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BAB III 

PEMBAHASAN DAN ANALISA 

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN RUMAH SAKIT 

ATAS HASIL REKAM MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN 

 

Ada banyak sekali kasus mengenai pelanggaran hukum di dunia kesehatan 

terutama yang menyangkut mengenai rekam medis. Salah satu kasus yang sangat 

menjadi sorotan publik adalah kasus Prita Mulyasari yang haknya untuk meminta atau 

mengetahui segala informasi yang ada di dalam rekam medisnya tidak dapat dipenuhi 

oleh pihak Rumah Sakit (RS) Omni Internasional. Pihak Rumah Sakit (RS) Omni 

Internasiona-l seakan-akan mempersulit Prita sebagai pasien untuk meminta informasi 

dari rekam medisnya. Padahal seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa salah 

satu hak daripada pasien adalah hak untuk mendapatkan informasi apa saja yang 

terdapat di dalam rekam medisnya.  Dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 29 Tahun 

2004 tentang Praktik Kedokteran, disebutkan bahwa : “pasien dalam menerima 

pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan 

secara lengkap tentang tindakan medis”. Tindakan medis yang dimaksud dalam Pasal 

52 tersebut adalah sebagai berikut
1
 :  

1. Diagnosis dan tata cara tindakan medis; 

2. Tujuan tindakan medis yang dilakukannya; 

3. Alternatif tindakan lain dan resikonya; 

4. Resiko -dan komplikasi yang mungkin terjadi; 
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5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 

Berkait-an dengan hal itu pula, jika ditinjau dari pengertian atau definisi daripada 

rekam medis menurut para ahli pun dapat disimpulkan bahwa rekam medis adalah 

dokumen rahasia milik rumah sakit, sedangkan pasien adalah pemilik kandungan isi 

catatan medik.
2
 Pasien sudah seharusnya memiliki hak terhadap rekam medis dirinya. 

Logikanya, rekam medis itu jelas-jelas berisi tentang segala hal yang menyangkut 

tentang kesehatan seseorang.  Jadi apabila dikaitkan dengan kasus Prita, dimana untuk 

meminta rekam medis miliknya dipersulit oleh Pihak Rumah sakit, hal ini 

bertentangan dengan apa yang tertera di dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa : “rekam medis tersebut 

harus disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh dokter dan pimpinan sarana pelayanan 

kesehatan.” Rekam medis yang disimpan oleh pihak rumah sakit, dimana tujuan 

penyimpanan tersebut adalah sebagai pemberkasan rumah sakit ataupun memudahkan 

pihak rumah sakit dalam hal mengetahui  riwayat sakit pasien, seharusnya disaat 

seorang pasien ingin mengetahui rekam medis miliknya, dapat segera diberikan oleh 

pihak rumah sakit. 

Hak pasien lainnya adalah hak untuk memperoleh pendapat kedua (second 

opinion) dari dokter lain. Pendapat kedua merupakan pendapat pembanding dari 

pendapat pertama seorang dokter, sehingga dengan crosscheck semacam ini 

keterangan mengenai penyakit pasien menjadi lebih akurat. Akurasi tersebut 

dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah medis selanjutnya yang lebih tepat. 

Pendapat kedua yang diajukan bukan merupakan inisiatif pasien (bukan pasien yang 
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meminta untuk diadakannya pendapat kedua tersebut). Pendapat kedua merupakan 

inisiatif dokter pertama, sehingga dari sisi pasien memperoleh pendapat kedua itu 

merupakan suatu hak, sedangkan dari sisi dokter merupakan suatu kewajiban. Tanpa 

diminta, seorang dokter harus memberikan pendapat kedua itu kepada pasiennya. Hak 

yang tidak kalah pentingnya bagi seorang pasien adalah hak atas rekam medis, yaitu 

hak atas berkas yang berisi catatan dan dokumen 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 kepemilikian, 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. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa isi rekam medis 

merupakan hak pasien sebuah rumah sakit. Isi yang dimaksud adalah segala informasi 

yang tertera atau tertulis di dalamnya. Itu artinya jika apa yang menjadi hak dari 

pasien tersebut tidak dipenuhi, maka pihak rumah sakit melakukan suatu pelanggaran 

hukum. Hal yang seringkali terjadi adalah jika tindakan medis yang dilakukan oleh 

seorang dokter / rumah sakit tidak sesuai dengan prosedur dan akhirnya menimbulkan 

kerugian oleh pasien (malpraktik), dokter/rumah sakit cenderung berusaha menutupi 
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tindakan-tindakan tersebut. Oleh karena semua tindakan yang dilakukan oleh seorang 

dokter itu tercatat di dalam rekam medis, maka seorang dokter/rumah sakit seakan-

akan berusaha agar informasi yang tercatat di dalam rekam medis tidak diketahui oleh 

pasien. Penyelenggaraan rekam medis pada suatu sarana pelayanan kesehatan 

merupakan salah satu indikator mutu pelayanan pada institusi tersebut. Berdasarkan 

data pada rekam medis tersebut akan dapat dinilai apakah pelayanan yang diberikan 

sudah cukup baik mutunya atau tidak, serta apakah sudah sesuai standar atau tidak.
3
  

Dalam kasus Prita, rekam medis yang seharusnya adalah hak dari pasien dan 

pihak Rumah sakit tidak menginformasikan rekam medis yang diminta oleh pasien, 

maka dalam hal ini pasien dapat membuat pengaduan secara tertulis kepada Ketua 

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas sikap atau tindakan dari 

dokter yang bersangkutan yang dapat merugikan pasien. Hal ini diatur dalam Pasal 66 

Undang-undang nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan 

bahwa: “Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan 

dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan 

secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.” 

Dengan adanya penjabaran di atas, maka dapat dikatakan bahwa rekam medis 

merupakan suatu berkas otentik yang memiliki kekuatan hukum. Dikatakan memiliki 

kekuatan hukum, karena rekam medis dapat dijadikan sebagai bukti di dalam 

pengadilan jika diperlukan. Keberadaan rekam medis sangat membantu di dalam 

menyelesaikan sengketa di dalam dunia medis yang biasanya terjadi antara pihak 

dokter/rumah sakit dengan pihak pasien. Dokter tidak akan pernah bisa mengubah apa 
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yang sudah tertulis di dalam rekam medis dan apa yang sudah tertulis di dalamnya 

tidak dapat lagi disangkal oleh seorang dokter.  

Kesalahan dokter timbul sebagai akibat terjadinya tindakan yang tidak sesuai, 

atatu tidak memenuhi prosedur medis yang seharusnya dilakukan. Kesalahan dpat 

terjadi karena faktor kesengajaan ataupun kelalaian dari seorang dokter. Suatu 

kesalahan dalam melakukan profesi bias terjadi karena adanya 3 (tiga) faktor, yaitu :
4
 

kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, dan kurangnya pengertian. Ketiga 

faktor ini bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan atau 

menentukan penilaian, baik pada saat diagnosa maupun pada saat berlangsungnya 

terapi terhadap pasien. Dalam ketentuan yang diatur dalam KUHP, kesalahan 

merupakan unsure dari pertanggugjawaban pidana agar dapat dipidana seseorang. 

Oleh karena itu, keterkaitan antara kesalahan dan pidana menjadi terang, sebab 

kesalahan itu merupakan dasar untuk dapat dipidana seseorang. Unsur kesalahan 

merupakan unsur mutlak untuk penjatuhan pidana. Kesalahan dianggap ada, bilamana 

dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbutana atau menimbilkan 

keadaan-keadaan yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan  dengan 

bertanggung jawab.
5
 Secara sederhana, kelalaian dapat dikatakan merupakan salah 

satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak mmenuhi standar perilaku 

yang telah ditentukan. Kelalaian itu timbul karena faktor orangnya atau pelakunya. 

Dalam pelayanan kesehatan faktor penyebab timbulnya kelalaian adalah karena 

kurangnya pengetahuan, kurangnya kesungguhan serta kurangnya ketelitian pada 

waktu melaksanakan perawatan.
6
 

                                                           
4
 Op.cit Bahder Johan Nasution.  hal 50 

5
 Ibid  hal 51 

6
 Ibid hal 56 
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Pelanggaran dapat berupa lalai dalam membuat atau melengkapi data-data 

yang harus ditulis dalam rekam medis. Pelanggaran lainnya yang kadang terjadi dapat 

berupa penyalahgunaan rekam medis, membocorkan isi rekam medis maupun 

pemalsuan data rekam medis untuk kepentingan tertentu. Untuk menghindari 

pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan rekam medis, maka para dokter, 

diwajibkan untuk dapat memenuhi ketentuan-ketentuan baik mengenai dalam 

pengisian rekam medis pasien dengan benar sesuai apa yang menjadi proses 

pengobatan dan tindakan pengobatan, menulis apa yang dikerjakan, sesuai waktu 

dilaksanakan tindakan, penggunaan, kebenaran data rekam medis dan menjaga rahasia 

rekam medis pasien dengan baik. Ada 7 (tujuh) aspek penting yang mendasari adanya 

manfaat dari rekam medis, yaitu : 
7
 

1. Aspek Administrasi 

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena isinya 

menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga 

medis dan perawat dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. 

2. Aspek Medis 

Catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan 

pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada pasien 

3. Aspek Hukum 

Menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, 

dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk 

menegakkan keadilan. 

 

                                                           
7
 Ibid hal 60 
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4. Aspek Keuangan 

Isi rekam medis dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan biaya 

pembayaran pelayanan. Tanpa adanya bukti catatan tindakan/pelayanan, maka 

pembayaran tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Aspek Penelitian 

Berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut 

data/informasi yang dapat digunakan sebagai aspek penelitian. 

6. Aspek Pendidikan 

Berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya 

menyangkut data/informasi tentang kronologis dari pelayanan medik yang 

diberikan pada pasien. 

7. Aspek Dokumentasi 

Isi rekam medis menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan 

dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan sarana kesehatan. 

Sejak abad ke 18, eksistensi rekam medis telah dibuktikan melalui fungsi dan 

kegunaannya. Memang pada awalnya, rekam medis hanya digunakan sebagai sistem 

pencatatan riwayat penyakit dari seorang pasien. Melihat perkembangan yang ada saat 

ini, maka dapat dikatakan pula bahwa peranan daripada rekam medis di dalam segi 

pencatatan itu tidak hanya hal biasa. Namun, menimbulkan hak dan kewajiban dari 

masing-masing pihak. Jika sudah berbicara mengenai hak dan kewajiban, itu artinya 

mau tidak mau kita akan memasuki ranah hukum. Bahkan ada beberapa produk 

hukum yang secara tidak langsung melegalisasi rekam medik sebagai sarana atau alat 

yang memiliki kekuatan hukum.  
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Dalam undang-undang praktik kedokteran ditegaskan bahwa rekam medis 

adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, 

pemeriksaan, pengobatan, tindak dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada 

pasien. Lebih lanjut ditegaskan dalam Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 

pada pasal 13 ayat (1) bahwa rekam medis dapat dimanfaatkan/digunakan sebagai alat 

bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran oleh MKDKI, penegakkan 

etika kedokteran dan kedokteran gigi bagi profesi kedokteran. Pada sisi lain dalam 

pasal 2 ayat (1) Permenkes tersebut ditegaskan bahwa rekam medis harus dibuat 

secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik dalam penjelasan pasal 46 

ayat (3) bahwa penggunaan teknologi informasi elektronik dimungkinkan dalam 

pencatatan rekam medis. 

Hukum itu sesuatu yang fleksibel, meskipun sifatnya memaksa namun tidak 

kaku. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan penghasil suatu produk hukum juga 

merupakan buah pemikiran dari manusia yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara 

lain lingkungan, waktu, keadaan, situasi, maupun teknologi. Faktor yang terakhir 

disebut merupakan salah satu faktor yang sangat mempunyai kekuatan di dalam 

mempengaruhi seseorang di dalam menghasil suatu produk hukum. Di dalam salah 

satu uraian produk hukum mengenai rekam medis di atas juga dapat dikatakan bahwa 

teknologi menjadi salah satu faktor utama seseorang menghasilkan kesimpulan yang 

memiliki kekuatan hukum. Memang di era teknologi ini, pencatatan rekam medis 

tidak hanya dilakukan secara manual di atas kertas saja, namun sudah menggunakan 

teknologi komputerisasi. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah rekam medis 

elektronik juga merupakan barang bukti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan 
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rekam medis yang secara manual di dalam melakukan perlindungan terhadap hak 

pasien. 

Apa yang ditegaskan pada pasal 2 ayat (1) Permenkes/PER/III/2008 yang 

memungkinkan dipilihnya dua cara, yaitu rekam medik ditulis secara lengkap atau 

dengan menggunakan elektronik. Artinya bahwa rekam medis dapat saja memilih 

salah satu cara tersebut tertulis atau elektronik. Bahwa pilihan ini sebagaimana 

dikemukakan dalam Permenkes mengandung konsekuensi hukum yang berbeda, yang 

nantinya akan berakibat kedudukan rekam medis sebagai alat bukti juga terjadi 

perubahan fundamental dan berakibat hukum yang tidak sama. 

Bila diamati apa yang diatur dalam kitab Undang-Undang Acara Pidana dan 

Hukum Acara Perdata (HIR) tidak ada satu ketegasan mengatur bahwa catatan 

elektronik ditempatkan sebagai alat bukti utama. HIR pasal 164 menegaskan bahwa 

alat-alat bukti terdiri dari, bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-

persangkaan, pengakuan dan sumpah. Begitu pula dalam Hukum Acara Pidana pasal 

184 menegaskan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, 

surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

Berdasarkan kedua ketentuan atau peraturan tersebut diatas, tidak satupun yang 

menempatkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti utama. Oleh karena itu, bilamana 

rekam medis yang tadinya tertulis dalam bentuk dokumen lengkap masuk pada alat 

bukti utama karena bentuknya sebagai bukti surat pada Hukum Acara Perdata dan 

bukti surat pada Hukum Acara Pidana. Bila konsekuensi pihak jatuh pada bentuk 

elektronik, konsekuensinya bahwa kedudukan sebagai alat bukti utama menjadi tidak 

utama. Konsekuensi inilah yang akan juga mempengaruhi atas keputusan-keputusan 

hakim nantinya, karena sebagaimana kita ketahui rekam medis adalah catatan 
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dokumen-dokumen pemeriksaan, pengobatan tindakan dan pelayanan yang nantinya 

sangat diperlukan atau satu-satunya alat bukti tertulis bagi hakim. Secara yuridis pula 

dapat dikatakan bahwa undang-undang praktik kedokteran tidak dapat dikatakan 

mengamanatkan dapatnya menjadi pilihan tertulis atau elektronik, hal ini terlihat 

pencatatan dimungkinkannya secara elektronik hanya ditempatkan pada penjelasan 

undang-undang tidak pada batang tubuh undang-undang. 

Jadi, di dalam pembahasan mengenai perbedaan pencatatan rekam medis itu 

dapat disimpulkan bahwa kedudukan rekam medis secara dokumen tertulis sebagai 

alat bukti dalam hukum, baik dalam hukum acara pidana maupun dalam hukum acara 

perdata sama-sama menempatkan pada alat bukti utama. Hal ini sejalan dengan 

undang-undang praktik kedokteran bahwa rekam medis dibuat secara tertulis dalam 

bentuk dokumen-dokumen, adapun cara-cara elektronik yang dimungkinkan 

berdasarkan penjelasan undang-undang praktik kedokteran hanya membantu 

memudahkan secara administrasi, tetapi tidak merubah kedudukan sebagai alat bukti 

utama. 

Kembali lagi kepada manfaat dari rekam medis yang intinya memberikan 

informasi terhadap pasien rumah sakit. Masalah utama yang sering dihadapi oleh 

seorang pasien seperti yang telah dikatakan berkali-kali adalah mengenai ketidak 

jelasan isi atau informasi dari rekam medik. Di dalam kasus Prita sangat terlihat jelas 

pihak rumah sakit Omni seakan-akan takut untuk sekedar memberikan informasi di 

dalam rekam medis. Dapat dikatakan demikian, karena dokter sangat menutup rapat 

agar apa yang menjadi tindakan medisnya yang telah tercatat di dalam rekam medis 

tidak diketahui oleh Prita sebagai pasiennya. Tetapi hal itu tetap tidak dapat ditutupi 

secara lisan dikarenakan segala tindakan dokter yang relatif salah tersebut terekam 
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jelas oleh Prita. Maka dari itu, kemungkinan besar dokter pun menyadari bahwa 

tindakan medisnya ada kekeliruan, sehingga untuk menghindarkan tuntutan baik 

secara hukum maupun etik, pihak RS Omni membuat seolah-olah barang bukti yang 

memiliki kekuatan hukum (rekam medik) itu lenyap. Ada dua poin penting di dalam 

perbuatan melawan hukum di atas. Pertama, dokter atas nama RS Omni melakukan 

kesalahan tindakan medis yang biasa disebut dengan istilah malpraktik. Kedua, dokter 

bersama-sama dengan RS Omni berusaha menghilangkan dokumen rekam medis yang 

merupakan barang bukti hukum supaya tindakan malpraktiknya tidak dapat dituntut 

secara hukum oleh pihak Prita sebagai pasien. Jadi secara singkat dapat dikatakan 

bahwa dokter yang melakukan malpraktik tersebut sangat takut jika tindakannya 

dituntut secara hukum. Oleh karena itu pertanggungjawaban rumah sakit terhadap 

pasien berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dokter sebagai unsur pelaksana 

tugas pokok rumah sakit. Kedudukan rumah sakit sebagai badan hokum yang 

memiliki hak dan kewajiban, berlaku ketentuan Pasal 1367 BW yang menyebutkan 

bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan 

perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya oleh 

orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Oleh karena itu pasien dalam hal 

ini dapat menggugat juga rumah sakit yang bersangkutan  

Kesimpulan di atas yang membuat kasus ini menjadi titik utama kontroversi 

antara Prita sebagai pasien RS Omni dengan dokter bersama-sama RS Omni sebagai 

tempatnya bertugas. Malpraktik di dalam dunia kedokteran memang sudah sangat 

sering terjadi. Black’s Law Dictionary mendefinisikan malpraktik sebagai 

“professional misconduct or unreasonable lack of skill” atau “failure of one rendering 

proffesional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied 



12 

 

under all the circumstances in the community by the average prudent reputable 

member of the proffesion with the result of injury, loss or damage to the recipient of 

those services or to those entitled to rely upon them”.  

 Secara singkat malpraktik dapat diartikan sebagai berikut .
8
 

1. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh dokter atau 

dokter gigi; 

2. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban 

(negligence); 

3. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa malpraktik itu terjadi dikarenakan 

oleh suatu tindakan yang disengaja (intentional), tindakan kelalaian (negligence), 

ataupun suatu kekurang-mahiran/ketidak kompetenan yang tidak beralasan.
9
 Kelalaian 

medis adalah salah satu bentuk dari malpraktik medis, sekaligus merupakan bentuk 

malpraktik medis yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila 

seseorang dengan tidak sengaja, melakukan sesuatu (komisi) yang seharusnya tidak 

dilakukan atau tidak melakukan sesuatu (omisi) yang seharusnya dilakukan oleh orang 

lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. 

Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian yang dilakukan orang per orang 

bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila dilakukan oleh 

orang yang seharusnya berdasarkan sifat profesinya bertindak hati-hati dan telah 

mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain. 

                                                           
8
 J. Guwandi. 1994. Kelalaian Medik, Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hal. 18 

9
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Berkaitan dengan itu, dikenal pula istilah informed consent atau biasa disebut 

dengan persetujuan dilakukannya tindakan medis oleh dokter terhadap seorang pasien. 

Arti kata setuju itu berarti pasien dalam keadaan sadar, sehat secara psikis, dan tidak 

pingsan. Dengan begitu, jika seorang pasien belum melakukan persetujuan terhadap 

suatu tindakan medis, maka dokter juga tidak mempunyai hak untuk melakukan 

tindakan medis. Namun, ketentuan ini dapat ditoleransi apabila seseorang pasien 

pingsan atau tidak sadarkan diri yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya 

persetujuan. Dalam keadaan ini, pihak terdekat lah yang mempunyai wewenang untuk 

melakukan persetujuan atau paling tidak diberikan informasi dari dokter/rumah sakit 

sebelum melakukan tindakan medis. Pihak terdekat yang dimaksud itu bisa orangtua, 

anak, istri/suami, atau saudara-saudara terdekat dari pasien.
10

 

Berikut adalah ketentuan lengkap dan rinci tentang orang yang berhak 

memberikan persetujuan tindakan medis : 
11

 

1. Pasien sendiri, yaitu apabila pasien telah berumur 21 tahun atau lebih atau telah 

menikah; 

2.  Bagi pasien dibawah umur 21 tahun, Persetujuan Tindakan Kedokteran atau 

Penolakan Tindakan Persetujuan Kedokteran diberikan oleh mereka menurut 

urutan hak sebagai berikut :   

a. Ayah / Ibu kandung  

b. Saudara-saudara kandung  

3. Bagi pasien dibawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua atau orang 

tuanya berhalangan hadir, persetujuan tindakan kedokteran atau Penolakan 

Tindakan Kedokteran diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut :  

                                                           
10

 Op.cit Soeraryo Darsono. hal 82 
11

 Ibid hal 83 
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a. Ayah / Ibu Adopsi; 

b. Saudara-saudara kandung; 

c. Wali yang sah.   

4. Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, persetujuan tindakan kedokteran atau 

Penolakan Tindakan Kedokteran diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai 

berikut : 

a. Ayah / Ibu kandung; 

b. Wali yang sah; 

c. Saudara-saudara kandung  

5. Bagi pasien yang berada dibawah pengampunan (euratlle) Persetujuan Tindakan 

Kedokteran atau Penolakan Tindakan Kedokteran diberikan menurut urutan hal 

sebagai berikut :  

a. Wali; 

b. Curator.  

6. Bagi pasien dewasa yang telah menikah / orang tua Persetujuan Tindakan 

Kedokteran atau Penolakan Tindakan Kedokteran diberikan oleh mereka menurut 

urutan hal tersebut :  

a. Suami / Istri;  

b. Ayah / Ibu kandung; 

c. Anak-anak kandung; 

d. Saudara-saudara kandung 

 Di Indonesia, ketentuan tentang informed consent ini diatur lewat Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 dan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter 

Indonesia Nomor 319/PB/A4/88. Pernyataan IDI tentang informed consent ini adalah : 
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1. Manusia dewasa sehat jasmani dan rohani berhak sepenuhnya menentukan apa yang 

hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis 

yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien sendiri. 

2. Semua tindakan medis memerlukan informed consent secara lisan maupun tertulis. 

3. Setiap tindakan medis yang mempunyai risiko cukup besar, mengharuskan adanya 

persetujuan tertulis yang ditandatangani pasien, setelah sebelumnya pasien memperoleh 

informasi yang cukup tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta risikonya. 

4. Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3, hanya dibutuhkan persetujuan lisan atau 

sikap diam. 

5. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun 

tidak diminta oleh pasien. Tidak boleh menahan informasi, kecuali bila dokter menilai 

bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. Dalam hal ini 

dokter dapat memberikan informasi kepada keluarga terdekat pasien. Dalam memberi 

informasi kepada keluarga terdekat dengan pasien, kehadiran seorang perawat atau 

paramedik lain sebagai saksi adalah penting. 

6. Isi informasi mencakup keuntungan dan kerugian tindakan medis yang direncanakan akan 

diambil. Informasi biasanya diberikan secara lisan, tetapi dapat pula secara tertulis. 

Jika dokter melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien, maka dokter dapat 

dituntut ke pengadilan secara hukum pidana dengan tuduhan telah melakukan 

penganiayaan dengan dasar tuntutan sanksi pidana yang tercantum pada pasal 351 KUH 

Pidana. Sedangkan secara hukum Perdata dianggap telah melakukan pebuatan melawan 

hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1365 KUH 

Perdata yang menyatakan : “Setiap perbuatan yang melanggar hukum sehingga membawa 
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kerugian kepada orang lain, maka sipelaku yang menyebabkan kerugian tersebut 

berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut”. 

Ada dua teori yang menyangkut persetujuan pasien, yaitu teori berdasarkan hukum 

penganiayaan dan teori kelalaian. Di dalam kasus Prita, sangat jelas bahwa teori kelalaian 

berlaku. Seorang dokter dapat dikatakan bahwa dia melakukan kelalaian medis apabila 

seorang dokter itu memenuhi ketentuan-ketentuan yang mengindikasikan adanya kelalaian 

itu sendiri. Ketentuan yang dimaksud adalah adanya perbuatan yang dilakukan di dalam 

upaya untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien. Perbuatan itu antara lain : 

1. Duty atau kewajiban dokter dan dokter gigi untuk melakukan sesuatu tindakan atau 

untuk tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi 

dan kondisi yang tertentu; 

2. Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban tersebut; 

3. Damage atau kerugian, yaitu segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai 

kerugian akibat dari layanan kesehatan/kedokteran yang diberikan oleh pemberi 

layanan; 

4. Direct causal relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata. Dalam hal ini harus 

terdapat hubungan sebab-akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian. 

 Berkaitan dengan risiko tersebut, setiap tindakan medis mengandung risiko buruk, 

sehingga harus dilakukan tindakan pencegahan ataupun tindakan mereduksi risiko. Namun 

demikian sebagian besar diantaranya tetap dapat dilakukan oleh karena risiko tersebut dapat 

diterima sesuai dengan ilmu dan teknologi kedokteran. Risiko yang dapat diterima adalah 

risiko-risiko sebagai berikut 
12

:  
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1. Risiko yang derajat probabilitas dan keparahannya cukup kecil, dapat diantisipasi, 

diperhitungkan atau dapat dikendalikan, misalnya efek samping obat, perdarahan dan 

infeksi pada pembedahan, dan lain-lain. 

2. Risiko yang derajat probabilitas dan keparahannya besar pada keadaan tertentu, yaitu 

apabila tindakan medis yang berisiko tersebut harus dilakukan karena merupakan satu-

satunya cara yang harus ditempuh, terutama dalam keadaan gawat darurat. 

 Di dalam kasus Prita, sangat jelas bahwa dokter melakukan kelalaian medis yang 

berujung pada suatu pelanggaran hukum (malpraktik). Dokter yang dimaksud memenuhi 

ketentuan-ketentuan yang mengindikasikan adanya kelalaian medis. Satu hal yang paling 

penting di dalam kasus tersebut yang menunjukkan adanya kelalaian dokter adalah adanya 

kesalahan diagnosa terhadap Prita sebagai pasien, sehingga menyebabkan kekeliruan pula 

terhadap tindakan medis yang mesti dilakukan. 

 Diagnosa terhadap jumlah trombosit yang mengindikasikan adanya sakit demam 

berdarah pun sudah mengalami kesalahan. Dapat dilihat dan dibuktikan bahwa dokter RS 

Omni itu telah melakukan kesalahan (yang dalam bahasa hukumnya kelalaian) di dalam 

melakukan tindakan medis, atau bisa juga dikatakan telah melakukan malpraktik. Setelah itu, 

bukannya dokter melakukan revisi tindakan medis malah justru memperparah tindakannya 

dengan tetap menganggap Prita positif menderita demam berdarah. Sehingga segala tindakan 

medisnya pun juga mengarah pada pasien demam berdarah, yaitu dengan tetap memberikan 

suntikan dan infus obat-obatan yang tidak semestinya dilakukan dan tanpa adanya persetujuan 

dari pasien (informed consent). Akibatnya terjadi kerugian oleh Prita, berupa pembengkakan 

pada beberapa bagian tubuhnya, seperti tangan dan mata.    

 Dari serangkaian tindakan medis di atas sudah memenuhi keempat unsur atau 

ketentuan “kelalaian”, yaitu adanya tindakan yang seharusnya tidak dilakukan dokter, yaitu 
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tetap memberikan infus dan suntikan terhadap pasien. Dengan adanya tindakan tersebut maka 

dapat dikatakan bahwa dokter telah melakukan penyimpangan terhadap kewajibannya 

(dereliction of the duty). Akibat dari adanya penyimpangan kewajiban tersebut jelas-jelas 

pasien sebagai pihak yang paling dirugikan. Maka unsur yang ketiga dari “kelalaian” pun 

terpenuhi. Yang terakhir, unsur “kelalaian” yang keempat adalah apakah adanya hubungan 

atau relativitas antara penyimpangan kewajiban dan kerugian dalam suatu tindakan medis. 

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa sangat terlihat jelas hubungan antara kedua unsur 

tersebut. Penyimpangan kewajiban oleh dokter RS Omni telah mengakibatkan kerugian yang 

dialami Prita. Salah satu bukti RS Omni melakukan kesalahan diagnosa yang berakibat 

kepada malpraktik adalah ketika Prita berinisiatif memeriksakan kesehatannya di rumah sakit 

lain dan hasilnya dia hanya terserang virus yang biasa menyerang anak-anak.  

 Untuk melihat sejauh mana tindakan seorang dokter mempunyai implikasi yuridis jika 

terjadi kesalahan atau kelalaian dalam perawatan atau elayanan kesehatan, serta unsure-unsur 

apa saja yang dijadikan ukuran untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang 

dilakukan oleh dokter, tidak bias terjawab dengan hanya mengemukakan sejumlah perumusan 

tentang ap dan bagaimana terjadinya kesalahan, tetapi penilaian mengenai rumusan tersebut 

harus dilihat dari 2 (dua)  sisi, yaitu pertama harus dinilai dari sudut etik dan baru kemudian 

dilihat dari sudut hukum.
13

 

 Jika ditinjau dari segi etika profesi, dengan memilih profesi di bidang tenaga 

kesehatan saja, berarti sudah disyaratkan adanya kecermatan yang tinggi, demikian juga 

dengan berbagai ketentuan khusus yang berlaku bagi seorang dokter. Berarti dengan tidak 

mematuhi peraturan itu saja sudah dianggap telah berbuat kesalahan. Di samping itu dalam 

melaksanakan tugasnya, dokter harus senantiasa mengutamakan dan mendahulukan 

                                                           
13

 Op.cit Bahder  Johan Nasution hal. 61 



19 

 

kepentingan pasien, memperhatikan dengan sungguh-sungguh semua obyek pelayanan 

kesehatan, serta berusaha menjadi pengabdi masyarakat yang baik.
14

 

 Dilihat dari sudut pandang, kesalahan yang diperbuat oleh seorang dokter meliputi 

beberapa aspek hukum, yaitu aspek hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi 

Negara. Ketiga aspek hukum ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi, untuk menyatakan 

bahwa seorang dokter telah melakukan kesalahan, penilaiannya harus beranjak dari transaksi 

terapeutik, kemudian baru dilihat dari segi administrasi, yaitu apakah dokter yang 

bersangkutan mampu dan berwenang melaksaakan perawatan. Dari sudut hukum perdata 

harus dilihat apakah dokter itu telah melaksanakan pelayanan kesehatan atau tindakan medis 

dengan bak serta telah melaksanakan standart profesi sebagaimana mestinya. Sedangkan, dari 

sudut hukum pidana dan atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya, sehingga 

menimbulkan kerugian bagi orang yang dirawatnya, dan perbuatan itu telah diatur terlebih 

dahulu dalam hukum pidana. Jadi secara yuridis, kesalahan yang dilakukan oleh seorag dokter 

mempunyai implikasi yang luas dan bersifat multidisipliner.
15

 

 Penulis berpendapat bahwa dokter RS Omni memang jelas-jelas melakukan 

malpraktik terhadap Prita sebagai pasiennya. Kemudian seperti yang telah dibahas 

sebelumnya, penulis sangat yakin bahwa pihak RS Omni memang takut untuk memberikan 

hasil rekam mediknya terhadap Prita dikarenakan ada serangkaian tindakan medis dokternya 

yang tidak sesuai dengan prosedur penanganan medis yang semestinya.  

 Jadi eksistensi rekam medis yang semula hanya bersifat administratif sekarang telah 

beralih kepada fungsi yuridis yang memiliki keuntungan bagi pasien-pasien akibat adanya 

pelanggaran hak dari pihak rumah sakit atau dokter. Maka, jika sampai terjadi suatu rekam 
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medik beserta informasi yang ada di dalamnya tidak diberikan kepada pasien yang memiliki 

hak mutlak, itu sama saja melakukan pelanggaran hukum. Terlebih lagi jika terjadi kasus 

seperti yang telah dialami oleh Prita. Apabila rekam medis tidak diberikan, maka akan sangat 

memberatkan pihak pasien di dalam pembuktian di depan hukum. 

 Penulis juga berpendapat dan memandang kasus tersebut secara personal/orang 

perorangan, yaitu hubungan antara dokter dan pasien. Ada beberapa pandangan dari hubungan 

dokter-pasien ini. Dipandang secara paternalisme, individualisme, dan resiprokal (kolegial). 

Secara singkat, hubungan paternalisme adalah segala keputusan dan tindakan medis ada di 

tangan dokter. Posisi dokter dianggap ada “di atas” pasien, terlihat seperti ada stratifikasi. 

Hubungan individualisme adalah pasien punya hak mutlak atas tubuhnya, segala keputusan 

ada di tangan pasien dan dokter tidak punya wewenang sedikitpun untuk melakukan tindakan 

medis. Sedangkan yang terakhir, hubungan resiprokal/kolegial adalah menganggap keputusan 

medis bukan mutlak di tangan pasien, tetapi dokter juga harus memandang tubuh pasien 

sebagai prioritas utama untuk ditangani secara medis.
16

  

 Di dalam kasus Prita itu tidak tercipta suatu hubungan atau relasi dokter-pasien yang 

baik. Menurut penulis, hubungan yang tercipta itu bersifat paternalisme yang mana keputusan 

dari dokter untuk melakukan tindakan medis hanya ada di tangan dokter itu sendiri, tidak ada 

persetujuan atau informasi yang diberikan kepada pasiennya. Cara ini salah besar di dalam 

dunia kesehatan sekarang ini. Dokter tidak semestinya bertindak hanya berdasarkan 

“keinginan” nya sendiri. Secara hukum pun tindakan medis yang bersifat seperti ini juga tidak 

relevan dengan ketentuan di dalam hukum kesehatan. Hubungan yang bersifat demikian 

terkesan bahwa pasien adalah pihak yang harus menurut semua perintah dan kehendak dari 
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dokter. Yang menjadi masalah adalah dokter juga merupakan manusia biasa yang bisa salah 

dan bertindak tidak benar. Semuanya diukur hanya berdasarkan kemampuan dan pengetahuan 

medisnya. Pertimbangan inilah yang semestinya menjadi perhatian khusus dari pasien untuk 

tidak menerapkan hubungan dengan dokter secara paternalisme, tetapi harus memiliki 

hubungan secara resiprokal yang mengutamakan adanya persetujuan dari kedua belah pihak 

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan medis. Lebih mudahnya, harus ada 

perjanjian dari kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum dilakukannya tindakan medis.  

 Apabila dilihat dari hubungan hukum yang timbul antara pasien dan rumah sakit dapat 

dibedakan pada dua macam perjanjian yaitu : a). Perjanjian perawatan dimana terdapat 

kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar 

perawatan dan di mana tenaga perawatan melakukan tindakan perawatan. b). Perjanjian 

pelayanan medis di mana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga 

medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui 

tindakan medis Inspannings Verbintenis. 

 Mengacu pada hubungan dokter-pasien yang dapat dikatakan timpang di dalam kasus 

Prita di atas, dapat dikatakan bahwa dokter dari RS Omni sangat tidak menghargai, 

menghormati, atau bahkan mencederai hak dari seorang pasien yang semestinya dijunjung 

tinggi. Karena pada hakekatnya, seorang pasien yang ingin berobat ke rumah sakit, tentunya 

dia adalah orang yang menderita, entah itu ringan atau berat penyakitnya. Jadi, sudah 

seharusnya dokter atau rumah sakit menghormati hak-haknya.  

 Di dalam kasus Prita Mulyasari, terlihat bahwa dokter RS Omni itu seperti orang atau 

badan hukum yang tidak mengerti hukum ataupun etika kesehatan. Dikatakan demikian 

karena perbuatan yang dilakukan oleh dokter dan RS Omni tidak sesuai dengan pasal 52 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berisi mengenai 
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hak-hak dari pasien. Ada 5 (lima) hak yang dijabarkan di dalamnya dan Prita tidak 

mendapatkan satu pun hak yang semestinya diterima. Mulai dari penjelasan lengkap 

mengenai tindakan medis dokter, mendapat pelayanan yang memadai sesuai dengan 

kebutuhan medisnya, menolak tindakan medis (dikaitkan dengan informed consent), sampai 

pada hal yang paling penting dibahas adalah hak untuk mendapatkan isi/hasil dari rekam 

medik. Tidak ada satupun hak yang didapatnya. Justru dokter RS Omni melakukan tindakan 

medis yang seharusnya tidak dilakukan olehnya. Dengan kata lain, dokter tidak menjalankan 

kewajibannya untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar 

prosedur operasional, serta kebutuhan medis pasien sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

 Salah satu contoh perlindungan hukum terhadap pasien menyangkut rekam medis 

adalah adanya eksistensi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

terutama di dalam pasal 46 dan 47 yang intinya menjelaskan bahwa 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. 

Kata-kata “mutlak” di sini berarti sudah menjadi hal yang pasti dan tidak dapat diganggu 

gugat. Apalagi kata mutlak di situ diikuti dengan suatu kepemilikan. Itu artinya, rekam medis 

menjadi hak pasti yang harus dimiliki oleh seorang pasien dan dokter atau rumah sakit 

memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya.  

 Dari penjabaran 3 (tiga) pasal di atas, ada sanksi pidana yang didapatkan bagi dokter 

yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan profesinya. Sanksi pidana diharapkan mampu 

menjadi suatu alat untuk melindungi pasien dari pelanggaran hak yang dilakukan oleh seorang 

dokter. Seperti yang terjadi terhadap Prita. Seharusnya bukanlah Prita yang dituntut oleh RS 
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Omni atas dasar pencemaran nama baik, tetapi Pritalah yang seharusnya menuntut balik 

dokter dari RS Omni atas dasar tidak dilakukannya kewajiban sebagai seorang dokter dan 

tidak dipenuhinya hak seorang pasien dengan tidak memberikan isi, informasi, ataupun hasil 

dari rekam medik yang ditulis oleh pihak dokter dari RS Omni. Seharusnya sesuai dengan 

pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, terutama di 

huruf (c) bahwa dokter dijatuhkan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) dan pidana kurungan denda paling lama 1 (satu) tahun atas perbuatannya 

yang tidak seharusnya. 

 Penulis berpendapat bahwa dengan adanya undang-undang ini, sudah cukup jelas 

siapa yang seharusnya meminta permohonan maaf dan mengakui kesalahannya di dalam 

kasus Prita di atas. Dokter beserta RS Omni sacara terang-terangan tidak melakukan 

kewajibannya sebagai penyedia layanan kesehatan bagi pasien yang salah satunya 

memberikan informasi riwayat penyakitnya sesuai dengan rekam medis yang telah dicatatnya. 

Rasa takut, khawatir, dan malu yang menjadi faktor penunjang tidak diinformasikannya isi 

rekam medis milik Prita tersebut. Selain itu, pihak RS Omni sengaja menyembunyikan 

“barang bukti” hukum yang sangat penting bagi Prita itu supaya tidak merebak ke masyarakat 

ataupun juga aparat penegak hukum.  

 Menurut Penulis, ada dua alasan mengapa RS Omni melakukan hal ini. Pertama, 

mereka tidak ingin citra atau eksistensi RS Omni menjadi negatif di mata masyarakat akibat 

peristiwa tersebut, apalagi jika dokter mereka melakukan malpraktik. Kedua, jika penulis 

boleh berpikir lebih ekstrim lagi, bisa saja kasus RS Omni ini melibatkan “orang dalam” di 

dalam jajaran hukum untuk sekiranya menutupi keberadaan rekam medis yang bisa dijadikan 

sebagai barang bukti untuk kepentingan hukum. Meskipun demikian, penulis tetap berpegang 

pada prinsip hukum “presumption of innosense” (praduga tak bersalah) di dalam memandang 
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kasus Prita Mulyasari. Namun, pemikiran ekstrim tersebut juga hanya merupakan pendapat 

yang didasarkan pada kasus-kasus yang sudah sering terjadi di Indonesia yang 

menggambarkan perbedaan antara “pihak yang kuat” dan “pihak yang lemah”.  

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN RUMAH SAKIT ATAS 

HASIL REKAM MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 

TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

Ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan 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.
17

 

 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 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.
18
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AZ. Nasution, memberikan batasan-batasan mengenai konsumen, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Konsumen 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 

(komersial); 

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. (non komersial)
19

 

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. 

Satu hal yang sering tidak disadari oleh seorang pasien rumah sakit adalah bahwa 

selain posisinya sebagai pasien, ia merupakan seorang konsumen rumah sakit. Jadi, secara 

tidak langsung jika seseorang menjadi pasien sebuah rumah sakit, maka dia juga 

merupakan konsumen rumah sakit tersebut. Barang konsumsi di dalam hubungan pasien 

dengan pihak rumah sakit atau dokter adalah suatu layanan/jasa kesehatan.  

Pasien dalam perkembangannya, sama dengan konsumen, tetapi sifat hak antara 

pasien dengan konsumen memiliki perbedaan. Hubungan antara pelaku usaha dan 

konsumen berbeda dengan hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan pelaku usaha dan 
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konsumen adalah hubungan bisnis yang terikat pada perjanjian tentang “hasil”, sedangkan 

hubungan antara dokter dan pasiennya adalah hubungan kemanusiaan yang terikat pada 

perjanjian tentang “upaya”. Obyek hubungan dokter dan pasien bukanlah kesembuhan 

pasien, melainkan mencari cara yang tepat untuk kesembuhan pasien. 

Dalam hubungan antara dokter dan pasien, pasien memiliki hak atas informasi 

mengenai kesehatan dirinya. Informasi itu meliputi diagnosis (analisis penyakit), resiko 

tindakan medis, alternatif  terapi, dan prognosis (upaya penyembuhan). Informasi yang 

diberikan dokter kepada pasiennya harus lengkap, tidak terbatas hanya informasi yang 

diminta pasien. Dokter boleh menahan informasi pasiennya apabila informasi itu 

merugikan kesehatan pasien, tetapi dalam keadaan seperti itu, dokter dapat memberikan 

informasi pasien itu kepada keluarga terdekat pasien. Hak atas informasi tersebut penting 

bagi pasien untuk memberikan persetujuannya (informed consent) mengenai tindakan 

medis yang akan dijalani. Persetujuan pasien mengenai tindakan medis yang akan 

dijalaninya merupakan hak pasien yang mendasar. Pasien dapat menyetujui atau menolak 

rencana tindakan medis itu, dan dari persetujuan tersebut barulah dokter dapat bertindak 

melakukan upaya-upaya penyembuhan yang diperlukan. Hak persetujuan pasien 

merupakan hak asasi seseorang untuk menentukan nasib kesehatannya sendiri. Setiap 

manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya memiliki hak untuk menentukan apa 

yang akan dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis 

yang bertentangan dengan kemauan pasien, meskipun hal itu untuk kepentingan pasien. 

Selain hak atas informasi dan persetujuan, seorang pasien juga memiliki hak atas 

rahasia kedokteran, yaitu hak pasien untuk dirahasiakan keterangan mengenai penyakitnya 

sekalipun ia telah meninggal dunia. Hak atas rahasia kedokteran ini diletakkan di atas 

kewajiban dokter untuk menjaga kerahasaiaan pasiennya, misalnya keterangan mengenai 
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sebab-sebab meninggalnya seorang pasien. Menurut undang-undang, rahasia kedokteran 

masih dapat dibuka untuk alasan-alasan tertentu, misalnya untuk kepentingan kesehatan 

pasien, memenuhi permintaan aparat penegak hukum atau atas permintaan pasien sendiri. 

Menurut Jhon F. Kennedy,
20

  4 (empat) hak dasar konsumen yang diakui secara 

internasional, yaitu: 

a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety) 

    Konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan 

produk dan jasa. Misalnya, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus aman bagi 

kesehatan konsumen dan masyarakat umumnya. Produk makanan yang aman berarti 

produk tersebut memiliki standar kesehatan, gizi dan sanitasi serta tidak mengandung 

unsur yang dapat membayakan manusia baik dalam jangka pendek maupun panjang. 

Di AS hak ini merupakan hak pertama dan tertua serta paling tidak kontroversial 

karena hak ini didukung dan disetujui oleh kalangan bisnis dan konsumen atau yang 

dikenal sebagai pemangku kepentingan (stake holders). 

b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed) 

 Konsumen dan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang 

sejelas jelasnya tentang suatu produk/jasa yang dibeli atau dikonsumsi. Informasi ini 

diperlukan konsumen atau masyarakat, agar saat memutuskan membeli tidak terjebak 

dalam kondisi resiko yang buruk yang mungkin timbul. Artinya, konsumen memiliki 

hak untuk mengetahui ciri/atribut negatif dari suatu produk, misalnya efek samping 
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dari mengkonsumsi suatu produk, dan adanya peringatan dalam label/kemasan 

produk. 

c.Hak untuk memilih (the right to choose) 

 Konsumen memiliki hak untuk mengakses dan memilih produk/jasa pada 

tingkat harga yang wajar. Konsumen tidak boleh ditekan atau dipaksa untuk 

melakukan pilihan tertentu yang akan merugikan dirinya. Jenis pasar yang dihadapi 

konsumen akan menentukan apakah konsumen bebas memilih atau tidak suka 

membeli produk atau jasa tertentu. Namun, dalam struktur pasar monopoli, konsumen 

dan masyarakat umum digiring berada dalam posisi yang lemah dengan resiko 

mengalami kerugian bila tidak memilih atau membeli produk dan jasa dari kaum 

monopolis. 

d.  Hak untuk didengarkan (the right to be heard) 

  Hak untuk didengarkan (right to be heard). Konsumen memiliki untuk 

didengarkan kebutuhan dan klaim, karena hak ini terkait dengan hak untuk 

memperoleh informasi.  

  Dalam kasus Prita, pasien memiliki hak-hak internasional. Salah satunya adalah hak 

untuk mendapatkan informasi. Informasi yang dimaksud adalah misal pasien ingin 

mengetahui isi rekam medisnya, maka pihak rumah sakit harus memberikan informasi yang 

sebenar-benarnya tentang penyakit pasien. 

 Ada pendapat lain, yang mengatakan bahwa rumah sakit merupakan sebah lembaga 

sosial yang mengedepankan fungsi dan tanggung jawab sosial dan dilaksanakan dengan 

pertimbangan moral perikemanusiaan untuk kesejahteraan bersama. Hal tersebut sesuai 

dengan semangat masyarakat internasional PBB dalam rumusan Hak Asasi Manusia (Human 

Right) dan Kesejahteraan Masyarakat (Social Welfare). Semangat tersebut dituangkan dalam 
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piagam Internasional yaitu “The Universal Declaration of Human Right, 1948” yang 

dijabarkan dalam beberapa pasal secara “rity” dan “the right to health care”.  Berdasarkan 

uraian tersebut, rumah sakit bukan merupakan lembaga bisis, melainkan lembaga moral yang 

berbadan usaha nonprofit yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan pemeliharaan 

kesehatan yang berbentu PT. Hal ini sejiwa dngan amanat Undang-undang nomor 23 Tahun 

1992 tentang Kesehatan seperti tertuang dalam Pasal 8, Pasal 32 ayat (2), Pasal 57 ayat (2), 

penjelasan alinea 7 dan penjelasan alinea 11 poin 5.
21

 Jenis-jenis masalah perlindungan 

konsumen sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen sangat beragam, namun gugatan konsumen terhadap pelayanan jasa kesehatan dan 

yang berhubungan dengan masalah kesehatan masih tergolong langka. Hal ini antara lain 

disebabkan selama ini hubungan antara si penderita dengan si pengobat, yang dalam 

terminologi dunia kedokteran dikenal dengan istilah transaksi terapeutik, lebih banyak 

bersifat paternalistik. Seiring dengan perubahan masyarakat, hubungan dokter- pasien juga 

semakin kompleks, yang ditandai dengan pergeseran pola dari paternalistik menuju 

partnership atau kolegalial, yaitu kedudukan dokter sejajar dengan pasien (dokter merupakan 

partner dan mitra bagi pasien). Di kalangan medis terdapat perbedaan pendapat menegnai 

layak tidaknya Undang-undang Perlindungan Konsumen diterapkan di lapangan kesehatan. 

Pendapat yang tidak setuju bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen diterapkan dalam 

lapangan kesehatan, karena layanan kesehatan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda 

dengan layanan (jasa) di bidang lain. Selain sifatnya yang altruistic, hasil layanan keehatan 

yang tidak bisa secara matematik penuh dan bahkan berpotensi menimbulkan resiko. Bila 

resiko tersebut benar-benar terjadi, biasanya sulit atau bahkan tidak mungkin diperbaiki lagi. 

Oleh sebab itu, hubungan hukum antara keduanya hanya dapat dikategorikan sebagai 
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hubungan yang menghasilkan perikatan dimana dokter hanya dituntut untuk memberikan 

prestasinya dalam bentuk upaya, bukan yang menuntut hasil nyata seperti yang diingini 

pasien.
22

 

Jika melihat kesimpulan di atas, maka pelanggaran hak pasien yang terjadi pun dapat 

dibahas melalui sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK). Di dalam UUPK, ada salah satu pasal yang menegaskan kasus Prita, 

bahwa seharusnya pihak RS Omni beserta dokter-dokternya menjunjung tinggi hak dari 

pasiennya. Di dalam pasal 4 UUPK sangat jelas dijabarkan bahwa hak-hak yang seharusnya 

didapatkan oleh seorang konsumen layanan kesehatan adalah hak untuk mendapatkan rasa 

nyaman, aman, selamat di dalam mengkonsumsi layanan kesehatan (huruf a), hak untuk 

memilih bentuk layanan kesehatan (dalam hal ini adalah hak untuk memilih tindakan medis 

apa yang harus dilakukan dokter : huruf b). Hak yang dimaksud ini memang agak “kabur” 

dikarenakan seorang pasien tidak mungkin mengerti tindakan medik apa yang semestinya 

dilakukan mengingat dia bukan seorang dokter. Untuk menyikapi hal ini, penulis berpendapat 

bahwa paling tidak pihak dokter/rumah sakit memberikan pilihan terhadap konsumen 

tindakan medis apa yang seharusnya dilakukan. Dengan kata lain, dokter bisa memberikan 

“second opinion” kepada pasien, kecuali jika tidak ada pilihan lain. 

 Di dalam hal tidak ada pilihan lain untuk melakukan suatu tindakan medis, ketentuan 

hak yang berikutnya dapat menutupi kelemahan hukum yang dimaksud. Hak atas informasi 

yang benar dan jelas mengenai tindakan medis yang dilakukan lah yang dapat mensiasati 

kelemahan di atas (huruf c). Dokter harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya 

terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukannya. Hak ini juga dapat dikatakan sebagai 

hak untuk medapatkan isi/informasi dari rekam medis. Di dalam kasus Prita, ketiga haknya itu 
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tidak dipenuhi oleh dokter/rumah sakit (di dalam UUPK digunakan kata pelaku 

usaha/penyedia layanan atau jasa kesehatan). Mulai dari awal Prita tidak diperlakukan 

sebagaimana mestinya sebagai konsumen rumah sakit yang telah membayar dan seharusnya 

mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan standart medis yang tepat. 

 Dapat dikatakan seperti itu dikarenakan dari awal Prita tidak mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang aman dan nyaman. Justru rasa takut dan kuatir yang didapatkan Prita mulai 

dari diagnosa penyakit, perawatan selama di rumah sakit, sampai pada saat dia ingin 

mengetahui atau meminta rekam medis yang dimilikinya. Haknya untuk mendapatkan 

kenyamanan dan keamanan medis sama sekali tidak didapatkan. Kemudian hak untuk 

memilih tindakan medis pun juga tidak didapatkan. Semua bentuk tindakan medis yang 

dilakukan oleh dokter seakan-akan “ditutupi” dan membuat konsumen ini “buta” atas 

informasi yang diberikan. Kesalahan informasi perkembangan kesehatannya membuat jadi 

mau tidak mau Prita harus menurut dengan apa yang diperintahkan dokter terhadap tindakan 

medik yang dilakukan. Jadi, bisa dikatakan Prita tidak mendapatkan “second opinion”. Lebih 

dari itu, setelah dokter “melakukan” tindakan malpraktik, dia dan pihak RS Omni seakan-

akan takut untuk memberikan hasil rekam medik yang berisi kesalahan-kesalahan diagnosa 

dan tindakan medisnya kepada Prita. Ini berarti mereka mencederai hak Prita lagi sebagai 

konsumen.  

 Pada dasarnya, setiap konsumen layanan kesehatan itu memiliki harapan terhadap 

dirinya. Dari penjabaran-penjabaran yang sudah ada, penulis menyimpulkan paling tidak ada 

4 (empat) harapan yang ingin didapatkan seorang konsumen kesehatan, yaitu : 

a. Reliability (kehandalan) : pemberian pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan 

memuaskan 
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b. Responsiveness (daya tanggap) : membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap 

tanpa membedakan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, Golongan) pasien 

c. Assurance (jaminan) : jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan 

d. Emphaty (empati) : komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan konsumen/pasien 

agar informasi yang disampaikan juga jelas 

 Keempat harapan di atas jika dipenuhi oleh penyedia layanan kesehatan, tentunya hak-

hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang konsumen layanan kesehatan itu juga terpenuhi. 

Dapat dikatakan demikian karena keempat harapan itu sudah mencakup aspek yang 

diinginkan oleh konsumen. Jadi, apabila ada salah satu saja harapan dari konsumen yang tidak 

tercapai berarti dengan kata lain pasti ada salah satu hak kosumen yang tidak dipenuhi oleh 

pelaku usaha. 

 Kembali lagi kepada kasus Prita. Pelanggaran hak yang semestinya menjadi perhatian 

khusus dari pihak RS Omni untuk paling tidak memberikan kompensasi atau ganti atas 

kerugian-kerugian yang dialami Prita (huruf h) dikarenakan layanan kesehatan yang diberikan 

tidak sesuai dengan standart medis. Bukannya pihak RS Omni memenuhi hak-haknya pasca 

kesalahan yang lampau justru malah menuntut Prita dengan tuduhan pencemaran nama baik 

dikarenakan Prita yang mencurahkan keluhannya melalui email pribadinya dianggap tidak 

sesuai dengan fakta. Oleh sebab itu, RS Omni melayangkan gugatan kepada Prita. Padahal 

konsumen itu mempunyai hak untuk didengar segala pendapat dan keluhannya atas apa yang 

didapat dari layanan kesehatan dari pelaku usaha (huruf d). Oleh karena itu, pihak rumah sakit 

sebagai pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang benar tentang kondisi pasien 

yang sakit. Namun yang dilakukan oleh pihak rumah sakit adalah menuntut Prita atas tuduhan 

pencemaran nama baik. Sangat disayangkan sekali, UU Perlindungan Konsumen yang telah 
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dibuat untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kesejahteraan konsumen justru tidak 

terlaksana dengan baik tetapi tetap saja ada pelanggaran. 

 Dari semua hak tersebut di atas, menurut penulis yang paling penting adalah hak untuk 

mendapatkan informasi atas semua layanan kesehatan yang didapatkan oleh konsumen. 

Bentuk informasi ini berupa rekam medis. Dianggap paling penting adalah yang pertama 

bahwa informasi itu merupakan media yang dapat dijadikan pengetahuan dan tindakan apa 

yang mesti dilakukan oleh seorang pasien ataupun dokter. Karena dengan adanya informasi 

medis yang dimaksud, pasien ataupun dokter mengerti secara garis besar jenis penyakit dan 

langkah-langkah medis apa yang telah dilakukan. Rekam medis yang berisi semua data 

informasi dari pasien itu dapat dijadikan kesimpulan umum mengenai pasien. Yang kedua, 

hak atas informasi ini juga dikaitkan dalam dunia hukum. Bentuk informasi rekam medik 

dapat dijadikan sebagai barang bukti di dalam pembuktian pelanggaran hukum di dalam 

pengadilan. Hal ini sudah dibahas sebelumnya. 

 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.3.5.1866 tanggal 21 

April 1999 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Kedokteran, isi informasi dan penjelasan 

yang harus diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan kepada pasien adalah sebagai berikut:  

a. Informasi dan penjelasan tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medis yang 

akan dilakukan (purpose of medical procedures).  

b. Informasi dan penjelasan tentang tata cara tindakan medis yang akan dilakukan 

(contempleted medical procedures).  

c. Informasi dan penjelasan tentang resiko (risk inherent in such medical procedures) dan 

komplikasi yang mungkin terjadi.  

d. Informasi dan penjelasan tentang alternatif tindakan medis lain yang tersedia dan serta 

resikonya masing-masing (alternative medical procedures and risk).  
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e. Informasi dan penjelasan tentang prognosis penyakit apabila tindakan medis tersebut 

dilakukan (prognosis with and without medical procedures).  

f. Diagnosis 

 Penyampaian informasi dokter adalah untuk dapat pasien dan keluarganya memahami 

persetujuan tindakan kedokteran dan atas dasar informasi dan penjelasan dokter memberikan 

informasi yang lengkap adalah mengenai penyakit yang sedang derita, tujuan operasi yang 

akan dilakukan, tata cara tindakan operasi yang akan dikerjakan, resiko yang mungkin saja 

dapat terjadi jika operasi dilaksanakan, resiko yang terjadi bila operasi tidak dilaksanakan, 

gambaran hasil akhir dari operasi yang dilakukan, pilihan tindakan lain selain operasi, batas 

waktu penundaan tindakan operasi, pentingnya tindakan operasi segera dilaksanakan, 

lamanya masa penyembuhan setelah operasi, jumlah dana yang harus dipersiapkan sebagai 

biaya operasi kemungkinan penambahan biaya bila terjadi perluasan operasi, tindakan operasi 

yang dilakukan harus disetujui oleh pasien ataupun keluarga pasien, kegunaan surat 

persetujuan tindakan kedokteran yang harus ditandatangani sebelum tindakan operasi 

dilaksanakan, penjelasan doter bahwa pasien punya hak untuk menolak tindakan operasi yang 

direncanakan, dokter dan pasien harus sudah terjadi persamaan pemikiran tentang persetujuan 

tindakan kedokteran yang akan dilakukan, serta pasien harus mengerti akan apa yang 

diinforasikan yang merupakan suatu proses komunikasi bukan hanya menyerahkan formulir 

persetujuan tindakan kedokteran.  

 Melihat penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pentingnya sebuah informasi bagi 

konsumen di dalam proses tindakan medis. Baik itu secara langsung ataupun melalui orang 

lain. Menurut penulis, UUPK telah berusaha sangat baik mengakomodasi kepentingan 

konsumen layanan kesehatan di dalam pemenuhan hak-hak, terutama hak atas informasi 
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bentuk layanan/jasa kesehatan. Demikian juga bagi Prita Mulyasari, di dalam menghadapi 

kasusnya dia dapat berpegang kuat pasal 4 UUPK yang menitikberatkan pada hak-hak 

konsumen. Memang tidak secara terang-terangan dijelaskan mengenai teknis yang terjadi di 

dalam dunia kesahatan, namun secara garis besar kasus yang dialami Prita itu memenuhi 

ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam UUPK. Dia dapat menggunakan UUPK ini 

sebagai senjata untuk melindunginya secara hukum di dalam menghadapi gugatan oleh RS 

Omni.  

 RS Omni tidak menyadari bahwa sebenarnya dia memiliki posisi hukum yang santat 

lemah. Secara pertimbangan dan fakta hukum yang ada seharusnya pihak RS Omni tidak 

memiliki kekuatan karena sudah sangat jelas bahwa Prita sebagai konsumen benar-benar 

dirugikan atas pelayanan medis yang diberikan oleh RS Omni. Kembali lagi kepada 

konspirasi uang yang menyebabkan kasus ini menjadi “kabur”. Kasus ini menjadi seperti 

drama yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki posisi atau strata sosial yang lebih kuat 

dibandingkan Prita. 

 Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang ada adalah adanya lembaga-lembaga 

perlindungan konsumen. Paling tidak ada 3 (tiga) lembaga yang bergerak di dalam usaha 

melindungi hak-hak dari konsumen yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketiga lembaga itu adalah Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Ketiganya memiliki tugas 

dan fungsi yang berbeda satu dengan yang lain, namun pada intinya ketiganya mengemban 

visi dan misi yang sama, yaitu melindungi hak-hak konsumen. Bahkan dapat dikatakan bahwa 

lembaga-lembaga ini bisa menjadi problem solving konsumen. 
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 Di dalam kasus Prita, memang dapat dikatakan bahwa peranan dan fungsi dari suatu 

lembaga konsumen itu sangat kurang. Menurut penulis, seharusnya lembaga konsumen 

bergerak cepat. Tidak sampai putusan Hakim itu dijatuhkan. Sebagai mediator dan problem 

solving bagi konsumen yang bersengketa, lembaga konsumen sudah seharusnya bertindak 

cepat di dalam menangani sengketa yang terjadi, termasuk di dalam kasus Prita Mulyasari. 

Yang menyebabkan kasus ini harus berhubungan dengan jalur hukum/pengadilan dikarenakan 

adanya tuntutan secara hukum dari RS Omni terhadap Prita dengan dasar pencemaran nama 

baik. Jadi mau tidak mau sebagai WNI yang taat hukum, Prita harus memenuhi segala 

panggilan dari kepolisian termasuk memenuhi segala prosedur hukum yang berlaku. 

 Terlepas dari segala macam tuntutan hukum dari RS Omni, tetap saja hak Prita 

sebagai konsumen layanan jasa itu harus dilindungi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya 

bahwa lembaga perlindungan konsumen yang ada terkesan tidak memiliki “taring” di dalam 

melindungi hak-hak Prita. Bahkan, Prita sempat mendekam di rumah tahanan untuk beberapa 

waktu untuk kepentingan hukum yang ada padahal dia memiliki seorang anak kecil yang 

masih harus ada perhatian dari ibunya. Justru seiring dengan perkembangan kasusnya, 

masyarakat lah yang pada akhirnya memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Salah 

satunya, di dalam merespon putusan hukuman perdata Hakim yang memvonis Prita agar 

membayar sejumlah uang yang nilainya tidak sedikit bahkan sampai ratusan juta. Putusan 

inilah yang pada akhirnya berujung pada kegiatan pengumpulan uang koin oleh seorang 

sukarelawan untuk membantu Prita. 

 Pada dasarnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan Prita sebagai konsumen 

rumah sakit yang hak-haknya tidak dipenuhi adalah dengan melaporkan tindakan pelaku 

usaha (dalam hal ini RS Omni) kepada lembaga perlindungan konsumen untuk bisa segera 

menyelesaikan sengketa yang ada. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut, maka sangat 
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diharapkan bahwa kepentingan-kepentingan dari Prita dapat terpenuhi atau paling tidak 

mendapatkan solusi yang terbaik.  

 BPSK, salah satu lembaga perlindungan konsumen yang dapat digunakan oleh Prita 

untuk mengadu dan mennyampaikan keluhannya. BPSK memiliki keistimewaan 

dibandingkan dengan lembaga perlindungan konsumen yang lain, seperti BPKN dan LPKSM. 

BPSK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif bagi pelanggar (dalam hal 

ini RS Omni). 

 Namun terlepas dari itu semua hanya hal-hal yang semestinya dilakukan dan belum 

terealisasikan. Pada faktanya, Prita sudah dicederai oleh RS Omni baik secara fisik maupun 

secara hukum. Haknya tidak dipenuhi dan ganti rugi sebagai konsumen tidak diberikan. 

Segala macam proses dan prosedur hukum telah dijalani oleh Prita. Hemat penulis, semua 

serangkaian hukum yang dijalani itu lebih tepat jika dikatakan sangat merugikan Prita. Baik 

itu secara tenaga, materi, ataupun emosi. Segalanya telah dikorbankan hanya karena tindakan 

pelaku usaha yang sewenang-wenang. Permainan uang pasti terjadi dalam rangka menjaga 

citra dan gengsi dari pelaku usaha. Alur hukum yang dijalani itu hanya formalitas saja. 

Skenario dan akhir ceritanya sudah diketahui bagi pihak yang memiliki kekuatan materi.  

 Prita itu hanyalah seorang korban dari puluhan bahkan ratusan orang yang lain. 

Konsumen tetaplah memiliki posisis sebagai orang yang “lemah” padahal seharusnya dia 

memiliki kekuatan hukum yang dahsyat. Memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan 

pelaku usaha. Bukan dalam hal pelaksanaan teknisnya, namun dalam hal hukum. Keduanya 

memiliki kekuatan yang sama. Justru, konsumen itu seharusnya adalah raja. Karena tanpa 

konsumen seorang pelaku usaha tidak akan dapat berkembang kegiatan usahanya. Maka, 

sudah seharusnya lah hak-hak dari konsumen itu dipenuhi dan dilindungi secara hukum.  
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Namun, jika bicara fakta, UU Perlindungan Konsumen termasuk yang paling jarang 

diimplementasikan. Justru UU ITE yang baru berusia muda sudah mampu membuat seorang 

Prita yang hanya seorang ibu rumah tangga ditahan dan bahkan diperpanjang penahanannya. 

Komunitas pengguna internet pun tidak tinggal diam. Gerakan dukungan terhadap Prita di 

dunia maya mulai melebar tidak hanya di milis, blog, bahkan hingga situs jejaring sosial 

seperti facebook juga mulai bermunculan. 

 Undang-undang Perlindungan Konsumen memang berkesan keberpihakan kepada 

konsumen, tetapi apabila diperhatikan isinya lebih lanjut, kepentingan pelaku usaha juga ikut 

diperhatikan. Dalam salah satu konsiderannya dijelaskan bahwa UUPK sengaja dibuat guna 

mewujudkan keseimbangan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

(termasuk juga health care provider) sehingga tercipta perekonomian yang sehat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


