
i 
 

JURNAL ILMIAH 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA 

TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG-

UNDANG NOMOR 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

 

 

 

Oleh: 

HARRY FITRA YANDI 

D1A114091 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 

 

 



ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA 

TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG-

UNDANG NOMOR 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

 

Oleh : 

HARRY FITRA YANDI 

D1A 114 091 

 

 

Menyetujui, 

 

Mataram,     Desember 2018 

Pembimbing Pertama, 

 



iii 
 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA 

TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG-

UNDANG NOMOR 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 
HARRY FITRA YANDI 

D1A114091 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MATARAM 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum 

pasien terhadap pelayanan kesehatan dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum 

bagi pasien terhadap pelayanan kesehatan metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian normatif-empiris. pendekatan hukum yang digunakan adalah 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. 

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, perlindungan hukum bagi 

pasien belum sepenuhnya terlaksana dan pengaturan di undang-undang perlindungan 

konsumen tidak begitu jelas mengenai bentuk-bentuk perlindungan pasien(konsumen 

jasa). 

 

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pasien, Pelayanan kesehatan 

 

ABSTRACT 

 

LEGAL PROTECTION FOR PATIENS AS CONSUMERS OF SERVICES FOR 

HEALTH SERVICES IS VIEWED FROM LAW NUMBER 8 CONCERNING 

CONSUMER PROTECTION 

The purpose of the study is to know and understand how the patient’s legal position 

towards health services and how forms of legal protection for patients for health 

services. The research method used is normative-emperical research methods, The 

legal approach used is the legislative approach, conceptual approach and approach 

sociological. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal 

materials. Analysis of the data used is qualititave analysis, legal protection for 

patiens has not been fully implemented and arrangements in consumer protection 

laws are not very clear about the forms of patients (service consumers). 

Keywords: Legal protection, patients, helath services 
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I PENDAHULUAN 

 Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam 

menunjang aktivitas seahari-hari.Manusia melakukan berbagai upaya demi 

mewujudkan hidup yang sehat. Pasal 1 poin 11 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa “Upaya kesehatan adalah setiap 

kegiatan dan atau serangkaian dan berkesinambungan untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, 

peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh 

pemerintah dan atau masyarakat”. 

Upaya di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan 

menyeluruh, usahatersebut meliputipeningkatan kesehatan masyarakat baik fisik 

maupun non fisik.Di dalam sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan 

menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat 

kompleks. Hal ini sesuai dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh Dunia 

Internasional sebagai berikut :A state of complete physical, mental, and social,well 

being and not merely the absence of deseaseor infirmity.
1
 

Menurut pasal 47 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan 

menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan 

pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara 

terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan promotif adalah 
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Koeswadji, Hukum dan Masalah Medik, Airlangga University, Surabaya,1984,  hlm.17 
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suatu kegiatan pencegahan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang 

lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kegiatan.Pelayanan kesehatan 

prefentif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu kegiatan pencegahan 

terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif adalah 

adalah suatu kegiatan/ serangkaian pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan 

penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau 

pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga sepoptimal mungkin. 

Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 

untuk mengembalikan keadaan pasien dalam kondisi semula. 

  Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

yaitu: 1) Bagaimana kedudukan hukum pasien sebagai konsumen jasa terhadap 

pelayanan kesehatan (Study RSUD As-Syifa KSB). 2) Bagaimana bentuk 

perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa terhadap pelayanan kesehatan 

(Study RSUD Asy-syifa KSB). 

Tujuan  yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut 

1) Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Pasien Sebagai Konsumen Jasa Terhadap 

Pelayanan Kesehatan. 2) Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Bagi 

Pasien Sebagai Konsumen Jasa Terhadap Pelayanan Kesehatan. 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penyusun dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 1) Manfaat Akademis merupakan salah satu syarat untuk mencapai  

studi Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2)Manfaat 
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Teoritis Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Perdata dan Diharapkan 

penelitian ini mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3) Manfaat Praktis Memberikan informasi mengenai bagaimanakah kedudukan 

hukum bagi pasien terhadap pelayanan kesehatan dan Memberikan informasi 

mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pasien terhadap pelayanan kesehatan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris 

yaitu penelitian hukum yang mengkaji bahan hukum yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan sebagai peristiwa hukum khususnya yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan. 

 Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) 

bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan 

Perundang-Undangan antara lain: a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

kesehatan; b) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;c) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hasil wawancara dengan informan 

maupun responden dilokasi penelitian RSUD Asy-Syifa. 2) Bahan hukum sekunder, 

yaitu bahan hukum yang member penjelasan atas bahan hukum primer, yang terdiri 

dari dokumen-dokumen resmi, yaitu buku-buku karangan para ahli ataupun sarjana 

yang relevan. 3) Bahan hukum tersier atau bahan penunjang yaitu bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedi, jurnal dan seterusnya. 



4 
 

 pengumpulan bahan hukum  penelitian ini adalah studi kepustakaan yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data dan menghimpun serta mengkaji data 

kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan 

Data lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan 

mewawancarai informan atau para responden terkait bahan kajian dalam penelitian 

ini. 

II HASIL PEMBAHASAN 

Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang terletak di sebelah Barat pulau 

Sumbawa memiliki luas 1.849,02 km2 atau 21,77% dari luas Kabupaten Sumbawa 

(Kabupaten Induk). Geografis Kabupaten Sumbawa Barat terletak diujung Barat 

pulau Sumbawa pada posisi 116”42” sampai dengan 118”22” BT dan 9”7” LS, 

dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan 

Alas Barat Kabupaten  Sumbawa Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera 

Indonesia Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Alas Barat, Batu Lanteh  dan 

Kecamatan Lunyuk/Kecamatan Orong Telu  Kabupaten Sumbawa Sebelah Barat : 

berbatasan dengan selat Alas Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sumbawa Barat 

cukup beragam, mulai dari datar, bergelombang curam sampai sangat curam dengan 

ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 mdpl. Ketinggian untuk kota-kota 

kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat berkisar antara 10 sampai 650 mdpl.Kontur 

wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagian besar terdiri dari dataran tinggi 

berbukit-bukit dengan lembah atau dataran rendah yang tidak terlalu luas.Untuk 
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wilayah dataran tinggi sebagian besar dimanfaatkan untuk perkebunan sedangkan 

wilayah dataran rendah merupakan basis pertanian tanaman pangan.Jumlah curah 

hujan yang cukup tinggi diwilayah dataran rendah menjadikan daerah ini sebagai 

daerah pertanian yang tergolong sangat subur.Selain itu daerah pesisir yang dimiliki 

sangat luas mengingat Kabupaten Sumbawa Barat berbatasan langsung dengan Selat 

Alas, sehingga garis pantai membentang dari Kecamatan Poto Tano sampai dengan 

Kecamatan Sekongkang.
2
 

Dengan berdirinya puskesmas di kecamatan-kecamatan di seluruh kabupaten 

Sumbawa Barat dalam kurun waktu 6 tahun, Puskesmas Taliwang yang merupakan 

Puskesmas perawatan terbesar di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2011 telah 

ditingkatkan statusnya menjadi RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat Kelas D pada awal 

tahun 2012. Keputusan meningkatnya status Puskesmas Taliwang menjadi RSUD 

As-Syifa Sumbawa Barat kelas D tidak lepas dari peluang pengembangan wilayah 

dengan adanya otonomi daerah serta kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan 

yang lebih tinggi. 

          1.  Tugas Pokok RSUD Asy-Syifa 

Tugas Pokok RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat mempunyai tugas pokok 

melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan 

mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara 

                                                             
2
Data Primer RSUD Asy-Syifa Tahun 2017 
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serasi dan terpadu dengan upaya pengobatan dan pencegahan serta 

melaksanakan upaya rujukan. 

2. Fungsi  

Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan RSUD 

Asy-Syifa Sumbawa Baratmempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan perencanaan bidang pelayanan kesehatan  

b. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan 

c. Penyelenggaraan pelayanan medik  

d. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik  

e. Penyelenggraan pelayanan medis  

f. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis   

g. Peyelenggraan pelayanan dan asuhan keperawatan 

h. Penyelenggraan rujukan  

i. Penyelenggaraan pendidikan kebidanan dan penyakit kandungan   

j. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan  

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya  

3. Status  

RSUD Asy-Syifa Sumbawa Baratmerupakan rumah sakit milik 

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. 

4. Wilayah Pelayanan 

Kelompok sasaran pelayanan  RSUD Asy-Syifa Sumbawa 

Baratadalah seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat. 

Jangkauan pelayanan (Catchment Area) RSUD Asy-Syifa Sumbawa 

Baratterdiri dari 9 Kecamatan, 64 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 
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158.889 jiwa, 36.440 jiwa diantaranya merupakan keluarga miskin yang 

sangat memerlukan pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. 

           5. Struktur Organisasi 

Bentuk organisasi rumah sakit umum daerah kabupaten sumbawa barat 

adalah organisasi lini dimana peranan pimpinan sangat dominan. Segala 

kendali berada ditangan pimpinan, serta dalam melaksanan kegiatan, yang 

diutamakan ialah wewenang dan perintah. 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat 

terdiri dari : 

1) Direktur  Utama 

Adapun tugas – tugas direktur terdiri dari : 

a) Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal. 

b) Direktur bertanggung jawab memimpin, menberikan bimbingan, 

petunjuk, perintah, dan mengawasi pelaksanaan tugas 

bawahannya.  

c) Direktur mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan 

bimbingan kepada bawahannya. 

2) Sub bagian Tata Usaha 

Adapun tugas – tugas subbagian Tata Usaha terdiri dari : 

a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil 

evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 

b) Menghimpun, memelihara dan menyebarluaskan informasi tentang 

peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian. 

c) Menghimpun naskah dinas tentang penunjukan penanggung 

jawaban kegiatan, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara 

pengeluaran dan pemegang barang sesuai dengan ketentuan yang 
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berlaku dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan yang telah 

direncanakan.  

d) Melaksanakan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi 

keuangan RSUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

e) Melaksanakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai serta 

pembiayaan kegiatan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk 

mendukung tertib administrasi keuangan  RSUD. 

g) Memeriksa surat masuk dan keluar, sebelum diterima atasan. 

h) Menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber 

data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

i) Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan program 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas 

j) Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil 

rangkuman rencana kegiatan Bidang-Bidang dalam rangka 

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja RSUD.  

k) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

kegiatan operasional RSUD  agar diketahui tingkat realisasinya. 

l) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD dan menyiapkan 

bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 

sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku. 

m) Membagi  tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 

secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

n) Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian di lingkungan RSUD 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 

masukan, data dan informasi  guna memperoleh hasil kerja yang 

optimal. 

o) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya agar. 

p) Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan rencana kegiatan 

yang telah dibuat. 

q) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas  

bawahan  secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku. 

r) Menyiapkan bahan dan usulan mutasi pegawai (kepangkatan, 

jabatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian) dan 

formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan agar. 

s) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada 

atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
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t) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

3) Seksi penunjang medik 

Sedangkan  tugas – tugasnya adalah sebagai berikut : 

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang pelayanan penunjang medic. 

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang pelayanan penunjang medic. 

c) Manyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang pelayanan penunjang medik. 

d) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang 

pelayanan penunjang medic. 

e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas . 

f) Melaksanakan tugas – tugas lain  yang diberikan oleh direktur 

sesuai tugas dan fungsinya. 

4) Seksi Pelayanan Medik 

Adapun tugas – tugasnya adalah sebagai berikut : 

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang pelayanan penunjang medic. 

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang pelayanan penunjang medic. 

c) Manyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang pelayanan penunjang medic. 

d) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang 

pelayanan penunjang medic. 

e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

f) Melaksanakan tugas – tugas lain  yang diberikan oleh direktur 

sesuai tugas dan fungsinya. 

5) Komite Medis Dan Komite Paramedis 

Komite Medis dan Para Medis mempunyai fungsi dan tugas sebagai 

berikut : 

a) Komite Medis dibentuk untuk membantu Direktur dalam 

menyusun  standart pelayanan medis, melaksanakan pemantauan 

dan evaluasi, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur 

kewenangan profesi anggota staf medis fungsional dan 

mengembangkan program pelayanan.  
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b) Komite Para Medis di bentuk untuk membantu direktur dalam 

menyusun standart pelayanan, pembinaan asuhan keperawatan, 

kebidanan, paramedis lainnya, dan melaksanakan pembinaan etika 

profesi, kewenangan ptofesi dan pengembangan progran 

pelayanan keperawatan, kebidanan, para medis lainnya.  

c) Komite Medis dan Komite Para Medis masing-masing dipimpin 

oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya, yang 

ditetapkan dengan keputusan durektur. 

6) Kelompok Jabatan Fungsional   

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas sebagai 

berikut : 

a) RSUD dalam melaksanakan fungsi dn jabatan pelayanan rumah 

sakit dilakukan oleh Jabatan Fungsional yang dikelompokan 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

b) Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan fungsinya 

dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan, 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur.  

c) Kelompok Jabatan Fungsional medis dan Para Medis ditugaskan 

oleh direktur di Instalasi-instalasi dan satuan organisasi RSUD 

sesuai kompetensi dan kebutuhan. 

7) Instalasi-Instalasi 

Instalasi-instalasi mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut : 

a) Instalasi-instalasi dibentuk untuk melaksanakan pelayanan 

kesehatan di RSUD sesuai fungsi dan standar pelayanan rumah 

sakit.  

b) Pembentukan jumlah dan jenis-jenis instalasi disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kemampuan RSUD yang ditetapkan oleh direktur.  

c) Instalasi-instalasi dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh 

seorang kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh 

direktur.  

d) Kepala instalasi bukan merupakan jabatan struktural. 

e)  Uraian fungsi dan tugas kepala instalasi ditetapkan oleh direktur. 

Sebagaimana kita tahu bahwa kedudukan hukum pasien dan dokter itu sendiri 

derajat dokter lebih tinggi ini dikarenakan bahwa pasien hanya menerima apa saja 

yang dilakukan dokter dengan persetujuan yang sudah disepakati, begitupun di 

RSUD Asy-Syifa derajat dokter lebih tinggi karena rumah sakit tersebut mengikuti 

peraturan UU kesehatan. Hal ini di sebabkan dokter bukan hanya melaksanakn 
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pekerjaan tetapi memberikan pertolongan dan melaksanakan pekerjaan profesi yang 

terikat pada suatu kode etik.  Dirumah Sakit Asy-Asyfa itu sendiri pentingnya akan 

informasi atau pelayanan kesehatan yang memadai sehingga sedikit saja kelalaian 

ataupun kesalahan dapat berakibat fatal bagi pasien dikarenakan beberapa penyakit 

yang serius yang diderita pasien tersebut seperti Diare,demam berdarah,Pnemonia( 

infeksi saluran pernapasan) dan lain-lainya.
3
 

Sebagai catatan pandangan pemerintah bahwa kesehatan sebagai hak asasi 

manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian upaya kesehatan kepada seluruh 

masyrakat melalui penyelenggara pembangunan kesehatan yang berkualitas dan 

terjangkau oleh masyrakat masih jauh terwujud dan merupakan dilemma yang segera 

dipecahkan
4
. 

Pasien yang datang ke dokter ingin agar penyakitnya dapat disembuhkan, 

karenanya pasien disini akan memberikan informasi sebanyak munkin atas penyakit 

yang dideritanya, mulai dari riwayat/sejarah kapan penyakit itu ada pada dirinya, 

sampai dengan waktu-waktu tertentu pasien mengeluhkan penyakitnya tersebut. 

Dalam hubungan ini, pihak dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan akan 

mendengarkan keluhan pasien dengan teliti dan seksama, dimana kesemuanya 

                                                             
3  Wawancara dengan pegawai RSUD Asy-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat Sita Ririn Safitri 

selaku  perawat, Jum’at 10 Agustus 2018 pukul 08.15 

4
 H. Hendrojoyo Soewono, Batas Pertanggungjawaban hukum  malpraktek Dokter dalam 

Transaksi Teraupeutik, Srikandi, Surabaya, 2005, Hlm 63. 
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diperlukan dokter untuk mengdiagnosa selanjutnya menentukan terapi apa yang 

dilakukan terhadap pasien dalam rangka penyembuhan penyakit pasien
5
.  

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya  maka, berbicara mengenai 

perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan, maka 

harus di lihat terlebih dahulu mengenai pengertian dari perlindungan konsumen yaitu 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen ( Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan 

Konsumen). Hal ini diartikan bahwa adanya upaya mengenai adanya kepastian 

hukum itu dengan cara memberikan perlindungan hukum kepada pasien.  

Perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa tidak hanya harus diatur 

dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen tetapi juga harus 

dikaitkan dengan apa yang diatur didalam UU No. 36 Tahun 2009 yang mana 

didalamnya diatur secara jelas mengenai hak-hak pasien dan kewajiban pasien, hak-

hak tenaga kesehatan dan kewajiban dari tenaga kesehatan itu sendiri sehingga di 

dalam nya terdapat suatu pola hubungan antara pasien sebagai konsumen jasa dan 

tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa kepada konsumen yang akhirnya akan 

menimbulkan suatu perlindungan hukum terhadap pasien itu sendiri.
6
 

 

                                                             
5
Ibid, Hlm. 66 

6
Wila Chandrawila Supriadi, op,cit, hlm. 19 
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Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak pasien : 

 Pasien rumah sakit adalah konsumen, sehingga secara umum pasien 

dilindungi dengan Undang-Undang No.8 tentang perlindungan konsumen menurut 

Pasal 4 UU No.8/1999, hak-hak konsumen adalah: 

a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang/atau jasa; 

b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/jasa;Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/ atau jasa yang digunakan 

d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa; 

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut 

f) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan / atau penggantian, 

apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 

g) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

h) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

i) Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya; 

Perlindungan pasien dalam Undang-Undang No.39 tahun 2009 Tentang 

Kesehatan Pasal 56 yang berbunyi : 

1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh 

tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima 

dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap 

2) Hak menerima atau menolak sebagaiman yang dimaksud pada ayat 1 tidak 

berlaku pada: 

a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke 

dalam masyarakat yang lebih luas; 

b. Keadaan orang yang tidak sadarkan diri;atau 
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c. Gangguan mental berat. 

3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 57 yang berbunyi: 

1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah 

dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. 

2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatanpribadi 

sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku dalam hal; 

a. Perintah UU 

b. Peringatan pengadilan 

c. Izin yang bersangkutan 

d. Kepentingan masyarakat; atau 

e. Kepentigan orang tersebut 

 

Pasal 58 yang berbunyi : 

1.) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 

kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatanyang menimbulkan kerugian 

akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 

diterimanya. 

2.) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi 

tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau 

pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. 
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3.) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga 

merupakan Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi 

pasien. Hak-hak pasien diatur dalam pasal 52 UU No.29 Tahun 2004 adalah: 

a) Mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 ; 

b) Meminta pendapat dokter atau dokter lain; 

c) Menolak tindakan medis; 

d) Mendapat isi rekam medis. 

 

Perlindungan hak pasien juga tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang No. 

44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu; 

a) Memperoleh informasi mengenai tata tertibdan peraturan yang berlaku di 

Rumah sakit 

b) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; 

c) Memperoleh layanan yang manusiawi,adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; 

d) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar 

profesi dan standar prosedur operasional; 

e) Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar 

dari kerugian fisik dan materi; 

f) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan 

g) Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan 

peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 

h) Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain 

yang mempunyai SIP baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit; 

i) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita  termasuk 

data-data medisnya 

j) Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, 

tujuan tindakan medis, alternative tindakan, risiko dan komplikasi yang 
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mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta 

perkiraan biaya pengobatan; 

k) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan 

oleh tnaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya; 

l) Didamping keluarganya dalam keadaan kritis; 

m) Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya 

selama hal itu tidak mengganggu pasien yang lainnya; 

n) Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap 

dirinya; 

o) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan 

dirumah sakit; 

p) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama 

dan kepercayaan yang dianutnya; 

q) Menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga 

memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara 

perdata atapun pidana; dan 

r) Mengeluhkan pelayan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar 

pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan keempat Undang-undang tersebut secara garis besar 

menyimpulkan bahwa ada 5 jaminan hak pasien yang harus dipenuhi oleh 

pihak rumah sakit agar perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen 

jasa dalam pelayanan kesehatan dapat terpenuhi yaitu: 

1. Jaminan untuk mendapatkan informasi pada saat diberikan pelayanan 

kesehatan 

2. Jaminan atas keamanann kenyamanan dan keselamatan atas pelayanan 

kesehatan 

3. Jaminan atas persamaaan hak dalam pelayanan kesehatan 

4. Jaminan atas kebebasan memilih atas pelayanan keperawatan 
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Di RSUD Asy- Syifa itu sendiri perlindungan hukumnya apabila dokter 

melakukan suatu kelalaian dikarenakan hak pasien tidak laksanakan maka terlebih 

dahulu melakukan musyawarah atau berunding kepada pasien apa saja yang yang 

telah dilakukan oleh pihak dokter dan apabila didalam musyawarah tersebut tidak ada 

titik temu maka akan dibawa kejalu hukum dengan menuntut ganti rugi atau bisa juga 

dengan pidana apabila pasien tersebut meninggal dunia atau cacat permanen
7
. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
Wawancara dengan pegawai RSUD Asy-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat Sita Ririrn Safitri 

selaku perawat, Jum’at 10 Agustus 2018 pukul 08:15 
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                                           III PENUTUP 

Kedudukan hukum pasien di RSUD Asy-Syifa itu sendiri lebih rendah daripada 

dokter ini dikarenakan pasien hanya menerima dan harus mentaati apa yang diiginkan 

dokter karena disini pasien yang meminta pertolongan dalam bentuk pengobatan 

yang dilakukan oleh dokter tetapi dokter juga sangat memerlukan adanya suatu 

pasien. Perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit Asy-syifa . Dalam hal ini perlindungan pasien, sebelum pelaksanaan pelayanan 

kesehatan yang berkaitan dengan tindakan medis, tenaga kesehatan memberikan 

edukasi terhadap pasien terlebih dahulu. Edukasi tersebut bisa berupa penjelasan 

informasi, resiko resiko yang terjadi, bentuk penanganannya. Apabila pasien merasa 

dirugikan dalam hal materil maupun immaterial, pasien dapat mengajukan gugatan 

kepada dokter akan tetapi pihak rumah sakit akan melakukan musyawarah terlebi 

dahulu dengan pihak keluarga pasien, apabila dalam musyawarah tersebut tidak dapat 

menemukan titik temu maka pasien dapat mengajukan gugatan kepada dokter 

maupun rumah sakit, baik kepada lembaga peradilan umum maupun lembaga secara 

khusus berwenang. Hal ini karena terdapat sanksi-sanksi atas pelanggaran hak-hak 

pasien. Adapun sarannya bercermin dari kasus yang banyak terjadi dalam masyarakat 

sebaiknya tenaga kesehatan maupun petugas kesehatan lebih berhati-hati dalam 

bertindak terutama menyangkut pelayanan kesehatan terhadap pasien. 
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