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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sehat, merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Dimana setiap 

individu yang sehat baik jasmani maupun rohani, akan memberikan manfaat bagi 

setiap individu tersebut dapat melakukan aktivitas dengan baik. Kehidupan yang sehat 

merupakan keadaan atau kondisi dimana individu dapat melakukan kehidupan yang 

produktif yang tentunya akan diperlukan setiap individu. 

Pada dasarnya arti dari kesehatan telah dijelaskan pada Pasal 1 butir 1 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut 

Undang-Undang Kesehatan), disebutkan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, 

baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang 

untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Setiap individu tanpa terkecuali 

memiliki hak untuk hidup sehat dan menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi 

setiap orang memiliki kewajiban mewujudkan hak untuk hidup sehat. Apabila setiap 

warga negara dijamin akan hak sehat, tentu seolah olah manusia adalah makhluk abadi 

karena akan terus dijamin hak sehatnya oleh pemerintah. Begitu pula pendapat yang 

dikemukakan oleh H.J .J . Leenen bahwa “Sebaiknya kita berbicara tentang hak atas 

pelayanan kesehatan ketimbang hak atas kesehatan, yang konon mengimplikasikan 

bahwa manusia itu adalah immortal.1” Maka yang dimaksud hak atas kesehatan yang 

                                                           
1 Freddy Tengker, 2007, Hak Pasien, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1. 
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dijamin pemerintah Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan adalah 

hak atas pelayanan kesehatan, yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. 

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya guna menjaga atau 

meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat. Menurut Veronika Pelayanan 

Kesehatan (health care service) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau 

masyarakat secara keseluruhan.2 Pelayanan kesehatan tidaklah harus dilakukan oleh 

pemerintah akan tetapi dapat juga dilakukan oleh swasta, maupun perorangan. Tujuan 

utama dari upaya pelayanan kesehatan ini adalah memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, serta mencegah, ataupun menyembuhkan penyakit. 

Pelayanan Kesehatan memiliki empat jenis pendekatan, yaitu: pelayanan 

kesehatan promotif; pelayan kesehatan preventif; pelayanan kesehatan kuratif; dan 

pelayanan kesehatan rehabilitatif. Pengaturan mengenai jenis-jenis pelayanan 

kesehatan tersebut tertuang dalam Pasal 1 Butir 12 hingga 14 Undang-Undang 

Kesehatan. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa, 

pelayanan kesehatan memiliki 2 kategori yaitu: Kategori yang berorientasi pada 

masyarakat (publik) dan Kategori yang berorientasi pada perorangan (individu). 

Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada masyarakat (publik) merupakan 

pelayanan kesehatan yang lebih mengarah ke kepentingan kelompok besar 

masyarakat, yang biasanya dilakukan bersama-sama ataupun secara organisasi. 

                                                           
2 Veronica Komalawati, 2002, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan 

Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 

78. 
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Contohnya penyelenggaraan jaminan kesehatan, penyuluhan demam berdarah, 

perbaikan gizi, dll. Target atau sasaran dari pelayanan kesehatan ini adalah kelompok 

atau masyarakat.   

Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu adalah pelayanan 

kesehatan yang langsung mengarah atau berdampak bagi individu atau perorangan. 

Maka target atau sasaran dari pelayanan kesehatan ini adalah individu atau perorangan. 

Upaya yang dilakukan tentu akan berbeda-beda bagi tiap individu, upaya kesehatan 

yang dilakukan akan tergantung dari kebutuhan dari tiap individu. Pelayanan 

kesehatan ini pun berbagai macam contohnya pemberian vitamin, imunisasi, 

pengobatan oleh dokter dan lainnya. 

Upaya penyembuhan penyakit oleh dokter merupakan salah satu contoh 

pelayanan kesehatan individu. Dalam hal ini termasuk ke dalam pelayanan kesehatan 

individu karena hanya berhubungan antara dokter dengan pasien dan tidak 

menyangkut atau berpengaruh bagi masyarakat luas. Dokter sebagai pihak yang 

melakukan upaya kesehatan termasuk salah satu tenaga kesehatan. 

Tenaga Kesehatan diatur dalam beberapa ketentuan antara lain: Pasal 1 butir 

6 Undang-Undang Kesehatan, dan Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang 

Tenaga Kesehatan), disebutkan bahwa: 

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.  
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Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan ciri 

dari tenaga kesehatan adalah ahli, profesional, dan adanya kewenangan (hak dan 

kewajiban). Tenaga Kesehatan pun ada berbagai macam, yang kemudian pada Pasal 

11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tenaga Kesehatan mengatakan ada 13 (tiga belas) 

kelompok tenaga kesehatan: 

a. Tenaga medis; 

b. Tenaga psikolgi klinis; 

c. Tenaga keperawatan; 

d. Tenaga kebidanan; 

e. Tenaga kefarmasian; 

f. Tenaga kesehatan masyarakat; 

g. Tenaga kesehatan lingkungan; 

h. Tenaga gizi; 

i. Tenaga keterapan fisik; 

j. Tenaga keteknisan medis; 

k. Tenaga teknik biomedisa; 

l. Tenaga kesehatan tradisional; 

m. Tenaga kesehatan lain. 

 

Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-

XIII/2015 yang menetapkan salah satunya Pasal 11 ayat (1) butir a Undang-Undang 

Tenaga Kesehatan bahwa dokter dan dokter gigi tidak lagi diatur di Undang-Undang 

Tenaga Kesehatan, karena dokter dan dokter gigi diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (yang selanjutnya disebut 

Undang-Undang Praktik Kedokteran). Meskipun tidak termasuk ke dalam Undang-

Undang Tenaga Kesehatan, Dokter tetap disebut sebagai tenaga kesehatan. 

Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa: 

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter 

gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di 

dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Dokter merupakan salah satu tenaga kesehatan yang membantu terwujudnya 

upaya pelayanan kesehatan. Dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan, dokter 

akan memerlukan suatu tempat untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan tersebut. 

Tempat dokter untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan disebut fasilitas pelayan 

kesehatan. Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan adalah “Suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, 

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

masyarakat.”  

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri dari 

pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 4 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

(yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Fasilitas Kesehatan) mengatakan 

bahwa jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud pada Pasal 3 terdiri atas: 

a. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan; 

b. pusat kesehatan masyarakat; 

c. klinik; 

d. rumah sakit; 

e. apotek; 

f. unit transfusi darah; 

g. laboratorium kesehatan; 

h. optikal; 

i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; 

j. fasilitas kesehatan tradisional.  

 

Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut merupakan tempat untuk mewujudkan 

upaya kesehatan, termasuk bagi dokter dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan. 

Salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi tempat dokter untuk melakukan upaya 
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pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (yang selanjutnya disebut Undang-

Undang Rumah Sakit), disebutkan “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.” Rumah Sakit juga 

dapat di definisikan sebagai badan yang mempunyai ciri tersendiri, usahanya tertuju 

pada pemeriksaan medis dan tindakan medis pasien yang di rawat inap di Rumah 

Sakit3. 

 Rumah Sakit memiliki dua fungsi yaitu sebagai institusi yang bergerak di 

bidang hubungan hukum dalam masyarakat dan sebagai tempat yang bertanggung 

jawab terhadap tenaga profesional yang dalam melakukan kegiatannya didasarkan 

pada etik profesi4. Fungsi dari Rumah Sakit tersebut akan terus berkembang sesuai 

kebutuhan. Demikian pula yang dirumuskan dalam Undang-Undang Rumah Sakit, 

yakni Rumah Sakit, di samping sebagai tempat pelayanan pasien, maka juga ada fungsi 

untuk pendidikan dan penelitian5. 

Rumah Sakit dalam melakukan kegiatannya atau sebagai fasilitas pelayanan 

kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan oleh 

tenaga kesehatan yang profesional. Tenaga kesehatan yang profesional diperlukan 

bagi rumah sakit agar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat 

terselenggara dengan baik. Rumah Sakit akan memberikan pelatihan terhadap tenaga 

                                                           
3 Endang Wahyati Yustina, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Bandung: CV Keni Media, hlm. 12 
4 Hermien Hadiati, 2002, Hukum Untuk Perumahsakitan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 157 
5 Op,Cit,. Endang Wahyuti Yustina, hlm. 20 
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kesehatannya tersebut guna memenuhi tanggung jawab memiliki tenaga kesehatan 

yang profesional. Fungsi-fungsi rumah sakit pun dijelaskan pada Pasal 5 Undang-

Undang Rumah Sakit. Pada dasarnya rumah sakit merupakan salah satu sarana atau 

tempat bagi tenaga kesehatan dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan di tengah-

tengah masyarakat, salah satunya dokter. 

Dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat atau 

pasien, antara dokter dan  pasien akan terjalin suatu hubungan. Menurut hukum, 

hubungan yang timbul antara dokter dan pasien merupakan suatu perjanjian yang 

dikenal sebagai transaksi terapeutik (penyembuhan) yakni perjanjian untuk melakukan 

tindakan medis yang mencakup diagnostik dan terapeutik6. Karena hubungan yang 

timbul adalah hubungan hukum maka setiap pihak (pasien dan dokter) memiliki hak 

dan kewajiban masing-masing. Tujuan hubungan hukum ini timbul tidak lain agar 

upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan dapat maksimal.  

Pada dasarnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak harus dipenuhi. 

Dalam Undang-Undang diatur jelas mengenai hal-hak pasien yang harus dipenuhi. 

Pada Pasal 52 Undang-Undang Praktik Kedokteran disebutkan pasien dalam 

menerima praktik kedokteran, mempunyai hak: 

a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); 

b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 

c. Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis; 

d. Menolak tindakan medis; 

e. Mendapatkan isi rekam medis. 

 

                                                           
6 Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, 2010, Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan 

Medis, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 20 
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Salah satu hak pasien adalah menolak tindakan kedokteran atau bisa disebut 

tindakan medis. Hak pasien dalam hal menolak tindakan medis ini difasilitasi dengan 

adanya informed consent. Pada prinsipnya informed consent merupakan suatu proses 

komunikasi antara dokter dan pasien untuk menentukan terapi yang terbaik7. 

Persetujuan tindakan medis ini diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ( yang 

selanjutnya disebut Peraturan Menteri Kesehatan Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

 Pada Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Kesehatan Persetujuan Tindakan 

Kedokteran dijelaskan pengertian tindakan kedokteran bahwa:   

Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan 

kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, 

terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi 

terhadap pasien.  

 

Peraturan perundangan ini menjadi salah satu landasan perlindungan hak pasien dalam 

menolak atau menerima tindakan medis. 

Sebagai manusia kita memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. 

Meskipun hak menentukan nasib sendiri (the right of self determination) tidak 

disebutkan secara eksplisit dalam Universal Declaration of Human Rights, namun 

pada hakikatnya ini merupakan hak alas bagi hak-hak dasar tertentu, termasuk hak-

hak pasien dalam pelayanan kesehatan.8 Berdasarkan Hak Asasi Manusia menjadi hak 

alas atau dasar, bahwa manusia dalam menerima pelayanan kesehatan, tetap berhak 

                                                           
7 Ibid, hlm. 23 
8 Freddy Tengker, 2007, Hak Pasien, Bandung: Mandar Maju, hlm. 50. 
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menentukan nasib sendiri. Menentukan nasib sendiri bisa terwujud dalam hak pasien 

yang salah satunya hak menolak atau menerima tindakan kedokteran. 

Pasien memiliki hak penuh dalam menolak tindakan medis. Pada hakikatnya 

persetujuan atas dasar informasi atau dikenal dengan istilah informed consent 

merupakan alat untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri9. Informed Consent ini 

berfungsi sebagai sebuah sarana untuk mewujudkan hak pasien dalam menolak 

tindakan medis tersebut. Tujuan dibuatnya Informed Consent adalah untuk memberi 

tahu informasi mengenai kondisi medis dari pasien dan tindakan medis yang akan 

dilakukan, yang kemudian pasien bisa menentukan menerima atau menolak tindakan 

medis tersebut, berdasarkan informasi yang sudah diberikan oleh dokter. Persetujuan 

ini didasarkan oleh informasi maka dokter harus secara lengkap memberikan informasi 

mengenai kondisi medis ataupun tindakan medis yang akan dilakukan (termasuk risiko 

yang mungkin dialami) kepada pasien. 

Diantara hak pasien dalam menerima pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

adalah hak menolak tindakan medis, pasien memiliki kebebasan dalam menentukan 

nasib sendiri apakah menerima atau menolak tindakan medis yang diberikan. Begitu 

pula pasien pada RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen (selanjutnya akan disebut 

RSUD Sragen) yang tetap memiliki salah satu haknya sebagai pasien yaitu menerima 

atau menolak tindakan medis. 

Hak menolak tindakan medis merupakan salah satu hak pasien. Hak menolak 

tindakan pasien tidak selalu digunakan oleh pasien. Meskipun tidak banyak ditemukan 

                                                           
9 Veronica Komalawati, 2002, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan 

Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 

104. 
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pasien yang menolak dilakukannya tindakan medis, akan tetapi setiap Rumah Sakit 

pernah menerima pasien yang menolak tindakan medis. Pasien memiliki beragam 

alasan dalam melakukan penolakan terhadap tindakan medis. Sering kali pasien yang 

melakukan penolakan tindakan medis karena keadaan ekonomi, penyakit yang sulit 

sembuh, ataupun takut melakukan tindakan medis. 

RSUD Sragen merupakan salah satu Rumah Sakit kelas B di Sragen. 

Melayani pasien peserta BPJS, asuransi swasta, ataupun pembiayaan pribadi 

menjadikan salah satu faktor Rumah Sakit ini memiliki banyak pasien. RSUD Sragen 

pun memiliki dokter umum hingga dokter spesialis yang cukup lengkap, dan salah satu 

Rumah Sakit yang memiliki dokter yang lengkap di Sragen. RSUD Sragen dalam 

memenuhi salah satu hak pasien pun memiliki informed consent dan refused consent 

agar pasien dapat menentukan menerima atau menolak tindakan medis yang akan 

diterima. 

Kajian tentang hak pasien, sebelumnya pernah dilakukan, contohnya dalam 

artikel oleh Dian Ety Mayasari yang dimuat dalam jurnal dengan judul “Tinjauan 

Yuridis Tentang Informed Consent Sebagai Hak Pasien Dan Kewajiban Dokter”10. 

Pada artikel Dian Ety tersebut, penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada adanya 

informed consent sebagai keberhasilan dokter dalam melakukan upaya kesehatan. 

Kemudian artikel oleh Ninik Darmini dan Rizky Septiana Widyaningtyas yang dimuat 

dalam jurnal dengan judul “Informed Consent Atas Tindakan Kedokteran Di Rumah 

                                                           
10 Dian Ety Mayasari, Tinjauan Yuridis Tentang Informed Consent Sebagai Hak Pasien Dan Kewajiban 

Dokter, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Volume 13 Nomor 2 Oktober 2017. 
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Sakit Grhasia Pakem Yogyakarta”11. Pada artikel Ninik dan Rizky tersebut fokus 

penelitian ini pada pengaturan mengenai informed consent dan penerapannya di 

Rumah Sakit Grhasia Pakem Yogyakarta. Berdasarkan dua penelitian sebelumnya, 

pembeda dengan penelitian yang dilakukan penulis khususnya ada pada penerapan 

dari refused consent sebagai pemenuhan hak pasien terutama pemenuhan hak pasien 

dalam menolak tindakan medis, kemudian penelitian yang akan dilakukan pada RSUD 

dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. 

Dari latar belakang yang disampaikan mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, tentang pelaksanaan hak pasien 

dalam menolak tindakan kedokteran. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memberi gambaran akan penerapan perlindungan hak pasien dalam menolak 

tindakan kedokteran yang diberikan terhadapnya, sehingga memberikan kepastian 

hukum dan rasa aman bagi pasien dalam menentukan nasib sendiri sebagai perwujudan 

dari Hak Asasi Manusia yang dimilikinya. Penelitian ini diberi judul “Hak Menolak 

Tindakan Medis Sebagai Perlindungan Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan 

(Studi Kasus di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul suatu permasalahan yang diangkat 

oleh penulis dan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hak pasien dalam menolak 

tindakan  medis di Rumah Sakit? 

                                                           
11 Ninik Darmini dan Rizky Septiana Widyaningtyas, Informed Consent Atas Tindakan Kedokteran Di 

Rumah Sakit Grhasia Pakem Yogyakarta, Jurnal Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 2 Juni 2014, hlm. 

234-236. 
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2. Bagaimana perlindungan hak pasien dalam menolak tindakan medis 

tersebut di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran secara jelas 

ataupun jawaban tentang perlindungan hak pasien dalam menolak tindakan medis. 

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang pengaturan perlindungan hak 

pasien dalam menolak tindakan medis di Rumah Sakit. 

2. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana perlindungan hak pasien dalam 

menolak tindakan medis di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi 

teoretis maupun dari segi praktis. 

1. Dari segi teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan-

bahan kajian: 

a. Tentang perlindungan hak pasien dalam menolak tindakan medis. 

b. Hukum kesehatan 

c. Hukum kedokteran 

d. Hukum rumah sakit 

2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-

pihak yang terkait: 
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a. Pasien: untuk mengetahui dan mengerti hak-hak yang dimiliki dan 

harus dipenuhi, terutama hak dalam menolak tindakan medis di Rumah 

Sakit.  

b. Rumah Sakit: untuk mengetahui kewajibannya sebagai Faskes dalam 

mengupayakan pelayanan kesehatan bagi pasien dan dapat 

memenuhinya, terutama dalam memenuhi kewajiban memberikan 

informed consent pada pasien. 

c. Dokter: untuk mengetahui akan kewajiban dan hak dalam 

melaksanakan tindakan medis pada pasien. 

E. Metode Penelitian 

1. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang lebih cenderung menggambarkan 

apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan dengan fakta yang sebenarnya yang 

dikaitkan dengan perundangan yang berlaku. Metode ini menggambarkan atau 

melukiskan keadaan  pemenuhan hak pasien dalam menolak tindakan medis 

yang dilakukan dokter di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, yang kemudian 

di analisis dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait refused consent. 

2. Metode Pendekatan 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif. Jenis 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dalam artian 

penelitian ini tidak hanya meneliti mengenai aturan atau kaidah hukum yang 
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berlaku akan tetapi juga efektivitas berlakunya di masyarakat (penerapannya). 

Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari: 

a. Penelitian terhadap identifikasi hukum. 

b. Penelitian terhadap efektivitas hukum12 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terhadap 

efektivitas hukum. Oleh karena itu metode ini dirasa tepat digunakan dalam 

penelitian ini karena penulis akan melihat dari penerapan Undang-Undang 

dalam perlindungan hak pasien menolak tindakan medis di Rumah Sakit. 

3. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang dipakai adalah informasi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan refused consent sebagai hak pasien di Rumah Sakit RSUD dr. 

Soehadi Prijonegoro Sragen, dalam menolak tindakan medis oleh dokter yang 

dilakukan terhadap pasien, serta kasus-kasus yang berhubungan dengan 

perlindungan hak pasien di Rumah Sakit.  

4. Jenis Data 

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya13. 

Data primer yang diperoleh peneliti melalui: 

a. Wawancara  

                                                           
12 Soejono dan Abdurrahman, 2003, Metode Penlitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.55 
13 Zainuddin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106 
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Menggunakan cara wawancara untuk mengumpulkan data dengan 

melakukan wawancara dengan pihak RSUD dr. Soehadi Prijonegoro 

Sragen, dokter, dan pasien. 

b. Observasi  

Menggunakan cara observasi secara langsung di RSUD dr. Soehadi 

Prijonegoro Sragen, yang kemudian diolah oleh peneliti. 

Penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 

disertasi, dan peraturan perundang-undangan.14 Data sekunder yang diperoleh 

peneliti melalui: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan 

5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 

6) Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

                                                           
14 Ibid. 
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7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang 

Rekam Medis 

8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran 

9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang 

Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 

b. Bahan Hukum Sekunder 

1) Buku – buku tentang hukum kesehatan 

2) Buku – buku tentang administrasi negara 

c. Bahan Hukum Tersier 

1) Artikel-artikel terkait pelayanan kesehatan 

2) Artikel-artikel terkait pemenuhan hak pasien 

5. Metode Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengertian dari penelitian kepustkaan 

adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari 

peraturan perundangan-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan 

hasil penelitian.15 Penelitian kepustakaan ini akan berguna dalam mencari teori 

dan dasar-dasar hukum dari hak pasien dalam menolak tindakan medis. 

Sedangkan penelitian lapangan merupakan data penunjang yang diperoleh 

melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden dan narasumber. 

                                                           
15 Ibid, hlm. 107 
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Penelitian lapangan ini akan berguna untuk mencari penerapan atau pelaksanaan 

hak pasien dalam menolak tindakan medis. 

6. Metode Sampling 

Penentuan responden dan narasumber menggunakan metode non-

random sampling dengan cara purposive sampling, guna memperoleh data 

penelitian lapangan. Purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan 

dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.16 

Purposive sampling dapat diartikan juga dengan pemilihan sampel dengan 

sengaja.17 Metode ini digunakan karena banyaknya responden dan terbatasnya 

kemampuan dan waktu penulis, sehingga dilakukannya purposive sampling 

yang dimaksudkan sampel yang diambil merupakan perwakilan dari responden 

yang banyak. Penelitian ini memilih secara acak berfokus pada responden yang 

mengelola refused consent dan  pasien RSUD Sragen yang melakukan refused 

consent. Berdasarkan metode tersebut penulis menetapkan responden adalah:  

a. 3 Orang pasien yang melakukan refused consent dalam kurun waktu 

bulan September tahun 2018 hingga bulan Februari 2019;  

b. Kepala sub. bidang keperawatan;  

c. Dokter. 

Sebagai pelengkap penulis menetapkan narasumber adalah: 

a. Kepala bagian program kerja Hak Pasien dan Keluarga; 

                                                           
16 Ronny Hanitiyo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hlm. 51. 
17 J. Supranto, 2003, Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 35. 
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b. Komite etik dan hokum Rumah Sakit. 

Jawaban dari responden dan narasumber akan menjadi data penelitian lapangan 

tentang perlindungan hak pasien dalam menolak tindakan medis. 

7. Metode Penyajian Data 

Setelah penelitian yang dilakukan penulis diperoleh beberapa data 

berbagai macam. Data dapat berupa tabulasi, foto, dan rekaman wawancara. Dari 

semua bentuk data tersebut kemudian disajikan dengan cara uraian naratif. 

Untuk lebih mudah dipahami, beberapa data akan disajikan dengan cara tabel 

satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang memuat satu hal atau satu 

karakteristik.18 Tabel, maupun angka-angka yang disajikan tetap diperjelas 

dengan bentuk uraian. Yang kemudian dapat diperoleh hasil dari penelitian 

perlindungan hak pasien dalam menolak tindakan medis di RSUD Sragen 

disajikan dalam uraian naratif dengan memberi gambaran bagaimana 

pelaksanaan perlindungan hak pasien dalam menolak tindakan medis tersebut. 

8. Metode Analisa Data  

Penulis akan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa data, 

metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang 

terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta 

norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.19 Karena sifat 

penelitian ini adalah deskriptif analitis, maka pendekatan kualitatif akan 

dilakukan pada data primer dan sekunder akan digunakan. 

                                                           
18 Ibid, hlm. 27. 
19 Zainuddin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106. 
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Analisis dilakukan dengan cara kualitatif mempelajari fakta yang 

sesungguhnya di lapangan dan kemudian membandingkan dengan data hasil 

penelitian kepustakaan guna memperoleh gambaran jelas bagaimana penerapan 

atau efektivitas dari pelaksanaan hak pasien di RSUD Sragen dalam menolak 

tindakan medis. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hasil penelitian yang telah direncanakan oleh penulis 

sebagai berikut:  

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II adalah bab tinjauan pustaka yang berisi teori-teori mengenai: 

pelayanan kesehatan; fasilitas pelayanan kesehatan; rumah sakit sebagai fasilitas 

pelayanan kesehatan; tenaga kesehatan; dokter sebagai tenaga kesehatan; transaksi 

terapeutik; hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit; 

informed consent dan refused consent; perlindungan hukum. 

Bab III adalah bab hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan 

perlindungan hak pasien dalam menolak tindakan  medis di Rumah Sakit dan 

perlindungan hak pasien dalam menolak tindakan medis tersebut di RSUD dr. Soehadi 

Prijonegoro Sragen. 

Bab IV adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan penulis dan saran penulis agar 

dapat memberi manfaat sesuai dengan manfaat penelitian. 

 


