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ABSTRAK 

 Hubungan antara dokter, Rumah Sakit dan Pasien atau yang lebih dikenal 
dengan transaksi terapeutik inilah biasanya konflik bermula. Konflik biasanya 
terjadi manakala para pihak tidak menjalankan perannya sebagaimana yang 
diharapkan oleh pihak lain. Pasien sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan 
berada pada posisi yang lemah sehingga seringkali tidak memiliki posisi tawar 
yang menguntungkan bagi dirinya. Sebaliknya pihak penyedia layanan kesehatan 
seringkali tidak dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pasien maupun 
keluarga pasien, akibatnya transaksi terapeutik yang seharusnya dapat berjalan 
dengan baik menjadi keadaan yang tidak menyenangkan bagi pasien maupun  
dokter ataupun Rumah Sakit.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara dokter dan pasien 
mengalami berbagai perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat, 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum. Semakin bertambahnya kesadaran 
pasien atas hak-haknya juga membawa pengaruh tersendiri terhadap cara pandang 
pasien dalam mencari penyelesaian atas hak-haknya yang tidak terpenuhi. 
Pemerintah telah mencoba mengakomodasi kepentingan pasien untuk 
mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya mengenai informasi medis 
dengan memakai instrumen aturan perundang-undangan namun ternyata dalam 
pelaksanaannya belum dapat digunakan secara optimal.   

 

 

Kata kunci : Informasi, Kesehatan, Prita Mulyasari 
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BAB I  

         PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang  

Salah satu unsur pembangunan nasional di semua bidang adalah 

pembangunan di bidang kesehatan. Bidang kesehatan memiliki derajat besar 

dalam pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia karena setiap orang 

memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan medik. Dokter dalam profesinya 

wajib memberikan pelayanan medik bagi setiap orang yaitu untuk memberikan 

pelayanan medik, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al Gazali, bahwa 

memberikan pelayanan bagi pasien adalah “Fardhu Kifayah” .1 

Dalam permulaan sejarah yang tersurat, bahwa hubungan manusia adalah 

hubungan kepercayaan antara dua pihak, yaitu sang pengobat dan sang penderita, 

dimana dalam kehidupan modern dikenal hubungan kontrak antara dokter  yang 

baik dan bijaksana, yaitu : kemurnian niat, kesungguhan kerja, kerendahan hati, 

serta integritas ilmiah, dan sosial yang tidak diragukan.2 

Pasien adalah orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi menurut Pasal 1 angka 10 

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.  

                                                           
1 Munir Fuady, Aspek Hukum Malpraktek Dokter. h. 1, PT. Citar Aditya Bakti, Bandung, 2005. 
2 Mukadimah KODEKI lampiran Keputusan Menteri Kesehatan, www.google.com. Nov. 2006. 
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Dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran 

mempunyai hak-hak : 

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. 

3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. 

4. Menolak tindakan medis. 

5. Mendapat isi rekam medis. 

Hak pasien atas mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima 

tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan 

keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan intern rumah sakit 

dalam pelayanannya atau kepada lembaga yang memberi perhatian kepada 

konsumen atau penerima jasa pelayanan kesehatan terhadap dokter atau tenaga 

kesehatan dan rumah sakit yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni: 

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut”   

Upaya penyembuhan tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh 

pelayanan yang baik pula dari suatu sarana pelayanan kesehatan, dan kriteria 
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pelayanan kesehatan yang baik, tidak cukup ditandai dengan terlibatnya banyak 

tenaga ahli atau yang hanya memungut biaya murah, melainkan harus didasari 

oleh suatu sistem pelayanan medis yang baik pula dari sarana pelayanan 

kesehatan tersebut. Salah satunya adalah dengan mencatat segala hal tentang 

riwayat penyakit pasien, dimulai ketika pasien datang, hingga akhir tahap 

pengobatan di suatu sarana pelayanan kesehatan. Dalam dunia kesehatan, catatan-

catatan tersebut dikenal dengan istilah rekam medis. 

Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 46 ayat 3 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 No. 

269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis pada Pasal 13 ayat (1) bahwa 

rekam medis dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai alat bukti dalam proses 

penegakan hukum, penegakan 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. 

Di setiap sarana pelayanan kesehatan, rekam medis harus ada untuk 

mempertahankan kualitas pelayanan profesional yang tinggi, untuk melengkapi 

kebutuhan informasi sebagai pendahuluan mengenai “ informed concent locum 

tenens” , untuk kepentingan dokter pengganti yang meneruskan perawatan pasien, 
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untuk referensi masa datang, serta diperlukan karena adanya hak untuk melihat 

dari pasien. 

Dalam pelaksanaan pelayanan medis kepada pasien, informasi memegang 

peranan yang sangat penting. Informasi tidak hanya penting bagi pasien, tetapi 

juga bagi dokter agar dapat menyusun dan menyampaikan informasi kedokteran 

yang benar kepada pasien demi kepentingan pasien itu sendiri. Peranan informasi 

dalam hubungan pelayanan kesehatan mengandung arti bahwa pentingnya 

peranan informasi harus dilihat dalam hubungannya dengan kewajiban pasien 

selaku individu yang membutuhkan pertolongan untuk mengatasi keluhan 

mengenai kesehatannya, di samping dalam hubungannya dengan kewajiban 

dokter selaku profesional di bidang kesehatan. Agar pelayanan medis dapat 

diberikan secara optimal, maka diperlukan informasi yang benar dari pasien 

tersebut agar dapat memudahkan bagi dokter dalam diagnosis, terapi, dan tahapan 

lain yang diperlukan oleh pasien. Dengan kata lain, penyampaian informasi dari 

pasien tentang penyakitnya dapat mempengaruhi perawatan pasien.  

Dari aspek hukum, rekam medik mempunyai nilai hukum karena isinya 

menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam 

usaha menegakkan hukum serta bukti untuk menegakkan keadilan. Aspek 

penelitian, rekam medik mempunyai nilai penelitian karena mengandung data atau 

informasi sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang kesehatan. Aspek pendidikan, rekam medik mempunyai nilai pendidikan 

karena menyangkut data informasi tentang perkembangan kronologi, pelayanan 
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medik terhadap pasien yang dapat dipelajari. Aspek dokumentasi, rekam medik 

mempunyai nilai dokumentasi karena merupakan sumber yang dipakai sebagai 

bahan pertanggungjawaban dan laporan. 

Rekam medik dapat berfungsi sebagai dokumen hukum di samping sebagai 

bahan evaluasi di rumah sakit atau terhadap para pelayanan kesehatan dalam hal 

ini dokter karena dokterlah yang berwenang memberikannya sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu usaha untuk melindungi rumah 

sakit dan dokter yang bekerja di Rumah Sakit terhadap tuntutan dan gugatan ganti 

rugi menurut hukum ialah dengan mengusahakan rekam medik kesehatan yang 

lengkap dan akurat. 

 Saat ini masyarakat telah memenuhi pengetahuan serta kesadaran yang 

cukup terhadap hukum yang berlaku berkenaan dengan kerugian yang sering 

diderita pasien akibat kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) para tenaga 

kesehatan karena tidak menjalankan praktek sesuai dengan standar profesinya, 

ketika pelayanan kesehatan yang mereka terima dirasa kurang optimal bahkan 

menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan atau dianggap telah terjadi 

malpraktek kedokteran, masyarakat akan melakukan gugatan baik kepada sarana 

pelayanan kesehatan maupun kepada tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya 

atas kerugian yang mereka derita. 

Sejak berlakunya Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-undang 

No. 29 Tahun 2004, hak pasien, yang selama ini masuk ranah kebijakan dan etika 

profesi kedokteran, tertuang dalam hukum positif. Khusus hak atas informasi, 
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Undang-Undang Praktek Kedokteran menyebutkan bahwa pasien berhak 

mendapatkan isi rekam medis. Namun dokumen rekam medis itu, karena 

merupakan ”dokumen hukum”, adalah milik dokter atau sarana pelayanan 

kesehatan (rumah sakit) dan harus didokumentasi atau dijaga dengan baik. 

Pentingnya penjagaan atas dokumen rekam medis sangatlah utama karena dapat 

menjadi referensi kalau ada kasus hukum di kemudian hari.  

Bagaimana pasien dapat mengakses dokumen tersebut? Paling tidak ada 

tiga pendapat. Pasien diberi tahu secara lisan sambil pasien tersebut melihat apa 

yang tertulis. Bisa juga pasien diberi salinan yang diperlukan (ditulis, dicuplik 

sebagian sesuai kebutuhan), atau pasien diberi fotokopinya. Apa pun pendapat 

tersebut, sifatnya teknis, esensinya adalah pasien punya hak atas catatan medis 

atas dirinya. Masalahnya pada ” isi rekam medis”  seperti apa yang diberikan, 

misalnya pada polemik tentang kasus Prita versus RS Omni.  

Prita Mulyasari, ibu dua anak, mendekam di Lembaga Pemasyarakatan 

Wanita Tangerang, Banten, gara-gara curhatnya melalui surat elektronik yang 

menyebar di internet mengenai layanan RS Omni Internasional Alam Sutera. 

Kisah Prita bermula saat ia dirawat di unit gawat darurat RS Omni Internasional 

pada 7 Agustus 2008. Selama perawatan, Prita tidak puas dengan layanan yang 

diberikan. Ketidakpuasan itu dituliskannya dalam sebuah surat elektronik dan 

menyebar secara berantai dari milis ke milis. Surat elektronik itu membuat pihak 

Omni berang. Pihak rumah sakit beranggapan, Prita telah mencemarkan nama 

baik rumah sakit tersebut beserta sejumlah dokter mereka. 
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Prita mendapatkan isi rekam medis yang tidak sesuai dengan harapannya. 

Prita hanya menerima rekam medis sebanyak satu lembar untuk pemeriksaan 

tanggal 12 Agustus 2008. Padahal, Prita mulai masuk di rumah sakit itu per 

tanggal 7 Agustus. Dari sisi hukum, konsumen seperti Prita juga punya tameng 

tebal. Adalah terang-benderang bahwa keluhan Prita tersebut merupakan hak 

konsumen yang dijamin oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, 

berdasarkan Undang-undang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang Rekam Medis, pasien berhak untuk meminta rekam medis3.  

Hal ini terjadi karena dalam proses menjalani pemeriksaan atas 

penyakitnya, Prita pernah diberi tahu secara lisan tentang hasil lab-nya oleh dokter 

jaga emergensi, yang kemudian kabarnya tidak dimasukkan ke rekam medis 

(karena perlu diulang). Dalam suatu pelayanan medik yang dilakukan terhadap 

pasien adalah suatu rangkaian kesehatan dalam melaksanakan profesinya sebagai 

dokter, yang membawa konsekuensi untuk bertanggung jawab dan bekerja dengan 

sungguh-sungguh dalam memberikan pertolongan terhadap pasien (penderita). 

Kasus Prita menunjukkan hubungan antara dokter – pasien yang kurang 

lancar dan komunikasi yang kurang baik sehingga menimbulkan kesalahpahaman 

pasien terhadap dokter yang menanganinya. Banyak faktor yang menyebabkan 

keadaan tersebut diatas antara lain, motivasi dokter dalam pelayanan kesehatan 

yang mulai bergeser dari keinginan untuk menolong sesama manusia menjadi 
                                                           

3 www. berita.liputan6.com 09/06/2009 
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kepentingan bisnis, menyebabkan terjadinya cara pelayanan dokter yang tidak 

komunikatif dan kurang simpatis, kurangnya pengetahuan pasien – dokter tentang 

hak dan kewajibannya masing-masing, kurangnya inform consent, dan 

sebagainya. 

Beberapa fakta yang berhubungan dengan hak pasien atas informasi yakni : 

1. Pasien ingin  mendapat penjelasan mengenai penyakit dan semua terapi 

yang didapatkannya. 

2. Ada kesalahan dari pihak dokter dan rumah sakit mengenai informasi awal 

yang diberikan terhadap pasien dan cara dokter/rumah sakit 

menjelaskannya kurang memuaskan pasien. 

3. Keingintahuan pasien pasien yang begitu besar dan meminta kejujuran 

dokter dan rumah sakit sehingga seolah-olah dokter dan rumah sakit 

kewalahan menjelaskannya. 

4. Pasien meminta catatan medik selama dia dirawat terutama hasil 

laboratorium yang menyebabkan dia dirawat di rumah sakit tersebut. 

Dalam kasus ini Prita Mulyasari meminta kejelasan dari pihak rumah sakit 

dan dokter tentang beberapa hal : 

 Hasil laboratorium yang merupakan indikasi dia dirawat inap di rumah 

sakit. 

 Kejelasan mengenai penyakit yang dideritanya. 

 Informasi tentang obat-obat dan tindakan medis yang diberikan. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga



20

 Tujuan pemberian obat-obatan dan tindakan medis yang diterimanya. 

Bila apa yang ditulis oleh Prita Mulyasari dianggap benar, maka ada 

beberapa tindakan dokter dan rumah sakit yang kurang tepat terkait dengan 

informasi yang seharusnya diperoleh pasien yakni merujuk pada Surat Edaran 

Dirjen Yanmed No. YM. 02.04.3.5.2504 tahun 1997 tentang Pedoman Hak dan 

Kewajiban Pasien, Dokter, dan Rumah Sakit  pada butir nomor 9 pasien berhak 

mendapat informasi yang meliputi : 

 Penyakit yang diderita 

 Tindakan medis apa yang hendak dilakukan 

 Kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan 

untuk mengatasinya. 

 Alternatif terapi lainnya. 

 Prognosisnya. 

 Perkiraan biaya pengobatan. 

Terkait dengan pemberian informasi kepada pasien ada beberapa yang harus 

diperhatikan : 

1. Informasi harus diberikan, baik diminta ataupun tidak. 

2. Informasi tidak boleh memakai istilah kedokteran karena tidak dimengerti 

oleh orang awam. 

3. Informasi harus diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan, kondisi, dan 

situasi pasien. 
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4. Informasi harus diberikan secara lengkap dan jujur, kecuali dokter menilai 

bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan atau kesehatan 

pasien atau pasien menolak untuk diberikan infomasi (KODEKI, pasal 5) 

5. Untuk tindakan bedah (operasi) atau tindakan invasive yang lain, 

informasi harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi. 

Apabila dokter yang bersangkutan tidak ada, maka informasi harus 

diberikan oleh dokter yang lain dengan sepengetahuan atau petunjuk 

dokter yang bertanggng jawab. 

Kewajiban dokter terkait dengan informasi adalah memberikan informasi 

yang adekuat dan besikap jujur kepada pasien  tentang perlunya tindakan medis 

yang bersangkutan serta risiko yang dapat ditimbulkannya (KODEKI, pasal 7b). 

Salah satu kewajiban rumah sakit terhadap pasien adalah harus memberikan 

penjelasan mengenai apa yang diderita pasien, dan tindakan apa yang harus 

dilakukan (KODERSI, Bab III Pasal 10). 

Dalam Pedoman Penegakkan Disiplin Kedokteran tahun 2008 seorang 

dokter dapat dikategorikan melakukan bentuk pelanggaran disiplin kedokteran 

apabila tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate 

information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik 

kedokteran. 

Atas pertimbangan tersebut muncul keinginan untuk mempelajari, meneliti 

dan menganalisis dari segi hukum mengenai hal-hal tersebut dalam skripsi yang 
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berjudul  HAK PASIEN ATAS INFORMASI : PENERAPANNYA DALAM 

KASUS PRITA MULYASARI . 

1.2 Rumusan Masalah. 

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa 

permasalahan permasalahan yang perlu dibahas dalam penulisan skripsi ini, antara 

lain : 

1. Bagaimana pengaturan tentang hak pasien atas informasi? 

2. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam hal Prita 

Mulyasari menuntut pihak Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera? 

 

1.3  Metode Penelitian 

1.3.1 Tipe Penelitian Hukum 

Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum positif yang mengacu 

pada suatu aturan Perundang-undangan yang berlaku karena penulis menganalisis 

dari segi peraturan mengenai kesehatan dan perlindungan konsumen dalam hal 

penulis dalam penelitian normatifnya  dan penelitian deskriptif yang bersifat 

deduktif berdasarkan teori-teori atau konsep umum yang kemudian dianalisa dan 

diaplikasikan terhadap masalah yang diteliti. 
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1.3.2 Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute 

approach), dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani4. Statute Approach dengan tipe penelitian yuridis 

normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pokok bahasan yaitu 

khususnya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan 

peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak pasien. 

1.3.3 Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan 

skripsi ini adalah : 

a. Sumber Bahan Hukum Pr imer  

Adalah berupa ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat normatif, seperti : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 

tentang Persetujuan Tindak Medik. Kode Etik Kedokteran Indonesia 

(KODEKI); 

                                                           
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.35. 
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4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan; 

5. S.K. Direktur Jendral Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.3.5.1866 

Tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik Tahun 1999 

6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 

7. Peraturan Menteri Kesehatan No.1419/MENKES/PER/2005 tentang 

Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008 

pengganti Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

749/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis; 

9. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI); 

10. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang baru; 

 

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder  

Adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primair yang 

diperoleh dari artikel-artikel yang memuat analisa, pendapat, literatur atau jurnal 

hukum, website di internet dan hasil penelitian terkait dengan permasalahan yang 

diangkat. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti 

semacam “petunjuk”  ke arah mana peneliti melangkah.5 

 

 

 
                                                           
5 Ibid, h. 155. 
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BAB I I  

PENGATURAN TENTANG HAK PASIEN ATAS INFORMASI  

 

2.1 Dasar Hukum Tentang Informasi dan Persetujuan dalam Undang-

Undang 

 Perkembangan pola hubungan antara dokter dan pasien berubah seiring 

dengan berkembangnya kesadaran akan hak-hak pasien, sehingga melahirkan 

konsep hubungan hukum yang bersifat inspanning verbentenis. Hubungan hukum 

ini tidak menjanjikan sesuatu yang pasti (misalnya kesembuhan) akan tetapi objek 

dari hubungan ini adalah upaya maksimal yang dilakukan secara cermat dan hati-

hati berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya dalam menangani 

penyakit. 

 Pola hubungan antara dokter dan pasien yang bersifat horizontal 

kontraktual atau kedudukan antara dokter dan pasien sejajar, tidak lepas dari 

sejarah hukum kedokteran pada masa perang dunia pertama, karena adanya 

percobaan-percobaan dibidang kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai 

kelinci percobaan oleh dokter-dokter Jerman yang tidak menghiraukan otonomi 

pasien. Oleh karena itu pada tahun 1947 pengakuan hak pasien terutama hak 

otonomi dirumuskan dalam Nuremberg code 1947 yang secara eksplisit mengakui 

hak pasien atas diri sendiri yang selanjutnya melahirkan apa yang disebut 

informed consent.6 

                                                           
6 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,h.65. 
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 Di Indonesia, pola hubungan antara dokter dan pasien memiliki tingkat 

perkembangan yang berbeda tergantung dari kondisi sosial ekonomi masyarakat 

setempat. Di daerah-daerah yang terpencil dan jauh dari akses pelayanan 

kesehatan, model vertical paternalistic masih berlaku. Sebaliknya di kota-kota 

besar pola hubungan antara dokter dan pasien lebih mengarah kepada horisontal 

kontraktual. 

Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi dalam dua lapangan, yakni 

hubungan medis dan hubungan hukum. Hubungan medis antara dokter dan pasien 

dalam ilmu kedokteran berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif yaitu 

dokter aktif melakukan pengobatan, sedangkan pasien dalam keadaan pasif 

menerima apa yang diperintahkan dokter. Posisi dokter dalam hubungan medis 

lebih kuat (superioritas) dibandingkan kedudukan pasien yang dalam keadaan 

pasif. Dokter lebih tahu dalam ilmu kedokteran sedangkan pasien tidak 

mengetahui penyakit yang dialami harus dilakukan diagnosis seperti apa sehingga 

pasien menurut saja apa yang diinginkan oleh dokter dalam pengobatan. Berbeda 

halnya dengan hubungan hukum. Dalam hubungan ini, dokter punya hak dan 

kewajiban, demikian pula pasien. 

 Di tengah kompleksnya hubungan hukum dan hukum yang mengatur 

namun tetap bisa disimpulkan bahwa transaksi terapeutik merupakan kelahiran 

dari hubungan dokter dengan pasien. Pada saat seorang pasien datang kepada 

seorang dokter dan meminta pengobatan dan dokter bersedia melakukan 

pengobatan, pada saat itulah terjadi hubungan perikatan antara dokter dan pasien. 

Seperti perikatan pada umumnya, perikatan yang terjadi antara dokter dengan 
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pasien harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab 

Undang undang Hukum Perdata yang menentukan syarat sahnya perikatan. Yakni 

masing-masing sepakat mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perikatan, 

disebabkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dalam perikatan ini, pasien 

dapat diwakili oleh keluarganya. Dalam perikatan antara dokter dengan pasien, 

biasanya kedudukan pasien berada pada pihak yang lemah karena pasien telah 

disodori suatu surat dan harus menandatanganinya untuk mendapatkan pelayanan 

medis. 

Hubungan antara dokter dengan pasien diawali dengan transaksi untuk 

menentukan terapi untuk kesembuhan pasien atau yang disebut dengan transaksi 

terapeutik. Istilah terapeutik berasal dari kata terapeuticus (bahasa latin) yang 

berarti menyembuhkan dan dalam bahasa inggris therapeutist yaitu penyembuhan. 

Pada tataran aplikasi medis, hubungan hukum pada transaksi terapeutik terwujud 

melalui persetujuan informed consent. Hal ini mengungkapkan hubungan antara 

hak informasi dan hak untuk memberikan persetujuan yang dimiliki oleh pasien.  

 

2.1.1 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan berusaha 

memberi rumusan tentang hak dan kewajiban di bidang kesehatan. Hak dan 

kewajiban tersebut adalah batasan yang memiliki aspek perlindungan hukum, 

yang mana menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang 

Kesehatan dsebutkan bahwa : 
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“  Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan 

yang optimal” . 

 Terhadap tindak kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas 

medis, bagi mereka yang dirugikan, diberi kesempatan menuntut ganti rugi 

berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, 

yakni : 

” Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang 

dilakukan tenaga kesehatan” . 

 Ganti rugi ini dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KHU Perdata, yang 

mana setiap orang (tenaga medis dalam hal ini, dokter, dan para medis yang 

mencakup mantri, perawat, dan bidan) yang karena kesalahan atau kelalaiannya 

mengakibatkan ruginya orang lain (pasiennya), wajib bagi sang tenaga medis 

untuk memberi ganti rugi atas kerugian yang dialami si pasien.  

 Untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dibutuhkan 

adanya keharusan menghormati hak-hak pasien. Hak-hak pasien pada dasarnya 

yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh untuk pemenuhan 

kebutuhan kesehatannya dan yang dimaksud hak-hak pasien pada Pasal 53 ayat 2 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan adalah :  

a. Hak informasi; 

b. Hak untuk mendapatkan persetujuan; 

c. Hak atas kerahasiaan kedokteran; 

d. Hak atas pendapat kedua (second opinion); 
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 Dengan hak atas informasi, pasien patut untuk memperoleh informasi 

yang akurat dan mudah untuk di pahami. Informasi tersebut antara lain berkaitan 

dengan rencana kesehatan si pasien, penyedia pelayanan kesehatan atau dokter 

yang menangani pasien tersebut, maupun mengenai fasilitas pelayanan kesehatan 

yang tersedia. Termasuk didalamnya diagnosis, prosedur medis, penyakit, 

prognosis (kelanjutan perjalanan) penyakit, terapi atau obat yang pasien dapatkan, 

dan kondisi pasien yang lain. Dengan hak atas informasi tersebut, berarti pasien 

juga memiliki hak untuk mengakses rekam medis dan hak untuk memperoleh 

pendapat kedua. Selain untuk mendapatkan pendapat kedua pasien juga memiliki 

hak untuk memilih dokter atau Penyedia Pelayanan Kesehatan. 

 Keterlibatan atau partisipasi aktif dalam pembuatan keputusan yang 

berkaitan dengan kesehatannya juga menjadi hak bagi setiap pasien. Informasi 

mengenai tindakan medis ini harus diberikan baik diminta ataupun tidak oleh 

pasien yang bersangkutan. 

 Selain hak-hak tersebut di atas, pasien juga memiliki hak atas rahasia 

kedokteran (kerahasiaan informasi yang terdapat pada dirinya dan dokter), hak 

atas akses terhadap pelayanan darurat, dan hak untuk dihormati serta tidak 

mendapat diskriminasi. 

 Ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan memiliki konsekuensi sanksi. Tenaga kesehatan yang melakukan 

kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas profesinya, dapat dikenakan 

tindakan disiplin. Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian itu dilakukan 

oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.  
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 Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan harus 

dipandang sebagai aturan positif, yang mengarah kepada dapat terlindunginya 

hak-hak pasien dan proses pelayanan kesehatan yang baik. Bagi kalangan tenaga 

kesehatan sendiri, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

harus dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh 

tanggung jawab. 

 

2.1.2 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

 Dalam beberapa pasal, Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran memberikan perlindungan terhadap pasien walaupun tidak 

secara eksplisit diatur mengenai perlindungan terhadap pasien terkait dengan 

tindakan pelanggaran dari dokter. dalam pasal-pasal tersebut diatur mengenai hak 

dan kewajiban yang harus ditaati oleh dokter maupun oleh pasien. Sebagaimana 

telah diketahui, hak pasien merupakan kewajiban dari dokter, untuk memberikan 

informasi atas hak-haknya. Begitu juga sebaliknya, hak dokter merupakan 

kewajiban bagi pasien, untuk memberikan informasi mengenai kewajibannya. 

 Pasien dalam menerima pelayanan praktik kedokteran mempunyai hak 

mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis  yang akan 

diterimanya (Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

pasal 52).  Penjelasan tersebut sekurang-kurangnya mencakup : 

1. Diagnosis dan tata cara tindakan medis; 

2. Tujuan tindakan medis yang dilakukan; 
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3. Alternatif tindakan lain dan resikonya; 

4. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; 

5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. (Pasal 45 ayat 3); 

Ditinjau dari Pasal 52 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran, pasien dalam menerima pelayanan pada Praktik Kedokteran 

mempunyai hak sebagai berikut : 

1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 29 

tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 

2. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 

3. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 

4. menolak tindakan medis; 

5. mendapatkan isi rekam medis; 

Untuk mendukung dan mewujudkan hak-hak pasien tersebut maka dokter 

dalam menjalankan praktik dibebani kewajiban, sebagaimana diatur dalam pasal 

51 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai 

berikut : 

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar 

prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; 

2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian 

atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu 

pemeriksaan atau pengobatan; 
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3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan 

juga setelah pasien itu meninggal dunia; 

4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia 

yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; 

5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu 

kedokteran atau kedokteran gigi; 

 

Apabila memperbandingkan antara hak pasien dan kewajiban dokter tersebut 

maka ada keterputusan korelasi antara kewajiban dokter untuk merealisasikan hak 

pasien. Hak atas informasi yang dimiliki oleh pasien hanya bersifat pengakuan 

eksistensi semata tanpa diikuti oleh adanya kewajiban dokter memberikan 

informasi. Pembuat undang-undang tidak memasukkan kewajiban memberikan 

penjelasan kepada pasien kedalam rumusan Pasal 51  Undang-undang Nomor 29 

tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran namun menjadi bagian yang terpisah dan 

menjadi kewajiban informasi itu menjadi bagian dari rumusan Pasal 45 Undang-

undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengenai persetujuan 

tindakan dokter. logikanya yang dibuat oleh pembuat undang-undang tersebut 

akhirnya menciptakan kensekuensi hukum berupa tiadanya sanksi hukum untuk 

pelanggaran hak atas informasi yang melekat pada diri pasien. 

 Mengenai istilah “persetujuan kedokteran”  dalam Pasal 45 Undang-

undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dimana istilah tersebut 

tidak mencerminkan suatu pemberian informasi (informed consent). Jadi, istilah 

tersebut identik pada “persetujuan”  saja. Belum pada “pemberian informasi” .  
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 Pada sisi lain, hak-hak yang dimiliki oleh dokter juga diatur dalam Pasal 

50 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai 

berikut : 

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; 

2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar 

prosedur operasional; 

3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau 

keluarganya; 

4. Menerima imbalan jasa; 

 

Dalam rangka pemenuhan hak-hak atas dokter, maka kewajiban pasien diatur 

dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

meliputi : 

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 

kesehatannya; 

2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; 

3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; 

4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima; 
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2.2 Pengaturan dalam Peraturan Pelaksanaan 

A. Surat Keputusan Pengurus Besar  Ikatan Dokter  Indonesia nomor  

     319/PB/A4/88. 

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 : 

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 resiko cukup besar, 

mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani 

pasien setelah sebelumnya pasien memperoleh informasi yang 

cukup tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta 

resikonya. 

4. Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3, hanya 

dibutuhkan persetujuan lisan atau sikap diam. 
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5. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, 

baik diminta maupun tidak diminta oleh pasien. Dokter 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. 

Meskipun persetujuan tindakan medis lebih sering dikaitkan dengan 

pengertian hukum, pada dasarnya persetujuan tindakan medis ini mempunyai 

landasan etik. Dasar etik yang terkait adalah keharusan bagi setiap dokter untuk 

menghormati kemandirian (otonomi) pasien. Suatu tindakan pembedahan yang 

dilakukan tanpa persetujuan penderita dapat dikenai ketentuan pasal 351 KUHP 

sebagai suatu penganiayaan. 

B. PERMENKES No.585/MENKES/Per/IX/1989 tentang Persetujuan 

     Tindakan Medik 

PERMENKES No.585/MENKES/Per/IX/1989 tentang Persetujuan 

Tindakan Medik mengatur keharusan meminta persetujuan pasien terhadap 
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tindakan medis yang akan diterimanya dengan memberi penjelasan secara lengkap 

terhadap akibat dan resiko yang ditimbulkannya. 

Persetujuan tindakan medis dapat terdiri atas : 

1. Yang dinyatakan (expressed), yakni secara lisan (oral) atau tertulis 

(written). 

2. Dianggap diberikan (implied or tacit consent), yakni dalam keadaan biasa 

(normal) atau dalam keadaan darurat (emergency).  

Expressed Consent adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau 

tulisan, bila yang akan dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan 

biasa. Terlebih dahulu disampaikan adalah informasi mengenai tindakan apa yang 

akan dilakukan supaya tidak terjadi salah pengertian. Persetujuan tindakan medis 

secara tertulis dapat dimintakan bila tindakan yang akan dilakukan mengandung 

resiko seperti tindakan pembedahan atau prosedur pemeriksaan dan pengobatan 

yang invasif. 

Implied Consent adalah persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat, 

tanpa pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini ditangkap dokter dari sikap dan 

tindakan pasien. Sebenarnya persetujuan jenis ini tidak termasuk informed consent 

dalam arti murni karena tidak ada penjelasan sebelumnya dan dalam keadaan 

normal. Implied Consent dalam bentuk lain adalah bila pasien  dalam keadaan 

tidak dapat memberikan persetujuannya dan keluarganya pun tidak di tempat, 

maka dokter dapat melakukan tindakan medis tertentu yang terbaik menurut 
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dokter (Pasal 1 PERMENKES No.585/MENKES/Per/IX/1989 tentang 

Persetujuan Tindakan Medik). Dengan demikian, dalam keadaan darurat 

(emergency) dimana pasien dalam keadaan tidak sadar, tidak ada pihak yang 

diminta persetujuannya dan penundaan tindakan medis akan berakibat fatal, maka 

persetujuan tindakan medis tidak lagi diperlukan. Jenis persetujuan ini disebut 

pula sebagai presumed consent, dalam arti bila pasien sudah dalam keadaan sadar, 

maka pasien dianggap akan menyetujui tindakan yang dilakukan oleh dokter.7 

Berdasarkan Pasal 11 PERMENKES No.585/MENKES/Per/IX/1989 tentang 

Persetujuan Tindakan Medik pasien gawat darurat tidak memerlukan informed 

consent.  

Tenaga kesehatan dan sarana kesehatan dimana persetujuan tindakan 

medis ini dilaksanakan, bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuannya. Oleh 

karena itu, penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dapat berakibat 

jatuhnya sanksi hukum terhadap mereka yang bersalah. 

Pasal 13 PERMENKES No.585/MENKES/Per/IX/1989 tentang Persetujuan 

Tindakan Medik mengatur tentang sanksi administratif yang isinya adalah : 

 “Terhadap dokter yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan 

pasien atau keluarganya, dapat dikenakan sanksi administratif berupa 

pencabutan izin praktik”  

                                                           
7 Hermien Hediati Koeswadji, Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan, h. 164-165. 
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 Persetujuan Tindakan Medis tidak dapat membebaskan tenaga kesehatan 

dari tuntutan atau gugatan apabila melakukan kesalahan atau kelalaian, karena 

Persetujuan Tindakan Medis hanya memberi wewenang kepada tenaga kesehatan 

untuk melakukan tindakan medis terhadap dirinya atau keluarganya sesuai dengan 

standar pelayanan medis yang berlaku, bukan wewenang untuk melakukan 

kesalahan atau kelalaian medis. 

C. S.K. Direktur  Jendral Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.3.5.1866 

Tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik Tahun 1999 

 
 Pada Pedoman tahun 1999 II butir 5 disebutkan bahwa dokter yang akan 

melakukan tindakan medik mempunyai “ tanggungjawab utama”  untuk 

memberikan informasi dan pejelasan yang diperlukan. Jika dokter tersebut 

berhalangan maka dapat diwakilkan kepada dokter lain dengan pengantar dokter 

yang bersangkutan.  

 Dalam Pedoman tahun 1999 II butir 6 dijelaskan pula Informasi dan 

penjelasan diberikan secara lisan dan secara tulisan. Informasi dan penjelasan 

yang diberikan secara tulisan dilakukan hanya sebagai pelengkap penjelasan yang 

telah disampaikan secara lisan. Dalam hal tindakan medik operasi atau bedah atau 

tindakan invasif lainnya maka dokter yang akan melakukan operasi atau bedah 

tersebut yang harus memberikan informasi. Dalam hal tindakan medik dimana 

dokter tidak ada maka informasi harus diberikan oleh dokter lain dengan 

pengantar atau petunjuk dokter yang bertanggungjawab. Dalam hal tindakan 

medik bukan operasi atau bukan invasif lainnya maka informasi dapat diberikan 

oleh dokter lain atau perawat dengan pengantar atau petunjuk dokter yang 
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bertanggungjawab. Informasi harus diberikan jika ada kemungkinan melakukan 

perluasan operasi. Perluasan operasi yang tidak dapat diduga sebelumnya, dapat 

dilakukan demi atau untuk menyelamatkan jiwa pasien. Dalam hal ini informasi 

harus diberikan dokter kepada pasien dan keluarga setelah pelaksanaan operasi 

tersebut. 

 Mengenai persetujuan seseorang atas tindakan medik (informed consent) 

dalam Pedoman tahun 1999 ditegaskan bahwa “masalah kesehatan”  seseorang 

atau pasien adalah tanggungjawabnya sendiri. Keputusan untuk mengobati atau 

tidak  mengobati dikembalikan dan merupakan tanggungjawab yang bersangkutan 

sepanjang “keadaan kesehatan”  tersebut tidak sampai mengganggu orang lain. 

Informed consent dalam Pedoman tahun 1999 dirumuskan lebih rinci yaitu : 

 “ pernyataan setuju yang diberikan seseorang atau pasien dengan bebas, 

rasional, tanpa paksaan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan 

terhadapnya sesudah mendapatkan informasi cukup tentang tindakan kedokteran 

yang dimaksud”  

 

D. PERMENKES No.1419/MENKES/PER/2005 tentang Penyelenggaraan   

     Praktik Dokter  dan Dokter  Gigi 

Dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran 

atau kedokteran gigi terlebih dahulu harus memberikan penjelasan kepada pasien 

tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan dan mendapat persetujuan 

pasien yang dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah kesepakatan yang jelas 
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(informed consent) (PERMENKES No.1419/MENKES/PER/2005 tentang 

Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi pasal 17). 

Pasien berhak menolak tindakan yang dilakukan terhadap dirinya dan 

mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah 

memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. 

 

E.  PERMENKES No.269/MENKES/PER/I I I /2008 tentang Rekam Medis 

Dalam praktek kedokteran, dokter mempunyai kewajiban untuk melakukan 

rekam medis, agar pasien menjadi lebih mengetahui tindakan dan pengobatan dari 

dokter. definisi rekam medis menurut PERMENKES RI No. 

269/MENKES/PER/III/2008 adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen 

mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan 

pelayanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien.  

Sebagai pihak pasien mempunyai hak menerima rekam medis, dapat dipakai 

waktu mereka sakit atau dalam pemeliharaan kesehatan seperti apa yang tertera 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang 

Rekam Medis, khususnya dalam Pasal 14 yang disebutkan sebagai berikut : 

Rekam medis dapat dipakai untuk : 

1. Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. 

2. Bahan pembuktian dalam perkara hukum. 

3. Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan. 

4. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga



41

5. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan. 

 

Penjelasan : 

1. Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien 

Rekam medis merupakan dasar dalam melakukan pencatatan data yang 

akan datang, disamping itu rekam medis juga bermanfaat untuk : 

a. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; 

b. Meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan; 

c. Mengukur kemampuan dokter (sampai sejauh mana dokter 

mampu mengatasi penyakit penderita); 

d. Tanda bukti usaha rumah sakit dalam menyembuhkan penderita, 

karena rekam medis merupakan rekaman mengenai rangkaian 

kegiatan pelayanan yang diberikan oleh instansi kesehatan 

kepada penderita. 

2. Rekam medis sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum 

Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku, membuat 

masyarakat tahu akan hak-haknya sebagai penerima pelayanan kesehatan, 

yakni mereka berhak untuk mengajukan tuntutan terhadap kelalaian yang 

dilakukan oleh para tenaga kesehatan dan menggugat ganti rugi apabila 

mereka merasa dirugikan oleh tindakan para tenaga kesehatan. 

3. Sebagai bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan 

Penemuan-penemuan baru sangat bermanfaat bagi pendidikan kedokteran. 

Penemuan tersebut dapat diperoleh dari isi rekam medis, karena di dalam 
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rekam medis tersebut berisi data-data yang dapat dipakai sebagai bahan 

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Data-data yang ada 

didalam rekam medis tersebut mengandung informasi tentang 

perkembangan kronologis kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan 

kepada pasien, sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh mereka yang 

membutuhkannya. 

4. Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan 

Rekam medis yang berisi urutan kegiatan pelayanan kesehatan dapat 

dipergunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan dalam menentukan 

biaya pelayanan kesehatan. Disamping itu, juga dapat dipakai sebagai 

sumber perencanaan keuangan rumah sakit di masa yang akan datang. 

Dari data diagnosis dan tindakan yang dikumpulkan dapat dihitung rata-

rata biaya pengobatan atau satuan harga indeks atas setiap kasus. Dari 

perhitungan itu, dapat ditentukan juga jumlah serta jenis peralatan 

penunjang medis. Apabila semua data ini digabungkan dengan data 

administrasi yang lain, maka dapat dipakai sebagai dasar perhitungan tarif 

rumah sakit atau biaya pengobatan. 

5. Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan 

Penderita rawat tinggal maupun penderita rawat jalan yang memperoleh 

pelayanan kesehatan merupakan sampel yang sangat bermanfaat dalam 

pembuatan statistik kesehatan. Dengan pembuatan statistik kesehatan, 

maka dapatlah dipantau sampai sejauh mana pelayanan kesehatan yang 
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telah diberikan. Hal ini sangat bermanfaat bagi pengembangan dan 

peningkatan pelayanan kesehatan.   

Berdasarkan PERMENKES RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 

pengganti PERMENKES No.749a/MENKES/Per/XI I /1989  tentang Rekam 

Medis Pasal 12 dikatakan bahwa berkas rekam medik adalah milik sarana 

pelayanan kesehatan dan isi rekam medik merupakan milik pasien .  Bentuk 

ringkasan rekam medis dapat diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang 

yang diberi kuasa atau persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang 

berhak untuk itu. Namun boleh tidaknya pasien mengetahui isi rekam medis 

tergantung kesanggupan pasien untuk  mendengar informasi mengenai penyakit 

yang dijelaskan oleh dokter yang merawatnya. 

Jadi isi rekam medis bukan merupakan milik pasien sebagaimana pada 

pasal 10 PERMENKES No.749a/MENKES/Per/XI I /1989  tentang Rekam 

Medis. Pasien hanya boleh memilikinya dalam bentuk ringkasan rekam medis. 

F. Keputusan Menter i Kesehatan No.034/birhup/1972 tanggal 4 September  

     1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit 

Keputusan Menteri Kesehatan No.034/birhup/1972 tentang Perencanaan 

dan Pemeliharaan Rumah Sakit disebutkan bahwa guna menunjang 

terselenggaranya rencana induk yang baik, maka setiap rumah sakit diwajibkan : 

a. Mempunyai dan merawat statistik yang terkini;  
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b. Membina rekam medis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan; 

2.3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

 Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
disebutkan bahwa : 

Pasal 7 : “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang 

kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab”  

Pasal 8 : “ Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan 

dirinya  termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan 

diterimanya dari tenaga kesehatan. 

Mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia 

sebagai salah satu wujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, 

maka dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di 

jelaskan pula bahwa pasien berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-

haknya, yakni : 

1. Hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan 

(Pasal 56 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ); 

2. Hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya (Pasal 57 Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ); 

3. Hak untuk menuntut ganti rugi (Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan ); 
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Perkembangan sosial dan semakin sadarnya masyarakat Indonesia atas 

hak-hak yang dimiliki dan mahalnya biaya kesehatan akhirnya menuntut adanya 

koreksi terhadap hubungan seorang dokter dengan pasien. Seorang dokter dituntut 

untuk menghormati hak-hak si pasien dalam arti tindakan-tindakan yang diambil 

oleh seorang dokter harus menghiraukan otonomi pasien.  

Selain adanya hak-hak pasien, maka harus ada kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh si pasien itu sendiri supaya dapat memperlancar pelaksanaan medik 

untuk bisa mencapai hasil yang memuaskan diantara pihak. Dalam pengungkapan 

kewajiban pasien berdasarkan hukum positif, kepustakaan juga ikut 

mengungkapkan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi, karena dipandang dalam 

hukum positif belum lengkap. Pertimbangan lainnya yaitu atas dasar pasien 

sebagai pihak yang lemah tapi juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi 

dalam proses pengobatan yang ditangani oleh dokter. hal ini membuktikan bahwa 

adanya keadilan antara dokter dan pasien, dan dapat menghindarkan pasien untuk 

berbuat seenaknya sendiri tanpa menghargai profesi dokter yang memeriksanya. 

Kewajiban pasien yang dimaksud dalam kepustakaan meliputi : 

1. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk menaati segala 

peraturan dan tata tertib rumah sakit. 

2. Pasien mempunyai kewajiban menaati instruksi dokter dan perawat 

dalam pengobatannya. 

3. Pasien wajib memberi informasi yang cukup dan jujur kepada 

dokter tentang penyakit yang dideritanya. 
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4. Pasien wajib melunasi semua tanggungan biaya pengobatan atau 

Rumah Sakit yang harus dibayar. 

5. Pasien harus bisa memenuhi apa yang sudah diperjanjikan dengan 

dokter8  

Pasien berhak menolak tindakan yang dilakukan terhadap dirinya dan 

mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah 

memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. Pemberian obat-obatan 

juga harus dengan persetujuan pasien dan bila pasien meminta untuk dihentikan 

pengobatan, maka terapi harus dihentikan kecuali dengan penghentian terapi akan 

mengakibatkan keadaan gawat darurat atau kehilangan nyawa pasien. Sehingga, 

pasien di hadapan dokter memiliki hak yang penuh untuk mendapatkan informasi 

yang sejelas-jelasnya dan berhak untuk ikut menentukan tindakan yang akan 

diambil dalam penyembuhan penyakit, serta berhak untuk mendapatkan 

pelayanan yang layak bagi kesehatan pasien tersebut. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Pitono Soeparto  et, al, Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan, Edisi ke 2 h. 46, Airlangga 
University Press, Surabaya, Maret 2006. 
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BAB I I I  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DAPAT DITERAPKAN 

DALAM HAL TIDAK TERPENUHINYA HAK PASIEN 

3.1 Kasus Pr ita Mulyasar i  

Kinerja penyedia layanan kesehatan di Indonesia pada akhir-akhir ini 

sering menjadi perhatian media dan masyarakat. Beberapa issu mulai diangkat 

dan dipertanyakan, mulai pelayanan yang kurang ramah hingga mutu pelayanan 

saranan kesehatan yang kurang baik. 

Konflik biasanya terjadi manakala para pihak tidak menjalankan perannya 

sebagaimana yang diharapkan oleh pihak lain. Pasien sebagai pihak yang 

membutuhkan pertolongan berada pada posisi yang lemah sehingga seringkali 

tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan bagi dirinya. Sebaliknya pihak 

penyedia layanan kesehatan seringkali tidak dapat menjalin komunikasi yang baik 

dengan pasien, akibatnya transaksi terapeutik yang seharusnya dapat berjalan 

dengan baik menjadi keadaan yang tidak menyenangkan baik bagi pasien maupun 

dokter ataupun Rumah Sakit.  

Masyarakat semakin kritis dalam memandang masalah yang ada termasuk 

pelayanan yang diberikan dibidang kesehatan. Masyarakat kini menuntut agar 

seorang dokter atau instansi kedokteran / kesehatan yang lebih baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan segala tindakannya. Karena ketidakpuasan dan 

komunikasi yang tidak lancar inilah yang membuat kasus Prita dan Rumah Sakit 

Internasional Omni Alam Sutera berlanjut sampai pengadilan. 
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Kasus Prita Mulyasari bermula saat ia memeriksakan kesehatannya di 

Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera pada 7 Agustus 2008. Hasil 

laboratorium menyatakan kadar trombositnya 27.000, jauh di bawah normal 

200.000. Akibatnya ia harus menjalani rawat inap dan mendapat terapi sejumlah 

obat. Setelah beberapa hari dirawat, kondisi Prita Mulyasari tak membaik. Saat 

keluarga meminta penjelasan, dokter malah menyampaikan revisi hasil tes 

trombosit dari 27.000 menjadi 181.000 tanpa memberikan lembar tertulis 

laboratorium. Dokter mengatakan Prita Mulyasari menderita demam berdarah. 

Namun kesembuhan tak kunjung ia dapat. Lehernya malah bengkak. Maka ia 

memutuskan pindah rumah sakit. Di rumah sakit kedua, Prita Mulyasari ternyata 

didiagnosa menderita penyakit gondong bukan demam berdarah. Prita Mulyasari 

pun sembuh. 

Sejak keluar dari Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang 

untuk mencari kesembuhan ternyata yang didapat oleh Prita Mulyasari justru 

sebaliknya, penyakitnya tidak makin membaik. Usaha Prita Mulyasari untuk 

mendapatkan penjelasan mengenai penyakit dan rekam medis mengalami jalan 

buntu,  pihak rumah sakit tidak banyak membantu. Prita Mulyasari curiga bahwa 

hal ini merupakan usaha untuk menutupi kebenaran mengenai penyakitnya. Itulah 

awal dari keputusan Prita Mulyasari untuk menyampaikan keluh kesahnya tentang 

pelayanan Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera di Tangerang lewat surat 

elektronik pada 15 Agustus 2008 hanya ke beberapa orang teman saja, namun 

akhirnya menyebar ke berbagai penjuru mailing list di dunia maya sehingga 

Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera mengambil langkah hukum.  
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Dalam gugatan perdata pada 11 Mei 2009, Pengadilan Negeri Tangerang 

memenangkan pihak Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera sehingga Prita 

menyatakan banding. Hakim menyatakan Prita terbukti merugikan Rumah Sakit 

Internasional Omni Alam Sutera dan Prita diminta membayar kerugian materil 

sebesar Rp 161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan 100 

juta untuk kerugian imateril. Sedangkan kasus pidananya mulai digelar pada 

Pengadilan Negeri Tangerang pada 4 Juni 2009.  Prita Mulyasari dalam kasus 

tersebut dijerat dengan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik 

serta Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE). Ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah enam tahun penjara. Dengan 

alasan tersebut, pihak kejaksaan menahan Prita Mulyasari di LP Wanita 

Tangerang sejak 13 Mei 2009. Setelah mendapat dukungan antara lain dari ribuan 

pengguna internet, derasnya pemberitaan dari berbagai media massa, dan juga 

perhatian dari berbagai pejabat tinggi Indonesia, status Prita Mulyasari akhirnya 

diubah dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. 

Dalam sidang sebelumnya, Kuasa hukum Prita Mulyasari dalam eksepsi 

(keberatan) meminta majelis hakim agar membatalkan dakwaan jaksa karena 

antara lain dinilai tidak sempurna subyek hukumnya. Berdasarkan sifatnya surat 

elektronik (e-mail) tidak bisa diakses oleh orang lain yang tidak dituju,sehingga 

tak bisa dibaca pihak lain misalnya Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera 

atau dr. Hengky atau dr. Grace. Apabila ada pihak lain yang menerima atau 
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membaca, dipastikan karena sebab perbuatan orang lain. bahwa orang lain inilah 

sesungguhnya melakukan perbuatan menyebarkan (verspreiden). 

Pada tanggal 25 Juni 2009, Majelis hakim diketuai Karel Tuppu,SH di 

Pengadilan Negeri Tangerang membatalkan dakwaan Jaksa Riyadi,SH dan 

Rahmawati Utami,SH dalam kasus pencemaran nama baik dan Undang-undang 

informasi dan transaksi elektronik (ITE). Dalam putusan sela itu hakim antara lain 

mengabulkan eksepsi penasihat hukum, membatalkan dakwaan jaksa dan 

membebankan biaya kepada negara. Dalam putusan hakim menyatakan bahwa 

Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 

(ITE) belum berlaku dan baru diberlakukan April 2010. Dengan adanya putusan 

ini Prita Mulyasari yang didakwa mencemarkan nama baik Rumah Sakit 

Internasional Omni Alam Sutera dan melanggar Undang-undang informasi dan 

transaksi elektronik (ITE) dinyatakan bebas. Atas pembatalan dakwaan ini jaksa 

kemudian mengajukan verset (perlawanan) ke Pengadilan Tinggi Banten. Dan 

Hakim Pengadilan Tinggi Banten Pada 27 Juli 2009 membatalkan putusan sela 

Pengadilan Negeri Tangerang dan pada 19 Agustus 2009 Prita Mulyasari harus 

mengikuti sidang lanjutan atas dasar Pengadilan Tinggi menyatakan Undang-

undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) itu sudah berlaku sejak 

diundangkan tahun 2006 lalu. 

Pada 5 Agustus 2009, Prita Mulyasari dan pihak Rumah Sakit 

Internasional Omni Alam Sutera sepakat berdamai dan saling memaafkan, upaya 

damai itu difasilitasi oleh Wali Kota Tangerang Selatan, M Saleh. Manajemen 

rumah sakit akan mencabut gugatan. Prita Mulyasari setuju tak akan menuntut 
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balik. Kesepakatan damai kala itu masih berupa lisan. Pascapertemuan itu, Wali 

Kota Tangerang segera menyusun draft perdamaian atas kesepakatan Rumah Sakit 

Internasional Omni Alam Sutera. Draft itu melenceng dari kesepakatan lisan. Tak 

ada kata saling memaafkan. Justru Prita Mulyasari yang dituntut meminta maaf. 

Butir perdamaian yang telah disepakati Rumah Sakit Internasional Omni Alam 

Sutera : 

1. Prita Mulyasari mengakui telah mis komunikasi dengan Rumah Sakit 

Internasional Omni Alam Sutera sehingga menulis email tentang 

keluhannya terhadap Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera. Nama 

baik Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera merasa tercemari. 

Karena itu, Prita Mulyasari harus minta maaf kepada Rumah Sakit 

Internasional Omni Alam Sutera. 

2. Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera memaklumi kondisi Prita 

Mulyasari dan memaafkan dengan tulus ikhlas. 

3. Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera akan mencabut gugatan 

terhadap Prita Mulyasari di Pengadilan Tinggi Banten, Serang. 

4. Prita Mulyasari tidak akan menuntut balik Rumah Sakit Internasional 

Omni Alam Sutera. 

5. Kesepakatan damai dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak 

manapun. 

Prita Mulyasari, terdakwa pencemaran nama baik manajemen Rumah 

Sakit Internasional Omni Alam Sutera, Serpong, Tangerang, seharusnya tidak 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga



52

pelu dijerat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE). Karena Prita Mulyasari mengirimkan surat elektronik (email) tersebut 

kepada rekannya secara pribadi bukan disebarkan untuk umum, maka tidak tepat 

disebut melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Tetapi jika Prita menempelkan selebaran atau membuat iklan pada surat kabar 

atau di media elektronik agar diketahui secara umum, maka baru dia bisa dijerat 

pasal pencemaran nama baik. Selain itu, pasal dakwaan kepada Prita Mulyasari 

harus dikaji kembali karena bersifat pribadi karena merupakan bagian dari 

kemerdekaan menyampaikan pendapat, bukan untuk diketahui oleh publik. 

Sebagaimana dalam Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang merupakan bagian dari Hak Asasi 

Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia. Tidak hanya Undang-undang 

No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum 

yang mengatur mengenai kebebasan  dalam menyampaikan pendapat, tetapi 

dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yakni setiap orang mempunyai hak 

untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Oleh karena, kasus 

pencemaran nama baik oleh Prita Mulyasari tidak dapat dibuktikan karena hanya 

bersifat perorangan, melainkan kasus Prita Mulyasari ini timbul akibat dari 

kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Seseorang dapat mencurahkan isi 

hati dan pikirannya tidak hanya di selembar kertas saja, namun dapat pula 

menuangkannya pada sebuah surat elektronik atau yang lebih dikenal dengan 

email. 
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Prita Mulyasari berhak mempidanakan Rumah Sakit Internasional Omni 

Alam Sutera, jika pihak rumah sakit tidak memberikan hasil rekam medis 

pasiennya. Hal ini terkait dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai 

Perlindungan Hak Konsumen, artinya segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Mengingat 

status Prita Mulyasari sebagai konsumen yang berhak mendapatkan rekam medis 

dari hasil pemeriksaan kesehatannya, sedangkan Rumah Sakit Internasional Omni 

Alam Sutera wajib menunjukkan rekam medis kepada pasiennya. Seharusnya 

pihak rumah sakit yakni Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera juga harus 

memperlakukan atau melayani konsumen secara jujur, benar dan tidak 

diskriminatif, serta memberikan informasi jelas kepada konsumennya. Prita 

Mulyasari berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp 200 juta atau ancaman hukuman 

penjara selama lima tahun, apabila Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera  

tidak memberikan informasi secara jelas sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, seharusnya pihak rumah sakit 

juga harus melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 

269/Menkes/Per/III/2008 tertanggal 20 Maret 2008, tentang Rekam Medis. 

Pada 18 November 2009, Prita Mulyasari terdakwa pencemaran nama baik 

melalui surat elektronika (email) terhadap manajemen Rumah Sakit Internasional 

Omni Alam Sutera, Tangerang, Banten, dituntut enam bulan penjara oleh Jaksa 

Penuntut Umum (JPU) Riyadi di PN Tangerang. Dalam amar tuntutan 

menyebutkan ada dua hal yang memberatkan terdakwa yakni email yang 

dikirimkan kepada 20 alamat tidak akan hilang sampai kapan pun kecuali ada ahli 
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yang menghapus. alasan kedua yakni tidak adanya perdamaian di dalam 

persidangan meski ada upaya yang dari Wali Kota Tangerang Selatan, HM Sholeh 

dengan manajemen Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera untuk 

berdamai. perdamaian yang dimotori Wali Kota bukanlah dalam persidangan 

melainkan dianggap upaya lain dari Prita di luar sidang. 9 

Departemen Kesehatan menawarkan mediasi untuk mendamaikan Prita 

Mulyasari dan Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera. Kuasa hukum 

Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera menyebutkan bahwa jika draf 

perjanjian tersebut ditandatangani, pihak Rumah Sakit Internasional Omni Alam 

Sutera sepakat perkara perdata dicabut dan membebaskan Prita Mulyasari dari 

ganti rugi yang dibutuhkan. Tapi dari pihak kuasa hukum Prita Mulyasari 

meminta tuntuan pidana dicabut. Penghentian kasus pidana adalah kewenangan 

penegak hukum. Sesuai pasal 75 KUHP, pelapor bisa mencabut aduannya 

maksimal 3 bulan, sedangkan kasus tersebut sudah dari Agustus 2008. 

Berikut draf perdamaian yang disampaikan kuasa hukum Rumah Sakit 

Internasional Omni Alam Sutera pada 9 Desember 2009 dengan Pihak pertama 

adalah Prita, dan pihak kedua adalah Rumah Sakit Internasional Omni Alam 

Sutera : 

1. Kedua pihak sepakat bahwa segala permasalahan antara pihak pertama 

dengan pihak kedua yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa di atas 

dianggap telah selesai dengan saling memaafkan dan saling menghargai. 

                                                           
9 www.antara.co.id 
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Oleh karena itu tidak akan melanjutkan, baik pada saat ini maupun di masa 

mendatang. 

2. Kedua pihak sepakat bahwa kedua pihak mencabut perkara perdata yang 

sudah dicatatkan di pengadilan atau sedang berjalan prosesnya di 

pengadilan. 

3. Kedua pihak sepakat untuk menyerahkan perjanjian perdamaian ini kepada 

pengadilan untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara pidana 

yang sedang berjalan berproses sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

4. Kedua pihak sepakat untuk tidak mengajukan keluhan, pengaduan, 

gugatan ataupun penuntutan baru, dalam bentuk apapun, baik melalui 

instansi penegak hukum, penasehat hukum, maupun media massa baik 

cetak maupun elektronik. 

5. Pihak kedua dengan itikad baik membebaskan pihak pertama dari 

kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak kedua. 

6. Kedua pihak sepakat untuk mengembalikan hubungan baik antara pihak 

pertama dengan pihak kedua 

7. Perjanjian ini mulai efektif berlaku terhitung sejak tanggal 

ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua pihak..10 

 

Prita Mulyasari sendiri pada akhirnya menolak tawaran damai Rumah 

Sakit Internasional Omni Alam Sutera itu. Alasan Prita menolak perdamaian itu 

                                                           
10 www.metro.vivanews.com  
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karena perkara pidana tidak bisa dicabut, hanya perkara perdata saja. Maka, Prita 

Mulyasari menuntut dua dokter yang mengobati Prita Mulyasari harus meminta 

maaf dulu dan menyatakan bahwa mereka bukan korban. Pengakuan itu akan 

menolong Prita Mulyasari dalam perkara pidana. 

Pada tanggal 29 Desember 2009, Pengadilan Negeri Tangerang 

memutuskan Prita Mulyasari tidak bersalah dalam kasus dugaan pencemaran 

nama baik Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Majelis 

hakim membebaskan Prita Mulyasari dari segala tuduhan. Hakim juga 

memutuskan untuk mengembalikan nama baik dan hak-hak terdakwa. Dalam 

pertimbangannya, Majelis hakim menyebut bahwa benar Prita Mulyasari minta 

keluar dan rekam medis, tapi Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra tidak 

memberikan secara utuh rekam medis itu. Apa yang dinyatakan oleh Prita 

Mulyasari dalam emailnya 'Penipuan RS Omni International Alam Sutra' dan 

menyinggung ketidakprofesionalan dua dokter RS Omni International Alam 

Sutra, menurut hakim, tidak melanggar hukum, kalimat tersebut adalah kritik dan 

demi kepentingan masyarakat.11 

Kasus yang menimpa Prita Mulyasari bisa jadi merupakan salah satu 

peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah dalam lembaran perjalanan 

penegakan salah satu hak asasi manusia yaitu kebebasan berpendapat, untuk 

mengutarakan secara lisan maupun tulisan berdasarkan Pasal 28 Undang-undang 

Dasar 1945.  

 

                                                           
11 www.pilihanberita.blogspot.com 
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3.2  Penerapan Ketentuan dalam Hal Tuntutan Oleh Pr ita Mulyasar i 

 Transaksi terapeutik biasanya melibatkan tiga pihak yakni pasien, dokter 

dan Rumah Sakit. Kedudukan hukum dari para pihak akan menentukan tingkat 

pertanggungjawaban yang harus di emban manakala ada dugaan malpraktik. 

Permasalahan hukum yang timbul akibat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

dokter atau Rumah Sakit di awali dengan adanya kegagalan dalam memberikan 

pelayanan medis kepada pasien, sehingga kegagalan tersebut dianggap sebagai 

suatu “kesalahan” yang harus dipertanggungjawabkan. 

 Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan kesehatan, 

Rumah Sakit mempunyai hubungan hukum baik dengan dokter maupun dengan 

pasien. Hal ini dapat dimungkinkan karena dalam hal-hal tertentu pasien tidak 

mengadakan perjanjian dengan dokter, akan tetapi dengan Rumah Sakit. Jika 

Rumah Sakit turut serta menyediakan perawatan dan pengobatan pasien, maka 

ada dua perjanjian yang mengatur hubungan antara Rumah Sakit dan Pasien :12 

1. System All in Contract artinya perjanjian Rumah Sakit dan pasien, 

kedudukan Rumah Sakit berkewajiban untuk melakukan perawatan saja; 

2. System Arts Out artinya perjanjian antara Rumah Sakit dan pasien, 

kedudukan Rumah Sakit selain berkewajiban melakukan perawatan juga 

melakukan tindakan lain, misalnya : pemeriksaan laboratorium, dan 

pengobatan yang dilakukan oleh dokter. 

                                                           
12 Veronika Komalawati, Hukum dan etika dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 
1989, h. 86. 
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Sedangkan pertanggungjawaban hukum yang dibebankan pada Rumah 

Sakit manakala ada dugaan “malpraktik”  harus dicermati dulu kedudukan 

hukumnya. Menurut ketentuan PERMENKES nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 

tentang Rumah Sakit merumuskan : “Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan 

yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan 

untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian” . Lebih lanjut dalam Pasal 58 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan secara 

implisit dengan mengacu pada penjelasan pada Pasal 56 Undang-undang Nomor 

23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dapat disimpulkan bahwa sarana kesehatan 

tertentu yang diselenggarakan pemerintah dan atau masyarakat harus berbentuk 

badan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan kedudukan hukumnya maka Rumah 

Sakit sebagai badan hukum dapat dikenai kewajiban hukum yang sama seperti 

subjek hukum lainnya. 

Tugas Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan sehingga 

unsur pelaksana tugas pokok adalah mereka yang terkait dan memiliki kompetensi 

dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu tenaga kesehatan sebagaimana ketentuan 

dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 

Kesehatan adalah :  

Tenaga Medis terdiri dari : 

a. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi; 

b. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan; 
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c. Tenaga kefarmasian meliputi : apoteker, analis farmasi dan asisten 

apoteker; 

d. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi : epidemiolog kesehatan, 

etnoniolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, 

administrator kesehatan dan sanitarian; 

e. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien; 

f. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis, dan terapi 

wicara; 

g. Tenaga keteknisian medis meliputi : radiografer, radioterapis, teknisi 

gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optiesien, 

otorik prostetik, teknisi tranfusi dan perekaman medis. 

Oleh karena itu, pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap pasien dalam 

pelayanan medis berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dokter sebagai unsur 

pelaksana tugas pokok Rumah Sakit. Kedudukan Rumah sakit sebagai badan 

hukum yang memiliki hak dan kewajiban, maka berlaku ketentuan Pasal 1367 

Kitab Undang-undang Hukum perdata yang menyebutkan seseorang tidak saja 

bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi 

juga untuk kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah 

pengawasannya. Oleh karena itu Rumah Sakit dapat digugat untuk perbuatan yang 

dilakukan wakilnya sebagai organ atau dalam konteks hukum kesehatan hal ini 

dikenal dengan doktrin respondeat superior. Tanggung jawab Rumah sakit 

meliputi tiga hal : 
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a. Tanggung jawab yang berkaitan dengan personalia; 

b. Tanggung jawab yang menyangkut sarana dan peralatan; 

c. Tanggung jawab yang menyangkut kewajiban perawatan yang 

baik; 

Tanggung jawab Rumah Sakit sebagaimana tersebut di atas dapat 

diterapkan jika dokter melakukan tugas profesional untuk dan atas nama Rumah 

Sakit yang bersangkutan dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan kerja 

yang ada di Rumah Sakit tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika 

dokter melakukan kesalahan diluar kerangka kerja profesional dengan Rumah 

sakit maka pertanggungjawaban ada pada dokter yang bersangkutan. 

Hal tersebut jika dikaitkan dengan kasus Prita Mulyasari dan Rumah Sakit 

(RS) Omni Internasional, maka Prita Mulyasari hendaknya dapat meminta 

pertanggungjawaban kepada RS Omni Internasional untuk memenuhi semua 

haknya yang tertuang jelas pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran mengenai hak-hak pasien dalam menerima pelayanan 

sebagai berikut :  

1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 29 

tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 

2. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 

3. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 

4. menolak tindakan medis; 
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5. mendapatkan isi rekam medis; 

Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan 

antara lain hak untuk mendapatkan kesehatan optimal, hak atas informasi, hak 

atas rahasia kedokteran, hak atas pendapat kedua, serta ganti rugi atas kelalaian 

yang dilakukan penyedia pelayanan kesehatan.13 

Dalam pengaturan hukum kesehatan yang baru disahkan oleh lembaga 

legislatif yaitu Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur 

tentang hak setiap orang menuntut ganti rugi yang mengalami kerugian akibat 

kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Hal ini diatur dalam pasal 58 

ayat (1) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang 

menyatakan: 

“ Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 

kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan 

kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan 

yang diterimannya” . 

Dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat menuntut 

ganti rugi ,apabila mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam 

pelayanan kesehatan yang diterimannya. Sedangkan subyek hukum yang dapat 

dimintai ganti rugi terhadap kerugian adalah setiap orang, tenaga kesehatan dan 

juga penyelenggara kesehatan. 

                                                           
13 www.kesehatanmasyarakat.com 
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Karena pasien adalah juga merupakan seorang manusia, maka hak-hak 

yang dimiliki oleh pasien tersebut juga merupakan bagian dari atau berakar 

kepada hak-hak asasinya sebagai manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 

Undang-undang no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Sebagai contoh, hak untuk 

menentukan nasibnya sendiri (the right to self determination). Dengan hak 

tersebut, seorang pasien dapat terlibat dalam setiap keputusan yang menyangkut 

dirinya, bebas memilih untuk menerima atau menolak terhadap tindakan atau 

perawatan yang dikenakan padanya, mendapatkan semua informasi mengenai 

kesehatannya, serta bebas memilih dokter, perawat, atau fasilitas kesehatan yang 

dikehendaki. 

Dengan hak atas informasi, kita patut untuk memperoleh informasi yang 

akurat dan mudah untuk kita pahami. Informasi tersebut antara lain berkaitan 

dengan rencana kesehatan kita, penyedia pelayanan kesehatan atau dokter yang 

menangani kita, maupun mengenai fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. 

Termasuk didalamnya mengenai diagnosis, prosedur medis, penyakit, prognosis 

(kelanjutan perjalanan) penyakit, terapi atau obat yang kita dapatkan, dan kondisi 

pasien yang lain. Kadang dokter tidak memberikan keterangan mengenai penyakit 

secara gamblang dengan alasan khawatir menimbulkan reaksi emosional keluarga 

pasien, atau berpikiran bahwa pasien tidak akan mampu memahami apa yang 

dijelaskan. Dengan menghindar, memutarbalikkan kenyataan, atau menghentikan 

pembicaraan, dokter dapat menghindari setiap konfrontasi yang tidak 

mengenakkan. Dengan hak atas informasi tersebut, berarti kita juga memiliki hak 

untuk mengakses rekam medis dan hak untuk memperoleh pendapat kedua. Selain 
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untuk mendapatkan pendapat kedua kita juga memiliki hak untuk memilih dokter 

atau Penyedia Pelayanan Kesehatan. 

Keterlibatan atau partisipasi aktif dalam pembuatan keputusan yang 

berkaitan dengan kesehatannya juga menjadi hak bagi setiap pasien. Sebagai 

contoh, dokter dan pasien dapat bersama-sama berdiskusi mengenai berbagai 

macam alternatif untuk kelanjutan perawatan ataupun tindakan yang dikenakan 

padanya. Dokter dapat memberikan masukan mengenai masing-masing kelebihan 

dan kekurangannya, kemudian pasien memiliki hak penuh untuk 

mempertimbangkan dan terlibat dalam pembuatan keputusan.  

Dalam kasus Prita Mulyasari, haknya sebagai pasien untuk memperoleh 

derajat kesehatan yang optimal tidak terpenuhi. Sebagaimana telah disebutkan 

salah satunya dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik kedokteran bahwa pasien mempunyai hak untuk mendapatkan isi rekam 

medis. Namun pihak Rumah sakit (RS) Omni Internasional tidak memberikan isi 

rekam medis milik Prita Mulyasari, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 52 

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran. Bahwa dalam 

Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

kedokteran dokumen rekam medis merupakan milik dokter atau pelayanan 

kesehatan dalam hal ini adalah pihak Rumah Sakit (RS) Omni Internasional, 

sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Perumusan hal yang 

demikian itu memang lazim di dunia kedokteran akan tetapi dalam penerapan 

sehari-hari tidaklah mudah, karena akan sangat menyulitkan bagi pasien bahkan 
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jika ia ingin mengetahui rekam medisnya sendiri. Hal ini bertentangan dengan hak 

pasien atas informasi yang seharusnya menjadi bagian dari hak pasien, apalagi 

rekam medis ini memiliki peran yang strategis bagi pasien karena dapat dijadikan 

alat bukti surat jika terjadi malpraktik. Jika rekam medis secara fisik menjadi 

milik dokter, dokter gigi dan sarana pelayanan kesehatan maka pasti akan sulit 

bagi pasien untuk mendapatkan akses atas rekam medis tersebut. 

Tenaga kesehatan yang dimaksud disini adalah dokter atau Rumah Sakit 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-undang no. 23 tahun 1992 

tentang Kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan 

profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin. Tindakan disiplin yang dimaksud 

adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yakni dapat berupa teguran dan 

pencabutan ijin untuk melakukan upaya kesehatan. 

Pasien berhak atas ganti rugi akibat dari kesalahan atau kelalaian yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan. Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-

undang no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.  Dalam kasus tersebut di atas, Prita 

Mulyasari dapat menuntut Rumah Sakit (RS) Omni Internasional akibat 

kelalaiannya dalam pelayanannya yang buruk.  

Khusus dalam permasalahan tindakan “malpraktek medik”  belum ada 

pengaturan istilah atau definisi secara eksplisit dalam peraturan perundang – 

undangan Indonesia. Sehingga bila ada tuntutan, tuduhan terhadap dugaan 

malpraktek medik, maka penyelesaian yang dapat digunakan yaitu dengan melalui 
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hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi MKEK, Majelis Disiplin atau 

peraturan – paraturan lainnya. 

Ganti rugi perdata maupun pidana penjara, harus terlebih dahulu 

dibuktikan berdasarkan pemeriksaan di depan pengadilan. Oleh karena yang 

berwenang memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak adalah hakim dalam 

sidang pengadilan. Tanggung jawab dari segi hukum administratif, tenaga 

kesehatan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan surat izin praktik apabila 

melakukan tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien atau 

keluarganya.  

Tindakan administratif juga dapat dikenakan apabila seorang tenaga kesehatan : 

1. Melalaikan kewajiban; 

2. Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh 

seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun 

mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan; 

3. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan; 

4. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang; 

 

Selain oleh aturan hukum, profesi kesehatan juga diatur oleh kode etik 

profesi (etika profesi). Namun demikian, menurut Dr. Siswanto Pabidang, 

masalah etika dan hukum kadangkala masih dicampur baurkan, sehingga 

pengertiannya menjadi kabur. Seseorang yang melanggar etika dapat saja 

melanggar hukum dan tentu saja seseorang yang melanggar hukum akan 
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melanggar pula etika. Oleh karena itu, menurut Samil RS14
 yang mengutip 

pernyataan Davis and Smith, bahwa ada hubungan antara etik kedokteran dan 

hukum kedokteran, yaitu: 

1. Sesuai etik dan sesuai hukum; 

2. Bertentangan dengan etik dan bertentangan dengan hukum; 

3. Sesuai dengan etik tetapi bertentangan dengan hukum; 

4. Bertentangan dengan etik tetapi sesuai dengan hukum; 

3.3 Undang-undang Tentang Per lindungan Konsumen 

Permasalahan perlindungan hak pasien di bidang pelayanan jasa kesehatan 

mengemuka sejak di undangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yang menimbulkan silang sengketa apakah 

Undang-undang Perlindungan Konsumen juga dapat diterapkan dalam 

penyelesaian sengketa antara dokter dan pasien. Banyak keberatan yang 

dilontarkan dari kalangan pelayanan kesehatan jika Undang-undang Perlindungan 

Konsumen diberlakukan untuk sengketa antara dokter dan paisen. Menurut 

pendapat Herkuntanto ada tiga kesalahan fatal dalam penerapan Undang-undang 

Perlindungan Konsumen dalam sengketa dokter dan pasien :15  

1. Menganggap kegiatan medis sebagai usaha bisnis. 

                                                           
14 Samil RS, Etika Kedokteran penerapan masa kini; Seminar konflik etikolegal dan sengketa 
medik di Rumah Sakit. Jakarta, 2000. 
15 Herkuntanto, Tanggung Jawab Hukum Rumag Sakit, Seminar Etiko Legal dan Hukum dalam 
Pelayanan di Rumah Sakit, RSSA, Malang, 2004. h. 30. 
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Jika kegiatan medis tidak dapat disamakan dengan kegiatan bisnis 

sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 3 dan 5 Undang-undang 

Perlindungan Konsumen, karena sifat hubungan terapeutik antara 

dokter dan pasien tidak semata-mata didasarkan pada aspek bisnis 

akan tetapi lebih ditekankan pada dasar kepercayaan dan upaya 

penyembuhan yang sungguh-sungguh. 

2. Penerapan strict liability di bidang biomedis. 

Penerapan asas strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 

Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak dapat 

diterapkan dalam bifang biomedis karena ada unsur ketidakpastian 

akan hasil akhir dari terapi walaupun sudah dilakukan dengan sangat 

hati-hati dan tidak ada unsur kelalaian. 

3. Penerapan asas pembuktian terbalik 

Pengaturan pembebanan menurut asas pembuktian terbalik 

sebagaimana diatur dalam Pasal 19, 22, dan 28 Undang-undang 

Perlindungan Konsumen ditujukan untuk melindungi konsumen yang 

tidak mengetahui proses pembuatan barang atau jasa, sedangkan dalam 

transaksi terapeutik dokter dan pasien wajib dilengkapi dengan 

informed consent. 

Akan tetapi, dari kalangan pelayanan kesehatan juga ada yang setuju 

bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan dalam 
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pelayanan kesehatan dengan tetap memperhatikan sifat dari transaksi terapeutik 

itu sendiri, sebagaimana pendapat Azrul Azwar yang menyatakan bahwa anggota 

masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan kesehatan juga memerlukan 

perlindungan. Hal ini menjadi hal yang penting karena bukan saja kedudukan 

pasien yang umumnya lemah juga pengetahuan mereka akan pelayanan kesehatan 

dan atau tindakan medis juga sangat terbatas.16 

Dengan demikian ada beberapa alternatif ketentuan dari peraturan 

perundang-undangan yang berbeda yang dapat digunakan oleh pihak Prita 

Mulyasari dalam menuntut ganti rugi pihak penyelenggara pelayanan kesehatan  

yaitu Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutera, demikian juga tenaga medik 

yaitu dokter yang melakukan tindakan medik terhadap diri Prita Mulyasari, yakni 

:  

1. Prita Mulyasari dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 55 Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yakni : 

” Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang 

dilakukan tenaga kesehatan” . 

 Tenaga kesehatan dalam hal ini yang melakukan kesalahan atau 

kelalaian dalam melaksanakan profesinya berdasarkan Pasal 54 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dapat dikenakan tindakan disiplin. 

Penentuan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian ditentukan oleh Majelis 

                                                           
16 Azrul Azwar, beberapa catatan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan dampaknya 
terhadap Pelayanan Kesehatan,  
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Disiplin Tenaga Kesehatan. Namun berbeda halnya dengan Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang baru, berdasarkan Pasal 29 yakni 

tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan 

profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. 

2. Prita Mulyasari dapat menuntut tanggungjawab kepada tenaga kesehatan dan 

sarana kesehatan atas persetujuan tindakan medis itu dilaksanakan 

berdasarkan  Pasal 13  PERMENKES No.585/MENKES/Per/IX/1989 tentang 

Persetujuan Tindakan Medik yakni dapat dikenakan sanksi administratif 

berupa pencabutan izin praktek. 

3. Dari aspek Hukum Pidana, Prita Mulyasari dapat menggunakan Pasal 351 

KUHP sebagai dasar penuntutan terhadap tenaga kesehatan karena tanpa 

adanya izin (informed consent ) dari pihak pasien untuk melakukan tindakan 

medik, maka tenaga kesehatan tersebut dapat dituntut telah melakukan tindak 

pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 

KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan 

dan jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat maka dapat 

dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Pengaturan tentang hak pasien atas informasi yakni dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindak 

Medik, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,  S.K. 

Direktur Jendral Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.3.5.1866 Tentang 

Pedoman Persetujuan Tindakan Medik Tahun 1999, Undang-undang Nomor 

29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan 

No.1419/MENKES/PER/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan 

Dokter Gigi, Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008 

pengganti Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 749/Menkes/Per/XII/1989 

tentang Rekam Medis serta dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan yang baru, pelaksanaannya masih belum bisa digunakan 

secara optimal untuk melindungi hak pasien.   

2. Kasus Prita Mulyasari didasarkan pada tidak terpenuhinya hak pasien atas 

informasi medis, hal ini terjadi karena ketidakberhasilan komunikasi yang 

efektif antara dokter dan pasien. Konflik yang timbul dan terjadi sebenarnya 

dapat dihindari apabila semua pihak yang terkait dalam hal ini dokter, pasien 

dan rumah sakit berunding secara musyawarah dan mufakat dengan 

mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing.  
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4.2 Saran 

1. Hendaknya dalam hubungan dokter dengan pasien, seorang dokter dapat 

mengaplikasikan bentuk komunikasi yang efektif dan berpegang teguh dan 

mematuhi standard profesi dan menghormati hak-hak pasien sebagai mana 

yang tertuang pada KODEKI. 

2. Dengan adanya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

yang baru, aturan mengenai hak pasien dalam mendapatkan informasi yang 

telah maupun yang akan diterima oleh pasien semoga akan menjadi awal 

yang baik atas pelayanan tenaga kesehatan kepada pasien untuk ke depannya. 
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Isi email Pr ita Mulyasar i dengan judul :  

RS Omni Dapatkan Pasien dar i Hasil Lab Fiktif 

Jakar ta - Jangan sampai kejadian saya ini akan menimpa ke nyawa manusia 

lainnya. Terutama anak-anak, lansia, dan bayi. Bila anda berobat berhati-hatilah 

dengan kemewahan rumah sakit (RS) dan title international karena semakin 

mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, 

penjualan obat, dan suntikan.  Saya tidak mengatakan semua RS international 

seperti ini tapi saya mengalami kejadian ini di RS Omni International. Tepatnya 

tanggal 7 Agustus 2008 jam 20.30 WIB. Saya dengan kondisi panas tinggi dan 

pusing kepala datang ke RS OMNI Internasional dengan percaya bahwa RS 

tersebut berstandard International, yang tentunya pasti mempunyai ahli 

kedokteran dan manajemen yang bagus. Saya diminta ke UGD dan mulai 

diperiksa suhu badan saya dan hasilnya 39 derajat. Setelah itu dilakukan 

pemeriksaan darah dan hasilnya adalah thrombosit saya 27.000 dengan kondisi 

normalnya adalah 200.000. Saya diinformasikan dan ditangani oleh dr Indah 

(umum) dan dinyatakan saya wajib rawat inap. dr I melakukan pemeriksaan lab 

ulang dengan sample darah saya yang sama dan hasilnya dinyatakan masih sama 

yaitu thrombosit 27.000. dr I menanyakan dokter specialist mana yang akan saya 

gunakan. Tapi, saya meminta referensi darinya karena saya sama sekali buta 

dengan RS ini. Lalu referensi dr I adalah dr H. dr H memeriksa kondisi saya dan 

saya menanyakan saya sakit apa dan dijelaskan bahwa ini sudah positif demam 

berdarah.  Mulai malam itu saya diinfus dan diberi suntikan tanpa penjelasan atau 
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izin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa. Keesokan pagi, dr H 

visit saya dan menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab semalam. Bukan 

27.000 tapi 181.000 (hasil lab bisa dilakukan revisi?). Saya kaget tapi dr H terus 

memberikan instruksi ke suster perawat supaya diberikan berbagai macam 

suntikan yang saya tidak tahu dan tanpa izin pasien atau keluarga pasien.  Saya 

tanya kembali jadi saya sakit apa sebenarnya dan tetap masih sama dengan 

jawaban semalam bahwa saya kena demam berdarah. Saya sangat khawatir karena 

di rumah saya memiliki 2 anak yang masih balita. Jadi saya lebih memilih berpikir 

positif tentang RS dan dokter ini supaya saya cepat sembuh dan saya percaya saya 

ditangani oleh dokter profesional standard Internatonal.  Mulai Jumat terebut saya 

diberikan berbagai macam suntikan yang setiap suntik tidak ada keterangan apa 

pun dari suster perawat, dan setiap saya meminta keterangan tidak mendapatkan 

jawaban yang memuaskan. Lebih terkesan suster hanya menjalankan perintah 

dokter dan pasien harus menerimanya. Satu boks lemari pasien penuh dengan 

infus dan suntikan disertai banyak ampul.  Tangan kiri saya mulai membengkak. 

Saya minta dihentikan infus dan suntikan dan minta ketemu dengan dr H. Namun, 

dokter tidak datang sampai saya dipindahkan ke ruangan. Lama kelamaan suhu 

badan saya makin naik kembali ke 39 derajat dan datang dokter pengganti yang 

saya juga tidak tahu dokter apa. Setelah dicek dokter tersebut hanya mengatakan 

akan menunggu dr H saja. Esoknya dr H datang sore hari dengan hanya 

menjelaskan ke suster untuk memberikan obat berupa suntikan lagi. Saya 

tanyakan ke dokter tersebut saya sakit apa sebenarnya dan dijelaskan saya kena 

virus udara. Saya tanyakan berarti bukan kena demam berdarah. Tapi, dr H tetap 
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menjelaskan bahwa demam berdarah tetap virus udara. Saya dipasangkan kembali 

infus sebelah kanan dan kembali diberikan suntikan yang sakit sekali. Malamnya 

saya diberikan suntikan 2 ampul sekaligus dan saya terserang sesak napas selama 

15 menit dan diberikan oxygen. Dokter jaga datang namun hanya berkata 

menunggu dr H saja.  Jadi malam itu saya masih dalam kondisi infus. Padahal 

tangan kanan saya pun mengalami pembengkakan seperti tangan kiri saya. Saya 

minta dengan paksa untuk diberhentikan infusnya dan menolak dilakukan 

suntikan dan obat-obatan. Esoknya saya dan keluarga menuntut dr H untuk 

ketemu dengan kami. Namun, janji selalu diulur-ulur dan baru datang malam hari. 

Suami dan kakak-kakak saya menuntut penjelasan dr H mengenai sakit saya, 

suntikan, hasil lab awal yang 27.000 menjadi revisi 181.000 dan serangan sesak 

napas yang dalam riwayat hidup saya belum pernah terjadi.  Kondisi saya makin 

parah dengan membengkaknya leher kiri dan mata kiri. dr H tidak memberikan 

penjelasan dengan memuaskan. Dokter tersebut malah mulai memberikan 

instruksi ke suster untuk diberikan obat-obatan kembali dan menyuruh tidak 

digunakan infus kembali. Kami berdebat mengenai kondisi saya dan meminta dr 

H bertanggung jawab mengenai ini dari hasil lab yang pertama yang seharusnya 

saya bisa rawat jalan saja. dr H menyalahkan bagian lab dan tidak bisa 

memberikan keterangan yang memuaskan. Keesokannya kondisi saya makin 

parah dengan leher kanan saya juga mulai membengkak dan panas kembali 

menjadi 39 derajat. Namun, saya tetap tidak mau dirawat di RS ini lagi dan mau 

pindah ke RS lain. Tapi, saya membutuhkan data medis yang lengkap dan lagi-

lagi saya dipermainkan dengan diberikan data medis yang fiktif. Dalam catatan 
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medis diberikan keterangan bahwa bab (buang air besar) saya lancar padahal itu 

kesulitan saya semenjak dirawat di RS ini tapi tidak ada follow up-nya sama 

sekali. Lalu hasil lab yang diberikan adalah hasil thrombosit saya yang 181.000 

bukan 27.000. Saya ngotot untuk diberikan data medis hasil lab 27.000 namun 

sangat dikagetkan bahwa hasil lab 27.000 tersebut tidak dicetak dan yang tercetak 

adalah 181.000. Kepala lab saat itu adalah dr M dan setelah saya komplain dan 

marah-marah dokter tersebut mengatakan bahwa catatan hasil lab 27.000 tersebut 

ada di Manajemen Omni. Maka saya desak untuk bertemu langsung dengan 

Manajemen yang memegang hasil lab tersebut. Saya mengajukan komplain 

tertulis ke Manajemen Omni dan diterima oleh Og (Customer Service 

Coordinator) dan saya minta tanda terima. Dalam tanda terima tersebut hanya 

ditulis saran bukan komplain. Saya benar-benar dipermainkan oleh Manajemen 

Omni dengan staff Og yang tidak ada service-nya sama sekali ke customer 

melainkan seperti mencemooh tindakan saya meminta tanda terima pengajuan 

komplain tertulis. Dalam kondisi sakit saya dan suami saya ketemu dengan 

Manajemen. Atas nama Og (Customer Service Coordinator) dan dr G (Customer 

Service Manager) dan diminta memberikan keterangan kembali mengenai 

kejadian yang terjadi dengan saya. Saya benar-benar habis kesabaran dan saya 

hanya meminta surat pernyataan dari lab RS ini mengenai hasil lab awal saya 

adalah 27.000 bukan 181.000. Makanya saya diwajibkan masuk ke RS ini padahal 

dengan kondisi thrombosit 181.000 saya masih bisa rawat jalan. Tanggapan dr G 

yang katanya adalah penanggung jawab masalah komplain saya ini tidak 

profesional sama sekali. Tidak menanggapi komplain dengan baik. Dia mengelak 
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bahwa lab telah memberikan hasil lab 27.000 sesuai dr M informasikan ke saya. 

Saya minta duduk bareng antara lab, Manajemen, dan dr H. Namun, tidak bisa 

dilakukan dengan alasan akan dirundingkan ke atas (Manajemen) dan berjanji 

akan memberikan surat tersebut jam 4 sore. Setelah itu saya ke RS lain dan masuk 

ke perawatan dalam kondisi saya dimasukkan dalam ruangan isolasi karena virus 

saya ini menular. Menurut analisa ini adalah sakitnya anak-anak yaitu sakit 

gondongan namun sudah parah karena sudah membengkak. Kalau kena orang 

dewasa laki-laki bisa terjadi impoten dan perempuan ke pankreas dan kista. Saya 

lemas mendengarnya dan benar-benar marah dengan RS Omni yang telah 

membohongi saya dengan analisa sakit demam berdarah dan sudah diberikan 

suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak napas.  

Saya tanyakan mengenai suntikan tersebut ke RS yang baru ini dan memang saya 

tidak kuat dengan suntikan dosis tinggi sehingga terjadi sesak napas. Suami saya 

datang kembali ke RS Omni menagih surat hasil lab 27.000 tersebut namun malah 

dihadapkan ke perundingan yang tidak jelas dan meminta diberikan waktu besok 

pagi datang langsung ke rumah saya. Keesokan paginya saya tunggu kabar orang 

rumah sampai jam 12 siang belum ada orang yang datang dari Omni memberikan 

surat tersebut. Saya telepon dr G sebagai penanggung jawab kompain dan 

diberikan keterangan bahwa kurirnya baru mau jalan ke rumah saya. Namun, 

sampai jam 4 sore saya tunggu dan ternyata belum ada juga yang datang ke rumah 

saya. Kembali saya telepon dr G dan dia mengatakan bahwa sudah dikirim dan 

ada tanda terima atas nama Rukiah. Ini benar-benar kebohongan RS yang 

keterlaluan sekali. Di rumah saya tidak ada nama Rukiah. Saya minta disebutkan 
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alamat jelas saya dan mencari datanya sulit sekali dan membutuhkan waktu yang 

lama. Logikanya dalam tanda terima tentunya ada alamat jelas surat tertujunya ke 

mana kan? Makanya saya sebut Manajemen Omni pembohong besar semua. Hati-

hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang. Terutama dr 

G dan Og, tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer, tidak 

sesuai dengan standard international yang RS ini cantum. Saya bilang ke dr G, 

akan datang ke Omni untuk mengambil surat tersebut dan ketika suami saya 

datang ke Omni hanya dititipkan ke resepsionis saja dan pas dibaca isi suratnya 

sungguh membuat sakit hati kami. Pihak manajemen hanya menyebutkan mohon 

maaf atas ketidaknyamanan kami dan tidak disebutkan mengenai kesalahan lab 

awal yang menyebutkan 27.000 dan dilakukan revisi 181.000 dan diberikan 

suntikan yang mengakibatkan kondisi kesehatan makin memburuk dari sebelum 

masuk ke RS Omni. Kenapa saya dan suami saya ngotot dengan surat tersebut? 

Karena saya ingin tahu bahwa sebenarnya hasil lab 27.000 itu benar ada atau fiktif 

saja supaya RS Omni mendapatkan pasien rawat inap. Dan setelah beberapa kali 

kami ditipu dengan janji maka sebenarnya adalah hasil lab saya 27.000 adalah 

fiktif dan yang sebenarnya saya tidak perlu rawat inap dan tidak perlu ada 

suntikan dan sesak napas dan kesehatan saya tidak makin parah karena bisa 

langsung tertangani dengan baik. Saya dirugikan secara kesehatan. Mungkin 

dikarenakan biaya RS ini dengan asuransi makanya RS ini seenaknya mengambil 

limit asuransi saya semaksimal mungkin. Tapi, RS ini tidak memperdulikan efek 

dari keserakahan ini. Sdr Og menyarankan saya bertemu dengan direktur 

operasional RS Omni (dr B). Namun, saya dan suami saya sudah terlalu lelah 
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mengikuti permainan kebohongan mereka dengan kondisi saya masih sakit dan 

dirawat di RS lain.  Syukur Alhamdulilah saya mulai membaik namun ada kondisi 

mata saya yang selaput atasnya robek dan terkena virus sehingga penglihatan saya 

tidak jelas dan apabila terkena sinar saya tidak tahan dan ini membutuhkan waktu 

yang cukup untuk menyembuhkan. Setiap kehidupan manusia pasti ada jalan 

hidup dan nasibnya masing-masing. Benar. Tapi, apabila nyawa manusia 

dipermainkan oleh sebuah RS yang dipercaya untuk menyembuhkan malah 

mempermainkan sungguh mengecewakan. Semoga Allah memberikan hati nurani 

ke Manajemen dan dokter RS Omni supaya diingatkan kembali bahwa mereka 

juga punya keluarga, anak, orang tua yang tentunya suatu saat juga sakit dan 

membutuhkan medis. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang saya alami di RS 

Omni ini. Saya sangat mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah 

karyawan atau dokter atau Manajemen RS Omni. Tolong sampaikan ke dr G, dr 

H, dr M, dan Og bahwa jangan sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi 

perusahaan Anda. Saya informasikan juga dr H praktek di RSCM juga. Saya tidak 

mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter 

ini.17 

Salam,  

Pr ita Mulyasar i 

Alam Sutera 

pr ita.mulyasar i@yahoo.com 

08151310060 

                                                           
17 www.detik.com 
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