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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 A. REKAM MEDIS 

  A.1. Sejarah Rekam Medis dan Perkembangannya 

   A.1.1. Sebelum abad ke 20 

  Rekam medis sebagai catatan dan ingatan tentang praktek 

kedokteran telah dikenal orang sejak zaman palaelolitikum 25.000 

Sebelum Masehi yang ditemukan di gua batu Spanyol. Di zaman 

Babylon, pengobatan di Mesir, Yunani dan Roma menulis pengobatan 

dan pembedahan yang penting pada dinding-dinding gua, batang kayu 

dan bagan tabel yang dibuat dari tanah liat yang dibakar.
1
 

  Selanjutnya dengan berkembangnya Hieroglyph (tulisan mesir 

kuno) ditemukan catatan pengobatan pada dinding makam dan candi 

Mesir serta diatas Papyrus (semacam gulungan kertas yang terbuat dari 

kulit). Salinan papyrus yang ditulis pada tahun 1600 SM yang 

ditemukan oleh Edwin Smith pada abad ke 19 di mesir masih tersimpan 

di New York Academy Of Medicine.
2
  

  Hippocrates yang lahir pada tahun 450 SM dikenal sebagai 

Bapak   Ilmu   Kedokteran   memerintahkan    kepada   murid-muridnya  
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Thesalu, Dracon dan Dexippus untuk mencatat dan memelihara semua 

penemuannya tentang penyakit pasien-pasiennya secara rinci. 

   Pada tahun 1849, Francis Adams menerjemahkan catatan yang 

ditulis oleh Hippocrates, salah satunya adalah riwayat dan perjalanan 

penyakit istri Philinus setelah melahirkan sampai meninggal. Di Roma, 

600 tahun sesudah Hippocrates, seorang dokter bernama Galen mencatat 

riwayat dan perjalanan penyakit pasien yang ditulis dalam bahasa Latin. 

Selanjutnya, Ibnu Sina (980-1037) mengembangkan ilmu kedokteran 

tersebut berdasarkan catatan- catatan jaman Hippocrates. 

   Rumah sakit St. Bartholomew London, Inggris, merupakan 

rumah sakit yang menyimpan rekam medis sejak dibuka pada tahun 1137. 

pada saat Raja Henry ke 8 berkuasa. Rumah sakit tersebut membuat 

peraturan tentang menjaga kerahasiaan dan kelengkapan isi rekam medis. 

Pada jaman ini perkembangaan ilmu kedokteran semakin pesat seiring 

dengan itu diikuti pula pencatatan ke dalam rekam medis yang digunakan 

untuk pengelolaan pasien dan perkembangan ilmu. Inilah rumah sakit 

pertama yang mempunyai perpustakaan kedokteran yang kini catatan 

medis tersebut dapat disamakan dengan rekam medis
3
 

 Selanjutnya, dengan mulai dikenalnya ilmu statistik pada abad 

17-18, peranan data rekam medis menjadi sangat penting untuk meghitung 

angka kesakitan dan kematian di rumah sakit tertentu atau pada wilayah 
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tertentu. Di Amerika, Rumah Sakit Penzylvania yang didirikan pada tahun 

1752 menyimpan indeks pasien yang disimpan sampai sekarang. 

A.1.2. Abad ke 20 

 Memasuki abad 20, rekam medis baru menjadi pusat perhatian 

secara khusus pada beberapa rumah sakit, 

perkumpulan/organisasi/ikatan tenaga medis (dokter) di negara Barat. 

Pada tahun 1902, American Hospital Association (AHA) untuk 

pertama kalinya melakukan diskusi rekam medis. Hingga tahun 1905, 

seorang dokter berkebangsaan Amerika, dr. Wilson, mengemukakan 

pidato ilmiahnya tentang “A clinical chart for the record of patient in 

small hospital” atau inti pidatonya yaitu tentang pentingnya nilai 

rekam medik yang lengkap demi kepentingan pasien maupun pihak 

rumah sakit.
4
  

 Kebutuhan tentang perlunya rekam medis diseluruh dunia pada 

awal abad 20 semakin berkembang dengan adanya akreditasi pelayanan 

kesehatan yang mendorong didirikannya asosiasi-asosiasi perekam 

medis di setiap Negara. Akreditasi pelayanan kesehatan dilakukan 

berdasarkan bukti-bukti tertulis proses pelayanan kesehatan dan 

administrasi untuk dinilai. Pencatatan data ke dalam rekam medis dan 

pengelolaannya diperlukan ilmu dan keahlian. Oleh karena itu para 

perekam medis mendirikan asosiasi-asosiasi (perhimpunan) perekam 

medis disetiap Negara di dunia ini. Misalnya di Amerika didirikan 
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AHIMA (American Health Information Management Association) dan 

perhimpunan di dunia menyatu dalam IFHRO (International Health 

Record Organization), sedangkan di Indonesia bernama PORMIKI 

(Perhimpunan Organisasi Profesional Perekam Medis dan Informasi 

Kesehatan Indonesia). 
5
 

 Di Indonesia sendiri, sejarah dan perkembangan rekam medis 

dijumpai dengan adanya resep-resep jamu warisan nenek moyang yang 

diturunkan dari generasi ke generasi melalui catatan pada daun lontar 

dan sarana lain yang dapat digunakan sesuai dengan zamannya. 

 Walaupun pelayanan rekam medik di Indonesia telah ada sejak 

zaman penjajahan, namun perhatian untuk pembenahan yang lebih baik 

dapat dikatakan mulai sejak diterbitkannya:
6
 

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 031/Birhup/1972 yang 

menyatakan bahwa semua rumah sakit diharuskan mengerjakan 

Medical Recording and Reporting, dan Hospital Statistic 

2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 034/Birhup/1972 tentang 

Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit. “Guna menunjang 

Rencana Induk (Master Plan) yang baik, maka setiap rumah sakit 

diwajibkan : mempunyai dan merawat statistik, membina Medical 

Record berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan”. 
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3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 134/MenKes/SK/IV/78, 

tanggal 28 April 1978, tentang SOTK RSU. “Sub Bagian (Urusan) 

Pencatatan Medik mempunyai tugas mengatur Pelaksanaan Kegiatan 

Pencatatan Medis” 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 

Kesehatan 

6. Adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran 

7. Permenkes RI Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam 

Medik  

  A.2. Definisi Rekam Medis 

  Ada beberapa definisi tentang rekam medis. Penafsiran rekam medis itu 

sendiri tergantung dari segi manakah rekam medis ini diasumsikan. Artinya, 

rekam medis itu memiliki unsur hukum jika diasumsikan dari segi yuridis atau 

memiliki unsur medis jika diasumsikan dari segi kedokteran/kesehatan. Namun 

terlepas dari itu semua, unsur wajib dari rekam medis adalah adanya hak dan 

kewajiban. Merupakan hak bagi pasien itu sendiri untuk memilikinya dan 

merupakan kewajiban bagi dokter atau pihak rumah sakit untuk memberikan 

informasi atau memberikannya kepada pasien. Sebenarnya itulah unsur utama 

dari rekam medis. 

  Penjabaran definisi dari rekam medis secara eksplisit dapat ditemukan 

di dalam PERMENKES Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 yang menjelaskan 

bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang 
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identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang 

telah diberikan kepada pasien. Selain itu, rekam medis juga didefinisikan oleh 

IDI melalui Lampiran SK PB IDI Nomor 315/PB/A.4/88, yaitu rekam dalam 

bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi 

pelayanan medis/kesehatan kepada seorang pasien.  

  Dijelaskan lebih lanjut dalam SK Direktorat Jenderal Pelayanan Medik 

Nomor 78 Tahun 1991 tentang penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit, 

bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang 

identitas pasien, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan dan 

pelayanan lain yang diberikan kepada seorang pasien selama dirawat di rumah 

sakit yang dilakukan di unit-unit rawat jalan termasuk di unit gawat darurat 

dan unit unit rawat inap.
7
 

  Dari kedua pengertian di atas sangat jelas bahwa pengertian rekam 

medis tersebut ditinjau dari segi kesehatan/kedokteran. Sepintas definisinya 

“hanya” berisikan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, tidak ada 

unsur yuridisnya. Namun jika diuraikan lebih dalam lagi, pengertian tersebut 

memiliki muatan yuridis karena berbicara tentang hak dan kewajiban. 

Pengertian rekam medis di dalam dunia kesehatan dapat diimplementasikan ke 

dalam segi yuridis jika penggunaan rekam medis tersebut menjadi suatu 

peristiwa hukum yang konkrit. Itu artinya, hal-hal yang berisikan ketentuan-

ketentuan mengenai rekam medis tersebut jika dilanggar akan mengakibatkan 

suatu konsekuensi secara yuridis. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat 
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ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, terutama pasal 46 dan 47. Selanjutnya muatan yuridis lain rekam 

medis adalah dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi masih harus berdasarkan 

keyakinan hakim. Karena walaupun rekam medis ini dianggap sah sebagai alat 

bukti, hakim masih bisa untuk meminta melakukan penelitian lagi apabila 

masih belum bisa meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan. Maka dari 

itu dapat disimpulkan bahwa dalam bidang kedokteran / kesehatan rekam 

medis ini sangat penting untuk dijadikan dokumen di Rumah Sakit dan sebagai 

alat kontrol bagi pasien apabila ia periksa lagi ke dokter tersebut, dan juga 

sebagai alat bukti di pengadilanpun rekam medis ini bisa dijadikan sebagai alat 

bukti yang sah karena sudah bernilai 2 (dua) alat bukti yaitu alat bukti surat 

dan keterangan ahli. 

 Pengertian rekam medis menurut beberapa ahli 
8
 : 

1. Edna K. Huffman: Rekam medis adalah berkas yang menyatakan siapa, 

apa, mengapa, dimana, kapan dan bagaimana pelayanan yang diperoleh 

seorang pasien selama dirawat atau menjalani pengobatan. 

2.Gemala Hatta : Rekam medis merupakan kumpulan fakta tentang 

kehidupan seseorang dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, 

pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis oleh para praktisi 

kesehatan dalam upaya mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada 

pasien. 
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3. Waters dan Murphy : Kompendium (ikhtisar) yang berisi  informasi 

tentang keadaan pasien selama perawatan atau selama pemeliharaan 

kesehatan. 

  Isi Rekam Medis merupakan catatan keadaan tubuh dan kesehatan, 

termasuk data tentang identitas dan data medis seorang pasien. Secara umum 

isi rekam medis dapat dibagi dalam dua kelompok data yaitu
9
: 

1. Data medis atau data klinis : Yang termasuk data medis adalah segala data 

tentang riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan 

serta basilnya, laporan dokter, perawat, hasil pemeriksaan laboratorium, 

ronsen dan sebagainya. Data-data ini merupakan data yang bersifat rahasia, 

sehingga tidak dapat dibuka kepada pibak ketiga tanpa izin dari pasien yang 

bersangkutan kecuali jika ada alasan lain berdasarkan peraturan atau 

perundang-undangan yang memaksa dibukanya informasi tersebut. 

2. Data sosiologis atau data non-medis : Yang termasuk data ini adalah 

segala data lain yang tidak berkaitan langsung dengan data medis, seperti 

data identitas, data sosial ekonomi, alamat dan sebagainya. Data ini oleh 

sebagian orang dianggap bukan rahasia, tetapi menurut sebagian lainnya 

merupakan data yang juga bersifat rahasia. 

 A.3. Manfaat Rekam Medis 

  Pelayanan kesehatan pada penderita yang datang berobat ke fasilitas 

pelayanan kesehatan tidak lagi ditangani oleh satu orang saja. Oleh karena itu, 

dibutuhkan sarana komunikasi. Di samping itu mutu pelayanan kesehatan perlu 
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ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kegiatan ini membutuhkan informasi dan 

pengalaman sebelumnya, yang diolah secara sistematik menjadi hasil yang 

dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan sumber informasi yang memadai.  

  Rekam medis merupakan salah satu sumber informasi sekaligus sarana 

komunikasi yang dibutuhkan baik oleh penderita, maupun pemberi pelayanan 

kesehatan dan pihak-pihak terkait lain (klinisi, manajemen RSU, asuransi dan 

sebagainya), untuk pertimbangan dalam menentukan suatu kebijakan tata 

laksana/pengelolaan atau tindakan medis. 
10

 

  Rekam medis pasien adalah cakupan informasi resmi yang 

mengidentifikasi pasien dan mendokumentasi hasil pemeriksaan, 

penatalaksanaan kasus, kemajuan dan hasil pengobatan. Rekam medis 

merupakan data tertulis yang dapat menjadi alat bukti yang sah menurut 

hukum.
11

 

  Guna mengungkapkan informasi apa saja yang dapat diperoleh dari 

rekam medik, maka dilakukan suatu studi eksplorasi terhadap rekam medis 

rawat jalan dan rawat inap di beberapa RSU pemerintah. Rekam medis 

dianggap bersifat informatif bila memuat informasi sebagai berikut:
12

 

1. karakteristik/demografi penderita (identitas, usia, jenis kelamin, pekerjaan 

dan sebagainya 

  2. tanggal kunjungan, tanggal rawat/selesai rawat 

    3. riwayat penyakit dan pengobatan sebelumnya 

    4. catatan anamnesis, gejala klinik yang diobservasi, hasil 
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    5. pemeriksaan penunjang medik (hasil lab, EKG, radiologi dan sebagainya) 

   6. pemeriksaan fisik (tekanan darah, denyut nadi, suhu dan sebagainya) 

    7. catatan diagnosis 

    8. catatan penatalaksanaan pendenita, tindakan terapi obat (nama obat, regimen 

dosis), tindakan terapi non-obat 

   9. nama/paraf dokter yang menangani (diagnosis, penunjang, pengobatan) dan 

petugas perekam data (paramedik) 

  Permenkes Nomor 749a Tahun 1989 menyebutkan bahwa rekam medis 

memiliki 5 manfaat, yaitu:
13

 

    1. Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. 

    2. Sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum 

    3. Bahan untuk kepentingan penelitian 

    4. Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan 

    5. Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan  

  Sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI, manfaat rekam medis, 

antara lain : 

    1. Menjamin kelengkapan administrasi pasien 

   2. Membantu memperlancar administrasi keuangan pasien 

    3. Memudahkan perencanaan dan penilaian pelayanan medis 

    4. Memperlancar komunikasi antar petugas kesehatan 

    5. Melindungi kepentingan hukum dari berbagai pihak 

    6. Sebagai kelengkapan dokumentasi sarana pelayanan kesehatan 
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    7. Sebagai bahan rujukan pendidikan dan pelatihan 

 8. Sebagai sumber data penelitian 

  Dari beberapa uraian tentang manfaat dari rekam medis di atas, dapat 

disimpulkan dengan penjelasan sebagai berikut :  

1. Rekam medis dapat digunakan sebagai acuan dokter dan tenaga kesehatan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan baik dalam menentukan diagnosis, 

memberikan pengobatan, tindakan medis dan pelayanan selanjutnya bagi 

pasien. 

2. Rekam medis yang baik, benar, lengkap dan jelas dapat meningkatkan 

pelayanan kesehatan bagi pasien. 

3. Rekam medis yang baik, benar, lengkap dapat memberikan kemudahan bagi 

Dokter dan tenaga kesehatan dalam menangani suatu penyakit. 

4. Rekam medis yang baik, benar, lengkap dapat memberikan perlindungan 

bagi Dokter dan tenaga kesehatan dalam ketika terjadi kasus-kasus tertentu 

(hukum). 

5. Rekam medis dapat menjadi informasi tentang perkembangan penyakit, 

pengobatan, tindakan medis terutama untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam pengajaran dan penelitian. 

6. Rekam medis juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah biaya yang 

harus dibayar oleh pasien dalam pelayanan kesehatan. 

7. Dengan rekam medis, dapat ditentukan angka statistik kasus penyakit, angka 

kematian, angka kelahiran dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. 
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8. Rekam medis juga dapat digunakan dalam pembuktian masalah hukum atau 

merupakan alat bukti untuk menyelesaikan kasus hukum misalnya 

malpraktek, atau pelanggaran lainnya. 

 

B. EKSISTENSI PRAKTIK KEDOKTERAN HINGGA TERBENTUKNYA 

UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN 

 B.1. UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN 

  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku 6 Oktober 2005. Dasar 

pertimbangan pemikiran dari dibentuknya UU ini adalah agar upaya kesehatan yang 

dilakukan oleh dokter dan/dokter gigi berjalan secara optimal sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing. Selain itu, dengan adanya UU ini, maka kepastian 

dan perlindungan hukum bagi pasien dan penyedia layanan kesehatan itu terlihat 

jelas. Jika hal itu sudah terwujud, tentunya relasi antara dokter dan pasien pun juga 

semakin jelas. Ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh masing-

masing pihak dan jika dilanggar akan ada sanksi hukum yang tegas. Dasar lain 

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

dikarenakan belum adanya pengaturan khusus untuk penyelesaian sengketa medis 

(sengketa antara dokter dengan pasien). 

  Selanjutnya, UU ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan masing-

masing pihak, baik itu kepentingan dari pasien maupun dokter sebagai penyedia 

layanan kesehatan (termasuk rumah sakit). Pada hakekatnya, melindungi penerima 

layanan kedokteran dari praktik yang merugikan merupakan salah satu tujuan utama 
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ditetapkannya UU tersebut. Dalam hal ini, sebenarnya yang paling utama adalah 

mengatur praktik yang baik dan benar.  

 B.2. Praktik Kedokteran dan Relasi Dokter – Pasien 

 B.2.1. Praktik Kedokteran 

  Praktik kedokteran merupakan kombinasi sains dan seni. Sains dan 

teknologi adalah bukti dasar atas berbagai masalah klinis dalam masyarakat. 

Seni kedokteran adalah penerapan gabungan antara ilmu kedokteran, intuisi, 

dan keputusan medis untuk menentukan diagnosis yang tepat dan 

perencanaan perawatan untuk masing-masing pasien serta merawat pasien 

sesuai dengan apa yang diperlukan olehnya.
14

 

  Praktik kedokteran bukanlah suatu pekerjaan yang boleh dilakukan 

oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional 

kedokteran yang memiliki kompetensi yang memenuhi standar tertentu, 

diberi kewenangan oleh institusi yang berwenang di bidang itu dan bekerja 

sesuai dengan etik, standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh 

organisasi profesinya. Selain itu, seorang dokter harus memiliki etik dan 

moral yang tinggi, keahlian kewenangan yang secara terus menerus harus 

ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, 

sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan pengawasan, dan pemantauan 

agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi
15

. 

  Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan 

berdasarkan hubungan kepercayaan antara dokter atau dokter gigi 
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dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan 

penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan 

kesehatan.
16

 

  Kesepakatan sebagaimana dimaksud merupakan upaya 

maksimal pengabdian profesi kedokteran yang harus dilakukan dokter 

dan dokter gigi dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien 

sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur 

operasional dan kebutuhan medis pasien. Untuk itu, standar di dalam 

kegiatan medis tersebut perlu dijaga bahkan ditingkatkan untuk 

meningkatkan kenyamanan dari pasien. 

  Pada hakekatnya, ada tiga komponen yang terlibat dalam suatu 

proses pelayanan, yaitu pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas 

pelayanan yang diberikan, siapa yang melakukan layanan, dan 

konsumen yang menilai suatu pelayanan melalui harapan yang 

diinginkannya. Ada enam kriteria pokok kualitas pelayanan yang baik, 

antara lain:
17

 

 a. Profesionalisme dan keterampilan (professionalism and skill) 

 b. Sikap dan perilaku (attitudes and behavior) 

 c. Mudah dicapai dan fleksibel (accessibility and flexibility) 

 d. Reliabel dan terpercaya (reliability and trustworthiness) 

 e. Perbaikan (recovery) 
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 f. Reputasi dan kredibilitas (reputations and credibility)  

  Selain itu, Berry dan Zeithaml memformulasikan dimensi 

kualitas pelayanan yang disederhanakan sebagai berikut:
18

 

 a. Kehandalan (reliability), yaitu kemampuan menyelesaikan kinerja               

sesuai dengan standar yang berlaku 

b. Daya tanggap (responsibility), yaitu ketersediaan dan kesiapan serta 

kecekatan petugas dalam memberikan pelayanan 

c. Jaminan (assurance), berupa jaminan akan kompetensi petugas, 

kesopanan, keprcayaan, dan kemanan 

d. Empati (emphaty), meliputi dimensi kemudahan akses, komunikasi, 

dan memahami pelanggan 

 e. Bukti langsung (tangibles), yaitu perwujudan jasa yang ditawarkan 

  Kualitas layanan kesehatan ini sangat berpengaruh pula di 

dalam menjalankan suatu praktik kedokteran. Karena seperti yang 

sudah dibahas sebelumnya, bahwa di dalam praktik kedokteran, 

jasa/layanan merupakan “produk” yang ditawarkan kepada pasien. Itu 

artinya suatu layanan kesehatan mempunyai dampak langsung terhadap 

tingkat kepuasan daripada pasien. Lebih dari itu, layanan kesehatan di 

dalam praktik kedokteran itu merupakan hak dari pasien. Sehingga, 

sudah sewajarnya dan bahkan wajib, seorang dokter di dalam 

praktiknya memberikan layanan yang sesuai dengan standar.  
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  B.2.2. Relasi Dokter - Pasien 

  Pusat dari praktik kedokteran adalah hubungan relasi antara 

pasien dan dokter yang dibangun ketika seseorang mencari dokter 

untuk mengatasi masalah kesehatan yang dideritanya.
19

 Terdapat 

banyak pandangan mengenai hubungan relasi ini. Pandangan yang 

ideal adalah mengambil sisi dari proses seorang dokter mempelajari 

tanda-tanda, masalah, dan nilai-nilai dari pasien.
20

 Maka dari itu, dokter 

memeriksa pasien, menginterpretasi tanda-tanda klinis, dan membuat 

sebuah diagnosis yang kemudian digunakan sebagai penjelasan kepada 

pasien dan merencanakan perawatan atau pengobatan. Pada dasarnya, 

tugas seorang dokter adalah berperan sebagai ahli biologi manusia. 

Oleh karena itu, seorang dokter harus paham benar bagaimana keadaan 

normal dari manusia, sehingga ia dapat menentukan sejauh mana 

kondisi kesehatan pasien. Proses inilah yang dikenal sebagai 

diagnosis.
21

 

  Ketika bertemu dengan dokter, pasien akan memaparkan 

komplainnya kepada dokter, yang nantinya akan memberikan berbagai 

informasi tentang tanda-tanda klinis tersebut. Kemudian dokter akan 

memeriksa, mencatat segala yang ditemukannya pada diri pasien dan 

memperkirakan berbagai kemungkinan diagnosis. Bersama pasien, 

dokter akan menyusun perawatan berikutnya atau tes laboratorium 
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berikutnya bila diagnosis belum dapat dipastikan. Bila diagnosis telah 

disusun, maka dokter akan memberikan nasihat medis. Relasi 

pengajaran ini menempatkan dokter sebagai guru. 

  Hubungan antara dokter, pasien dan rumah sakit dapat dilihat 

pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

   

 

 

Timbulnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien 

Dengan semakin meningkatnya peranan hukum dalam pelayanan 

kesehatan, yang antara lain disebabkan karena meningkatnya tingkat 

pendidikan, kesadaran masyarakat akan kebutuhan kesehatan, maka 

akan meningkat pula perhatian masyarakat tenang hak-haknya untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu dengan 

pelayanan yang lebih luas dan mendalam. Adanya spesialisasi dan 

pembagian kerja akan membuat pelayanan kesehatan lebih merupakan 

kerjasama dengan pertanggungjawaban diantara sesama pemberi 

bantuan, dan pertanggungjawaban terhadap pasien. 

Dengan demikian, adanya gejala yang demikian itulah 

mendorong orang untuk berusaha menemukan dasar hukum ( yuridis ) 

Rumah Sakit 

Dokter 

Pasien 



18 

 

bagi pelayanan kesehatan yang sebenarnya juga merupakan perbuatan 

hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum,  walaupun 

hal tersebut sering kali tidak disadari oleh dokter. Secara yuridis 

timbulnya hubungan antara dokter dan pasien bisa berdasarkan dua hal, 

yaitu : 

1. Berdasarkan perjanjian 

2. Karena Undang-undang 

  Ada pembagian hubungan antara dokter dan pasien yang ditinjau dari 

sudut pandang berbeda. Thiroux membaginya menjadi 3, yaitu:
22

 

1. Pandangan paternalisme : menghendaki dokter untuk berperan 

sebagai orang tua terhadap pasien atau keluarganya. Dalam 

pandangan ini, segala keputusan tentang pengobatan dan perawatan 

berada dalam tangan dokter sebagai pihak yang mempunyai 

pengetahuan tentang pengobatan, sementara pasien dianggap tidak 

mempunyai pengetahuan sama sekali di bidang pengobatan. 

Informasi yang diberikan kepada pasien seluruhnya merupakan 

kewenangan dokter dan asisten profesionalnya dan pasien tidak 

boleh ikut campur di dalam pengobatan yang dianjurkannya. 

 2. Pandangan individualisme : beranggapan bahwa pasien mempunyai 

hak mutlak atas tubuh dan nyawanya sendiri. Oleh karena itu, semua 

keputusan tentang pengobatan dan perawatan sepenuhnya berada di 

tangan pasien yang mempunyai hak atas dirinya sendiri. 

                                                           
22
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 3. Pandangan resiprokal dan kolegial : beranggapan bahwa hak pasien 

atas tubuh dan nyawanya tidak dipandang sebagai hal yang mutlak 

menjadi kewenangan pasien, tetapi dokter dan staf medis lainnya 

harus memandang tubuh dan nyawa pasien sebagai prioritas utama 

yang menjadi tujuan pelayanan kesehatan yang dilakukannya. Oleh 

karena itu, kepada pasien harus dijelaskan tentang prosedur yang 

akan diterimanya dan diberikan hak untuk memilih alternatif 

pengobatan yang dilakukan terhadap dirinya yang dikenal dengan 

istilah “informed consent”. 

Jika dilihat dari kaca mata hukum, hubungan antara pasien 

dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup perjanjian (transaksi 

terapeutik), karena adanya kesanggupan dari dokter untuk 

mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya 

pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh dokter 

tersebut.  

  Perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri yang khusus, tidak 

sama dengan sifat dan ciri perjanjian pada umumnya, karena obyek 

perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan “kesembuhan” pasien, 

melainkan mencari “upaya” yang tepat untuk kesembuhan pasien. 

Perjanjian dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian tentang 

“upaya” (Inspaningsverbintenis) bukan perjanjian tentang “hasil” 

(Resultaatverbintenis)
23

.  
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C.  UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN DAMPAKNYA 

TERHADAP MUTU JASA LAYANAN KESEHATAN 

   C.1. PERLINDUNGAN KONSUMEN    

C.1.1. Definisi Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Penerapannya 

   Sebelum membahas tentang apa itu perlindungan konsumen, 

perlu diketahui terlebih dahulu siapakah konsumen itu. Bagaimana posisi 

konsumen di dalam ranah yuridis. Biasanya kita menjumpai kata 

konsumen itu di dalam praktik perekonomian. Konsumen merupakan 

bagian dari proses kegiatan ekonomi. Namun, pengertian secara 

yuridisnya konsumen itu merupakan orang perseorangan atau dengan 

istilah lain dapat dikatakan sebagai konsumen akhir. Ada beberapa 

pengertian yang dapat dikemukan dalam pembahasan tentang pengertian 

konsumen, yaitu terdapat dalam rumusan peraturan perundang-undangan 

dan menurut para pakar. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK, 

disebutkan 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. Dalam rumusan ini ditentukan batasan secara jelas 

tentang konsumen, yaitu orang yang memakai atau menggunakan suatu 

barang dan/jasa untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan 

orang lain atau makhluk lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. 

Dalam ilmu ekonomi pengertian di atas termasuk dalam 

kategori konsumen akhir. Pengertian konsumen di atas kurang tepat 

dan rancu, yaitu pada kata pemakai yang tidak sesuai atau tidak 
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berhubungan dengan kalimat untuk kepentingan pihak lain, serta 

rumusannya hanya terpaku pada orang atau makhluk lain, padahal 

dalam kenyataan tidak hanya orang saja yang disebut konsumen, tetapi 

masih ada yang lain, yakni badan usaha.
24

 

AZ. Nasution, memberikan batasan-batasan mengenai 

konsumen, yaitu sebagai berikut: 

a. konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau 

jasa digunakan untuk tujuan tertentu; 

b.  konsumen antara, adalah setiap orang mendapatkan barang 

dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau 

jasa lain untuk diperdagangkan; 

c. konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapatkan dan 

menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi 

kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan 

tidak untuk diperdagangkan kembali.
25

 

Secara umum konsumen dapat diartikan setiap orang yang 

menggunakan atau memakai suatu barang dan/atau jasa yang tersedia di 

masyarakat. Dalam definisi tersebut, penekanan dalam pengertian 

konsumen adalah aktifitas atau kegiatan memakai atau menggunakan suatu 

produk barang dan/atau jasa, sedangkan bagaimana cara memperolehnya 

atau menggunakannya bukan menjadi persoalan. 
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  Ada beberapa definisi tentang siapakah itu konsumen di dalam ranah 

yuridis, antara lain :  

 1. Menurut BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional)  

 “Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri 

atau orang lain dan tidak diperjualbelikan” 

 2. Menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)  

 “Pemakai Barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi 

keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali”. 

 3. Menurut KUH Perdata  

 “Orang alamiah yang mengadakan perjanjian tidak bertindak selaku 

orang yang menjalankan profesi atau perusahaan”. 

  Sedangkan menurut Hornby, konsumen (consumer) adalah 

seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, seseorang 

atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan 

jasa tertentu, sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu 

persediaan atau sejumlah barang, setiap orang yang menggunakan 

barang atau jasa.  

  Setelah mengetahui beberapa definisi dari beberapa pandang 

tersebut, maka di dalam penjabaran tentang apa itu perlindungan 

konsumen akan semakin jelas. Yang dimaksud dengan perlindungan 

konsumen menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang 
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menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan 

kepada konsumen.  

  Konsumen dilindungi dari setiap tindakan atau perbuatan dari 

produsen barang dan atau jasa, importir, distributor penjual dan setiap 

pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang dan jasa, yang pada 

umumnya disebut dengan nama pelaku usaha. Sementara itu pengertian 

pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi. 

Kata “perlindungan hukum”, menurut CST. Kansil diartikan 

sebagai adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek 

hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif 

maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari 

fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu 

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
26

 

Perlindungan hukum juga dapat diartikan perlindungan oleh 

hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana 
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hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain 

sebagai berikut:
27

 

a.  membuat peraturan (by giving regulation), yang bertujuan untuk : 

1). memberikan hak dan kewajiban; 

2). menjamin hak-hak para subyek hukum; 

b. menegakkan peraturan (by the law enforcement) melalui : 

1). Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah 

(preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan 

perijinan dan pengawasan; 

2). Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) 

setiap pelanggaran terhadap peraturan-undangan, dengan cara 

mengenakan  sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman; 

3).  Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative, 

recovery), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. 

Istilah “ perlindungan konsumen “ berkaitan dengan perlindungan hukum. 

Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi 

yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-

haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen 

sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak 

konsumen.  

Secara historis mengenai hak-hak dasar konsumen pertama kali dikemukakan 

oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy. J.F Kennedy adalah Presiden yang 
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pertama kali mengangkat martabat konsumen saat menyampaikan pidato revolusioner 

di depan Kongres (AS) pada tanggal 15 Maret 1962 tentang Hak konsumen. 

UUPK memberikan definisi perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 

yaitu : “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen”. Seringkali hak-hak konsumen tidak terpenuhi 

dengan baik, oleh karena itu adanya kepastian hukum sangat dibutuhkan agar 

kepentingan konsumen bisa terlindungi oleh hukum.  

Adapun beberapa tujuan dari adanya suatu perlindungan terhadap konsumen 

yang termuat di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, antara lain adalah : 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari 

akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut 

hak-haknya sebagai konsumen; 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian 

hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini 

sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha 

produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan konsumen 
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Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu:
28

 

1. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan kepada      

konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau 

memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses 

pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan 

selanjutnya memutuskan untuk membeli, atau menggunakan atau memanfaatkan 

barang dan jasa dengan spesifikasi dan merek tertentu. 

2. Perlindungan kuratif adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen 

sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh 

konsumen. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan 

tidak perlu serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, 

meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang 

atau jasa. Maksudnya, seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut 

adalah pengguna atau pemanfaat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia 

mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian. 

Di dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Pelindungan Konsumen, diuraikan mengenai asas-asas yang mengakomodasi 

penerapan perlindungan konsumen, terutama di dalam menjalin hubungan antara 

konsumen dan pelaku usaha. Asas-asas tersebut adalah: 
29
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  1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 

upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 

dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

   2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada  

      konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. 

  3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam 

arti materiil ataupun spiritual. 

  4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 

  5.  Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun        

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. 

  C.1.2. Lembaga Perlindungan Konsumen 

Realisasi perlindungan konsumen itu dapat terwujud dengan 

adanya dukungan dari berbagai pihak. Berbicara tentang adanya 

dukungan, jika menyangkut masalah perlindungan secara hukum, 

tentunya berhubungan langsung dengan Negara.  



28 

 

Negara dalam hal ini adalah adanya dukungan dari Pemerintah 

dan semua aparat penegak hukum. Dukungan dari Pemerintah tentunya 

bukan dukungan secara langsung bersinggungan dengan konsumen. 

Dukungan itu dalam wujud penegakan dan perlindungan hukumya saja, 

seperti pembuatan dan pengesahan Undang-Undangnya saja. Setalah 

itu tindakan dan perbuatan langsung yang ingin dirasakan oleh 

konsumen tidak dapat diperoleh. Padahal di dalam situasi yang genting 

dan sedang menghadapi masalah tentunya seseorang membutuhkan 

solusi yang tanggap dan cepat. 

Menanggapi hal tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan 

adalah adanya suatu badan atau organisasi yang bersifat mengayomi 

dan mampu mengaspirasikan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan 

oleh konsumen menyangkut masalah-masalah yang dihadapi oleh 

konsumen. Untuk itu, akhirnya dibentuk organisasi-organisasi atau 

lembaga-lembaga yang bergerak di dalam perlindungan konsumen. 

C.2. Konsumen Jasa Layanan Kesehatan Rumah Sakit 

  Pendirian sebuah rumah sakit antara lain bertujuan untuk melayani 

masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan. Untuk itu rumah sakit akan 

memproduksi jasa layanan kesehatan antara lain rawat jalan, rawat inap, 

penunjang diagnostik, farmasi dan beberapa layanan kesehatan yang lain.
30

 

  Di dalam memberikan layanan kesehatan, rumah sakit itu harus 

memiliki standar atau mutu layanan yang memadai. Bukan hanya sekedar 
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memberikan layanan saja, namun lebih dari itu, mutu harus merupakan 

kewajiban di dalam proses layanan kesehatan tersebut.  

  Mutu pelayanan kesehatan adalah penampilan yang pantas atau sesuai 

(yang berhubungan dengan standar-standar) dan suatu intervensi yang 

diketahui aman, yang dapat memberikan hasil kepada masyarakat yang 

bersangkutan dan yang telah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan 

dampak pada kematian, kesakitan, ketidakmampuan dan kekurangan gizi
31

. 

  Mutu barang pada umumnya dapat diukur (tangible), namun mutu jasa 

pelayanan agak sulit diukur (intangible) karena umumnya bersifat subyektif 

yang menyangkut kepuasan seseorang, bergantung pada persepsi, latar 

belakang, sosial ekonomi, norma, pendidikan, budaya bahkan kepribadian 

seseorang. Bagi seorang pasien mutu yang baik biasanya dikaitkan dengan 

sembuhnya dari sakit atau berkurangnya rasa sakit, kecepatan pelayanan, 

keramah tamahan, dan tarif pelayanan yang murah. Sebaliknya pasien akan 

menganggap pelayanan kesehatan adalah jelek apabila menurut dirinya 

sakitnya tidak sembuh-sembuh, antri lama, petugas kesehatannya tidak ramah 

meskipun dia profesional. Jadi, mutu pelayanan menurut pasien berkaitan 

dengan kepuasan. Bagi petugas kesehatan, mutu yang bagus dari suatu 

organisasi pelayanan kesehatan mungkin adalah tersedianya sarana prasarana 

yang bagus seperti peralatan diagnostik, obat-obatan yang cukup,  peralatan 

kedokteran yang canggih dan sebagainya. 

  Akhir-akhir ini sudah banyak dicapai kemajuan hubungan antara rumah 

sakit dan pasien. Sudah merupakan kejadian yang biasa bahwa seorang 

                                                           
31  Djoko Wijono.1999.Manajemen Mutu Pelayanan  Kesehatan. Jakarta : Airlangga Press, hal.35 
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penderita menuntut rumah sakit atas layanan yang dia terima. Akibat dari hal 

ini, dokter dan rumah sakit sudah lebih hati-hati dalam melaksanakan kegiatan 

profesinya. 

  Semua hak dan kewajiban konsumen yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan 

merupakan pula hak dan kewajiban pasien selaku konsumen pada sebuah 

rumah sakit. Ada 9 hak yang secara tegas tercantum dalam UU Perlindungan 

konsumen tersebut. Dari hak tersebut, maka banyak hal telah tercakup dalam 

beberapa ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen 

Kesehatan RI.  

  Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ketentuan-ketentuan yang 

dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Upaya akreditasi rumah sakit bertujuan agar mutu layanan rumah sakit lebih 

baik dan menunjang kenyamanan dan keselamatan penderita.  

b. Hak penderita untuk mendapatkan “second opnion”. Hak ini bisa 

didapatkan oleh seorang pasien apabila merasa bahwa pelayanan seorang 

dokter tidak/kurang meyakinkan dan perlu pindah rumah sakit, maka pasien 

berhak untuk mendapatkan catatan pengobatan di rumah sakit lama.  

c. Adanya “informed consent”. Pasien berhak mendapatkan penjelasan yang 

lengkap sebelum dilakukan tindakan tertentu. Pasienpun berhak menolak 

bila tidak menyetujui rencana tindakan yang akan dilaksanakan dokter dan 

rumah sakit terhadapnya.  
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d. Adanya MKEK ( Majelis Kode Etik Kedokteran ), bertujuan untuk 

melindungi pasien dari kemungkinan malpraktek seorang dokter di rumah 

sekit.  

 e. Pencantuman hak pasien mengharuskan rumah sakit harus meningkatkan 

pelayanan sehingga pasien merasa diperlakukan dengan baik, tidak 

diskriminatif, jujur, adanya kenyamanan dalam memperoleh layanan 

kesehatan dan lain-lain. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, 

rumah sakit akan meningkatkan faktor-faktor pelayanan tersebut. 

f. Dalam menghadapi tuntutan kompensasi ganti rugi oleh pasien, dengan 

adanya UU ini perlu diwaspadai pemanfaatan oleh pihak ke 3. Walaupun 

tuntutan ganti rugi atas kesalahan atau kekurangan pelayanan rumah 

sakit/dokter terhadap seorang pasien, dapat menyebakan rumah sakit/dokter 

lebih berhati-hati dalam melaksanakan pelayanan kegiatan pelayanan, dan 

ini akan menyebakan peningkatan biaya yang akhirnya akan dipikul pasien 

secara keseluruhan. Hal ini dapat terjadi karena baik rumah sakit maupun 

dokter akan bekerja sama dengan asuransi guna melindungi dirinya, karena 

tuntutan bisa sangat besar dan tak akan terpikul oleh dokter maupun rumah 

sakit. 

  Dalam perkembangannya, seorang pasien itu terkadang tidak 

menyadari bahwa ia juga merupakan seorang konsumen terhadap suatu 

komoditas dalam bentuk jasa. Mereka hanya merasa bahwa dirinya hanyalah 

seorang pasien yang pada umumnya merupakan pihak yang lemah dan hanya 

menurut dengan apa yang dikatakan oleh dokter. Padahal lebih dari itu, 
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seorang pasien rumah sakit itu juga memiliki hak-hak sebagai konsumen 

layanan jasa, yang dalam hal ini merupakan jasa layanan kesehatan. 
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