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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan kesehatan diselenggarakan dalam rangka memenuhi hak 

kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Kesehatan). Hak atas pelayanan ini bersifat menyeluruh 

berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak tersebut. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 

28H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak atas kesehatan ini merupakan hak 

bagi semua orang dalam memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas 

pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. 

Kesehatan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa 

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial 

dan ekonomis”. 

Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang diselenggarakan sendiri 

atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan ini dilakukan untuk 

mencegah, menyembuhkan penyakit dan memenuhi kesehatan perorangan, 
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keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
1
 Upaya kesehatan ini merupakan 

kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dalam mewujudkan 

derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.  

Dalam mewujudkan upaya pelayanan kesehatan tersedia fasilitas 

pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut 

untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif. 

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas 

merupakan “fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan”, yang diatur 

dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

Tentang Puskesmas. 

Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima 

dan terjangkau oleh masyarakat. Konsep upaya kesehatan ini sebagai pedoman 

bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk puskesmas. 

Memberikan pelayanan dengan baik dalam segala kebutuhan perawatan yang 

meliputi pelayanan kuratif, preventif, promotif dan rehabilitasi dengan 

harapan pasien memperoleh hak pelayanan kesehatan merasa terpuaskan
2
.  

Pasal 1 butir 5 tentang Puskesmas disebutkan bahwa: “Upaya 

kesehatan perseorangan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 
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pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, 

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan 

memulihkan kesehatan perseorangan”. Upaya kesehatan perseorangan 

dilakukan dengan “pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi 

dan mulut, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan keluarga berencana, 

pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi, pelayanan imunisasi, pelayanan 

kefarmasian, pelayanan laboratorium, pelayanan persalinan, pelayanan rawat 

inap persalinan”. 

Upaya kesehatan perseorangan salah satunya pelayanan kefarmasian, 

merupakan pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien  sediaan 

farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu 

kehidupan pasien.  

Selanjutnya pada Pasal 1 butir 4 disebutkan bahwa “Upaya kesehatan 

masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi 

timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan 

masyarakat.” Upaya kesehatan masyarakat ini dilakukan dengan pelayanan 

promosi kesehatan, pelayanan UKS, pelayanan kesehatan lingkungan, 

pelayanan gizi masyarakat, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, 

pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. 

Untuk melaksanakan upaya kesehatan didukung dengan sumber daya 

manusia kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun 

penyebarannya, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang 
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Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Tenaga Kesehatan). 

Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa “Tenaga kesehatan dikelompokkan ke 

dalam: tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga 

kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga 

kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian 

medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga 

kesehatan lain”. 

Tenaga kesehatan berperan dalam menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan dilaksanakan dalam mewujudkan  hak hidup sehat. Setiap orang 

memeperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau serta 

bertanggungjawab. Dalam rangka untuk menentukan pelayanan kesehatan 

yang baik bagi dirinya sendiri, mendapatkan infomasi yang benar tentang data 

kesehatan dirinya termasuk tindakan pengobatan yang diterima dari tenaga 

medis dan tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut meningkatkan mutu 

pelayanan pada masyarakat berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
3
 

Salah satu tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 

Undang-Undang Tenaga Kesehatan yaitu tenaga kefarmasian. Tenaga 

kefarmasian disiapkan untuk menjadi tenaga kefarmasian yang profesional 

dan kompeten sesuai dengan kompetensinya. Tenaga kefarmasian ini 

merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang 

terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian ini 

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang 
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Pekerjaan Kefarmasian (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Tentang 

Pekerjaan Kefarmasian) yang akan menjaga dan meningkatkan mutu 

pelaksanaan pelayanan kefarmasian. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Pekerjaan Kefarmasian 

pada Pasal 4 disebutkan bahwa “Tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian 

untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam 

memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian. 

Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan 

kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta peraturan perundang-undangan, serta memberikan kepastian hukum bagi 

pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian”. 

Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan pelayanan yang tidak 

dipisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan yang berperan dalam 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarat. Pelayanan 

kefarmasian mendukung program puskesmas sebagai pusat penggerak 

pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan 

pusat pelayanan kesehatan strata pertama.  

Peraturan Menteri kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, yang diamanatkan pada Pasal 2 

disebutkan bahwa: 

“Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas bertujuan 

untuk  

a. meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; 

b. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan 

c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang 

tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.” 
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Pelayanan kefarmasian di puskesmas dilakukan secara bersama untuk 

mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat serta masalah 

yang berhubungan dengan kesehatan. Adanya tuntutan pasien dan masyarakat 

dalam peningkatan mutu pelayanan kefarmasian yang mengharuskan adanya 

perluasan dari paradigma lama yang berorientasi pada produk (drug oriented) 

berubah paradigma baru yaitu orientasi kepada pasien (patient oriented) 

dengan filosofi pada pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care).  

Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian, seringkali 

masih menghadapi kendala antara lain keterbatasan jumlah sumber daya 

manusia, keterbatasan sarana prasarana, kurang profesional yang 

mengakibatkan terlanggarnya hak pasien untuk memperoleh pelayanan 

kefarmasian yang bermutu. Oleh karena itu perlu perlindungan hukum bagi 

pasien di dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian. 

Pasien merupakan salah satu bagian dari konsumen dalam memperoleh 

pelayanan kefarmasian yang juga bagian dari pelayanan kesehatan tetapi 

dalam ruang lingkup pelayanan kefarmasian khususnya pelayanan obat. 

Sebagai konsumen maka perlindungannya diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut 

Undang-Undang perlindungan konsumen). 

Perlindungan konsumen ini menjadi penting bagi konsumen pelayanan 

kefarmasian karena resiko terjadinya kelalaian akibat pelayanan kefarmasian 
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dapat terjadi pada pelayanan obat. Oleh karena itu secara mendasar konsumen 

pelayanan obat membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal.
4
 

Kelalaian tersebut dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan 

yaitu kerugian, cacat dan meninggal, oleh karena itu perlu perlindungan 

hukum. Perlindungan hukum penting untuk kajian pada hak pasien atas 

kelalaian yang telah dilakukan oleh tenaga kefarmasian. 

Resiko terjadinya kelalaian dalam pelayanan kefarmasian yang 

dilakukan oleh tenaga kefarmasian bisa saja terjadi dalam pelayanan 

kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan antara lain di puskesmas. 

Kelalaian pelayanan kefarmasian dapat terjadi dalam pengkajian resep yaitu: 

tenaga kefarmasian menerima resep tetapi tidak melakukan 

skrining/pengkajian, tenaga kefarmasian menerima resep dokter tetapi 

tulisannya meragukan/ tidak jelas, tidak melakukan kewajibannya untuk 

konfirmasi dahulu kepada dokter penulis resep.  

Pemberian obat dapat juga terjadi antara lain label obat salah/ tidak 

ada/tidak jelas, obat yang diberikan kepada pasien salah, rute pemberian yang 

salah. Selain itu bisa juga informasi obat kepada pasien yang salah/tidak jelas, 

bentuk sediaan yang salah, obat kadaluwarsa, pasien mengalami alergi, dan 

penjelasan cara pemakaian kepada pasien yang salah. 

Pemberian obat yang mengakibatkan bayi nyaris tewas akibat perawat 

lalai dalam memberikan obat di Kabupaten Langsa pada bulan Desember 
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2013. Kelalaian yang dilakukan perawat tersebut menyebabkan efek yang 

tidak diinginkan oleh pasien dan keluarga pasien.
5
 

Pada bulan Februari 2015 di Rumah Sakit Siloam Tangerang terjadi 

kasus tertukarnya sediaan injeksi obat bius buvanest dan asam traneksamat 

dari PT. Kalbe Farma yang berakibat meninggalnya seorang pasien di rumah 

sakit tersebut. Hasil investigasi dari Kementerian Kesehatan bahwa ampul 

yang disuntikkan kepada pasien mengandung asam traneksamat. Apoteker 

penanggung jawab dinilai lalai saat pengecekan obat bius sebelum 

didistribusikan ke rumah sakit.
6
 

Apoteker lalai dalam pemberian obat kepada pasien di salah satu 

Puskesmas Bengkuring Samarinda Kalimantan Timur pada bulan Februari 

2018. Obat sudah berubah keadaan yaitu obat kadaluwarsa yang diberikan 

sehingga bukan kesembuhan tetapi efek samping yang diperoleh pasien.
7
 

Kelalaian pemberian obat kepada pasien masih sangat tinggi. 

Berdasarkan data laporan Peta Nasional Keselamatan Pasien dalam Kongres 

PERSI tahun 2007, kelalaian pemberian obat menempati urutan pertama 

sebesar 24,8 persen dari 10 kasus.
8
 

Kelalaian dalam pelayanan obat pernah terjadi di puskesmas 

lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang antara lain obat yang 
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diberikan salah, obat yang diberikan tertukar dengan pasien lain, obat yang 

diberikan kurang jenis dan jumlahnya. 

Pelayanan kefarmasian dalam pemberian obat dapat terjadi kesalahan 

dalam bentuk kelalaian, sehingga ada hak pasien yang perlu dilindungi atas 

kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Oleh karena itu pasien 

berhak atas perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kelalaian tersebut.   

Dalam perlindungan itu antara lain dilakukan melalui profesionalisme 

pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar operasional prosedur. Pelayanan 

kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yaitu Apoteker, harus 

memiliki persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu 

memiliki Surat Tanda Regiatrasi (STR) dan Suart Izin Praktek (SIP).   

Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian diantaranya 

Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Dalam kenyataannya seringkali 

pelayanan kefarmasian tidak dilakukan oleh  tenaga kefarmasian, bahkan 

dilakukan tenaga kesehatan diluar tenaga kefarmasian.  

Begitu pula pelayanan kefarmasian yang dilakukan di puskesmas di 

lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Puskesmas pembantu juga 

tidak memiliki tenaga kefarmasain baik Apoteker maupun tenaga teknis 

kefarmasian sehingga pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kesehatan 

yang bukan tenaga kefarmasian. Hal ini tentu saja dari sisi hukum telah terjadi 

pelanggaran hukum apabila pelayanan itu tidak dilakukan dalam kondisi 

emergency.  
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Beberapa hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas kefarmasian 

pernah dilakukanoleh Rita Sri Hastuti tentang pelaksanaan pekerjaan 

kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Kota Semarang 

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

yuridis sosiologis. Hasilnya bahwa dari faktor yuridis yaitu pendelegasian 

wewenang yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan faktor 

sosiologis yaitu minat tenaga teknis kefarmasian untuk melanjutkan studi.
9
 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mirza N. R. Politentang 

Kesalahan Pemberian Obat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif. Pada hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal 

bagian hukum keperdataan ini menjelaskan tentang penyelesaian perkara 

terhadap kesalahan pemberian obat dalam perspektif  Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dan penyelesaian serta penerapan sanksi.
10

 

Adapun tulisan Sanella Arieska tentang Perlindungan Hukum bagi 

Pasien terhadap Kelalaian Apoteker dalam memberikan Pelayanan Kesehatan, 

tulisan ini juga menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual.  Tulisan ini bertujuan 

untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pasien terhadap 
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Tenaga Kesehatan,Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang, 2016. 
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Mirza, NR Polo, Kesalahan Pemberian Obat dalam Perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018. 
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apoteker yang melakukan kelalaian dalam pelayanan kesehatan dan cara 

penyelesaian sengketa apabila terjadi kelalaian apoteker.
11

 

Beberapa jurnal dan hasil penelitian sebelumnya semua membahas 

dalam perspektif hukum, Namun masing-masing berbicara pelayanan 

kefarmasian tetapi yang Rita Sri Hastuti lebih keperlindungan bagi tenaga 

teknis kefarmasian, Mirza lebih kepertanggungjawaban hukum dalam rangka 

perlindungan konsumen dalam perspektif yuridis normatif sedangkan Sanella 

perlindungn hukum bagi pasien tetapi dalam perspektif yuridis normatif. 

Sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, karena 

perspektif yuridis sosiologis, obyek penelitiannya adalah perlindungan hak 

pasien atas kelalaian pelayanan kefarmasian di puskesmas dan lokasinya 

adalah di Puskesmas lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. 

Seperti diketahui fakta yang ada di Puskesmas lingkungan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Rembang tenaga kefarmasian pada umumnya dilakukan 

oleh tenaga bukan berkompeten yaitu tenaga teknis kefarmasian dan tenaga 

kesehatan lainnya. Sehingga pelayanan kefarmasian tersebut melanggar 

Undang-Undang dan melanggar hak pasien. Pelayanan kefarmasian belum 

sepenuhnya sesuai standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas yaitu 

pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Pengaturan sanksi 

sudah tegas diatur dalam Undang-Undang Kesehatan tetapi sanksi yang 

diberlakukan di Puskesmas lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang 

sangat ringan. Peraturan ada tetapi prakteknya masih terdapat kelalaian 
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Sanella Arieska, Perlindungan hukum bagi pasien terhadap kelalaian apoteker dalam 
memberikan pelayanan kesehatan, Fakultas hukum Universitas Mataram, 2018. 
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pelayanan kefarmasian sehingga menarik untuk dilakukan penelitian dengan 

judul “Perlindungan Hak Pasien atas Kelalaian Pelayanan Kefarmasian 

di Puskesmas (Studi Kasus pada Puskesmas di Lingkungan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Rembang)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

ada beberapa permasalahan yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannnya 

secara ilmiah. Beberapa permasalahan tersebut sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hak pasien atas kelalaian 

pelayanan kefarmasian di Puskesmas? 

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak pasien atas kelalaian dalam 

pelayanan kefarmasian di Puskesmas? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak pasien 

atas kelalaian pelayanan kefarmasian di Puskesmas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan gambaran pengaturan tentang perlindungan hak 

pasien atas kelalaian pelayanan kefarmasian di Puskesmas. 

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perlindungan hak 

pasien atas kelalaian dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas. 
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3. Untuk mendapatkan gambaran faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

perlindungan hak pasien atas kelalaian pelayanan kefarmasian di 

puskesmas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah dapat memberikan perlindungan hak pasien dalam 

pelayanan kefarmasian di puskesmas. 

b. Organisasi Profesi IAI dan PAFI Pengurus Cabang Rembang 

melakukan pelayanan kefarmasian sesuai kewenangannya dengan 

memperhatikan perlindungan hak pasien.  

c. Bagi pasien mengetahui pentingnya perlindungan hak pasien dalam 

pelayanan kefarmasian di puskesmas. 

d. Bagi peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai 

perlindungan hak pasien atas kelalaian pelayanan kefarmasian di 

puskesmas. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Menambah khasanah pustaka tentang aspek hukum pelayanan 

kefarmasian. 

b. Menjadi bahan penelitian  bagi peneliti selanjutnya. 
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E. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konsep 
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2. Kerangka Teori 

Pelayanan kesehatan diselenggarakan menyeluruh dan terpadu 

dengan tanggungjawab, aman, bermutu, merata dan non diskriminatif. 

Pelayanan peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan 

penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan dilakukan dalam rangka 

upaya kesehatan yang ada di masyarakat. Pemerintah bersama masyarakat 

bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
12

 

Pelayanan kefarmasian salah satu dari  pelayanan kesehatanyang 

merupakan upaya kesehatan perorangan dalam fasilitas pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh tenaga kefarmasian kepada pasien. 

Pelayanan tersebut sesuai kewenangan dan kompetensinya dalam rangka 

memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kefarmasian meliputi 

pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, 

pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas 

resep  dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan 

obat dan obat tradisional.
13

 

Apoteker berperan dalam pelayanan kefarmasian secara langsung 

berhubungan dengan masyarakat. Dalam melaksanakan perannya maka 

seorang apoteker terikat oleh sumpah/janji apoteker.
14
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 Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta., hal. 74 
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Salah satu pelayanan kefarmasian adalah pelayanan resep yang 

sepenuhnya tanggung jawab apoteker. Kaitan antara apoteker dengan resep 

terdapat kewajiban apoteker terhadap resep yang diberikan dokter pada 

pasien yaitu 

a. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab 

dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan 

masyarakat. 

b. Apoteker tidak diizinkan untuk mengganti obat generik yang 

ditulis di dalam resep dengan obat paten. 

c. Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis di 

dalam resep, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk 

pemilihan obat yang lebih tepat. 

d. Apoteker wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan 

penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien. Memberikan 

informasi mengenai penggunaan obat secara tepat, aman, dan 

rasional.
15

 

 

Pelayanan kefarmasian yang dilakukan langsung kepada pasien 

harus dilakukan dengan tanggung jawab dan berkewajiban menyimpan 

rahasia sesuai dengan sumpahnya. Sehingga perlindungan hak pasien 

dalam pelayanan kefarmasian dapat dinikmati masyarakat.
16

 

Perlindungan hak pasien dalam pelayanan kesehatan di puskesmas 

dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang Kesehatan, 

dinyatakan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak 

memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara 

bertanggungjawab mengatur supaya masyarakat terpenuhi hak untuk hidup 

sehat. 
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Hak atas derajat kesehatan mencakup hak atas pelayanan kesehatan 

dan hak atas perlindungan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini merupakan 

salah satu hak asasi pribadi atau hak untuk menentukan nasib sendiri. 

Sedangkan hak atas perlindungan kesehatan ini merupakan hak untuk 

memperoleh akses layanan kesehatan, hak atas tatanan sosial yang 

mewajibkan negara melakukan tindakan khusus untuk melindungi 

kesehatan masyarakat.
17

 

Perlindungan hukum pada pasien merupakan upaya dalam 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan 

kepada pasien dalam pelayanan kesehatan.
18

 Perlindungan hukum ini 

pasien harus mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya. Pasien 

merupakan subyek hukum yang dianggap mampu mengambil keputusan 

meskipun sedang sakit.
19

 

Pelayanan kesehatan ada keterikatan dengan hak pasien dan juga 

kewajiban pasien baik secara moral maupun yuridis. Pasien berkewajiban 

memelihara kesehatan dan melakukan aturan dalam perawatan 

berdasarkan petugas kesehatan.
20

.  

 

F. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian hukum dilakukan supaya dapat berpikir secara 

logis mengenai teori, metode dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu 
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hukum.
21

 Penelitian hukum ini juga merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

dilakukan dengan menggunakan metode dan ada sistematikanya. Bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala. Dengan cara dilakukan analisa 

dan dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta yang ada.
22

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini  diuraikan meliputi: 

1. Metode Pendekatan  

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis, yang merupakan pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk memahami 

dan menganalisis hukum sebagai gejala yang ada di masyarakat. 

Pendekatan yuridis sosiologis membahas aspek yuridis dan aspek sosial 

yang melingkupi gejala hukum tertentu.  

Metode pendekatan ini digunakan dengan melihat pada rumusan 

masalah berdasarkan interaksi peneliti dengan sumber data. Dilakukan 

melalui observasi dan analisis yang bersifat empiris. Perencanaan dan 

langkah penelitian ini dimulai dari perumusan masalah. Diawali dengan 

penetapan responden, sampel dan narasumber. Kemudian dilakukan 

pengumpulan data, dibuat perencanaan analisis dan diakhiri dengan 

penarikan kesimpulan.
23

 

Metode ini digunakan peneliti untuk mendapat gambaran tentang 

pengaturan perlindungan hak pasien  dalam memperoleh pelayanan 

kefarmasian di puskesmas, dan untuk mengetahui pelaksanaan 
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perlindungan hak pasain atas kelalaian dalam pelayanan kefarmasian di 

puskesmas, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan perlindungan hak pasien dalam pelayanan kefarmasian di 

puskesmas. 

2. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk mencapai  tujuan 

penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang dapat menggambarkan 

kondisi hukum yang ada di lapangan. Spesifikasi ini menggambarkan 

frekuensi terjadinya gejala hukum atau peristiwa hukum atau karakteristik 

gejala hukum atau frekuensi adanya hubungan atau kaitan antara gejala 

hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain.
24

 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitik, yang dapat 

memberikan gambaran dan dapat menjawab rumusan permasalahan. Hasil 

penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan tentang 

perlindungan hak pasien atas kelalaian pelayanan kefarmasian di 

puskesmas. 

3. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan pemberian arti dari konsep-konsep 

yang dipakai di dalam penelitian, atau penjelasan yang terkait tentang 

variabel cara pengumpulannya yang digunakan dalam penelitian.
25

 

Definisi operasional dari variabel adalah: 
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a. Hak atas kesehatan adalah hak atas pemenuhan berbagai fasilitas 

pelayanan kesehatan sesuai standar  

b. Perlindungan hak pasien adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan hak kepada pasien 

c. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang 

yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.   

d. Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan 

pengayoman atau melindungi terhadap hak asasi manusi (HAM) yang 

mana telah dilanggar dengan menimbulkan kerugian kepada orang lain 

dan memberikan perlindungan itu kepada masyarakat agar dapat 

menerima dan menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

e. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat 

dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga 

ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan dan menjamin 

adanya kepastian hukum dalam masyarakat. 

f. Kelalaian adalah keadaan, perbuatan lalai dan tidak sengaja.  

g. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan 

bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan 

farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan 

mutu kehidupan pasien. 

h. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan 

kefarmasian yang terdiri apoteker dan tenaga teknis kefarmasian 
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i. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu 

sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan 

pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat 

atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, 

bahan obat dan obat tradisional. 

j. Pusat kesehatan masyarakat adalah salah satu sarana pelayanan 

kesehatan masyarakat yang merupakan unit pelaksana teknis dinas 

kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja 

4. Obyek dan Subyek Penelitian 

a. Penelitian ini obyek yang akan dilakukan adalah perlindungan hak 

pasien atas kelalaian pelayanan kefarmasian di puskesmas. Tempat 

yang akan menjadi lokasi penelitian adalah di Puskesmas Kabupaten 

Rembang. 

b. Subyek dalam penelitian ini adalah pasien yang mendapatkan 

pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Rembang. Pada 6 

puskesmas dengan 2 puskesmas non perawatan dan 4 puskesmas 

perawatan. Masing-masing puskesmas tersebut diambil 5 orang pasien 

dengan pelayanan rawat jalan. Narasumber terdiri dari kepala dinas 

kesehatan Kabupaten Rembang atau pejabat yang mewakili, kepala 

puskesmas atau pejabat yang mewakili,  organisasi profesi (1 pengurus 

IAI cabang Rembang  dan 1 pengurus PAFI cabang Rembang, 

pengelola kefarmasian  yang terdiri dari 1 tenaga teknis kefarmasian 
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(penanggung jawab obat) dan 1 tenaga yang membantu di pelayanan 

kefarmasian yang ada di 6 puskesmas yang akan dilakukan penelitian. 

5. Metode Penentuan Sampel 

Penentuan sampel ini digunakan untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan ciri yang khas dari suatu populasi yang ada dalam 

peristiwa yang sama pada sampel yang akan diteliti. Populasi penelitian ini 

yang digunakan yaitu  semua informasi, gejala ataupun peristiwa yang 

berhubungan dengan dengan perlindungan hak pasien atas kelalaian 

pelayanan kefarmasian di puskesmas (studi kasus pada puskesmas 

Kabupaten Rembang).  

Populasi penelitian yang akan digunakan yaitu non random 

sampling. Peneliti hanya mengambil sampel dengan menetapkan ciri 

khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat 

menjawab permasalahn penelitian, dalam hal ini dinamakan purposive 

sampling.  Purposive sampling merupakan cara penarikan sampel dengan 

mengambil subyek yang memiliki ciri tertentu yang merupakan ciri utama 

populasi yang ada. Cara tersebut dipilih untuk mempermudah penulis yang 

tidak mencukupi meneliti 17 puskesmas yang ada di Kabupaten 

Rembang.
26

 

Dalam pengambilan sampel secara purposive ini 

mempertimbangkan kriteria puskesmas yaitu puskesmas non perawatan 

dan perawatan serta puskesmas pedesaan dan perkotaan.  Penulis memilih 
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sampel 6 puskesmas yaitu Puskesmas Gunem (non perawatan, pedesaan), 

Puskesmas Rembang 1 (non perawatan, perkotaan), Puskesmas Sluke 

(perawatan, pedesaan), Puskesmas Lasem (perawatan perkotaan), 

Puskesmas Sulang (perawatan, pedesaan), Puskesmas Sale (perawatan, 

pedesaan). Informan dalam penelitian ini yaitu 

a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang atau pejabat yang 

mewakili. 

b. Kepala Puskesmas atau pejabat yang mewakili dari 6 puskesmas yang 

akan diteliti. 

c. Organisasi Profesi (1 pengurus IAI cabang Rembang  dan 1 pengurus 

PAFI cabang Rembang) 

d. Petugas kefarmasian masing-masing 1 tenaga kefarmasian dan 1 

tenaga yang membantu layanan kefarmasian di 6 Puskesmas yang 

diteliti 

e. Pasien masing-masing 5 orang pasien rawat jalan tiap Puskesmas. 

6. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan segala 

cara yang dapat digunakan untuk memperoleh data yang ada kaitannya 

dengan tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. 

a. Studi Pustaka 

Metode yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-
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undangan, buku-buku dan literature yang berkaitan dengan obyek 

penelitian. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti 

menggunakan metode pengumpulan  bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
27

Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat 

sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data 

sekunder
28

  Untuk mendapatkan data terkait dengan obyek penelitian 

maka peneliti akan menggunakan bahan hukum sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalahyang 

terdiri dari berbagai macam peraturan, Undang-Undang dan 

peraturan lainnya, yang meliputi : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

e. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan 
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f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan 

Kefarmasian 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat 

i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74  Tahun 2016 Tentang 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari 

hasil penelitian, jurnal, kamus hukum dan  komentar atas putusan 

pengadilan.
29

 Bahan hukum sekunder penelitian ini antara lain: 

a. Literatur yang berkaitan dengan hukum kesehatan, hukum 

kefarmasian, perlindungan hukum dan perlindungan hak 

pasien. 

b. Literatur dari jurnal yang ada kaitannya tentang jurnal  hukum 

dan kesehatan. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 
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primer dan bahan hukum sekunder.
30

 Penelitian ini pada badan 

hukum tersier menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan ini didapat dengan rincian kegiatan, perilaku, 

tindakan pasien dan petugas pelayanan kesehatan, yang menjadi bagian 

dari perilaku hukum. Data primer dalam penelitian diperoleh dari : 

1) Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan 

data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan 

pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 

(responden). Dalam hal ini dilakukan dengan tanya jawab secara 

langsung dengan menggunakan pedoman wawancara secara 

terbuka dan terstruktur sesuai dengan pedoman yang ada.
31

 

Pedoman wawancara ini dibuat tertulis dengan pertanyaan terbuka, 

untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

2) Daftar pertanyaan  

Digunakan untuk mengumulkan data dari berbagai populasi 

tersebut. Daftar pertanyaan dapat dilakukan secara terbuka dan 

tertutup. Pertanyaan tertutup  telah disediakan jawaban yang dapat 

dipilih responden. Daftar pertanyaan terbuka manakala 

pengetahuan penelitu tentang responden minimal. Pertanyaan 
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terbuka ini dapat diperoleh jawaban yang lebih luas.
32

 Penelitian ini 

dengan cara menyusun daftar pertanyaan secara tertulis dan 

sistemastis untuk mendapatkan informasi dari responden. 

7. Metode Penyajian Data 

Dalam melakukan penyajian data ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan diolah. Pengolahan data ini dilakukan dengan 

cara editing, koding dan disajikan dalam bentuk tabulasi.  Disusun secara 

sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan diuraikan untuk 

menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.
33

 

Metode penyajian data ini disusun secara berurutan dalam bentuk narasi, 

gambar dan tabel. 

8. Metode Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, merupakan pengujian sistematik dari sesuatu untuk menetapkan 

bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungan keseluruhannya. 

Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan,putusan pengadilan, serta norma-norma 

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
34

 

Metode analisis data ini menyajikan suatu deskripsi dari fakta yang 

dikumpulkan, tentang perlindungan hak pasien atas kelalaian pelayanan 

kefarmasian di puskesmas Kabupaten Rembang. Diperoleh dengan 

pengamatan langsung dan hasil wawancara responden dalam pelayanan 
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kefarmasian. Dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat 

memberikan jawaban yang jelas semua rumusan masalah dalam penelitian. 

 

G. Sistematika Tesis 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, perumusan 

masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka 

teori, metode penelitian, dan penyajian tesis. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka mengenai tinjauan tentang 

teori dan peraturan perundang-undangan tentang upaya pelayanan kesehatan, 

tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perlindungan hukum terhadap 

hak pasien atas kelalian pelayanan kefarmasian di puskesmas. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini di diuraikan hasil penelitian pelayanan kefarmasian di 

Puskesmas. Selanjutnya dibahas mengenai bagaimana pengaturan tentang 

perlindungan hak pasien dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di 

puskesmas, bagaimana pelaksanaan perlindungan hak pasien atas kelalaian 

dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas, dan faktor apa saja yang 

mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak pasien dalam pelayanan 

kefarmasian di puskesmas yang ada di Kabupaten Rembang. 
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BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan juga  disampaikan 

saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis 

tentang perlindungan hak pasien atas kelalaian pelayanan kefarmasian di 

Puskesmas Kabupaten Rembang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


