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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Pelanggaran menjadi sesuatu hal yang sudah biasa terjadi di negara kita. Baik 

itu pelanggaran terhadap suatu peraturan di suatu instansi formal tertentu ataupun 

pelanggaran terhadap suatu peraturan hukum. Banyaknya produk hukum yang ada di 

Indonesia terkadang membatasi ruang gerak masyarakat untuk melakukan apa yang 

menjadi keinginannya, atau sebaliknya masyarakat merasa terlindungi secara hukum.  

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang memiliki “kekuatan” seringkali 

menyudutkan masyarakat yang “lemah”. Kekuatan di sini artinya kekuatan secara 

finansial atau materi. Perbedaan “kekuatan” antara masyarakat inilah yang kemudian 

memicu timbulnya permasalahan di bidang hukum. Oleh karena itu, untuk mencegah 

pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, perlu adanya suatu perlindungan hukum 

terhadap masyarakat yang “lemah” ini yang diwujudkan dalam suatu produk hukum. 

Contoh produk hukum yang melindungi hak-hak masyarakat “lemah” ini adalah 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Melalui kedua Undang-

Undang tersebut hak-hak masyarakat yang sering dilanggar oleh pihak yang memiliki 

“kekuatan” lebih ini dapat dilindungi. 

Dalam hal tersebut, masyarakat memiliki posisi sebagai pasien suatu rumah 

sakit   yang   juga   menjadi   seorang   konsumen  atau pengguna jasa dari rumah sakit 

 tertentu. Pelanggaran terhadap pasien inilah yang seringkali menjadi masalah yang 

tak kunjung usai. Dilema yang sering terjadi berkaitan antara kode etik seorang dokter 
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untuk bertindak dan berbuat jika menghadapi pasien yang kritis dengan prosedur atau 

sistem perundang-undangan yang ada membuat sering terjadi konflik internal bahkan 

sampai  kepada konflik hukum. Dokter merupakan salah satu subjek hukum yang 

artinya segala tindakan dan perbuatannya memiliki resiko secara hukum, namun 

dokter juga merupakan seorang pekerja medis atau kesehatan yang harus bertindak 

dan berbuat berdasarkan insting seorang dokter. Kedua hal inilah yang membuat 

eksistensi dokter seringkali menjadi konflik hukum.  

Jika ditinjau lebih luas lagi, tindakan seorang dokter berkaitan pula dengan 

instansi tempat mereka bekerja, yaitu rumah sakit. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

semua resiko dari tindakan medis yang dilakukan seorang dokter itu juga menjadi 

resiko dari pihak rumah sakit. Sebagai contoh, jika seorang dokter melakukan 

malpraktik. Seorang pasien bukan hanya akan menuntut dokter itu saja, namun tentu 

saja pihak rumah sakit juga akan bertanggungjawab baik secara langsung ataupun 

tidak. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa pasien itu juga memiliki posisi 

sebagai konsumen jasa dari rumah sakit, sehingga yang menjadi ketidakpuasan dan 

ketidaknyamanan dari pasien dapat dikeluhkan kepada pihak rumah sakit juga, karena 

dalam hal ini rumah sakit memiliki posisi sebagai pelaku usaha di bidang kesehatan.  

Oleh karena itu, segala pelanggaran yang dilakukan terhadap pasien itu 

memiliki konsekuensi dan akibat hukum yang telah sangat jelas diatur oleh Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Di dalam kedua Undang-undang 

tersebut diatur semua hak pasien dan kewajiban dari seorang dokter dan rumah sakit 

jika melakukan pelanggaran terhadap hak seorang pasien yang juga merupakan 

seorang konsumen. Salah satu contoh kasus yang baru saja terjadi adalah kasus 
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seorang pasien bernama Prita Mulyasari yang haknya sebagai pasien untuk 

memperoleh hasil rekam medis tidak dipenuhi oleh pihak dokter dan rumah sakit. Ini 

artinya telah terjadi pelangaran terhadap hak pasien berkaitan dengan informasi atas 

hasil rekam medis. Bahkan kasus ini harus diselesaikan melalui jalur hukum dan 

memunculkan perdebatan panjang dari berbagai pihak. 

Di dalam pelayanan kedokteran, peranan pencatatan rekam medis sangat 

melekat dan sangat penting di dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Bahkan sering ada 

ungkapan bahwa rekam medis merupakan “orang ketiga” pada saat dokter menerima 

pasien. Ungkapan ini dapat dibenarkan, karena di dalam rekam medis terdapat catatan 

keadaan pasien secara keseluruhan, hasil pemeriksaan, dan pengobatan apa saja yang 

telah diberikan. Dengan adanya rekam medis itu pula, seorang dokter dapat mengerti 

tindakan atau strategi apa yang akan dilakukan untuk menghadapi penyakit dari 

seorang pasien. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan pengertian dari 

rekam medis adalah rekam dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan 

medis/kesehatan kepada seorang pasien yang harus dibuat segera dan dilengkapi 

seluruhnya paling lambat 48 jam setelah pasien pulang  atau meninggal, kalaupun ada 

perubahan terhadap rekam medis harus dilakukan dalam lembar khusus yang harus 

dijadikan satu dengan dokumen untuk rekam medis.
1
  Sedangkan pengertian rekam 

medis menurut PERMENKES Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 adalah berkas yang 

berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. 

 

                                                           
1
 Pernyataan IDI tentang Rekam Medis/Kesehatan (Lampiran SK PB IDI No.315/PB/A.4/88) 



4 

 

Rekam Medis terdiri dari 2 jenis, yaitu:
2
 

1. Rekam Medis untuk pasien rawat jalan (termasuk pasien gawat darurat) 

Isinya : 

a. Identitas dan formulir perizinan (lembar hak kuasa) 

b. Riwayat penyakit (anamnesa) tentang : 

- keluhan utama 

 - riwayat sekarang 

 - riwayat penyakit yang pernah diderita 

- riwayat keluarga tentang penyakit yang mungkin diturunkan 

c. Laporan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan laboratorium, foto rontgen, 

scanning, MRI, dan lain-lain 

d. Diagnosa dan atau diagnosis banding 

e. Instruksi diagnostik dan teraupetik dengan tanda tangan pejabat kesehatan yang 

berwenang 

2. Rekam Medis untuk pasien rawat inap 

Memuat informasi yang sama dengan yang terdapat di dalam rawat jalan, namun 

ada tambahan berupa : 

- Persetujuan tindakan medis 

- Catatan konsultasi 

- Catatan perawat dan tenaga kesehatan lainnya 

- Catatan observasi klinik dan hasil pengobatan 

                                                           
2
 M.Jusuf Hanafiah.1999.Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, hal.  

59 
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- Resume akhir dan evaluasi pengobatan 

Oleh karena itu, rekam medis menjadi catatan yang sangat penting untuk 

seorang dokter dan juga pasien. Isi/informasi di dalam rekam medis mutlak menjadi 

milik dari pasien. Ini menjadi hak pasien. Meskipun fisik/formulirnya merupakan 

milik rumah sakit.  

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Saat ini perkembangan dunia yang semakin maju dalam segala bidang 

membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Suatu perkembangan ataupun 

perubahan selalu memunculkan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. 

Salah satu dampak positifnya adalah kemudahan untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

sehari-hari. Namun, seringkali kemudahan-kemudahan ini tidak diikuti dengan 

kesadaran dan pemeliharaan lingkungan yang baik. Sebagai contoh, pengelolaan 

sungai, kali ataupun danau yang tidak baik sehingga menimbulkan banjir, ataupun 

gaya hidup yang menyimpang dari seharusnya membuat berbagai kendala, seperti 

lingkungan yang kumuh dan kotor, pencemaran udara dan air. Berawal dari hal inilah 

muncul berbagai macam penyakit. Bahkan perkembangan segala bentuk penyakit ini 

seiring dengan perkembangan dunia. 

Seringkali akibat dari penyakit itu menyebabkan seseorang dirawat di rumah 

sakit. Perawatan dari rumah sakit ini merupakan kebutuhan yang sudah menjadi 

kebutuhan primer tiap orang, karena hampir setiap hari ada orang yang harus check-up 

di rumah sakit dan mau tak mau seseorang harus menjadi pasien dari sebuah rumah 

sakit. Bukanlah hal yang mudah “memposisikan” diri sebagai pasien. Seringkali hak-

hak dari pasien rumah sakit itu tidak terpenuhi dengan utuh, bahkan tidak diberikan 
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sama sekali. Pasien merupakan orang yang seharusnya mendapatkan semua haknya. 

Menurut pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, dijelaskan bahwa pasien adalah “setiap orang yang melakukan konsultasi 

untuk memperoleh layanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.” Ini artinya, setiap pasien berhak secara 

penuh untuk mendapatkan layanan kesehatan.  

Yang dapat digolongkan sebagai layanan kesehatan adalah pemeriksaan medis, 

diagnosis, terapi, anestesi, menulis resep obat-obatan, pengobatan dan perawatan di 

rumah sakit, peningkatan pasien, kontrol, pelayanan pasca perawatan, pemberian 

keterangan medis, pemberian informasi, kerja sama vertikal penyelenggara pelayanan 

kesehatan, dan sebagainya.
3
 Layanan kesehatan ini adalah hak pasien. Artinya apa saja 

yang termasuk di dalam layanan kesehatan itu adalah menjadi milik pasien.  

Di dalam praktek kesehatan, seringkali terjadi pelanggaran terhadap pasien 

yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan/jasa. Pelanggaran yang dilakukan berupa 

tidak dipenuhinya hak pasien ini secara utuh. Salah satu pelanggaran itu adalah 

mengenai rekam medis dan hasil diagnosa dari seorang dokter kepada pasiennya. Pada 

prinsipnya, hasil diagnosa atau hasil rekam medis ini merupakan hasil kesehatan yang 

menjadi hak milik pasien. Itu artinya pasien berhak untuk mengetahui pula apa saja 

yang terdapat di dalam hasil diagnosa ataupun rekam medis itu tanpa terkecuali. 

Namun seringkali pihak rumah sakit tidak dapat menunjukkan hasil diagnosa atau 

rekam medis itu kepada pasiennya. Biasanya, dikarenakan adanya kesalahan 

pemeriksaan ataupun analisa medis yang dicatat dalam rekam medis atau hasil 

                                                           
3
 Freddy Tengker.2007. Hak Pasien.Bandung : CV Mandar Maju, hal. 56 
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diagnosa. Hal inilah yang menyebabkan pihak rumah sakit menjadi “takut” untuk 

memberikan informasi hasil rekam medis dan diagnosa kepada pasiennya.  

Dengan kata lain, hak pasien telah dilanggar oleh pihak rumah sakit. Padahal 

juga sudah jelas diatur di dalam pasal 46 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam Pasal 46 disebutkan bahwa : 

(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib 

membuat rekam medis 

(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah 

pasien selesai menerima pelayanan kesehatan 

(3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas 

yang memberikan pelayanan atau tindakan. 

Kemudian, pada Pasal 47 disebutkan juga bahwa : 

(1) Dokumen rekam medis sebagaiman dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik 

dokter, dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam 

medis merupakan milik pasien. 

(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga 

kerahasiannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan 

kesehatan 

Apabila dilihat dari pasal-pasal tersebut, hasil rekam medis yang berupa 

dokumen itu merupakan kewajiban seorang dokter untuk memberikan dan 

menjelaskan kepada pasien secara keseluruhan, dan yang menjadi lebih penting adalah 

bahwa hasil rekam medis itu mutlak menjadi milik pasien yang juga patut dijaga 

kerahasiannya. Dengan kata lain, hak yang tidak kalah pentingnya bagi seorang pasien 

adalah hak atas rekam medis, yaitu hak atas berkas yang berisi catatan dan dokumen 
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tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang 

telah diberikan kepada pasien. Setiap dokter yang menjalankan praktek kedokteran 

wajib membuat rekam medis. Selain sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan dan 

pengobatan, rekam medis juga digunakan untuk bahan pembuktian dalam perkara 

hukum, dasar untuk membayar pelayanan kesehatan, untuk keperluan pendidikan dan 

penelitian, dan sebagai data statistik kesehatan. Rekam medis harus segera dilengkapi 

setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. Secara kepemilikan, dokumen 

yang berisi rekam medis merupakan milik dokter atau sarana pelayanan kesehatan 

yang menangani pasien, sedangkan isinya merupakan milik pasien. Pasien dapat 

meminta salinan dari rekam medis atas pelayanan kesehatan yang dijalaninya. 

Dokumen tersebut harus disimpan dan dijaga kerhasiaannya oleh dokter atau penyedia 

sarana layanan kesehatan 

Kemudian lebih lanjut di dalam pasal 51 huruf a dijelaskan mengenai 

kewajiban seorang dokter untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar 

profesi, standar operasional, serta kebutuhan medis pasien. Pasal inilah yang menjadi 

titik tolak munculnya hak-hak pasien (yang diatur dalam pasal 52 Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran). 

Pelanggaran terhadap hak pasien ini turut serta mencakup ranah hukum 

perlindungan konsumen yang sangat jelas melindungi hak-hak konsumen. 

Sebelumnya, secara tidak kita sadari bahwa pasien rumah sakit itu juga merupakan 

seorang konsumen yang memiliki hak-hak sebagai konsumen. Seorang pasien bisa 

dikatakan pula sebagai konsumen sebab pasien rumah sakit itu juga merupakan 

pengkonsumsi layanan/jasa dari pihak rumah sakit. Seperti yang dijabarkan dalam 

pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
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Konsumen, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Unsur-unsur dari 

pengertian itu cukup untuk memposisikan seorang pasien itu juga sebagai konsumen. 

Untuk itu, perlindungan hukumnya sebagai konsumen juga berlaku jika hak-haknya 

sebagai pasien itu tidak dipenuhi.  

Dalam hal ini, UU Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan payung 

hukum (umbrella act) bagi UU Praktik Kedokteran yang merupakan Undang-Undang 

sektoral.
4
 Meskipun di dalam UUPK tidak disebutkan bahwa UU Praktik Kedokteran 

merupakan UU sektoral dari UUPK, namun perluasan dari UUPK dapat mencakup 

UU Praktik Kedokteran pula, sehingga dapat dikatakan bahwa UU Praktik Kedokteran 

merupakan UU sektoral dari UUPK, karena di dalamnya sangat jelas dijabarkan 

mengenai hak-hak pasien yang juga merupakan konsumen layanan/jasa dari rumah 

sakit. 

Di dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran dijabarkan mengenai hak-hak pasien, yaitu : 

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 

2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. 

3. Mendapat pelayanan sesuai kebutuhan medis 

4. Menolak tindakan medis 

5. Mendapatkan isi rekam medis 

                                                           
4
 Shidarta. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta : Grasindo, hal. 96 
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Pengaturan mengenai rekam medis juga telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) 

huruf h Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit bahwa 

rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis. 

Sedangkan di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dijabarkan hak-hak konsumen, dalam hal ini adalah 

konsumen rumah sakit, yaitu :
5
 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan / 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 mengani kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

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

sebagaimana mestinya; 

                                                           
5
 Soerjono Soekanto. 1990. Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien. Bandung : CV Mandar Maju, hal. 33 
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i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Untuk mendukung pasal 4 di atas, maka di dalam pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur pula mengenai kewajiban dari pelaku 

usaha jika konsumen mengalami kerugian terhadap barang dan / jasa yang dihasilkan 

oleh pelaku usaha. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak-hak pokok pasien adalah:
6
  

1. Hak atas perawatan dan pengurusan 

2. Hak atas informasi 

3. Hak untuk menolak perawatan tanpa ijin. 

4. Hak perlindungan kerahasiaan 

5. Hak mengenai bantuan 

6. Hak atas mutu lingkungan hidup 

7. Hak atas itikad baik dari dokter 

8. Hak untuk menasehatkan mengenai percobaan oleh tenaga kesehatan atau 

ahlinya 

Sebelum adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak ini (dokter dan 

pasien), sebenarnya relasi atau hubungan antara dokter dan pasien itu sudah ada secara 

alamiah. Bahkan dulu sorang dokter itu dianggap mengetahui segalanya oleh pasien. 

Akibatnya, tercipta suatu hubungan yang sifatnya vertikal, tidak seimbang antara 

masing-masing pihak. Hal ini menyebabkan seorang pasien cenderung untuk 

menyerahkan seluruh nasibnya kepada dokter. Kemudian seorang pasien menjadi 

tidak mengerti batasan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga hal 

                                                           
6
 Ibid. 
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inilah yang menyebabkan sering terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pasien. 

Hubungan yang demikian mengakibatkan adannya perbedaan anatara “pihak yang 

kuat” dan “pihak yang lemah”. Namun, seiring dengan perkembangan informasi dan 

kesadaran masyarakat akan kesehatannya, hubungan yang sebelumnya sifatnya 

vertikal secara perlahan berubah menjadi seimbang. Hal ini disebabkan juga oleh 

adanya tuntutan pribadi dari masyarakat (pasien) untuk mendapatkan posisi yang 

seimbang dengan dokter. Meskipun demikian, hak-hak dari seorang pasien juga masih 

sering tidak dipenuhi, karena pasien itu dianggap seakan-akan tidak mengerti akan 

bidang kesehatan, sehingga seorang dokter bertindak semena-mena. 

Menurut Dassen, hubungan antara dokter dan pasien digambarkan sebagai 

berikut:
7
 

1. Pasien pergi ke dokter karena merasa ada sesuatu yang membahayakan 

kesehatannya, sehingga memerlukan pertolongan dokter sebagai pribadi yang 

mempunyai kelebihan karena kemampuan mengobati yang dimilikinya. Dari sudut 

pandang pasien yang menyerahkan nasibnya kepada dokter, dokter dianggap 

mempunyai peranan yang lebih penting dan kedudukannya yang lebih tinggi dari 

pasien. 

2. Pasien pergi ke dokter, karena mengetahui dirinya sakit dan dokter akan mampu 

untuk menyembuhkannya. Pasien yang mulai menyadari haknya terhadap 

pelayanan kesehatan yang merupakan kewajiban dokter terhadap dirinya, 

                                                           
7
 Sofyan Hasdam. 2009. Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan. Jakarta : CV. Mulia Indah, hal. 68 
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menganggap kedudukannya sama dengan dokter, tetapi pasien tetap menyadari 

bahwa peranan dokter lebih penting darinya. 

3. Pasien pergi ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan yang intensif dan 

mengobati penyakit yang biasanya diperintahkan oleh pihak ketiga (pihak 

asuransi, misalnya). Dalam hal ini, sifat pemeriksaan adalah preventif. 

Hubungan antara dokter dan pasien ini yang nantinya memunculkan hak dan 

kewajiban dari masing-masing pihak. Hubungan ini juga dapat dikatakan sebagai 

suatu perjanjian antar kedua belah pihak. Perjanjian ini sering dikenal dengan istilah 

perjanjian Terapeutik. Dalam suatu perjanjian pasti sangat rawan terjadinya suatu 

wanprestasi atau pelanggaran hak yang dilakukan oleh salah satu pihak, terutama oleh 

pihak dokter atau rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan. Seperti yang telah 

dibahas sebelumnya, posisi pasien biasanya lebih kepada posisi “yang lemah”, karena 

dianggap tidak mengerti tentang bidang kesehatan. 

Salah satu contoh kasus yang kontroversial adalah kasus Prita Mulyasari yang 

ditahan oleh pihak kepolisian karena menyampaikan keluhannya kepada teman-

temannya mengenai pelayanan kesehatan RS Omni International yang sangat tidak 

memuaskan. Karena merasa dirugikan, pihak RS Omni International melaporkan 

tindakan Prita Mulyasari yang dianggap mencemarkan nama baik RS Omni 

International. 

Prita Mulyasari adalah seorang pasien di RS Omni International. Prita 

memeriksakan kesehatannya di RS Omni karena dia merasa badannya panas tinggi 

dan pusing kepala. Oleh karena itu, dokter melakukan cek darah terhadap Prita. 

Menurut dokter hasil cek darah tersebut menunjukkan jumlah thrombosit yang terlalu 
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rendah, yaitu hanya sebesar 27.000 dari yang seharusnya, yaitu sebesar 200.000. 

Berdasarkan itu, dokter menghimbau agar Prita menjalani rawat inap di rumah sakit 

dan ditangani oleh dr. Grace dan dr. Hengky. Prita diinfus dan disuntik karena 

didiagnosa positif mengidap penyakit demam berdarah. Keesokan harinya, dr. Hengky 

memberikan revisi terhadap hasil diagnosa cek darah yang ternyata thrombosit Prita 

sebesar 181.000, namun suntikan dan infus tetap dilakukan, tanpa ada informasi yang 

jelas mengenai penyakit yang dialami Prita. Akibatnya tangan Prita membengkak dan 

mengalami sesak nafas selama 15 menit, maka Prita diberi bantuan oksigen. 

Kemudian dia meminta agar suntikan dihentikan. Karena merasa tidak beres, Prita 

meminta untuk bertemu dengan dr. Hengky untuk menanyakan penjelasan tentang ap 

yang dialaminya karena mata dan leher kirinya juga mengalami pembengkakan dan 

meminta alasan revisi hasil diagnosa. Alasan dr. Hengky justru cenderung 

menyalahkan pihak laboratorium. Prita berniat untuk pindah ke rumah sakit lain.  

Prita berusaha untuk meminta hasil diagnosa resmi yang menunjukkan adanya 

revisi mengenai jumlah thrombosit darah yang semula 27.000 menjadi 181.000. 

Setelah itu, Prita pindah ke rumah sakit lain di Bintaro, dia diperiksa lagi dan ternyata 

hasil diagnosa adalah Prita hanya terkena virus yang biasa menyerang ke anak-anak 

dan bisa menyebar. Oleh karena itu, ia dimasukkan ke dalam ruang isolasi dan 

ternyata penyakit demam berdarah tidak positif diderita Prita. Beberapa hari 

kemudian, Prita mengirimkan email yang berisi keluhan atas pelayanan yang diberikan 

pihak rumah sakit Omni ke customer_care@banksinarmas.com dan ke kerabatnya 

yang lain dengan judul “Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra”. Emailnya 

menyebar ke beberapa milis dan forum online. Karena merasa dirugikan atas keluhan 

Prita tersebut, pihak RS Omni melaporkan Prita ke polisi dengan gugatan pidana atas 
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dasar pencemaran nama baik (310 jo 311 KUHP). Prita menggugat balik pihak RS 

Omni, termasuk dr. Hengky dan dr. Grace dengan gugatan perdata. Namun, Prita 

diputus kalah oleh Pengadilan dan konsekuensinya Prita harus membayar ganti rugi 

materiil sebesar Rp 161.000.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp 100.000.000,-. 

Tidak hanya itu saja, Prita juga harus ditahan di LP Wanita Tangerang sebagai 

Tahanan Kejaksaan. Sistem pembuktian terbalik (omkering van bewijslast atau 

shifting burden of proof) khususnya diberlakukandalam kasus narkotik dan KKN 

secara selektif. Dalam sistem pembuktian terbalik, tesangka atau terdakwalah yang 

harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau 

dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu pembuktian terbalik merupakan pengingkaran, 

penyimpangan, pengecualian terhadap "presumption of innocence" dan "non self 

incrimination" dan ataupun bertentangan dengan asas yang berlaku. Dalam hal ini 

pihak rumah sakit seharusnya melakukan pembuktian terbalik mengenai rekam medis 

pasien. Dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, mengenai pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 19, 22, 23 dan 28, 

bahwa pembuktian ada tidaknya ganti rugi dibuktikan oleh pelaku usaha. 

Akhirnya, karena banyaknya dukungan dari para pengguna dunia maya dan 

juga dari para tokoh Negara, maka Prita dibebaskan dari tahanan LP menjadi tahanan 

kota. Kabar terkini, akhirnya Prita diputus bebas oleh pihak Pengadilan. 

Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang 

diajukan Prita Mulyasari berdasarkan faktor perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).  

Permohonan PK yang dikabulkan ini berdasarkan bukti baru (novum) yang oleh 

diajukan Prita, yakni putusan yang kontradiktif antara putusan kasasi pidana yang 

menyatakan bersalah dan putusan kasasi perdata yang membebaskan ibu ramah tangga 
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ini tidak melakukan pencemaran nama baik. Dari pemeriksaan majelis PK ada 

kontradiktif, sehingga majelis mengambil keputusan bahwa memang tidak ada 

perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita 

Mulyasari. MA melalui putusan PK  membebaskan Prita Mulyasari dari seluruh 

dakwaan melakukan pencemaran nama baik RS Omni Internasional. 

Prita Mulyasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

yang didakwakan jaksa seperti dalam dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga dan 

membebaskannya dari semua dakwaan. Memulihkan hak terpidana dalam 

kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat. Dengan demikian, putusan PK itu telah 

membatalkan putusan kasasi MA dalam perkara pidana pencemaran nama baik yang 

diputus pada 30 Juni 2011.  

Akibat daripada kasus hukum yang tidak sepantasnya terjadi ini membuat Prita 

mengalami kerugian secara materiil sebesar ratusan juta karena harus membayar 

gugatan perdata yang disampaikan oleh RS Omni, namun lebih dari itu keadaan moriil 

dan mental seorang wanita akan dirasa lebih berat lagi. Apalagi ia harus meninggalkan 

dua orang anak yang masih sangat membutuhkan ibunya. Keadaan Prita sendiri sangat 

memprihatinkan. Berkali-kali dia harus berharap, menangis atau bahkan memohon 

agar hukum segera ditegakkan secara adil. Di sinilah suatu kepastian hukum tidak 

ditemukan secara jelas.  

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa dalam kasus Prita ini yang 

menjadi pokok utama adalah masalah keberadaan rekam medis yang menunjukkan 

adanya perubahan jumlah darah trombosit yang sangat drastis hanya dalam satu hari 

saja. Rekam medis yang ingin diketahui Prita tidak diberikan. Pihak rumah sakit juga 

tidak memiliki itikad baik untuk memberikan informasi yang jelas mengenai adanya 



17 

 

perubahan tersebut kepada Prita. Memang benar bahwa rekam medis dalam bentuk 

dokumen itu merupakan milik rumah sakit, namun segala isi dan informasi yang 

tercatat di dalamnya merupakan hak milik dari pasien. Bahkan, hak milik di sini 

memberikan kebebasan bagi pasien itu untuk memeriksa dan mengkopi isi rekam 

medis tersebut.
8
  

Berkaitan pula dengan bukti pelanggaran di atas, pihak rumah sakit tentu harus 

memberikan pertanggungjawaban terhadap pasiennya yang sekaligus juga konsumen 

dari rumah sakit. Di dalam prinsip hukum perlindungan konsumen, terdapat dua 

bentuk tanggungjawab, yaitu tanggungjawab produk (Product Liability) dan 

tanggungjawab profesional (Professional Liability). Dalam kasus ini, 

pertanggungjawaban yang mesti dilakukan oleh pihak rumah sakit sebagai penyedia 

layanan/jasa adalah tanggungjawab profesional. Tanggungjawab profesional adalah 

tanggung jawab hukum (legal liability) dalam hubungan dengan jasa profesional yang 

diberikan kepada klien. Sumber persoalan dalam tanggung jawab profesional ini dapat 

timbul karena penyedia layanan/jasa profesional tidak memenuhi perjanjian yang 

disepakati dengan kliennya atau adanya kelalaian yang mengakibatkan terjadinya 

perbuatan melawan hukum.
9
  

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang berisi tentang pelanggaran terhadap 

hak Prita Mulyasari sebagai pasien RS Omni yang juga merupakan konsumen sebagai 

                                                           
8
 Anny Isfandyarie. 2006. Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter. Jakarta : Prestasi Pustaka, Hal.180 

9
 Sidharta, op.cit. hal. 82 

- 
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pengguna layanan/jasa kesehatan RS Omni, maka untuk melakukan pembahasan 

masalah secara lebih lanjut, saya membuat rumusan masalah tentang “Bagaimana 

perlindungan hukum terhadap hak pasien rumah sakit atas informasi hasil rekam 

medis berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen?” 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dilakukan penelitian dan penulisan ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana gambaran hak-hak pasien atau bagaimana perlindungan 

hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen terhadap hak-hak pasien rumah sakit terutama hak atas informasi hasil 

rekam medis jika hak tersebut dilanggar. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian yuridis normatif 

dengan metode : 

a. P-endekatan Undang-Undang (statute approach), yaitu pendekatan dengan 

menggunakan legislasi dan regulasi.
10

. Dalam penelitian ini, menggunakan 

Undang-undang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan K-

                                                           
10

 Peter Mahmud -Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media Group, hal.97 
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onsumen, Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dan 

Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan dengan 

menggabungkan kata-kata, teori,teori, dan doktrin untuk digunakan sebagai 

konsep hukum dalam proses berpikir.
11

 

c. P-endekatan Kasus (Case Approach), yaitu pendekatan dengan menggabungkan 

antara teori dengan kasus riil di dalam penelitian yang pernah ada dan telah ada 

putusan hukum yang mengikat. 

 

2. Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang 

diurut secara hierarki dan relevan dengan penelitian.
12

 Perundang-undangan 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-undang Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang nomor 36 

Tahun 2009 Tentang kesehatan dan Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit. 

 

 

 

                                                           
11

 Johnny Ibrahim. 2006. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Baymedia Publishing, 

hal.306 

 

12
 Peter Mahmud, op cit, hal.141 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 

jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.
13

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.
14

 

 

F. SATUAN AMATAN DAN ANALISIS 

Satuan amatan dalam penelitian ini adalah UU Praktik Kedokteran dan UU 

Perlindungan Konsumen. Sedangkan yang menjadi analisis adalah perlindungan 

hukum yang diberikan terhadap Prita Mulyasari selaku pasien atas pelanggaran yang 

dilakukan olah RS Omni Internasional. 

 

                                                           
13

 Ibid 
14

 Peter Mahmud, op cit, 
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