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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Kesehatan merupakan hal pokok yang tidak dapat dipisahkan oleh 

setiap mahkluk hidup apalagi manusia, karena hal tersebut menyangkut 

hajat hidup manusia itu sendiri. Fokus dari kesehatan tidak hanya pada 

fisik saja, namun juga kesehatan lingkungan, mental maupun spiritual. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam konsep sehat menurut Badan 

Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization) yaitu 

menyatakan bahwa konsep sehat adalah keadaan yang sempurna baik fisik, 

mental maupun social, dimana tidak hanya terbebas dari penyakit atau 

kelemahan / cacat.1 

      Fisik dan psikis adalah kesatuan dalam eksistensi manusia, yang 

menyangkut kesehatannya juga terdapat saling berhubungan antara fisik 

dan mental. Keadaan fisik manusia mempengaruhi psikis begitu juga 

sebaliknya.2 

      Adapun 3 kemungkinan hubungan antara sakit secara fisik dan mental 
ini, yaitu3 : 

a. Pertama, orang mengalami sakit mental disebabkan oleh sakit fisik, 
karena kondisi fisiknya tidak sehat maka ia merasa tertekan sehingga 
menimbulakan akibat sekunder berupa gangguan secara mental. 

                                                             
1 Sutardjo A. Wiramihardja, 2007, Pengantar Psikologi Abnormal, PT. Refika Aditama, Bandung, 
Hal 17. 
2 Moeljono Notosoedirdjo dan Latipun, 2007, Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan, UMM 
press, Malang, hal 8. 
3Moeljono Notosoedirdjo dan Latipun, Ibid, hal 8-9. 
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b. Kedua, sakit yang diderita itu sebenarnya gejala adanya gangguan 
mental. 

c. Ketiga, antara gangguan mental dan sakit secara fisik adanya saling 
menopang, artinya bahwa orang menderita secara fisik menimbulakan 
gangguan secara mental, dan gangguan mental itu turut memperparah 
sakitnya. 

      Selain itu pula manusia tidak dapat melepaskan kehidupannya dari 

lingkungan untuk berinteraksi dengan alam sekitarnya. Hubungan ini 

menunjukkan adanya ekosistem. Karenanya interaksi antara manusia 

dengan alam sekitarnya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.4 

      Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. 

Aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya maupun sebaliknya manusia, 

dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat 

antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan 

lingkungan alamnya.5 

      Terdapat kesinambungan yang tidak dapat dipisahkan antara 

lingkungan dengan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Disamping 

itu pembangunan suatu daerah juga berkaitan dengan kondisi lingkungan 

yang ada, serta kondisi ekonomi maupun mata pencaharian masyarakat. 

Sehingga manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan alam yang ada di 

sekitarnya. Keberadaan lingkungan alam sangat mempengaruhi kehidupan 

manusia yang tinggal dalam satu daerah tersebut. Udara yang bersih dan 

sehat dapat membuat individu-individu yang tinggal disekitar akan 

                                                             
4 Moeljono Notosoedirdjo dan Latipun, Ibid , hal 109. 
5 M. Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan 
Indonesia, PT. Alumni, Bandung, Hal 9. 
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menghasilkan ide-ide kreatif serta tanpa adanya gangguan berfikir akibat 

banyaknya polusi udara yang tidak dapat di netralisir. 

      Sering kita jumpai di kota-kota besar di Indonesia, masyarakatnya 

banyak sekali mengeluh mengenai kualitas udara yang sangat kotor dan 

tidak sehat, akibatnya tingkat stress meningkat serta selain menurunkan 

daya kreatifitas juga dapat meningkatkan racun yang berbahaya bagi 

kesehatan, termasuk kesehatan jiwa atau mental. Kesehatan jiwa atau 

mental dimana salah satu faktor yang paling mendukung selain faktor 

biologis juga karena faktor lingkungan. 

      Kualitas lingkungan yang buruk dapat menurunkan tingkat kesehatan 
mental melalui 2 tahap, yaitu6 : 

a. Secara langsung akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan 
pemanfaatan layanan kesehatan, 

b. Penglumrahan yang secara jangka panjang berhubungan dengan 
akumulasi stress dan sumber daya lingkungan yang terbatas. 

 

      Lingkungan yang mengalami kerusakan paling parah akibat dampak 

dari pembangunan adalah daerah perkotan. Pembangunan besar-besaran 

mengakibatkan tergerusnya lahan terbuka hijau yang sangat di butuhkan 

oleh manusia. Selain itu degradasi mental juga terjadi akibat pembangunan 

yang tidak seimbang serta tidak memperhatikan tingkat kesehatan baik 

fisik maupun mental. Keseimbangan ekosistem yang terganggu akibat 

dampak negative dari pembangunan menyebabkan lingkungan menjadi 

                                                             
6 Menurut Ellen, Mijanovic, dan Dillman dalam buku D.K. Halim, 2008, Psikologi Lingkungan 
Perkotaan, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur, Hal 264. 



4 

 

tidak sehat, terjadi banjir maupun kerusakan-keruskaan lingkungan yang 

lain dikarenakan campur tangan manusia terhadap lingkungannya, 

ditambah banyak warga yang mengalami stress berat akibat perubahan 

kondisi yang berubah dengan cepat sehingga tidak ada persiapan mental 

untuk menghadapi perubahan tersebut. 

      Lingkungan fisik perkotaan adalah sebuah wadah di mana berbagai 
peristiwa muncul dan dapat menjadi stressor. Oleh sebab itu, stresor 
semacam ini sering kali disebut juga sebagai stressor lingkungan atau 
stressor yang timbul akibat adanya perubahan yang terjadi dalam sebuah 
lingkungan. Berbagai penelitian atas efek stressor lingkungan yang 
berbeda menunjukkan bahwa hal tersebut memang berdampak pada 
perilaku manusia, suasana hati, fungsi kognitif, kesehatan fisik dan 
psikologis.7 

      Maraknya pembangunan di kota-kota besar merupakan salah satu cara 

untuk mengurangi ruang terbuka hijau, hal ini merupakan pembatasan 

berekspresi bagi warganya. Di Kota Malang misalnya pembangunan besar-

besaran di daerah resapan air merupakan tindakan yang memperparah 

keadaan sehingga terjadi banjir di beberapa ruas jalan utama, banjir yang 

terjadi pada perempatan Jalan Veteran merupakan bukti bahwa 

pembangunan yang “sporadis” tanpa mementingkan lingkungan serta 

kesehatan mental para warganya. Di samping itu daerah Jalan Veteran 

merupakan jalan yang padat sehingga pada awalnya kemacetan adalah 

masalah yang menyebalakan bagi warga kota ditambah banjir yang 

menggenang jalan tersebut membuat tingkat stress semakin meningkat. 

Sehingga tidak jarang jika warga yang setiap waktu harus melewati jalan 

tersebut pada saat tiba ke kantor harus datang dengan perasaan yang kesal.  
                                                             
7D.K. Halim, Ibid, Hal 180. 
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      Kesehatan masyarakat merupakan pilar pembangunan sebuah bangsa. 
Dimana derajat dan martabat sebuah bangsa akan diukur dari sejauh mana 
peran sosial yang dimainkan. Sudah barang tentu bahwa rendah atau 
tingginya kualitas kesehatan akan memiliki dampak pula pada 
terselenggaranya roda pemerintahan. Kesehatan yang baik dengan 
terjaminnya perangkat supra dan infrastruktur kesehatan adalah bagian 
terpenting dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan yang baik.8 

      Sesungguhnya tiap gangguan, intervensi, ketidakadilan, ketidakacuhan, 
dan apa pun bentuknya yang mengakibatkan ketidaksehatan tubuh 
manusia, kejiwaanya, lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, 
pengaturan dan hukumnya, serta ketidakadilan dalam managemen sosial 
yang mereka terima, adalah merupakan pelanggaran hak mereka, yakni 
Hak Asasi Manusia.9 

      Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kesehatan baik fisik 

maupun mental dengan lingkungan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Akan tetapi hal tersebut tidak didukung dengan sistem perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Sebut saja dalam Undang-undang No 

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut 

perhatian terhadap kesehatan jiwa atau kesehatan mental hanya diberikan 8 

pasal saja yang mengaturnya. Pengaturan yang dituangkan dalam 

kedelapan pasal tersebut merupakan pengaturan yang umum, seperti 

misalnya dapat dilihat dalam pasal 144 hingga pasal 149 Undang-undang 

No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dikatakan bahwa pemerintah, 

pemerintah daerah serta masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama 

untuk menjaga keseimbangan lingkungan agar kesehatan jiwa bisa diatasi 

serta penanggulangan para penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan 

tanggung jawab bersama. 

                                                             
8Majda El Muhtaj, 2009, Dimensi-dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. PT. 
Raja Grafindo persada, Jakarta, hal 157. 
9Dalam sebuah seminar BPHN, Denpasar, 23-28 juni Tahun 2003, Farid Anfasa Moelok, dalam 
buku Majda El Muhtaj, Ibid.  
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      Pengaturan terhadap kesehatan jiwa tersebut tidak disebutkan secara 

rinci untuk misalnya melakukan tindakan preventive maupun aturan secara 

rinci mengenai keseimbangan lingkungan yang dimaksud dalam pasal 

yang disebutkan di atas. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah tentang 

kesehatan jiwa yang dimaksud dalam pasal 151 Undang-undang No 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan pun masih belum disahkan hingga saat ini. 

      Selain itu pula dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia sekalipun disebutkan bahwa dalam pasal 9 ayat (2) 

disebutkan setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, 

sejahtera lahir dan batin. Serta ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang 

berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Seharusnya dalam hal 

ini pasal tersebut di atas mampu diterapkan dengan baik, jika memang 

unsur-unsur hak asasi manusia di junjung tinggi dalam pembentukan 

undang-undang terutama dalam memberikan perlindungan hukum 

terhadap kesehatan jiwa dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 

Tentang kesehatan jiwa. 

  Sehubungan dengan pemaparan yang telah diuraikan di atas maka 

penulis dengan ini akan mengangkat permasalahan tersebut lebih jauh, 

dalam sebuah kajian penelitian yang berjudul, ANALISA YURIDIS 

MENGENAI JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

KESEHATAN JIWA DALAM UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 

2009 TENTANG KESEHATAN. 
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B. Rumusan Masalah 

      Sesuai dengan penjelasan di atas maka difokuskan permasalahan dalam 

beberapa pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah jaminan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak 

kesehatan jiwa dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan? 

2. Apakah dalam pemenuhan hak kesehatan jiwa dalam Undang-undang 

No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah memenuhi jaminan 

kesehatan dalam Kovenan Ekosob?   

C. Tujuan penulisan 

       Sesuai dengan penjelasan diatas maka adapun tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis adalah sebagi berikut : 

1. Melakukan kajian yang mendalam mengenai jaminan perlindungan 

hukum terhadap pemenuhan hak kesehatan jiwa dalam Undang-

undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

2. Untuk mengetahui dan memahami pemenuhan hak kesehatan jiwa 

dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah 

memenuhi jaminan kesehatan dalam Kovenan Ekosob. 
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D. Manfaat Penulisan 

       Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 

diharapkan dapat memperoleh manfaat, berupa : 

1. Manfaat teoritis 

      Diharapkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis ini 

akan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang 

Hukum kesehatan khususnya kesehatan jiwa. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dalam penulisan ini bagi: 

a. Bagi peneliti 

      Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori 

sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, 

khususnya dalam bidang hukum kesehatan jiwa, selain itu pula 

penelitian ini dimaksudkan sebagai penulisan tugas akhir yang 

merupakan syarat sehubungan dengan perolehan gelar sebagai 

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

b. Bagi Masyarakat 

      Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan untuk 

mampu memberikan kesadaran dan sudut pandang tersendiri 
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mengenai kesehatan fisik maupun mental dan tetap menjaga 

keharmonisan lingkungan, agar faktor penyebab stress dapat 

ditekan serta hidup dalam realitas. 

c. Bagi Pemerintah 

      Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dalam bidang 

hak atas kesehatan khususnya kesehatan jiwa ini diharapkan 

pemerintah agar lebih memperhatikan hak-hak kesehatan jiwa 

masyarakatnya yang mayoritas dalam kondisi ekonomi menengah 

kebawah, serta untuk lebih mempertimbangkan kebijakan yang 

diambil sehubungan dengan faktor penyebab stress yang semakin 

meningkat akibat yang ditimbulkan secara sosial maupun 

perubahan lingkungan dari kebijakan yang ditetapkan tersebut. 

E. Metode Penelitian 

      Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam 

rangka mencari dan memperoleh data yang akurat, dimana metode yang 

nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data.  

      Metode penelitian merupakan cara atau jalan atau proses pemeriksaan 

atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang 

logis – analitis (Logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-

teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu.10 Adapun metode 

                                                             
 10 C.F.G Sunaryati Hartono, pengertian metode penelitian, dalam Jefri Hari Akbar, 2010, “Analisa 
Politik Hukum Terhadap Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 
Publik Dalam sistem Demokrasi Indonesia”, Skipsi, Malang, hal 33. 
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yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Metode Pendekatan  

      Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

adalah penelitian yuridis, merupakan suatu penelitian yang didasarkan 

pada penilaian yuridis formal ataupun perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. 

      Metode penelitian yuridis ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana 

Hukum Indonesia melakukan pemenuhan jaminan perlindungan hukum 

terhadap hak kesehatan khususnya kesehatan jiwa oleh Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

2. Sumber Bahan Hukum 

      Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-

sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-

bahan hukum sekunder.11 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif yang artinya memiliki otoritas,12 bahan hukum primer 

yang digunakan oleh peneliti antara lain : 

1. Konstitusi Indonesia (Undang-undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945). 

                                                             
11 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 141. 
12Peter Mahmud Marzuki,  Ibid. 
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2. Universal Declaration of Human Rights 1948 (DUHAM). 

3. International Covenant Economic Social and Culture Right 

(ICESCR). 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1966 tentang Kesehatan 

Jiwa. 

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan. 

b.  Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum penjelas 

dari bahan hukum primer, misalnya dalam Rancangan undang-

undang (RUU) tentang kesehatan jiwa, hasil penelitian, seminar, 

maupun jurnal ilmiah.13 

c. Bahan Hukum Tersier,  yaitu merupakan bahan-bahan yang 

memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder,misalnya: kamus (hukum), 

ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.14 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara : 

a. Kepustakaan, pengumpulan data atau bahan melalui studi pustaka, 

dengan cara mengumpulkan ketentuan-ketentuan perundang-

undangan maupun dari perjanjian-perjanjian internasional.15 

                                                             
13 Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
hal 114. 
14Bambang Sunggono, Ibid, hal 114. 
15 Peter Mahmud Marzuki, op. cit., hal 195. 
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      Kepustakaan ini dipilih oleh peneliti karena sehubungan dengan 

metode pendekatan yang dipilih oleh peneliti yaitu yuridis, 

sehingga penelitian ini lebih terfokus dalam literature khususnya 

perundang-undangan yang ada. Sehingga kepustakaan ini dianggap 

teknik pengumpulan bahan hukum yang lebih tepat untuk hal 

tersebut. 

b. Dokumentasi, merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum 

secara tertulis, tercetak, atau terekam yang dapat dipakai sebagai 

bukti atau keterangan baik dari internet, majalah, dan sumber-

sumber lain yang berkaitan dengan masalah hukum kesehatan jiwa. 

      Dokumentasi dipilih oleh penulis sehubungan dengan beberapa 

fakta yang terkait dengan kondisi kejiwaan masyarakat di Indonesia 

terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. 

4. Analisa Bahan Hukum 

      Analisa bahan hukum yang digunakan dalam kajian yang akan 

diangkat yaitu deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa untuk 

memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang 

tidak didasarkan atas bilangan statistik namun berdasarkan atas analisis 

yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang 

berkaitan dengan masalah yang di bahas.16  

                                                             
16 Jefri Hari Akbar, op. Cit, hal 33. 



13 

 

      Analisa ini di pilih karena penulis akan melakukan penelitian 

sehubungan dengan perlindungan terhadap kesehatan jiwa dalam 

perundang-undangan di Indonesia, sehingga pemilihan metode analisa 

deskriptif kualitatif merupakan pemilihan yang dianggap tepat 

mengingat analisa yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan 

kesehatan jiwa baik internasional maupun nasional yang akan menjadi 

fokus kajian penulis. 

F. Sistematika Penulisan 

      Dalam penulisan penelitian ini penulis mengemukakan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

      Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, 

tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

      Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan landasan teori 

mengenai jaminan hukum, konsep mengenai perlindungan hukum, terkait 

dengan hal tersebut maka akan dijelaskan pula mengenai pemenuhan hak, 

disamping itu akan menjelaskan terkait teori dasar mengenai hak itu 

sendiri. Selain itu pula menjabarkan sehubungan dengan konsep dasar 

kejiwaan, tinjauan mengenai kesehatan, sehingga semua akan terkait 
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mengenai landasan teori mengenai jaminan perlindungan hukum terhadap 

pemenuhan hak kesehatan jiwa. 

       Disamping itu permasalahan yang juga penting untuk di kaji lebih 

lanjut, sehubungan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan jaminan perlindungan hukum terhadap kesehatan itu sendiri. 

Seperti misalnya, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, 

Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang 

No 23 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa, Universal Declaration of 

Human Rights 1948, International Covenant Economic Social and Culture 

Right, Komentar Umum No 14 Tahun 2000 tentang Hak Atas Standar 

Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau, Rancangan Undang-undang 

Kesehatan Jiwa. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

      Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan yang diteliti serta 

pemaparan hasil penelitian terhadap data-data yang berkaitan dengan 

permasalahan yang di angkat oleh penulis, dalam hal ini mengenai jaminan 

perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak kesehatan jiwa dalam 

Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta hak 

kesehatan jiwa yang telah terpenuhi maupun belum dalam Undang-undang 

No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
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BAB IV PENUTUP 

      Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik 

dari penulisan dalam pembahasan, serta saran rekomendasi yang diberikan 

oleh penulis berkaitan dengan harapan yang dapat dijadikan pertimbangan 

selanjutnya oleh pihak-pihak yang terkait mengenai pengambilan 

kebijakan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap perkembangan 

kesehatan khususnya kesehatan jiwa di Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


