka yang dapat dilakukan pengukuran, data yang diperoleh sulit diukur 

dengan angka, sampel yang digunakan bersifat non probabilitas, dan 

pengumpulan data menggunakan pedomana wawancara dan pengamatan
43

. 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian deskriptif analitis maka analisis data yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif
44

. Hal ini disebabkan pendekatan kualitatif 

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa 

yang dinyatakan oleh responden dan narasumber secara tertulis atau lisan, 

dan perilaku nyata. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif dapat terpenuhi 

tujuan penelitian untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya
45

. 

Metode analisis data dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menganalisa hasil wawancara dari narasumber dan 

responden tentang Perlindungan hak pasien untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang bermutu terkait perundanga-undangan dengan studi kasus 
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di RSUD Kota Tangerang, Lalu data yang diperoleh dilakukan analisa 

sesuai dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. 

Langkah-langkah dalam melakukan analisis data : 

a. Pengumpulan data 

Dalam tahap ini, peneliti  mengumpulkan  data  dengan cara 

melakukan  wawancara kepada responden yang telah ditentukan melalui  

Teknik  sampling  yang  digunakan.  Kemudian data dari hasil 

wawancara tersebut diuraikan dalam bentuk narasi. 

b. Penyajian data 

Data yang diperoleh kemudiandiperiksa, diteliti apakah sudah 

sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya, setelah proses pengolahan data selesai data disusun 

secara sistematis dan disajikan dalam bentuk teks, penyajian dalam 

bentuk kalimat.
46

 

 

H. RENCANA PENYAJIAN TESIS 

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.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini memuat teori-teori tentang pelayanan kesehatan, fasilitas 

kesehatan, upaya pelayanan kesehatan, perlindungan hak pasien terhadap 

layanan kesehatan, pengaturan perlindungan hak pasien untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan yang bermutu terkait perundang-undanga, perlindungan 

hak pasien,  serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul 

penelitian.  

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini diuraikan gambaran umum objek penelitian dan hasil 

wawancara dengan narasumber dan responden. Adapun pembahasan meliputi 

gambaran pengaturan perlindungan hak pasien untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang bermutu terkait perundang-undangan di RSUD Kota 

Tangerang, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam 

pelaksanaan perlindungan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

yang bermutu di RSUD Kota Tangerang, yang dikaitkan dengan bahan pustaka 

dan regulasi-regulasi yang digunakan. 

 

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. 

  


