
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1.  Perlindungan Hukum dan Tenaga Kesehatan 

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak 

yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.5 Maka setiap perbuatan yang 

dilakukan berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku akan mendapatkan 

perlindungan hukum. 

Tenaga kesehatan merupakan faktor utama didalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat, upaya yang dilakukan demi tercapainya tujuan pembangunan 

kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang. Sebagai bagian utama pemberi pelayanan kesehatan, eksistensi, 

fungsi, dan tanggung jawab tenaga kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan 

pembangunan kesehatan serta terlindungi baik bagi tenaga kesehatan itu sendiri 

maupun bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan. Bidan dan dokter 

sebagai bagian tenaga kesehatan yang bertugas untuk memberi pelayanan kesehatan 

dan pelayanan KB kepada masyarakat, tentu tidak lepas dari pola hubungan sebagai 
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tenaga kesehatan dan  klien. Bidan dan dokter merupakan tenaga professional di 

bidang kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

 Dalam penyelenggaraan pelayana kesehatan dalam hal ini khususnya pelayanan 

Keluarga Berencana (KB) rekam medis sangat dibutuhkan karena berdampak 

terhadap mutu kualitas pelayanan yang diberikan suatu sarana kesehatan. Menurut 

Pasal 1 butir a: Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 749/MENKES/PER/XII/1989 

tentang Rekam Medis/Medical Record adalah suatu berkas yang berisi catatan dan 

dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan 

lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.6   

Manfaat dan tujuan pembuatan Rekam Medis  yaitu : 

1. Aspek hukum, Suatu berkas rekam medis memiliki nilai hukum karena isinya 

berkaitan dengan masalah adanya kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam 

rangka usaha penegakan hukum sreta penyediaan bahan bukti untuk penegakan 

keadilan. 

2. Aspek medis, Suatu berkas medis yang berisikan catatan yang dipergunakan 

sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan 

kepada pasien. 

3. Aspek administrasi, Suatu berkas rekam medis yang isinya mengenai tindakan 

berdasarkan wewenang dan tanggug jawab sebagai tenaga kesehatan demi 

tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal. 
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4. Aspek penelitian, karena isinya menyangkut data/informasi yang dapat digunakan 

dalam penelitian serta berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dibidang 

kesehatan. 

5. Aspek dokumentasi, karena isinya harus didokumentasikan dan dipakai sebagai 

bahan pertanggung jawaban serta laporan pada suatu sarana pelayanan kesehatan. 

Dalam pelayanan keluarga berencana selain pengisian kartu status peserta KB, 

pemeriksaan kesehatan, ada juga pengisian lembar persetujuan tindakan medik  

(Informed Consent) ini penting dilaksanakan dalam pelayanan keluarga berencana 

sebagai dasar hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya.  

Informed consent yaitu persetujuan tindakan medis antara tenaga kesehatan dan 

pasien setelah mendapat penjelasan mengenai tindakan medis yang akan di lakukan.7 

Jika calon akseptor memilih salah satu jenis alat kontrasepsi yang memerlukan 

tindakan medis, Surat Persetujuan Tindakan Medis (informed consent) perlu dibuat. 

tindakan medis yang mengandung resiko harus mendapat persetujuan tertulis yang 

ditanda tangani oleh klien dalam keadaan sadar dan sehat mental.8 

Pentingnya informed consent ini karena dapat memberikan manfaat bagi calon 

akseptor KB  dan tenaga kesehatan : 

1. Melindungi pasien terhadap hal tak terduga yang mungkin akan terjadi setelah 

tindakan medis dilakukan. 
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2. Memberi perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan dalam melakukan 

tugasnya. Terhadap kemungkinan adanya tuntutan dari pasien apabila terjadi 

sesuatu yang tidak terduga yang terjadi setelah tindakan medis dilakukan. 

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan profesinya : 

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. 

Untuk mengatur praktik kedokteran dengan tujuan agar memberikan perlindungan, 

kepada pasien, meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian 

hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Undang-Undang ini secara 

sistematika terdiri dari 22 Bab  dan 88 Pasal. Undang-Undang ini merupakan 

petunjuk dan pedoman yang harus ditaati oleh tenaga kesehatan dalam 

melaksanakan tugas sesuai profesinya. 

2. Permenkes Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis. 

Pada Pasal 1 dinyatakan bahwa persetujuan tindakan medis yaitu persetujuan yang 

diberikan oleh pasien atau keluarga setelah mendapat penjelasan secara 

menyeluruh sehubungan tindakan yang akan dilakukan pada pasien. 

3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Berfungsi sebagai perlindungan hukum yang mengarah pada tanggung jawab 

pemerintah pusat dan menentukan apa yang diharapkan pemerintah pusat dari 

pemerintah daerah. Undang-Undang no.36 tahun 2009 terdiri dari 22 bab dan 205 

pasal. Dari 22 bab tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga 

kesehatan pada bab V tentang sumber daya bidang kesehatan terdapat dalam Pasal 



23 ayat (3) yang berbunyi : “Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

tenaga medis wajib memiliki izin dari pemerintah” 

Dari pasal 23 diatas jelaslah bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan 

kesehatan serta tugasnya, tenaga kesehatan harus memiliki izin baik berupa surat 

izin kerja (SIK) dan surat izin praktek (SIP) dari pemerintah.  

Pasal 27 ayat (1) menyatakan Tenaga kesehatan mempunyai hak memperoleh 

imbalan dan perlindungan hukum dalam melakukan tugas sesuai dengan 

profesinya. Sedangkan dalamPasal 27 (2) menyebutkan Tenaga kesehatan dalam 

melakukan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan serta 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.  

Penjelasan dari Pasal 27 diatas, tenaga kesehatan berhak memperoleh 

perlindungan hukum apabila pasien selaku konsumen kesehatan menuduh/ 

merugikan tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan sudah melakukan tugas 

sesuai keahliannya serta kewajiban mengembangkan dan meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan di maksudkan agar tenaga kesehatan yang 

bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

4. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010. 

 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga 

Sejahtera Di Kabupaten Dan Kota. 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/per/x/2010. 

 Tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, berdasarkan Permenkes ini ada    

beberapa pengetahuan yang perlu diketahui : 



a. Bidan yaitu seorang perempuan yang telah lulus sekolah pendidikan 

kebidanan serta telah  terregistrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b. Fasilitas pelayanan kesehatan yaitu suatu tempat yang dipergunakan untuk 

melakukan pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif, prefentif , kuratif 

dan rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah. 

c. Surat Tanda Registrasi/STR yaitu suatu bukti tertulis yang diberikan oleh 

pemerintah kepada tenaga kesehatan. 

d. Surat Izin Kerja Bidan yaitu suatu bukti tertulis yang diberikan kepada 

seorang bidan yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja dipelayanan 

kesehatan. 

e. Surat Izin Praktek bidan yaitu merupakan suatu bukti tertulis sebagai syarat 

untuk membuat praktek mandiri 

f. Standar yaitu pedoman yang harus digunakan dalam menjalankan profesi 

sesuai sandar profesi dan standar operasional prosedur. 

6. Undang-Undang no. 36 tahun 2014 Tentang tenaga kesehatan  

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa 

pembukaan UUD 1945 mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus 

merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 



kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu wujud 

memajukan kesejahteraan umum adalah pembangunan kesehatan yang ditujukan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai 

investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif. 

2.2. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)  

Pelayanan Keluarga Berencana  yaitu suatu cara pemberian layanan kepada calon 

akseptor KB berupa pemberian informasi tentang alat atau obat kontrasepsi yang akan 

diberikan serta pemasangan alat kontrasepsi sesuai jenis alat kontrasepsi yang dipilih 

oleh akseptor untuk mencegah kehamilan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. 

Akseptor KB adalah suami atau istri dari pasangan usia subur (PUS)  yang 

menggunakan salah satu alat atau obat kontrasepsi.9 

Sebelum memberikan pelayanan KB, petugas kesehatan melakukan konseling dahulu 

Informasi yang disampaikan banyak macamnya tergantung dari tingkat pengetahuan 

dan minat calon peserta. Konseling yaitu suatu cara pemberian informasi dari seorang 

ahli kepada individu (konselor dan klien) yang bertujuan untuk membantu klien 

dalam mengambil keputusan.10 

 

Untuk pelayanan Keluarga Berencana (KB)  informasi yang dimaksud meliputi : 

1. Metode KB yang tersedia 
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2. Cara kerja setiap metode KB 

3. Proses pemasangan dan cara menggunakannya 

4. Lama pemakaian serta efektifitas 

5. Akibat sampingan dan komplikasi serta pengobatannya 

6. Cara pencabutan atau berhenti dari suatu metode 

7. Keuntungan dan kerugian dari setiap metode 

PUS (Pasangan Usia Subur) adalah pasangan suami isteri  yang berada dalam suatu 

ikatan perkawinan yang sah yang umur istrinya antara 15 s/d 49 tahun.11 

Sehingga calon akseptor dapat menentukan jenis alat kontrasepsi mana yang akan di 

pilih. Kemudian petugas kesehatan melakukan pengisian kartu status peserta KB 

terlebih dahulu kepada calon akseptor untuk mencatat identitas calon akseptor, serta 

melakukan pemeriksaan tekanan darah, penimbangan berat badan,pemeriksaan gula 

darah utuk metode MOP (metode operasi pria) serta mengajukan beberapa pertanyaan 

mengenai kondisi kesehatan calon akseptor saat ini. 

Dalam hal ini sangat penting kejujuran calon akseptor dalam menjawab pertanyaan 

dari petugas kesehatan karena akan berkaitan dengan kondisi pasien diwaktu yang 

akan datang setelah pemakaian alat kontrasepsi. 

Setelah itu petugas kesehatan juga melakukan persetujuan tindakan medik (informed 

consent) sebelum melakukan tindakan medis sesuai jenis kontrasepsi yang dipilih 

oleh calon akseptor. Didalam lembar persetujuan tersebut berisikan tanda tangan 
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calon akseptor, suami/istri calon akseptor sebagai bukti persetujuan tindakan medis 

yang akan dilakukan dan tanda tangan dokter/bidan/perawat pemberi konseling dan 

tanda tangan dokter/bidan yang melakukan tindakan. 

Tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan Keluarga Berencana (KB) sangat 

penting membuat Informed consent sebelum melakukan tindakan medik. Setiap 

tindakan medis yang mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh harus membuat 

informed consent sebagai salah satu perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan 

dalam melakukan tugasnya. 

2.3.    Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB  

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  memiliki tugas pokok 

menyusun serta melakukan kebijakan tehnis operasional di bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana.12 

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana melaksanakan fungsinya : 

1. Perumusan strategi teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyuluhan dan penggerakan; 

2. Implementasi  norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian 

penduduk, keluarga berencana, ketahanan serta kesejahteraan keluarga, 

penyuluhan dan penggerakan. 
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3. Ikut serta membantu dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang 

pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan serta kesejahteraan 

keluarga, penyuluhan dan penggerakan. 

4. Melakukan pembinaan serta berperan serta aktif dalam pelaksanaan tugas dibidang 

pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga, penyuluhan dan penggerakan. 

5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pada bidang pengendalian penduduk, 

keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyuluhan dan 

penggerakan. 

6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan, perencanaan, umum dan kepegawaian, 

keuangan dan sarana 

7. Penyelenggaraan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


