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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Human Immunodefficiency Virus (HIV) adalah virus penyebab 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) yang menyerang sistem 

kekebalan tubuh sehingga pengidap akan rentan terhadap penyakit lain. HIV-

AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan 

perhatian yang sangat serius. Hal ini dikarenakan jumlah kasus AIDS yang 

dilaporkan setiap tahunnya meningkat secara signifikan. Kasus HIV-AIDS 

merupakan fenomena gunung es, dimana jumlah yang dilaporkan jauh lebih 

sedikit dibandingkan dengan jumlah yang sebenarnya (KPA, 2014). 

AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1981. Saat ini masalah 

HIV-AIDS telah berkembang menjadi masalah kesehatan global. Kurang 

lebih 60 juta orang telah terinfeksi HIV dan 25 juta telah meninggal karena 

AIDS. Di Asia sekitar 4,9 juta orang yang terinfeksi HIV, 440 ribu 

diantaranya merupakan infeksi baru dan telah menyebabkan kematian pada 

300 ribu orang di tahun 2007 (KPA, 2010). Di Indonesia sampai dengan Juni 

2012 kumulatif kasus AIDS yang telah terlaporkan ke Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia sebanyak 32.103 kasus tersebar di 33 Propinsi di 

Indonesia (Dinkes Bali, 2013). 

Kasus AIDS di Indonesia pertama kali dilaporkan tahun 1987 di Bali 

dan pada tahun 1993 pertama kali ditemukan penderita HIV positif di 



2 
 

Yogyakarta. Jumlah kumulatif kasus HIV-AIDS di Yogyakarta sampai bulan 

Desember 2010 berjumlah 505 pasien kasus AIDS dengan jumlah kematian 

108 pasien (Ditjen PPM & PL, Depkes RI, 2011). Berdasarkan data terakhir 

dari Dinas Kesehatan Yogyakarta tercatat pasien HIV-AIDS mulai tahun 

1993 - 2013 yang dilaporkan sekitar 1.426 orang yang HIV positif dan 1.016 

orang yang AIDS, dengan jumlah kasus yang sudah meninggal sebanyak 225 

orang (Dinkes Yogyakarta, 2013). 

Stigma dan diskriminasi yang berkaitan dengan HIV merupakan 

masalah di seluruh dunia karena menciptakan hambatan utama dalam 

pencegahan infeksi dan pengobatan yang memadai. Stigmatisasi yang terkait 

dengan AIDS diperkuat oleh banyak faktor antara lain kurangnya pemahaman 

terhadap penyakit, kesalahpahaman tentang bagaimana HIV ditularkan, 

kurangnya akses terhadap pengobatan, media yang tidak bertanggung jawab 

dalam melaporkan epidemi, pemahaman tentang AIDS yang tidak dapat 

diobati, dan prasangka serta ketakutan berkaitan dengan sejumlah isu sensitif 

secara seksual termasuk seksualitas, penyakit dan kematian serta narkoba 

(Meiberg et al., 2008) 

Salah satu bahaya stigmatisasi HIV adalah bahwa kekhawatiran yang 

terkait dapat memotivasi penolakan dan merahasiakan serta melanjutkan 

perilaku berisiko. Pada tatanan individu kekhawatiran stigmatisasi dapat 

menjadi hambatan untuk mencari pengobatan dan perawatan. Stigmatisasi 

harus dipahami dalam rangka untuk meningkatkan pemanfaatan pelayanan 

kesehatan. Mengingat pentingnya implikasi status HIV pada perilaku 
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pencarian pengobatan, mengurangi stigmatisasi terkait HIV adalah prioritas 

kesehatan masyarakat yang mendesak (Lieber et al, 2013). 

Untuk menekan jumlah kematian dan menjaga kesehatan penderita 

maka didirikan klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) (Pearce, 

2009). Voluntary Counseling and Testing (VCT) merupakan pintu masuk 

penting untuk pencegahan dan perawatan HIV. Proses konseling pra dan post 

testing, dan testing HIV secara sukarela yang bersifat confidensial dan secara 

lebih dini membantu orang mengetahui status HIV. Voluntary Counseling 

and Testing (VCT) dapat memberikan keuntungan bagi klien dengan hasil tes 

positif maupun negatif dengan fokus pemberian dukungan terapi Anti 

Retroviral (ARV). Selain itu, Voluntary Counseling and Testing (VCT) dapat 

membantu mengurangi stigma pada individu karena adanya informasi yang 

lengkap mengenai HIV-AIDS dan dapat memudahkan akses ke berbagai 

layanan kesehatan maupun layanan psikososial yang dibutuhkan klien (KPA, 

2010). 

Alemie and Balcha (2012) entry point yang diakui secara 

internasional sebagai strategi yang efektif untuk pencegahan dan perawatan 

HIV dan AIDS. Status HIV yang diketahui lebih dini memungkinkan 

pemanfaatan layanan-layanan terkait dengan pencegahan perawatan, 

dukungan, dan pengobatan (Lieber et al., 2013). 

Memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi 

yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia berhak atas taraf 

kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri 
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dan keluarganya. Pemberian pelayanan kesehatan harus diwujudkan 

sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) menyebutkan “Setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan” (Dinkes Yogyakarta, 2013). 

Rumah sakit merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan 

kesehatan. Salah satu kewajiban rumah sakit adalah memberi pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi dan efektif dengan 

mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah 

sakit. selain itu rumah sakit berkewajiban untuk menghormati serta 

melindungi hak-hak pasien. Hak-hak pasien tersebut antara lain yaitu 

memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, tanpa 

diskriminasi, serta memungkinkan pasien untuk menggugat dan menuntut 

rumah sakit apabila rumah sakit memberikan pelayanan tidak sesuai dengan 

standar baik secara perdata maupun pidana (Carr and Gramling, 2013). 

Rumah sakit mempunyai peran penting dalam menangani penyakit 

menular dalam suatu masyarakat. HIV/AIDS adalah salah satu contoh 

penyakit menular yang memerlukan penanganan khusus. AIDS (Acquired 

Immunodeficiency Syndrome) dapat diartikan sebagai kumpulan gejala atau 

penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh akibat infeksi 

oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang termasuk famili 

retroviridae. AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. Istilah pasien 
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AIDS tidak dianjurkan dan istilah ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) lebih 

dianjurkan agar pasien AIDS diperlakukan lebih manusiawi, sebagai subjek 

dan tidak dianggap sekedar objek, sebagai pasien. Rumah sakit menganggap 

kasus HIV dan AIDS sangat kompleks dan problematik karena bukan hanya 

dengan satu dokter dengan spesialis tertentu yang diperlukan untuk merawat 

pasien HIV dan AIDS tetapi banyak memerlukan spesialis. Beberapa dokter 

ataupun profesi kesehatan lainnya masih merasa takut dalam menangani 

pasien AIDS, dengan alasan AIDS adalah penyakit yang mematikan yang 

menyerang ketahanan tubuh dan masih belum ada obat yang benar-benar 

dapat mematikan virus ini. Stigmatisasi dan diskriminasi pada pasien HIV 

dan AIDS seharusnya dapat dihilangkan jika para profesional tahu lebih 

dalam bagaimana cara penularan dan penyakit ini tidak menular hanya 

dengan berjabat tangan atau hanya dengan berbincang-bincang (Carr and 

Gramling, 2013). 

Salah satu kasus penolakan memberikan perawatan yang dilakukan 

rumah sakit terhadap pasien HIV/AIDS adalah Rumah Sakit yang berada di 

Provinsi Jawa Barat. Rumah Sakit Ciamis telah menolak memberikan 

perawatan kepada seorang ibu yang akan melakukan persalinan. Rumah Sakit 

tidak bisa melayani ibu hamil pengidap HIV. Rumah sakit telah melakukan 

diskriminasi terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan. Alasan bagi 

rumah sakit pemerintah tersebut menolak pasien HIV/AIDS tersebut karena 

terkendala fasilitas. Namun tahun 2013 juga pernah ada kasus serupa, akan 

tetapi hal itu tidak menjadikan pelajaran baru Rumah Sakit . Apabila alasan 
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fasilitas, mengapa rumah sakit tidak dipersiapkan sejak jauh hari, karena 

persoalan penyakit yang menyerang kekebalan tubuh sudah ada sejak lama. 

Apabila karena takut tertular, bukan alasan yang kuat, karena rumah sakit 

sudah mendapat pelatihan cara penanganan pasien pengidap HIV/AIDS 

(Lieber et al., 2013). 

Penolakan pemberian pelayanan kesehatan oleh rumah sakit 

menimbulkan opini dari pihak lain bahwa keterbatasan yang dimiliki oleh 

rumah sakit hanya alasan semata, rumah sakit dianggap diskriminatif 

terhadap pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) (Lieber et al., 2013). 

Menurut Pandangan Islam, HIV/AIDS merupakan penyakit menular 

yang sangat berbahaya dan membahayakan, dapat mengancam eksistensi 

manusia, dan dapat menimpa siapa pun tanpa memandang jenis, umur, 

profesi, dan strata sosial. Karenanya, HIV/AIDS dinilai sebagai al-Dlaar al-

‘Amm (bahaya global). Dalam pandangan Islam, apa hakikat penimpaan 

HIV/AIDS yang banyak diderita orang, merupakan musibah atau cobaan? 

Jawabannya ada dua kemungkinan, yaitu: 

1. Sebagai azab dan kutukan Allah atas manusia karena perbuatan 

dosa mereka. 

2. Sebagai cobaan Allah atas kadar kualitas keimanan mereka. 

(Zuhroni, 2010). 

Penyakit HIV-AIDS yang sangat ditakuti oleh masyarakat, bukanlah 

merupakan penyakit "Kutukan Tuhan" sebagaimana pandangan sebagaian 
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masyarakat. Melainkan penyakit biasa sebagaimana penyakit-penyakit 

lainnya (Syarifudin Amir, 2014). 

Penyakit HIV-AIDS diatas lebih banyak ditakuti oleh masyarakat 

karena hingga saat  ini penyakit tersebut belum ada obatnya. Penyakit 

tersebut muncul dikarenakan perbuatan manusia yang melanggar terhadap 

syari'ah yang telah ditetapkan (Batius, 2010). 

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut 

dalam skripsi yang berjudul “ Aspek Medikolegal Penolakan Pemberian 

Pelayanan Kesehatan Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien ODHA ( Orang 

Dengan HIV/AIDS) Ditinjau Dari Kedokteran dan Islam”. 

 

1.2. Permasalahan 

1. Ketentuan hukum perjanjian apakah yang tertuang dalam penerimaan dan 

penolakan pengambilan tindakan medik bagi pasien ODHA  

2. Bagaimanakah penyelesaian apabila terjadi pengingkaran dalam 

penerimaan dan penolakan pengambilan tindakan medik pada pasien 

ODHA  

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai aspek medikolegal penolakan 

pemberian pelayanan kesehatan oleh rumah sakit terhadap pasien ODHA  
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1.3. Tujuan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Memberikan informasi mengenai ditinjau mengenai Aspek Medikolegal 

Penolakan Pemberian Pelayanan Kesehatan Oleh Rumah Sakit Terhadap 

Pasien ODHA dari sudut pandang kedokteran dan Islam. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum serta pengawasan yang 

diberikan terhadap pasien ODHA sebagai pengguna jasa pelayanan 

kesehatan oleh rumah sakit.  

2. Untuk mengetahui dan dapat menganalisis tentang tanggung jawab 

yang harus dipenuhi oleh rumah sakit perihal penolakan pasien 

ODHA berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit. 

3. Memahami dan mampu menjelaskan aspek medikolegal Penolakan 

pemberian pelayanan kesehatan oleh rumah sakit terhadap pasien 

ODHA menurut pandangan Islam. 

 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Bagi Penulis 

Diharapkan penulis memperoleh informasi mengenai Aspek Medikolegal 

Penolakan Pemberian Pelayanan Kesehatan Oleh Rumah Sakit Terhadap 

Pasien ODHA ( Orang Dengan HIV/AIDS) ditinjau dari sudut pandang 
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kedokteran dan Islam serta menambah pengalaman dalam membuat karya 

ilmiah yang baik dan benar. 

1.4.2. Bagi Universitas YARSI 

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan di perpustakaan Universitas YARSI serta menjadi bahan 

masukan bagi civitas akademika mengenai Aspek Medikolegal Penolakan 

Pemberian Pelayanan Kesehatan Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien 

ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) ditinjau dari sudut pandang 

kedokteran dan Islam. 

1.4.3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah pengetahuan 

masyarakat mengenai Aspek Medikolegal Penolakan Pemberian Pelayanan 

Kesehatan Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien ODHA ( Orang Dengan 

HIV/AIDS) ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam. 


