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A. Latar Belakang Masalah  

Di era globalisasi dan perdagangan bebas pada saat ini, penegakan 

dan penciptaan hukum yang berwibawa harus mendapat perhatian penting, 

demi tercapainya tujuan negara. Karena globalisasi, yang pada umumnya 

diartikan sebagai terbukanya negara-negara di dunia ini bagi produk-produk 

yang datang dari negara manapun, mau tidak mau harus dihadapi. Kalau 

negara tidak mau ketinggalan dalam perkembangan dunia ini, maka harus 

siap menerimanya, sekalipun globalisasi ini risikonya besar, karena banyak 

yang perlu diubah atau disesuaikan di negara ini, yang mungkin berakibat 

buruk, juga menjadi suatu dilema. Mengingat bahwa Negara Indonesia 

merupakan negara berkembang dan globalisasi asalnya dari barat, sedangkan 

antara negara maju dan negara berkembang terdapat kesenjangan, maka tidak 

mustahil bahwa Negara lndonesia akan lebih berperan pasif sebagai penerima 

barang atau jasa dari pada sebagai pemberi dalam proses globalisasi ini. 

Dimungkinkan masuknya barang-barang dari dan ke negara manapun berarti 

bahwa semua elemen harus mampu dan berani bersaing, dengan perkataan 
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lain globalisasi berarti persaingan bebas. Dampaknya akan luas dan 

berpengaruh pada seluruh kehidupan hukum, ekonomi, sosial dan budaya, 

tidak terkecuali dalam bidang pelayanan jasa kesehatan (Sudikno 

Mertokusumo, http:sudiknoartikel.blogspot.com, 29 Oktober 2008, 11.00 

WIB). 

“Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam buku 
Triana Ohoiwutun yang berjudul Bunga Rampai Hukum Kedokteran 
menyatakan bahwa, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas 
yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, tujuannya untuk 
memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses 
guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam 
masyarakat” (Triana Ohoiwutun, 2007:2).  

Dalam suatu negara tidak hanya proses penegakan hukum yang 

penting, tetapi pembangunan nasional yang berdasarkan tujuan negara pun 

menjadi hal prioritas. Akibat yang ditimbulkan dari proses pembangunan 

dapat menciptakan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat 

juga menimbulkan perubahan kondisi sosial masyarakat. Tujuan Negara 

Indonesia tersebut dapat dilihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 alenia 4 yang berbunyi : “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. 

Namun demikian dalam hal mencapai tujuan yang suci dan mulia itu dalam 

kenyataannya tidak selalu berjalan dengan apa yang diharapkan, akan tetapi 

banyak hambatan di dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat.  

Kehidupan masyarakat harus dapat memenuhi seluruh kebutuhan 

hidup yang diperlukan, yaitu seperti kebutuhan akan pangan, sandang, dan 

kesehatan yang menjadi suatu hal yang penting untuk mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional tersebut, sehingga perlu dilakukan upaya secara 

berkelanjutan di segala bidang termasuk di bidang kesehatan. Upaya 

peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu 

usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Usaha tersebut meliputi peningkatan 
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kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik (Bahder. J. Nasution, 

2005:1). 

Kesehatan merupakan aspek yang penting di dalam kehidupan 

masyarakat. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan 

nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan 

nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya 

dari seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun 

pemerintah.  

Pengertian hukum kesehatan menurut Van der Mijn, adalah hukum 

yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan yang meliputi 

penerapan perangkat hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. 

Sementara itu, menurut Leenen, pengertian hukum kesehatan adalah 

keseluruhan aktifitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta 

studi ilmiahnya (Triana Ohoiwutun, 2007:3). 

Dikaitkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1992 tentang Kesehatan, menurut Hermien Hadiati Koeswadji pengertian 

hukum kesehatan ialah sekelompok peraturan hukum yang mengatur 

perawatan pelayanan kesehatan. Berarti di Indonesia mengenai hukum 

kesehatan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1992 tentang Kesehatan, yaitu bersumber pada peraturan hukum tertulis yang 

dibuat oleh lembaga negara berwenang. Ketentuan tersebut karena sumber 

hukum di Indonesia juga dapat diketemukan dalam aturan hukum kebiasaan 

yang tidak tertulis, yurisprudensi tetap, dan doktrin atau ajaran ilmu 

pengetahuan. Dengan demikian, pengertian dari hukum kesehatan di 
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Indonesia adalah hukum yang bersumber dari hukum tertulis berkaitan 

dengan perawatan pelayanan kesehatan yang mengacu pada Undang-Undang 

Kesehatan.  

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan merupakan salah satu wujud dari Negara Indonesia dalam 

memberikan pengaturan di bidang kesehatan. Di dalam Undang-Undang 

Kesehatan ini dijelaskan juga mengenai kedudukan dan hubungan hukum 

yang timbul antara dokter dengan pasien yang melakukan penyembuhan 

penyakit. Menurut Pasal 50 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, 

Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan 

kesehatan sesuai dengan bidang keahlian atau kewenangan tenaga kesehatan 

yang bersangkutan. Dan tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya 

berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien, 

dimana tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang 

dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan.  

 “Pengertian hukum kedokteran menurut Wila Chandrawila 
Supriadi dalam buku Triana Ohoiwutun yang berjudul Bunga Rampai Hukum 
Kedokteran menyatakan bahwa, hukum kedokteran (bagian dari hukum 
kesehatan) adalah kumpulan peraturan yang mengatur kesehatan individu, 
termasuk pengaturan tentang hubungan rumah sakit dengan dokter, rumah 
sakit dengan pasien, dan dokter dengan pasien” (Triana Ohoiwutun, 2007:5).  

Hukum kedokteran adalah merupakan bagian dari hukum 

kesehatan yang menyangkut pelayanan medis atau praktek yang dilakukan 

oleh dokter kepada pasien. Bidang pembahasan hukum kedokteran antara lain 

meliputi hak dan kewajiban pasien serta dokter, hubungan antara dokter 

dengan rumah sakit, persetujuan tindakan medis, eutanasia, inseminasi 

buatan, perjanjian terapeutik, malpraktek, dan sebagainya. Dengan demikian, 

apabila mengacu pada peraturan yang berhubungan dengan praktek 

kedokteran di Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktek Kedokteran merupakan salah satu sumber hukum dari hukum 

kedokteran (Triana Ohoiwutun, 2007:5).  
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Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban dari dokter atau 

dokter gigi dan pasien dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran tersebut, 

seperti yang dijabarkan dalam Pasal 50 sampai 53 Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Sehingga dengan diterbitkannya 

juga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, 

diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada 

penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi. Karena praktek 

kedokteran adalah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter 

dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan yang 

memerlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktek kedokteran.  

Melalui media internet penulis memperoleh data yaitu, menurut 

Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), 

Marius Widjajarta, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2004 tentang praktek kedokteran memiliki korelasi dengan Undang Undang 

No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen bukan hanya 

mereka yang mengkonsumsi barang, tetapi juga mendapatkan jasa dari 

profesi tertentu, termasuk dokter. Konsumen mempunyai sejumlah hak dan 

kewajiban (Marius Widjajarta, http:www.hukumonline.com, 03 Desember 

2008, 13.00 WIB).  

Dalam praktek kedokteran, pasien adalah konsumen suatu jasa 

yang diberikan oleh dokter. Dalam hubungan itu, pasien berhak mendapatkan 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa yang dimanfaatkan. 

Sebaliknya, dokter sebagai pelaku usaha dalam pelayanan jasa berkewajiban 

memenuhi hak tersebut antara lain mencantumkan papan nama di tempat 

praktek sehingga jelas identitas dokter yang menangani pasien (Marius 

Widjajarta, http:hukumonline.com, 03 Desember 2008, 13.00 WIB).  

Hubungan hukum antara tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha 

jasa di bidang pelayanan kesehatan dengan masyarakat sebagai pemakai jasa 

pelayanan kesehatan menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas setelah 
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berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Hal ini dikarenakan, dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen memberikan pengaturan tentang hak dan kewajiban yang berlaku 

baik bagi pelaku usaha jasa maupun bagi pemakai jasa, sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 4 sampai 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 

Sehingga, perlu dilakukan suatu pengkajian terhadap hak-hak dan kewajiban 

yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemakai jasa di bidang kesehatan, 

karena sifat hubungan tersebut adalah khusus dan administratif serta tidak 

dapat diketahui oleh masyarakat umum.  

Dalam menjalankan profesi praktek kedokteran, terdapat hal yang 

tidak disadari oleh dokter sebagai pelaku usaha jasa, bahwa pada saat 

menerima pasien sebagai pemakai jasa untuk mengatasi masalah kesehatan 

baik dalam upaya penyembuhan penyakit (kuratif), pencegahan penyakit 

(preventif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dan peningkatan kesehatan 

(promotif), sebetulnya telah terjadi suatu transaksi atau persetujuan antara dua 

pihak di bidang kesehatan. Selama ini para dokter menganggap bahwa pada 

waktu menerima pasien sebetulnya telah terjadi perjanjian. Karena, dokter 

dalam memberikan bantuan pengobatan atau penyembuhan kepada pasien 

tidak pernah membuat suatu perjanjian tertulis sebelum dilakukan tindakan, 

kecuali persetujuan yang diperlukan dokter di rumah sakit sebelum 

melakukan tindakan operasi bedah (Bahder. J. Nasution, 2005:1-2).  

Keadaan seperti itulah yang saat ini harus diketahui dan dimengerti 

oleh dokter dan juga pasien, bahwa memang terdapat landasan hukum yang 

mengatur tentang hubungan antara para pihak yang telah sepakat untuk 

mencapai suatu tujuan. Dalam bidang kedoteran, hubungan ini terjalin dalam 

bidang jasa yang disebut sebagai transaksi terapeutik.  

Perjanjian atau transaksi atau persetujuan adalah hubungan timbal 

balik yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan 

suatu hal. Perjanjian terapeutik terjadi antara dokter dengan pasien yang 
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berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban pada kedua belah pihak ( Triana 

Ohoiwutun, 2007:8 ). Perjanjian terapeutik timbul ketika pasien atau pihak 

keluarga pasien setuju untuk dilakukannya tindakan medis, dan sejak itu 

muncullah hak dan kewajiban dokter dan pasien yang sifatnya mengikat 

dalam pelayanan medis.  

Oleh karena itu, perlu diberikannya hak-hak tertentu untuk 

menghindari adanya kerugian yang diderita oleh pihak konsumen. Pengertian 

dari hak itu sendiri adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang 

merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan 

legalitas. Hak-hak pasien selaku konsumen pemakai jasa pelayanan kesehatan 

pada prinsipnya tidak terlepas pula dengan hak asasi manusia. Hak asasi 

manusia tidak tanpa batas dan merupakan kewajiban setiap negara untuk 

menentukan batas-batas kemerdekaan yang dapat dilaksanakan dan dilindungi 

dengan mengutamakan kepentingan umum.  

 Penulis memilih Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten sebagai lokasi penelitian karena RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten adalah salah satu rumah sakit yang kedudukannya berada 

langsung dibawah kewenangan Pemerintah Pusat melalui Departemen 

Kesehatan RI, dimana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 

273/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan 

RI Nomor :  756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 menetapkan 

bahwa RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dijadikan sebagai Rumah Sakit 

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Dengan 

kedudukan dari RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai Badan 

Layanan Umum (BLU), maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor : 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, 

Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, dalam Pasal 2 ayat (4) 

dijelaskan bahwa kemampuan pendapatan yang akan diterima oleh instansi 

BLU ialah terdiri dari :  
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1. Pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada 

masyarakat. 

2. Hibah tidak terikat dan/ atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat 

atau badan lain. 

3. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya. 

4. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN. 

Kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa, 

pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada 

masyarakat, hibah tidak terikat, serta hasil kerja sama BLU dengan pihak lain 

dan/ atau hasil usaha lainnya dapat dikelola langsung untuk membiayai 

belanja operasional BLU. Oleh karena itu, RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten adalah merupakan suatu pelaku usaha dalam jasa pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi, 

karena sumber pendapatan yang berada di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten sebagai instansi BLU tidak hanya bersumber pada anggaran APBN 

saja, akan tetapi anggaran APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat 

digunakan hanya untuk pemenuhan pembayaran gaji seluruh pegawai rumah 

sakit, sedangkan untuk seluruh biaya operasional maupun sarana dan 

prasarana rumah sakit diperoleh secara mandiri yang didapat dari biaya jasa 

layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat, hasil kerja 

sama dengan pihak lain, dan hasil keuntungan yang didapat. Sehingga sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 66/PMK.02/2006 

tersebut, RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam memberikan 

pelayanan jasa kesehatan tetap bersifat sosial kepada masyarakat, tetapi juga 

mencari keuntungan yang didapat untuk pemenuhan biaya operasional 

maupun sarana dan prasarana rumah sakit agar dapat lebih baik dan maju. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan hukum yang berkaitan 

dengan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien ditinjau dari 

perlindungan konsumen, dengan mengambil judul :  
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“TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK KONSUMEN DALAM 

PERJANJIAN TERAPEUTIK DI RSUP DR. SOERADJI 

TIRTONEGORO KLATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah pengaturan hak-hak konsumen dalam perjanjian terapeutik 

di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ? 

2. Apakah pelaksanaan perjanjian terapeutik di RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten telah sesuai dan dapat melindungi hak-hak konsumen 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ?  

C. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan suatu kegiatan penelitian terdapat suatu tujuan 

untuk memecahkan masalah, hal ini dimaksudkan untuk memberi arahan 

yang jelas agar dalam proses penelitian tersebut sesuai dengan maksud dari 

penelitian yang dikehendaki.  

Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaturan hak-hak konsumen yang terdapat dalam 

perjanjian terapeutik di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.  

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian terapeutik di RSUP Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten telah sesuai dan dapat melindungi hak-hak 

konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen.  

D. Manfaat Penelitian 
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Menghasilkan penelitian sama pentingnya apabila pemahamannya 

dapat dimanfaatkan bukan saja untuk peningkatan ilmu pengetahuan tetapi 

juga untuk memperbaiki kondisi dalam kehidupan masyarakat. Adapun 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, juga di bidang Hukum 

Administrasi Negara dan Hukum Perlindungan Konsumen pada 

khususnya.  

b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah literatur dan bahan 

ilmiah untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi peneliti, bagi pakar kesehatan khususnya dokter selaku 

pelaku usaha jasa di bidang pelayanan kesehatan, dan bagi pasien 

selaku pemakai jasa pelayanan kesehatan dalam meningkatkan 

pelayanan medis.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

seluruh masyarakat mengenai hubungan hukum antara dokter dengan 

pasien dan juga untuk menjawab semua permasalahan dalam rumusan 

masalah.  

E. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud, 2006:35).  

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu 

hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu 

penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang dicapai 

adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu 

yang ada (Peter Mahmud, 2006:41).  
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut : 

1.  Jenis Penelitian  

 Berdasarkan penulisan judul dan rumusan masalah, penelitian ini 

termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 

2006:52). Bahan-bahan yang telah diperoleh tersebut disusun secara 

sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam 

hubungannya dengan masalah yang diteliti.  

Berkaitan dengan pengertian mengenai jenis penelitian di atas, 

maka penulis akan memaparkan tinjauan tentang hak-hak konsumen 

dalam perjanjian terapeutik di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu 

penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin 

tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang diteliti (Soerjono 

Soekanto, 2006:10).  

Dari pengertian tersebut, dalam penelitian ini peneliti berusaha 

menggambarkan dan menjelaskan dari keadaan yang terjadi pada suatu 

obyek penelitian secara lengkap. Sedangkan yang diteliti ialah mengenai 

gejala perilaku manusia yaitu pelaksanaan perjanjian terapeutik di rumah 

sakit, yang dalam penulisan ini penulis mengambil obyek perlindungan 

konsumen terhadap hak-hak konsumen dalam perjanjian terapeutik di 

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

3.   Lokasi Penelitian  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



12 

 

Lokasi penelitian yang dipakai dalam penulisan hukum ini meliputi 

ruang kepustakaan yang menyediakan data-data yang diperlukan, yaitu 

antara lain : 

a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 

b. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

Penulis memilih salah satu lokasi penelitian di RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten karena dapat diperoleh keterangan lebih akurat dan 

informasi secara terbuka dari pihak rumah sakit untuk dapat dilakukan 

penelitian oleh setiap peneliti, dan juga terdapat contoh kasus-kasus di 

rumah sakit yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. 

Sehingga dapat mempermudah dalam  penulisan hukum ini.  

4.  Jenis Data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder.  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-

fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui beberapa dokumen 

resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, makalah, bahan-bahan 

kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya 

dengan permasalahan yang diteliti.  

5.  Sumber Data  

 Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber 

data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak 

secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, 

peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil 

penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer (Soerjono 

Soekanto, 2006:12). Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah :  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
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1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.  

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.  

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran.  

4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 

tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent). 

5) Formulir Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent). 

6) Formulir Penolakan Tindakan Medik. 

7) Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan 

perjanjian terapeutik. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-

undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu 

kamus hukum, internet dan lain-lainnya. 

6.  Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dibutuhkan untuk memperoleh data yang 

akurat dalam permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut :  

a. Studi Pustaka  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan 

mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang di dapat di rumah 

sakit yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun pustaka 

yang menjadi acuan antara lain formulir perjanjian terapeutik 

(Informed Consent), buku-buku, perundang-undangan, maupun 
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dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini. 

b. Wawancara  

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan interview atau 

tanya jawab secara langsung dengan responden yang berhubungan 

dengan obyek penelitian. Dalam hal ini responden yang akan di 

interview adalah Kepala Komite Etik dan Hukum dan Kepala Bidang 

Pelayanan Medis RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten guna 

mempermudah dan memperjelas informasi yang telah diperoleh dari 

studi kepustakaan dalam penelitian. 

7. Teknik Analisis Data 

Penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah menggunakan 

pendekatan silogisme deduksi atau umum-khusus dengan metode 

interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan 

dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-

undang lain atau keseluruhan sistem hukum (Sudikno, 2007:58). Metode 

deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor 

yang diajukan premis minor, dan dari kedua premis tersebut kemudian 

ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud, 2006:47).  

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang 

hal-hal yang akan diuraikan dalam penulisan hukum ini, maka penulis akan 

memberikan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini 

terdiri dari IV Bab, beberapa sub bab dan termasuk pula daftar kepustakaan 

dan lampiran. Maka penulis menyajikan sistematika penulisan hukum dalam 

penelitian ini sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi alasan pemilihan judul, permasalahan 

yang menjadi dasar penulisan hukum, tujuan dan manfaat 
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penelitian hukum ini serta sistematika penulisan hukum. Dalam 

alasan pemilihan judul diuraikan tentang hal-hal yang menjadi 

alasan dilakukannya penelitian yaitu tentang hak-hak konsumen 

dalam perjanjian terapeutik di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Kemudian untuk menjaga agar penelitian 

tidak terjadi penyimpangan dalam mengumpulkan data dan 

ketidakjelasan dalam pembahasannya, maka penelitian dibatasi 

pada pokok-pokok permasalahan dalam perumusan masalah. 

Pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi, 

Bagaimanakah pengaturan hak-hak konsumen dalam perjanjian 

terapeutik di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dan Apakah 

pelaksanaan perjanjian terapeutik di RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten telah sesuai dan dapat melindungi hak-hak 

konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. 

Dalam penulisan hukum ini penulis juga memerlukan data-

data yang diperlukan agar hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan. Untuk itu penulis menggunakan metode 

penelitian tertentu agar data yang diperoleh memiliki validitas dan 

hasil yang baik. Metode penelitian yang dimaksud mencakup jenis 

penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan 

hukum yang menjabarkan secara garis besar atau gambaran 

menyeluruh tentang hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan 

hukum ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan 

dengan masalah yang diteliti yang dapat memberikan kerangka 

teori serta uraian mengenai kerangka pemikiran, yaitu antara lain : 
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A. Kerangka Teori  

1. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Hukum 

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Terapeutik 

4. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 

B. Kerangka Pemikiran 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Dalam bab ini akan memaparkan dan menjawab mengenai 

permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu mengenai :  

A. Pengaturan hak-hak konsumen yang terdapat dalam perjanjian 

terapeutik di Rumah Sakit RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten. 

B. Apakah pelaksanaan perjanjian terapeutik di Rumah Sakit 

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten telah sesuai dan dapat 

melindungi hak-hak konsumen ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  

BAB IV : PENUTUP  

 Dalam bab ini menguraikan mengenai simpulan dari 

jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-

saran mengenai permasalahan yang diteliti.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  
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