
 

0 

 

LAPORAN  

PENELITIAN HUKUM TENTANG 

HUBUNGAN TENAGA MEDIK, RUMAH SAKIT DAN PASIEN 

 

 

 

 

Di bawah Pimpinan: 

Noor M Aziz, SH,MH,MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Kementerian Hukum dan HAM RI 

2010 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang atas rahmat-Nya pula 

laporan akhir Penelitian Hukum tentang “Hubungan Tenaga Medik, Rumah 

Sakit dan Pasien”  ini bisa selesai tepat pada waktunya. 

Penelitian ini dibuat dengan dilatarbelakangi oleh berbagai 

permasalahan dalam hubungan antara tenaga medik, rumah sakit dan pasien 

yang sering menimbulkan pro dan kontra.  Selain itu masih ada beberapa 

permasalahan juridis berkaitan dengan pengaturannya dalam peraturan 

perundang-undangan. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 

hubungan tenaga medik, pasien dan rumah sakit ini berusaha dituangkan 

dalam laporan penelitian secara komprehensif. 

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna 

dan perlu mendapatkan berbagai koreksi di sana-sini baik yang bersifat 

redaksional maupun substansi. Namun terlepas dari segala kekurangan 

tersebut, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan 

kesempatan kepada kami untuk melaksanakan tugas ini. Semoga karya ini 

bisa memperkaya khasanah pemikiran mengenai hukum kesehatan di 

Indonesia. 

 

Jakarta,      November 2010 

 

 

Noor M Aziz, SH,MH,MM 

 

 

 



 

1 

 

DAFTAR ISI 

 

BAB I   PENDAHULUAN.......................................................................1 

A. Latar 

Belakang................................................................................1 

B. Permasalahan.........................................................................5 

C. Tujuan ..................................................................................6 

D. Kegunaan..............................................................................6 

E. Kerangka 

Teoritis……………………………………………….……6 

a. Negara 

Hukum……………………………..…………..…..6 

b. Welfare 

State………………………………………………...8 

c. Perjanjian………………………………………… 9 

d. Dolus dan Culpa…………………………………..13 

F. Kerangka Konsepsional .....................................................14 

1. Tenaga Medik…………………………….………….14 

2. Rumah Sakit………………………………….………16 

3. Pasien……………………….………………………...17 

4. Hubungan……………………………………………..18 

G. Metode Penelitian ...............................................................18 

1. Spesifikasi Penelitian …………………………………19 

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian ……………………19 

3. Teknik Pengumpulan Data ………………………..…20 

4. Analisa Data…………………….…………………... 21 

H. Personalia Tim Penelitian……………………………..…22 

I. Jadwal Penelitian……………………………….….…23 

J. Sistematika Penulisan...................................................24 

 

BAB II TINJAUAN JURIDIS HUBUNGAN TENAGA MEDIK,    

RUMAH SAKIT DAN PASIEN…………………………….…….25 

A. Hubungan Pasien dan Tenaga Medik………………..25 

1.    Menurut UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah   

Sakit...................................................................25 

2.  Menurut UU No.23 Tahun 1992 dan  UU No.36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan……………………26 

3.    Menurut UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran......................................................27 

4.    Menurut UU No.8 Tahun 1999  tentang Perlindungan 

Konsumen………………………………..….28 

B. Hubungan Pasien dan Rumah Sakit…..…………..28 

1.    Menurut UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit...............................................................28 

2.  Menurut UU No.23 Tahun 1992 dan  UU No.36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan…………………....31 

3.    Menurut UU No.8 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Konsumen………………………………...…31 

C. Hubungan Tenaga Medik dan Rumah Sakit............32 

1.    Menurut UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit.................................................................32 

2.  Menurut UU No.23 Tahun 1992 dan  UU No.36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan……………………33 



 

2 

 

3.    Menurut UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran...................................................34 

D. Tinjauan Umum Persetujuan Tindakan Medik….35 

E.  Dasar Hukum Persetujuan Tindakan Medik…….37 

F.  Tujuan Persetujuan Tindakan Medik……………38 

G. Asas – Asas Dalam Pelayanan Medik ………….39 

H. Hak dan Kewajiban Para Pihak  

dalam Persetujuan Tindakan Medik……………41 

a.   Hak dan Kewajiban Dokter…………………41 

1. Hak-hak profesi seorang dokter ……...41 

2.   Kewajiban – kewajiban Profesi Dokter..42 

b.   Hak dan Kewajiban Pasien…………………42 

1.   Hak-hak Pasien…………………………42 

2.   Kewajiban Pasien……………………….43 

 

BAB III DINAMIKA HUBUNGAN HUKUM ANTARA TENAGA 

MEDIK, RUMAH SAKIT, DAN PASIEN.............44 

A. Hubungan Hukum Rumah Sakit dan Pasien......44 

1. Pengertian Rumah Sakit.................................44 

2.   Rumah Sakit sebagai Badan Hukum.............46 

3. Permasalahan Dalam Hubungan Hukum Rumah Sakit dan 

Pasien/ Penanggung Pasien............................49 

4.   Manajemen Rumah Sakit…………………..51 

B. Hubungan Hukum Rumah Sakit dan Dokter.....52 

1. Dokter sebagai employee ………………….52 

2. Dokter sebagai attending physician (mitra) …53 

3. Dokter sebagai independent contractor . ……53 

C. Hubungan Hukum Antara Dokter  

Dengan Pasien (Transaksi Terapeutik).......................54 

1. Pola Hubungan Hukum Antara  

Dokter Dengan Pasien ........................................54 

2. Saat Terjadinya Hubungan Hukum  

Antara Dokter Dengan Pasien  .......................... 56     

3. Sahnya Transaksi Terapeutik  ……………...…56 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan  

dirinya (toestemming van degene die zich 

verbinden).......................................................56 

b. Kecakapan untuk membuat perikatan (bekwaamheid 

om eene verbintenis aan te gaan)…………..57 

c. Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp)……59 

d. Suatu sebab yang sah (geoorloofde oorzaak)…..59 

4. Informed Consent ………………………………………..60 

D. Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Pasien......64 

1. Tanggung Jawab Etis ………………………………….64 

2. Tanggung Jawab Profesi………………………………66 

3. Tanggung Jawab Hukum …………………………….67 

a. Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum 

perdata.....................................................................67 

b. Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum 

pidana.......................................................................71 

c. Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum 

administrasi..............................................................74 

4. Pendelegasian Dokter-Perawat………………………...75 

a. Di Negara Belanda………………………………..76 



 

3 

 

b. Di Negara Amerika……………………….….…..79 

c. Negara Indonesia……………………….………..80 

 

BAB IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan……………………………………...………82 

B. Saran……………………………………………….…….85 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

K. Latar Belakang 

 

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 adalah 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.
1
 Kesehatan sebagai salah 

satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai 

upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara 

                                                 
1    Lihat Pembukaan UUD 1945 alinea IV 

menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem 

kesehatan nasional yang berpihak pada rakyat
2
.  

 

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 

ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara 

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
3
  

 

Selanjutnya, pengaturan mengenai hubungan antara 

tenaga medik, rumah sakit dan pasien tersebar dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 44 Tahun 2009 

                                                 
2 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai 
upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin 
tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka 
mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Dasar 1945. Lebih jauh lihat “Sistem Kesehatan 
Nasional: Bentuk dan Cara Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan, 
diterbitkan Departemen Kesehatan, 2009. Tetapi dalam praktek, 
menurut Prof Dr Azrul Azwar, Sistem kesehatan nasional yang 
diterapkan saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat 
miskin, kata Guru Besar Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia, lebih jauh lihat, abd, Sistem Kesehatan Nasional 
Belum Pihak Rakyat Miskin,  yang dimuat di Kompas,Selasa, 14 April 
2009. Bandingkan dengan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  

3 Pada BAB XA Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang terdiri dari Pasal 28 A sampai dengan 
J,  mengatur mengenai HAK ASASI MANUSIA. 
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tentang Rumah Sakit, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(yang menggantikan UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan), 

UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan bahkan 

hal ini bisa terkait dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, UU No.25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (yang menggantikan UU No. 6 Tahun 1974 tentang 

Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial), UU Nomor 11 

Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On 

Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional 

Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya/ EKOSOB), UU 

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

serta UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun demikian, 

akibat begitu banyak peraturan yang terkait dengan hal ini, 

seringkali justru terjadi benturan antara satu peraturan dengan 

peraturan yang lain, yang kemudian mengakibatkan pada tataran 

implementasi menjadi tidak efektif.  

 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu 

unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 

bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.
4
 Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

                                                 
4 Lihat kembali Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, 

partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting 

artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, 

peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan 

nasional.
5
  

 

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan 

penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah 

keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan 

mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat 

menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.  

 

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan 

kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang 

sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya 

kesehatan. Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. 

Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya 

masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan 

teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus 

diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan 

yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan 

dalam Rumah Sakit.  

                                                 
5 Prinsip-prinsip ini telah tertuang dalam penjelasan umum UU 

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
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Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat 

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi 

dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya 

merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf 

kesejahteraan masyarakat.  Peraturan perundang-undangan yang 

dijadikan dasar penyelenggaraan Rumah Sakit adalah UU No.44 

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Keberadaan undang-undang ini 

dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan 

hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar 

bagi pengelolaan Rumah Sakit. 

 

Sayangnya akhir-akhir ini, sengketa antara pasien dengan 

Rumah Sakit dan tenaga kesehatan menjadi fokus pemberitaan 

yang ramai di media massa.
6
 Namun tidak semua pemberitaan 

tersebut mendatangkan manfaat bagi masyarakat, bahkan justru 

sebaliknya. Misalnya, pemberitaan seputar malpraktik dapat 

membuat masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan kepada 

                                                 
6 Kasus Nina Dwi Jayanti, 15 Februari 2009, di RS. Cipto 

Mangunkusumo, di mana Pasien Dioperasi Tanpa Pemberitahuan 
Keluarga; Kasus Solihul, 25 Maret 2008, Di Rumah Sakit Mitra Siaga 
Tegal; Kasus Siska Pakatei, 14 April 2010, di Rumah Sakit Kandou – 
Manado, Kasus Rendi Nuriski, 12 Oktober 2009, di RS Moh Anwar – 
Sumenep; Kasus Daffa Chyanata Oktavianto, 30 April 2010, di RS Krian 
Husada; Kasus Prita Mulyasari, 7 Agustus 2008,  di RS. Omni 
Tangerang; Kasus Jared – Jayden, 24 Mei 2008, di Rumah Sakit Omni 
Tangerang;  Kasus Nita Nur Halimah, April 2009, di Rumah Sakit dr 
Syaiful Anwar, Malang; Kasus Antonia Dando, Februari 2009, di  Rumah 
Sakit Umum Kupang; Kasus Haslinda, April 2007, di RS. Jakarta Eyes 
Center, dan masih banyak kasus yang lain. 

komunitas medik yang menyediakan layanan kesehatan.
7
  Padahal 

belum tentu pemberitaan tersebut menyampaikan hal yang 

seutuhnya. Hal ini justru dapat menyesatkan masyarakat yang 

sebenarnya membutuhkan  pertolongan untuk mengupayakan 

kesehatan demi kehidupan mereka yang lebih baik.  

 

Di sisi lain, tenaga medik (terutama Dokter) sebagai salah 

satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait 

langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu 

pelayanan yang diberikan. Pada dasarnya landasan utama bagi 

dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medik 

terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan 

pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus 

dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi itu sendiri. 

 

                                                 
7 Menurunnya kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan di 

Indonesia terlihat dari besarnya minat masyarakat untuk berobat ke 
luar negeri, misalnya di Singapura atau Malaysia. Lebih jauh lihat juga 
Tajuk Berita Sore, 10 Mei 2007 dengan judul Fenomena Ramai-ramai 
Berobat Ke Luar Negeri; tempointeraktif 27 April 2009,  dengan judul 
Dana Berobat ke Luar Negeri Warga Indonesia Sebesar Anggaran 
Kesehatan, diakses di 
http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/04/27/brk,200904
27-172999,id.html 

 



 

6 

 

Tenaga medik (terutama Dokter) dengan perangkat 

keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. 

Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh 

hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medik 

terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medik terhadap tubuh 

manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat 

digolongkan sebagai tindak pidana.  

 

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tenaga 

medik (khususnya dokter), maraknya tuntutan hukum yang 

diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan 

kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter.  

 

Di sisi lain, kurangnya pemahaman komunitas medik 

(dokter, perawat, dan rumah sakit) seputar aspek-aspek hukum 

profesi mereka juga merupakan penyebab timbulnya sengketa 

medik. Hal ini dapat dicegah jika komunitas medik (dan juga 

masyarakat) memahami batasan hak dan tanggung jawab masing-

masing ketika memberikan atau mendapatkan layanan medik. 

 

Untuk itu, maka perlu dilaksanakan penelitian tentang 

Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien ini, agar 

persoalan-persoalan di atas dapat dipahami secara lebih baik, 

sekaligus diperoleh rumusan yang lebih memadai bagi upaya 

penyelesaian berbagai permasalahan di atas. 

 

L. Permasalahan 

 

Permasalahan hubungan dokter, rumah sakit dan tenaga 

medik di rumah sakit dapat terjadi berhubung dengan beberapa 

permasalahan berikut: 

1. Bagaimana pengaturan Hubungan Tenaga Medik, Rumah 

Sakit Dan Pasien di Indonesia? 

2. Bagaimana dinamika Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit 

Dan Pasien di Indonesia? serta bagaimana hambatan dan 

tantangan serta usaha-usaha yang seharusnya dilakukan bagi 

pengaturan Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan 

Pasien di masa depan? 

 

 

 

 

M. Tujuan  

Tujuan penyusunan Penelitian ini, adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Hubungan Tenaga Medik, 

Rumah Sakit Dan Pasien di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa dinamika Hubungan 

Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien di Indonesia.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan tantangan 

serta usaha-usaha yang seharusnya dilakukan bagi pengaturan 

Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien di masa 

depan. 
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N. Kegunaan 

Penelitian ini mempunyai kegunaan yang bersifat teoritis 

dan praktis. Kegunaan teoritis adalah dalam rangka pengembangan 

ilmu hukum khususnya di bidang kesehatan, serta untuk 

mendapatkan pemikiran dari teoritisi dan praktisi berkaitan dengan 

upaya menginventarisasi permasalahan (issues). Sedangkan 

kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan awal pembuatan Naskah Akademis dan bahan awal 

pembuatan Rancangan Undang Undang yang berkaitan dengan 

Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien. 

 

O. Kerangka Teoritis 

 

e. Negara Hukum 

 

Dalam abad ke-IX dan permulaan abad ke-XX 

gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan mendapat 

perumusan yang yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat 

Kontinental seperti Friederich Julius stahl memakai istilah 

rechsstaat, sedangkan ahli anglo Saxon seperti A.V. Dicey 

memakai istilah rule of law. F.J. Stahl memberikan 4 (empat) 

unsur negara hukum, yaitu:
8
 (a) perlindungan terhadap hak 

asasi manusia; (b) Pemisahan/ pembagian kekuasaan, (c) 

Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan 

                                                 
8 F.J. Stahl dalam Hazan, Pengantar Hukum Tata Negara 

Indonesia, (Bandung: Alumni, 1971), hal. 154-155. 

perundang-undangan yang telah ada, dan (d) Adanya peradilan 

administrasi yang berdiri sendiri. 

 

Sedangkan negara Anglo Saxon hanya memberikan 3 

(tiga) unsur di bawah the rule of law, seperti dikemukakan 

oleh A.V. Dicey dalam bukunya Introduction to the Law of the 

Constitution, yakni:
9
 (a) Supremasi dari hukum dalam arti 

bahwa hukum mempunyai kekuasan tertinggi dalam negara; 

(b) Persamaan di depan hukum bagi semua warga negara; (c) 

Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. 

 

Negara Indonesia adalah negara hukum.
10

 Teori 

negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa 

hukum adalah “supreme” dan kewajiban bagi setiap 

penyelenggara negara untuk tunduk kepada hukum (subject to 

the law).
11

  

 

Franz Magnis-Suseno
12

 menyebut empat syarat 

dalam gagasan negara hukum yang saling berhubungan satu 

sama lain, yaitu, (1) adanya asas legalitas yang berarti 

pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang 

                                                 
9 Ibid. 
10 Indonesia, Undang Undang Dasar,  Undang Undang Dasar 

Negara Kesatuan Repblik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). 
11 Sumali, Reduksi Kekuasaan Esekutif di Bidang Peraturan 

Pengganti Undang-Undang (PERPU), Malang: UMM, 2003, hal. 11. 
12 Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip Moral Dasar 

Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 298-301. 
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berlaku; (2), adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan 

kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan 

hukum dan keadilan; (3), adanya jaminan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia; dan (4), adanya pemerintahan 

berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar. 

 

f. Welfare State 

 

Kesejahteraan (welfare) sering diartikan berbeda oleh 

orang dan negara yang berbeda. Pengertian kesejahteraan 

sedikitnya mengandung empat makna.
13

 

 

1. Sebagai kondisi sejahtera (well-being) 

Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah 

kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Di 

sini kesejahteraan sosial sebagai “…a condition or state 

of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala 

kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan 

dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, 

dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia 

                                                 
13 Edi Suharto, Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa 

Negara, Makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi 
Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di 
Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 
dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006. 

memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang 

mengancam kehidupannya.  

 

2. Sebagai pelayanan sosial 

Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial 

umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial 

(social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, 

perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social 

services). 

 

3. Sebagai tunjangan sosial  

khususnya di Amerika Serikat (AS), tunjangan sosial 

diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar 

penerima welfare adalah orang-orang miskin, cacat, 

penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi 

negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, 

kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat 

disebut “social illfare” ketimbang “social welfare”. 

 

 

4. Sebagai proses atau usaha terencana  

Hal ini  dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga 

sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian 

pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian 

ke dua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga). 
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Pengertian tentang kesejahteraan negara tidak dapat 

dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. Secara 

substansial, kesejahteraan negara mencakup pengertian 

kesejahteraan yang pertama, kedua, dan keempat, dan ingin 

menghapus citra negatif pada pengertian yang ketiga.  

 

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengandung ide negara kesejahteraan 

(welfare state).
14

 Konsep negara kesejahteraan ini dinamakan 

oleh Muhammad Hatta sebagai konsep negara „pengurus‟.
15

 

Gagasan negara kesejahteraan muncul pada akhir abad 19 dan 

mencapai puncaknya pada era "golden age" pasca Perang 

Dunia II. Pencetus teori welfare state, Prof. Mr. R. 

Kranenburg, menyatakan bahwa negara harus secara aktif 

mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat 

dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, 

bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh 

rakyat.
16

 Faktor utama pendorong berkembangnya Negara 

                                                 
14Jimly Assiddiqie, Undang Undang Dasar 1945: Konstitusi 

Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan,Pidato pada Upacara 
Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, di Balai Sidang Universitas Indonesia, tanggal 13 
Juni 1998. 

15 Muhammad  Yamin, Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 
1945, Jajasan Prapantja, Jakarta, 1960, hal. 298. 

16 Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. Ilmu Negara Umum. 
Cetakan Kesebelas, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989. 

kesejahteraan menurut Pierson
17

 adalah industrialisasi yang 

membawa perubahan dramatis dalam tatanan tradisional 

penyediaan kesejahteraan dan ikatan keluarga, seperti 

akselerasi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi 

penduduk, munculnya pembagian kerja (divison of labour), 

perubahan pola kehidupan keluarga dan komunitas, maraknya 

pengangguran siklikal, serta terciptanya kelas pekerja nirlahan 

(landless working class) beserta potensi mobilisasi politis 

mereka. 

 

Prinsip negara kesejahteraan ini antara lain 

ditunjukkan dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945  Bab XIV tentang 

Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Negara 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
18

 Dalam bidang 

kesehatan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 

layak.
19

 

 

g. Perjanjian 

 

                                                 
17 C Pierson, Late Industrializers an the Development of The 

Welfare State dalam Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi 
Negara Kesejahteraan, LP3ES, Jakarta,  2006, hal. 24. 

18 Indonesia, Undang Undang Dasar, op.c it., Pasal 34 ayat (2) 
19 Ibid., Pasal 34 ayat (3) 
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Perjanjian diistilahkan dalam Bahasa Inggris dengan 

contract, dalam bahasa Belanda dengan verbintenis atau 

perikatan juga dengan overeenkomst atau perjanjian. Kata 

kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian yang 

tertulis dibandingkan dengan kata perjanjian
20

. Kata perjanjian 

juga sering dikaitkan dengan perjanjian kerja sama yang 

dimaksudkan adanya hubungan timbal balik antara satu pihak 

dengan yang lainnya. 

 

Achmad Sanusi 
21

 menyebutkan perjanjian ini 

sebagai sumber hukum karena undang-undang (Pasal 1338 

KUHPerdata) menyebutnya sebagai sumber hukum. 

Sebaliknya apabila undang-undang dan perjanjian ditinjau dari 

hukum perikatan, menurut Subekti sama kedudukannya 

sebagai sumber perikatan.
22

 

 

Penyebutan undang-undang sebagai sumber hukum 

perikatan disamping perjanjian, senada dengan karakteristik 

                                                 
20 Supraba Sekarwati, Perancangan Kontrak (Bandung: Iblam, 

2001), hal. 23. 
21 Achmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata 

Hukum Indonesia, (Bandung: Tarsito, 1984), hal. 70. 
22 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta, Intermasa, 

2005) hal. 123, Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum 
Perdata, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 209, Mariam Darus 
Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan 
Penjelasan , (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 7, Abdul Kadir 
Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 
1993), hal. 201, J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari 
Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hal. 3. 

sistem kontinental yang menganggap hukum adalah undang-

undang. J. Satrio dengan mengutip pendapat Pitlo mengkritik 

penyebutan undang-undang ini, karena lebih pantas 

menyebutkan “hukum” yang ruang lingkupnya lebih luas dari 

undang-undang.
23

 

 

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum 

privat yang secara historis dan sosiologis mendasarkan pada 

tiga sistem hukum yang berbeda, yakni hukum Barat 

(KUHPerdata), hukum adat dan hukum Islam sehingga 

kemudian melahirkan hukum perjanjian yang diatur dalam 

buku III KUHPerdata, hukum perjanjian adat dan hukum 

perjanjian Islam
24

. Dalam penelitian ini teori perjanjian yang 

digunakan terutama adalah  Perjanjian Dalam Hukum Perdata. 

 

Dalam perspektif perdata dikenal adanya perjanjian.
25

 

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat sahnya 

perjanjian, yakni  pertama, Adanya kesepakatan kedua belah 

pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak 

yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok 

                                                 
23 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanji, 

(Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hal.4. 
24 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam 

di Indonesia, hal. 157 
25 Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian itu sebagai 

suatu “perbuatan” dengan mana satau orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu atau lebih orang lain.Perjanjian lahir kareaa 
adanya kesepakatan atau persetujuan kehendak dari kedua atau para 
pihak. Jadi persetujuan itu bukan sepihak. 
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dalam kontrak. Kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas 

atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara 

pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan 

tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan 

atau kekhilafan. Kedua, Kecakapan untuk melakukan 

perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, 

adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.  

Ketiga, adanya Obyek atau mengenai hal tertentu. Hal tertentu 

maksudnya objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, 

setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-

samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau 

kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya 

kontrak fiktif.  Keempat, adanya klausa yang halal. Sedangkan 

untuk pelaksanaan perjanjian itu sendiri harus di laksanakan 

dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal 1338 dan 

1339 KUHPerdata.  

 

Pasal 1338 KUH Perdata (BW) menentukan bahwa 

"setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal 1338 

KUH Perdata (BW) , yang menyiratkan adanya 3 (tiga asas) 

yang seyogyanya dalam perjanjian: Pertama, Mengenai 

terjadinya perjanjian. Asas yang disebut konsensualisme, 

artinya menurut BW perjanijan hanya terjadi apabila telah 

adanya persetujuan kehendak antara para pihak (consensus, 

consensualisme). Kedua, tentang akibat perjanjian. Bahwa 

perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-

pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat 

(1) BW yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah 

diantara para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Ketiga, 

Tentang isi perjanjian. Sepenuhnya diserahkan kepada para 

pihak (contractsvrijheid atau partijautonomie) yang 

bersangkutan. Dengan kata lain selama perjanjian itu tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, 

mengikat kepentingan umum dan ketertiban, maka perjanjian 

itu diperbolehkan.  

 

Pasal 1365 menyebutkan bahwa Tiap perbuatan yang 

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena 

kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. 

 

 

 

h. Dolus dan Culpa 

 

Dolus/sengaja adalah perbuatan yang dilakukan 

dengan sengaja agar terjadi suatu delik. (Pasal 338 KUHP). 

Sedangkan Culpa/tidak disengaja adalah terjadinya delik 

karena perbuatan yang tidak disengaja atau karena kelalaian. 

(Pasal 359 KUHP).  
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Dalam perspektif pidana dikenal dolus dan kesalahan 

yang  dalam arti lebih sempit adalah culpa, merupakan unsur 

esensial dalam suatu tindakan pidana agar dapat dimintakan 

pertanggungjawab secara pidana. Sebagai kesalahan tadi, 

culpa mengandung 2 unsur ataupun persyaratan, yaitu : 

Pertama,  kurang hati-hati, dan kurang waspada (kurang 

Voorzichtig); Kedua, Kurang menduga timbulnya perbuatan 

dan akibat (kurang dapat “voorzien”).
26

   

 

Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti 

dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui 

pengertiannya: 

a. Segaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, 

karna mengunakan ingatan/ otaknya secara salah, 

seharusnya ia mengunakan ingatannya (sebaik-baiknya), 

tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah 

melakukan suatu tindakan ( aktif atau pasif) dengan 

kurang kewarasan yang diperlukan. 

b. Pelaku dapat memprakirakan akibat yang akan terjadi, 

tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu 

pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tindk melakukna 

tindkakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi 

tindkana itu tidak dirugikan, atas tindkakan mana ia 

kemudian dicela, karna bersifat melawan hukum. 

 

                                                 
26Oemar Seno Adji, Etika profesional dan hukum : profesi 

advokat , Jakarta : Erlangga, 1991, hal  125. 

Sedangkan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku 

terdapat: 

a.   kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan 

b.   kekurangan pengetahuan ( ilmu) yang diperlukan 

c.   kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan. 

 

Kealpaan, sepertinya juga kesengajaan adalah salah 

satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih 

rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula 

dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari 

kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu 

akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat 

memperaktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu 

kesukaran ntuk membedakan antara kesengajaan bersyarat 

(kesadaran-mungkin, dolus eventualis) dengan kealpaan berat 

(culpa lata). 

 

P. Kerangka Konsepsional  

 

5. Tenaga Medik 

 

Secara gramatikal dan secara yuridis, terdapat perbedaan 

mengenai pengertian tenaga medis. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, tenaga berarti pertama orang yang bekerja 
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atau mengerjakan sesuatu, atau kedua tenaga berarti pekerja,
27

 

dan medis berarti termasuk atau berhubungan dengan bidang 

kedokteran.
28

 Dengan demikian tenaga medis secara gamatikal 

adalah pekerja (sumber daya manusia) yang berhubungan 

dengan bidang kedokteran.  

 

Sedangkan secara yuridis pun, pengertian mengenai 

tenaga medik tidak seragam. Dalam UU No. 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit,
 
 tenaga medis merupakan bagian dari 

tenaga tetap sumber daya manusia rumah saki. Tenaga tetap 

sumber daya rumah sakit terdiri dari:
 29

 

1. tenaga medis  

terdiri dari: 

a. Tenaga Medis Dokter 

b. Tenaga Medis Tertentu
30

 

2. penunjang medis, 

3. tenaga keperawatan, 

4. tenaga kefarmasian, 

5. tenaga manajemen rumah sakit, dan 

                                                 
27 Hasan Alwi, Pemred, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Ketiga,  Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Jakarta, 
2005, hlm. 1171. 

28 Ibid., hlm. 727. 
29 Pasal 12 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 
30 Dalam Penjelasan pasal 13 UU No.44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit, Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan tertentu adalah 
tenaga perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, 
fisioterapis, refraksionis optisien, terapis wicara, radiografer, dan 
okupasi terapis. 
 

6. tenaga non kesehatan:  

 

Sedangkan di dalam pasal 1 angka 2 UU No.36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan Sumber daya di bidang 

kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan 

kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas 

pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk  

menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

 

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 6 UU No.36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan Tenaga  kesehatan adalah setiap 

orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta 

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

 

Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan tidak secara tegas mendefinisikan yang dimaksud 

dengan tenaga medis. Namun demikian berdasarkan ketentuan 

Pasal 13 ayat (1)
31

 dan ayat (3)
32

 beserta penjelasannya
33

 dapat 

                                                 
31 Ibid., Pasal 13 ayat (1)  menentukan bahwa tenaga medis 

yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit wajib memiliki 
Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

32 Ibid., Pasal 13 ayat (3)  menentukan bahwa setiap tenaga 
kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan 
standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur 



 

14 

 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga medis 

adalah dokter. 

 

Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 UU No.29 Tahun 

2004 Tentang Praktik Kedokteran disebutkan secara khusus 

mengenai dokter, yaitu “Dokter dan dokter gigi adalah dokter, 

dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan 

pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam 

maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik 

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

 

Dalam penelitian ini adalah Tenaga Medik yang 

dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam Undang 

Undang  Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu 

Dokter, Dokter Gigi, tenaga perawat, bidan, perawat gigi, 

apoteker, asisten apoteker, fisioterapis, refraksionis optisien, 

terapis wicara, radiografer, dan okupasi terapis. Meski 

demikian, penelitian ini akan lebih terfokus pada Tenaga 

Medik Dokter. 

 

6. Rumah Sakit 

                                                                                                       
operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan 
mengutamakan keselamatan pasien. 

33 Ibid., Penjelasan Pasal 13 ayat (1) secara limitatif 
menentukan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan tertentu 
adalah tenaga perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, 
fisioterapis, refraksionis optisien, terapis wicara, radiografer, dan 
okupasi terapis. 

 

 

Pengertian rumah sakit secara yuridis berbeda-beda. Menurut 

UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,  Rumah Sakit 

adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat.
34

 

 

Berbeda menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 

159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit -sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan 

dan Kesejahteraan Sosial Nomor 191/Menkes-

Kesos/SK/II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit- adalah Sarana 

upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan 

kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga 

kesehatan dan penelitian.  

 

Sedangkan menurut WHO, Rumah Sakit adalah suatu badan 

usaha yang menyediakan pemondokan yang memberikan jasa 

pelayanan medik jangka pendek dan jangka panjang yang 

terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terpeutik dan 

rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka, 

                                                 
34 Pasal 1 angka 1 UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
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mereka yang mau melahirkan dan menyediakan pelayanan 

berobat jalan. 

 

Penelitian ini mengambil konsepsi rumah sakit dari UU No.44 

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,  di mana Rumah Sakit 

adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat. 

 

7. Pasien 

 

Dalam Pasal 1 angka 10 UU No.29 Tahun 2004 Tentang 

Praktik Kedokteran, Pasien adalah setiap orang yang 

melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara 

langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter 

gigi. 

 

Tetapi Penelitian ini mengkonsepsikan pasien menurut UU 

No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,  di mana Pasien 

adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di 

Rumah Sakit.
35

 

                                                 
35 Pasal 1 angka 4 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

 

8. Hubungan 

 

Dalam Penelitian ini, hubungan setidaknya bisa dipilah dalam 

beberapa kelompok, yaitu: Pertama, hubungan antara pasien 

dengan tenaga medik; kedua, hubungan antara pasien dan 

rumah sakit; ketiga, hubungan antara tenaga medik dan rumah 

sakit; dan keempat, hubungan antar tenaga medik. Hubungan 

ini bisa dilihat dalam berbagai perspektif, baik perdata, pidana, 

administrasi maupun etika kemasyarakatan. 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “hubungan” 

mengandung arti “keadaan berhubungan”, “kontak”, “sangkut 

paut”, “ikatan, dan “pertalian”.
36

 Oleh karena penelitian ini 

berada dalam ranah hukum, maka yang dimaksud dengan 

hubungan adalah hubungan hukum, yakni ikatan yang 

disebabkan oleh peristiwa hukum.  

 

Q. Metode Penelitian  

 

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan 

di muka, maka penelitian ini masuk dalam peneltian hukum yang 

normatif, untuk itu penelitian ini mempergunakan metode 

                                                 
36  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen  

Pendidikan Nasional, 2008, hal.530, lihat juga Hasan Alwi, Pemred, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga,  Departemen Pendidikan 
Nasional dan Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.  409. 
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penelitian normatif.
 37

 Namun demikian tetap akan menggunakan 

data penelitian empiris
38

 sebagai pendukung.  Dengan demikian 

pokok permasalahan diteliti secara yuridis normatif.  

 

Dengan metode yuridis normatif dimaksudkan untuk 

menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien. 

 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio 

hukum, dengan maksud ingin melihat lebih jauh daripada sekedar 

pendekatan doktrinal, sehingga memiliki perspektif lebih luas 

                                                 
37 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum 

Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 15. 
Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif 
didasarkan pada penelitian  yang mencakup (1)asas-asas hukum, (2) 
sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, 
(4)perbandingan  hukum, (5)sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini 
lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: 
Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, cet.v, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2001), hal,13-14. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri 
Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian 
Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 1979) hal.15 

 
38 Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan 

cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 
masyarakat. Pemikiran empiris ini disebut juga pemikiran sosiologis. 
Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ibid 

dengan melihat hukum dalam hubungannya dengan sistem sosial, 

politik, dan ekonomi masyarakat.
39

 

 

1. Spesifikasi Penelitian 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis  yakni akan 

menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara 

sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh. 

 

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

 

Dalam penelitian ini digunakan bahan pustaka  yang 

berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder 

mencakup:
40

 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat, mulai dari Undang-undang Dasar dan peraturan 

terkait lainnya. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. 

                                                 
39 Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan 

Hukum, Proyek Bank Dunia (Jakarta: Cyberconsult, 1999) hal. 153 
40 Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: 

Universitas Indonesia Press, 1982) hal.52, Lihat juga Reformasi Hukum 
di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, Proyek Bank Dunia 
(Jakarta: Cyberconsult, 1999) hal. 14 – 15. 
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c. Bahan hukum tertier, yaitu yang memberikan petunjuk 

bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, buku 

saku, agenda resmi, dan sebagainya, 

 

Selanjutnya data sekunder ini akan dilengkapi dengan 

data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan di 

wilayah Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia.  

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Seperti dikemukakan di muka bahwa dalam penelitian ini 

digunakan bahan pustaka  yang berupa data sekunder sebagai 

sumber utamanya. Dengan demikian maka teknik pengumpulan 

data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh melalui 

penelusuran manual maupun elektronik berupa peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta koran atau majalah, 

dan juga data internet yang yang terkait dengan Hubungan Tenaga 

Medik, Rumah Sakit Dan Pasien. 

 

Disamping mendapatkan data dengan melakukan studi 

dokumenter atau penelitian kepustakaan, data juga diperoleh 

dengan melakukan angket dan wawancara. Metode angket dan 

wawancara yang digunakan di sini hanya bersifat menambahkan, 

karena tujuannya hanya untuk mendapatkan klarifikasi dan 

konfirmasi mengenai hal-hal yang menurut peneliti belum jelas 

atau diragukan keabsahan dan kebenarannya. Subyek yang diberi 

angket dan diwawancarai meliputi mereka yang terlibat aktif baik 

langsung maupun tidak langsung dalam membahas masalah yang 

sedang dikaji termasuk mereka yang dianggap memiliki keahlian 

dalam bidang yang dikaji, misalnya tenaga medis,  para pejabat 

rumah sakit, praktisi baik pengacara, polisi, jaksa maupun hakim, 

serta akademisi. 

 

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian 

disortir dan diklasifikasikan, kemudian disusun melalui susunan 

yang komperhensif. Proses analisa diawali dari premis-premis 

yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir 

pada penemuan asas-asas hukum dan selanjutnya doktrin-doktrin
41

 

serta teori-teori. 

 

4. Analisa Data 

 

Dalam penelitian ini, metode analisa yang digunakan 

adalah metode kualitatif.
 42

 Penerapan metodologi ini bersifat 

                                                 
41 Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum Paradigma Metode dan 

Dinamika Masalahnya, (Jakarta: Elsam Huma, 2002) hal.15. Lebih jauh 
dikatakan bahwa penelitian-penelitian kualitatif menurut aliran Strauss 
(dan Glaser) adalah penelitian untuk membangun teori, dan tidak Cuma 
berhenti pada pemaparan data mentah belaka. 

42 “Qualitative research we mean any kind of research that 
procedure findings not arrived at by mean of statistic  procedures or 
other mean of quantifications. It can refer to research about persons’ 
lives, stories, behaviors, but also about organizations.  Functioning, social 
covenants or intellectual relationship”, Anselmus Strauss and Juliat 
Corbin, Basic of Qualititive Research, Grounded Theory Procedure and 
Thechnique, Sage Publication, Newbury, Park London, New Delhi, 1979, 
hlm 17. Mengenai Penelitian Kualitatif Lexy J Moleong membuat karya 
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luwes, tidak terlalu rinci, tidak harus mendefinisikan konsep, 

memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala 

ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, unik dan bermakna 

di lapangan
43

.   

 

 

R. Personalia Tim Penelitian 

 

Tim Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah 

Sakit Dan Pasien ini dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri 

Hukum dan HAM RI Nomor: PHN.1-01.LT.01.05 Tahun 2010 

tanggal 19 Januari 2010, dengan personalia sebagai berikut: 

 

Ketua  : Noor M Aziz, SH,MH,MM 

Sekretaris : Arfan Faiz Muhlizi,SH,MH. 

                                                                                                       
yang diterbitkan dengan judul Metodologi Penelitian Kualitatif, PT 
Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989; juga John W Creswell, Research 
Design: Qualitative & Quantitative Approaches, Sage 
Publication,Thousand Oaks, London, New Delhi, 1994; Robert Bog dan 
Steven J. Taylor, Introduction to qualitative Research Methods: A 
Phenomenological Approach To The Social Science, A Willey-Interscience 
Publication, New York  London  Sydney  Toronto, 1975; Michael Quinn 
Patton,  Qualitative Evaluation And Research Methods, Second Edition, 
Sage Publication, Newbury Park London New Delhi, 1980. 

 
43 Burhan Bungin (ed), Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 39. 
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No Kegiatan Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 

1 Koordinasi tim 

 

***          

2 Penyusunan proposal 

 

***          

3 Penyusunan data sekunder 

dan pra penelitian 

 *** ***        

4 Rapat I mengenai 

pembahasan proposal dan 

penyusunan agenda 

kegiatan 

  ***        

5 Pemaparan Proposal 

 

  ***        

6 Rapat II mengenai 

perkembangan kegiatan 

penyusunan data sekunder 

dan pra penelitian serta 

persiapan penelitian 

lapangan 

   

 

*** 

       

7 Penelitian lapangan di 

Jakarta dan beberapa 

daerah di Indonesia 

   *** ***      

8 Pengolahan data dan 

Penyusunan data 

penelitian lapangan 

     ***     

9 Rapat III mengenai 

pembahasan 

perkembangan 

pengolahan dan 

penyusunan data 

penelitian lapangan 

      ***    

10 Penyusunan laporan 

penelitian  

 

       ***   

11 Rapat IV mengenai 

pembahasan penyusunan 

laporan  

       ***   

12 Penyempurnaan laporan 

penelitian 

 

        ***  

13 Rapat V  mengenai 

pembahasan 

penyempurnaan laporan 

penelitian 

        ***  

14 Laporan selesai 

 

         *** 

15 Rapat VI Persiapan 

Pemaparan Hasil 

 

         *** 

16 Pemaparan hasil 

 

         *** 
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S. Jadwal Penelitian 

Penelitian  ini dilaksanakan mulai 1 Januari hingga  Desember 

2010 dengan schedule sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

J. Sistematika Penulisan 

 

Bab I :   Pendahuluan 

Bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang, 

Permasalahan, Tujuan, Kegunaan, Kerangka teori, 

Kerangka Konsepsional, Metode Penelitian, Personalia 

Tim, Jadwal Penelitian 

Bab II :  Pengaturan Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan 

Pasien 

Bab ini akan membahas Hubungan Pasien dan Tenaga 

Medik; Hubungan Pasien dan Rumah Sakit; serta  

Hubungan Tenaga Medik dan Rumah Sakit dari 

perspektif beberapa peraturan perundang-undangan, 

seperti UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU 

No.23 Tahun 1992 dan  UU No.36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, UU No.8 Tahun 1999  tentang 

Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, UU No.25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, UU No.11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial (yang menggantikan UU 

No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan pokok 

Kesejahteraan Sosial), UU Nomor 11 Tahun 2005 

tentang Pengesahan International Covenant On 

Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan 

Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan 

Budaya/ EKOSOB), UU No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta UU 

No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 

BAB  III : Dinamika Hubungan  Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan 

Pasien Di Indonesia 
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Bab ini akan membahas dan memperbandingkan 

Dinamika Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan 

Pasien di Indonesia dengan Beberapa Negara;  

Bab IV :  Penutup 

Bab ini akan akan berisi Kesimpulan dan Saran 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

BAB II 

TINJAUAN JURIDIS HUBUNGAN TENAGA MEDIK, RUMAH 

SAKIT DAN PASIEN 

 

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, 

hubungan antara tenaga medik, rumah sakit dan pasien diatur dalam 

beberapa Undang-undang. Hubungan pasien dan tenaga medik terlihat 

dalam UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; UU No.23 Tahun 1992 

dan  UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No.29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran; UU No.8 Tahun 1999  tentang Perlindungan 

Konsumen. Hubungan Pasien dan rumah sakit terlihat dalam UU No.44 

tahun 2009 tentang Rumah Sakit; UU No.23 Tahun 1992 dan  UU No.36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No.8 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Konsumen. Sedangkan Hubungan Tenaga Medik  dan rumah sakit terlihat 

dalam UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; UU No.23 Tahun 1992 

dan  UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No.29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran.  

 

Secara terperinci hal ini bisa digambarkan dalam tabel berikut: 

A. Hubungan Pasien dan Tenaga Medik 

1. Menurut UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

No. Pasal Bunyi Pasal 

1. Pasal 

13 

ayat 3 

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit 

harus bekerja sesuai dengan standar profesi,standar 

pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional 

yang berlaku, etika profesi, menghormati 

hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien 

2. Pasal 

32 

huruf 

Setiap pasien mempunyai hak: 

memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan 

keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah 

g Sakit; 

3. Pasal 

32 

huruf 

h 

Setiap pasien mempunyai hak: 

meminta konsultasi tentang penyakit yangdideritanya 

kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik 

(SIP) baik di dalam maupun di 

luar Rumah Sakit 

4. Pasal 

37 

ayat 1 

Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di Rumah 

Sakit harus mendapat persetujuan pasien atau 

keluarganya 

5. Pasal 

38 

ayat 2 

Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan 

pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak 

hukum dalam rangka penegakan 

hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau 

berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

2. Menurut UU No.23 Tahun 1992 dan  UU No.36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan 

N

o. 
Pasal Bunyi Pasal 

1. Pasal 53 

ayat 2 UU 

No.23/1992 

Tenaga kesehatan dalam melakukan 

tugasnya berkewajiban untuk 

Mematuhi  standar profesi dan 

menghormati hak pasien 

2. Pasal 53 

ayat 3 UU 

No.23/1992 

Tenaga kesehatan, untuk kepentingan 

pembuktian, dapat melakukan 

tindakan medis terhadap seseorang 

dengan memperhatikan kesehatan dan 

keselamatan yang bersangkutan. 

3. Pasal 55 

ayat 1 UU 

No.23/1992 

Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat 

kesalahan atau kelalaian 

yang dilakukan tenaga kesehatan. 

4. Pasal 58 

ayat 1 UU 

No.36/2009 

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 diterimanya 

5. Pasal 58 

ayat 2 UU 

No.36/2009 

Tuntutan ganti rugi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi 

tenaga kesehatan yang melakukan 

tindakan penyelamatan nyawa atau 

pencegahan kecacatan seseorang dalam 

keadaan darurat 

6. Pasal 83 

ayat 1 UU 

No.36/2009 

Setiap orang yang memberikan pelayanan 

kesehatan pada bencana harus ditujukan 

untuk penyelamatan nyawa, pencegahan 

kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan 

terbaik bagi pasien 

7. Pasal 147 

ayat 2 UU 

No.36/2009 

Upaya penyembuhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang berwenang dan di 

tempat yang tepat dengan tetap 

menghormati hak asasi penderita. 

 

 

3. Menurut UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

No. Pasal Bunyi Pasal 

1. Pasal 1 

ayat 1 

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien 

dalam melaksanakan upaya kesehatan 

2. Pasal 1 

ayat 10 

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi 

masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang diperlukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi 

 

3. Pasal 2 Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila 

dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, 

kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan 

keselamatan pasien. 

 

4. Pasal 39 Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada 

kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan 

pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, 

pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, 

pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. 

 

5. Pasal 45 

ayat 1 

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang 

akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap 

pasien harus mendapat persetujuan 

6. Pasal 47 

ayat 1 

Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 merupakanmilik dokter, dokter gigi, atau 

sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isirekam medis 

merupakan milik pasien 

7. Pasal 48 

ayat 2 

Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk 

kepentingan kesehatan pasien,memenuhi permintaan 

aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan 

hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan 

ketentuan perundangundangan 

8. Pasal 51 

huruf b 

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik 

kedokteran mempunyai kewajiban :  

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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9. Pasal 51 

huruf c 

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik 

kedokteran mempunyai kewajiban :  

merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang 

pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia 

10. Pasal 52 Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik 

kedokteran, mempunyai hak: 

a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang 

tindakan medis   sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45 

ayat (3); 

b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 

c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan 

medis; 

d. menolak tindakan medis; dan 

e. mendapatkan isi rekam medis 

11. Pasal 53 Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik 

kedokteran, mempunyai kewajiban : 

a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur 

tentang masalah kesehatannya 

b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter 

gigi; 

c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana 

pelayanan kesehatan; dan 

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang 

diterima 

 

4. Menurut UU No.8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen 

No. Pasal Bunyi Pasal 

1. Pasal 

1 ayat 

2 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

2. Pasal 

3 

huruf 

f 

Perlindungan konsumen bertujuan : 

meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang 

menjamin kelangsungan usaha produksi barang 

dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen. 

3. Pasal 

13 

ayat 2 

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan 

atau mengiklankan obat, obattradisional, suplemen 

makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan 

kesehatan dengancara menjanjikan pemberian hadiah 

berupa barang dan/atau jasa lain. 

 

B. Hubungan Pasien dan Rumah Sakit 

1. Menurut UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

No. Pasal Bunyi Pasal 

1. Pasal 1 

ayat 4 

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi 

masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung di Rumah Sakit.  

2. Pasal 2 Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan 

didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan 

profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti 

diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan 

pasien, serta mempunyai fungsi sosial. 

3. Pasal 3 

huruf b 

Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan : 

memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, 

masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya 

manusia di rumah sakit; 

4. Pasal 3 

huruf d 

Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan : 

memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, 

sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.  

5. Pasal 6 

ayat 1 

huruf b 

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 

untuk:  

menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidakmampu sesuai 

ketentuan peraturan perundangundangan 

6. Pasal 6 

ayat 1 

huruf e 

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 

untuk: memberikan perlindungan kepada masyarakat 

pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan; 

7. Pasal 

13 ayat 

3 

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit 

harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar 

pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional 

yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan 

mengutamakan keselamatan pasien 

8. Pasal 

16 ayat 

4 

Penggunaan peralatan medis dan nonmedis di Rumah 

Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien 

9. Pasal Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban : 
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29 ayat 

1 huruf 

c 

memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, 

antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan 

kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan 

Rumah Sakit 

10. Pasal 

29 ayat 

1 huruf 

g 

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban : 

membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu 

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam 

melayani pasien 

11. Pasl 31 

ayat 1 

Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah 

Sakit atas pelayanan yang diterimanya 

12. Pasal 

32 

huruf g 

Setiap pasien mempunyai hak: 

memilih dokter dan kelas perawatan sesuai 

dengankeinginannya dan peraturan yang berlaku di 

RumahSakit; 

13. Pasal 

32 

huruf h 

Setiap pasien mempunyai hak: 

meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya 

kepada dokter lain yang mempunyaiSurat Izin Praktik 

(SIP) baik di dalam maupun diluar Rumah Sakit 

14. Pasal 

32 

huruf n 

Setiap pasien mempunyai hak: 

memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama 

dalam perawatan di Rumah Sakit 

15. Pasal 

32 

huruf o 

Setiap pasien mempunyai hak: 

mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah 

Sakit terhadap dirinya 

16. Pasal 

32 

huruf q 

Setiap pasien mempunyai hak: 

menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila 

Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak 

sesuai dengan standar baik secara 

perdata ataupun pidana 

 

17. Pasal 

32 

huruf r 

Setiap pasien mempunyai hak: 

mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidaksesuai 

dengan standar pelayanan melalui media cetak dan 

elektronik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

18. Pasal 

37 ayat 

1 

Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di Rumah 

Sakit harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya 

19. Pasal 

42 ayat 

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban merujuk pasien 

yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan 

2 pelayanan rumah sakit. 

20. Pasl 43 

ayat 1 

Rumah Sakit wajib menerapkan standard keselamatan 

pasien 

21. Pasal 

43 ayat 

3 

Rumah Sakit melaporkan kegiatan sebagaimanadimaksud 

pada ayat (2) kepada komite yangmembidangi 

keselamatan pasien yang ditetapkan 

oleh Menteri. 

22. Pasal 

44 ayat 

2 

Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah Sakit dan 

menginformasikannya melalui mediamassa, dianggap 

telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada 

umum. 

23. 

 

Pasal 

44 ayat 

3 

Penginformasian kepada media massa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) memberikan kewenangan kepada 

Rumah Sakit untuk mengungkapkan 

rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah Sakit. 

24. Pasal 

45 ayat 

1 

Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara 

hukumapabila pasien dan/atau keluarganya menolak 

ataumenghentikan pengobatan yang dapat 

berakibatkematian pasien setelah adanya penjelasan medis 

yang komprehensif. 

 

2. Menurut UU No.23 Tahun 1992 dan  UU No.36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan 

No. Pasal Bunyi Pasal 

1. Pasal 32 

ayat 1 UU 

No.36/2009 

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, 

baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan 

pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien 

dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu 

2. Pasal 32 

ayat 2 UU 

No.36/2009 

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, 

baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak 

pasien dan/atau meminta uang muka 

 

3. Pasal 53 

ayat 3 UU 

No.36/2009 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan 

pertolongan keselamatan nyawa pasien disbanding 

kepentingan lainnya 

 

4. Pasal 85 

ayat 1 UU 

No.36/2009 

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, 

baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan 

pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan 
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nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. 

5. Pasal 85 

ayat 2 UU 

No.36/2009 

Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien 

dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu 

6. Pasal 190 

ayat 1 UU 

No.36/2009 

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga 

kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada 

fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak 

memberikan pertolongan pertama terhadap pasien 

yangdalam keadaan gawat darurat sebagaimana 

dimaksuddalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) 

dipidanadengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun dandenda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 

ratus jutarupiah). 

 

3. Menurut UU No.8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen 

No. Pasal Bunyi Pasal 

1. Pasal 3 

huruf f 

Perlindungan konsumen bertujuan : 

meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang 

menjamin kelangsungan usaha produksi barang 

dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen. 

2. Pasal 13 

ayat 2 

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan 

atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen 

makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan 

kesehatan dengancara menjanjikan pemberian hadiah 

berupa barang dan/atau jasa lain. 

3. Pasal 19 

ayat 2 

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa pengembalian uangatau penggantian 

barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara 

nilainya, atauperawatan kesehatan dan/atau 

pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuanperaturan perundangundanganyang berlaku 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hubungan Tenaga Medik dan Rumah Sakit 

1. Menurut UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

No. Pasal Bunyi Pasal 

1. Pasal 

3 

huruf 

b 

Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan: 

memberikan perlindungan terhadap keselamatan 

pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan 

sumber daya manusia di rumah sakit; 

2. Pasal 

3 

huruf 

d 

Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan: 

memberikan kepastian hukum kepada 

pasien,masyarakat, sumber daya manusia rumah 

sakit,dan Rumah Sakit. 

3. Pasal 

7 ayat 

1 

Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan 

lokasi,bangunan, prasarana, sumber daya 

manusia,kefarmasian, dan peralatan. 

4. Pasal 

12 

ayat 1 

Persyaratan sumber daya manusia 

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu 

Rumah Sakitharus memiliki tenaga tetap yang meliputi 

tenagamedis dan penunjang medis, tenaga 

keperawatan,tenaga kefarmasian, tenaga manajemen 

RumahSakit, dan tenaga nonkesehatan. 

5. Pasal 

12 

ayat 2 

Jumlah dan jenis sumber daya manusia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus sesuaidengan jenis dan 

klasifikasi Rumah Sakit 

6. Pasal 

12 

ayat 3 

Rumah Sakit harus memiliki data ketenagaan 

yangmelakukan praktik atau pekerjaan 

dalampenyelenggaraan Rumah Sakit 

7. Pasal 

12 

ayat 4 

Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap 

dan konsultan sesuai dengan kebutuhan 

dankemampuan sesuai dengan ketentuan 

peraturanperundangan. 

8. Pasal 

13 

ayat 1 

Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di 

Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Praktiksesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan 

9. Pasal 

13 

ayat 2 

Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah Sakit 

wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuanperaturan 

perundang-undangan 

10. Pasal 

13 

ayat 3 

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit 

harus bekerja sesuai dengan standar profesi,standar 

pelayanan Rumah Sakit, standar proseduroperasional 

yang berlaku, etika profesi, menghormatihak pasien 
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dan mengutamakan keselamatan pasien 

11. Pasal 

14 

ayat 1 

Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga kesehatan 

asing sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

12. Pasal 

29 

ayat 1 

huruf 

s 

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban : 

melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi 

semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas 

13. Pasal 

30 

ayat 1 

huruf 

a 

Setiap Rumah Sakit mempunyai hak: 

menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya 

manusia sesuai dengan klasifikasiRumah Sakit 

14. Pasal 

33 

ayat 2 

Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas 

Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit,unsur 

pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang 

medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, 

serta administrasi umum dankeuangan 

 

15. Pasal 

34 

ayat 1 

Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang 

mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang 

perumahsakitan 

16. Pasal 

38 

ayat 1 

Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia 

kedokteran 

18. Pasal 

46 

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum 

terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas 

kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di 

Rumah Sakit 

 

2. Menurut UU No.23 Tahun 1992 dan  UU No.36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan 

No. Pasal Bunyi Pasal 

1. Pasal 56 

ayat 1 

UU 

No.23/19

92 

Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat 

kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah 

sakit khusus, praktik dokter,praktik dokter gigi, 

praktik dokter spcsialis, praktik dokter gigispesialis, 

praktik bidan, toko obat, apotek, pedagang besar 

farmasi,pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, 

sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan 

kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya 

2. Pasal 120 

ayat 1 

UU 

No.36/20

09 

Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu 

kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah 

mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di 

institusi pendidikan kedokteran. 

3.   

4.   
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3. Menurut UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

No. Pasal Bunyi Pasal 

1. Pasal 

7 ayat 

2 

Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang 

disahkan Konsil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 

bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan 

kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi 

institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi 

pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit 

pendidikan 

2. Pasal 

26 

ayat 3 

Asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran 

gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, 

asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan 

Nasional, dan Departemen Kesehatan 

3. Pasal 

26 

ayat 4 

Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam 

menyusun standar 

pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi 

institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, 

asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan 

Nasional, dan Departemen Kesehatan. 

4. Pasal 

59 

ayat 1 

Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia terdiri atas 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga) 

orang dokter gigi dari organisasi profesi masing-masing, 

seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi 

rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjana hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Tinjauan Umum Persetujuan Tindakan Medik 

 

Persetujuan tindakan medik (Pertindik) / informed consent adalah 

suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas, 

sadar, dan rasional setelah memperoleh informasi yang lengkap, valid, dan 

akurat yang dipahami dari dokter tentang keadaan penyakitnya serta 

tindakan medis yang akan diperolehnya. Informed consent terdiri atas kata 

informed artinya telah mendapatkan informasi dan consent berati 

persetujuan (izin).  

 

Dalam Permenkes No. 290/ MENKES/ PER/III/ 2008 tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 1 Huruf a menyatakan bahwa 

persetujuan tindakan kedokteran (informed concent) adalah persetujuan 

yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat 

penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran 

gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. sedangkan tindakan medis 

menurut Pasal 1 Huruf b adalah suatu tindakan medis berupa preventif, 

diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau 

dokter gigi terhadap pasien 

 

Penjelasan tentang tindakan kedokteran sekurang-kurangnya 

mencakup (pasal 7 ayat (3): 

 

1. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran; 

2. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan; 

3. Altematif tindakan lain, dan risikonya; 

4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 
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5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 

6. Perkiraan pembiayaan.  

 

 

 

Adapun informasi yang perlu diberikan dan dijelaskan dengan 

kata-kata sederhana yang dimengerti oleh pasien atau keluarganya menurut 

J. Guwandi meliputi
44

 :  

1. Risiko yang melekat (inherent) pada tindakan tersebut;  

2. Kemungkinan timbulnya efek sampingan;  

3. Alternatif lain (jika) ada selain tindakan yang diusulkan; dan  

4. Kemungkinan yang terjadi jika tindakan itu tidak dilakukan.  

 

Sebelum memberikan pertindik pasien seharusnya menerima 

informasi tentang tindakan medis yang diperlukan, namun ternyata 

mengandung risiko. Pertindik harus ditandatangani oleh penderita atau 

keluarga terdekatnya dan disaksikan minimum satu orang saksi dari pihak 

pasien. Informasi dan penjelasan yang perlu diberikan dalam Pertindik 

meliputi hal-hal berikut: 

 

1. Informasi harus diberikan baik diminta maupun tidak.  

2. Informasi tidak diberikan dengan mempergunakan istilah kedokteran 

yang tidak dimengerti oleh orang awam.  

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

situasi pasien.  

                                                 
44 Guwandi, J,  Tindakan Medik dan Tanggung Jawab Produk 

Medik, (Jakarta: FK UI, 1993) 

4. Informasi diberikan secara lengkap dan jujur, kecuali jika dokter 

menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kesehatan pasien, 

atau pasien menolak untuk diberikan informasi. Dalam hal ini informasi 

dapat diberikan kepada keluarga terdekat.  

5. Informasi dan penjelasan tenang tujuan dan prospek keberhasilan 

tindakan medis yang akan dilakukan.  

6. Informasi dan penjelasan tentang tata cara tindakan medis yang akan 

dilakukan.  

7. Informasi dan penjelasan tentang risiko dan komplikasi yang mungkin 

terjadi.  

8. Informasi dan penjelasan tentang alternatif tindakan medis lain yang 

tersedia serta risikonya masing-masing.  

9. Informasi dan penjelasan tentang prognosis penyakit apabila tindakan 

medis tersebut dilakukan.  

10. Untuk tindakan bedah atau tindakan invasif lain, informasi harus 

diberikan oleh dokter yuang melakukan operasi, atau dokter lain 

dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab.  

11. Untuk tindakan yang bukan bedah atau tindakan yang tidak invasif 

lainnya, informasi dapat diberikan oleh dokter lain atau perawat dengan 

sepengetahuan atau petunjuk dokter dan bertanggung jawab.  

 

Kewajiban untuk memberikan informasi dan penjelasan berada di 

tayangan dokter yang akan melakukan tindakan medis. Dokterlah yang 

paling bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan penjelasan 

yang diperlukan. Apabila dokter yang akan melakukan tindakan medis 

berhalangan untuk memberikan informasi dan penjelasan maka dapat 

diwakilkan pada dokter lain dengan sepengetahuan dokter yang 
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bersangkutan. 

 

Pasal 2 ayat (1) Permenkes tentang Pertindik menentukan bahwa 

semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat 

persetujuan. Bentuk persetujuan itu sendiri dapat diberikan secara tertulis 

maupun lisan. Dalam praktiknya, pertindik dapat diberikan oleh pasien 

dengan cara-cara berikut: 

 

1. Dinyatakan (expressed) secara lisan atau tetrulis. Dalam hal ini bila 

yang dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan biasa 

yang mengandung risiko, misalnya pembedahan. 

2. Dianggap diberikan (implied or tacit consent), yaitu dalam 

keadaan biasa atau dalam keadaan darurat. Persetujuan diberikan 

pasien secara tersurat tanpa pernyataan tegas yang disimpulkan 

dokter dari sikap dan tindakan pasien. Misalnya tindakan medis 

berupa pemberian suntikan, penjahitan luka, dan sebagainya. 

Apabila pasien dalam keadaan gawat darurat tidak sadarkan diri 

dan keluarganya tidak ada di tempat, sedangkan dokter 

memerlukan tindakan segera, maka dokter dapat melakukan 

tindakan medis tertentu yang terbaik menurut dokter 

(persetujuannya disebut presumed consent, dalam arti bila pasien 

dalam keadaan sadar, maka pasien dianggap akan menyetujui 

tindakan yang dilakukan  dokter). 

 

E.  Dasar Hukum Persetujuan Tindakan Medik 

 

Sebagai suatu perbuatan hukum, persetujuan tindakan medik tentu 

harus dilatarbelakangi oleh sektor yuridis agar dapat berlaku dan sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku. Di Indonesia, yang menjadi dasar 

hukum bagi suatu transaksi persetujuan tindakan medik adalah sebagai 

brikut : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  

2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;  

3. UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1419/Menkes/Per/X/2005 tentang penyelenggaraan praktik dokter dan 

dokter gigi;  

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik;  

6. Permenkes No. 290/ MENKES/ PER/III/ 2008 tentang Persetujuan 

Tindakan Kedokteran; 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

749a/Men.Kes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medik/ Medical Record;  

8. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1951 tentang Kesehatan Kerja;  

9. Surat Keputusan Dirjen Yan Dik No. HK.00.06.6.5.1866 Tahun 1999 

tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik ditetapkan tanggal 21 

April 1999 (selanjutnya disebut Pedoman Pertindik).  

 

F.  Tujuan Persetujuan Tindakan Medik 

 

Maksud   dan   tujuan   persetujuan   tindakan   medik,   

berdasarkan   Peraturan Menteri    Kesehatan    Republik    Indonesia    

o.585/Men.Kes/Per/IX/1989    tentang Persetujuan Tindakan Medik : 

1. Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus 
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mendapat persetujuan (Pasal 2 ayat (1)).  

2. Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan (Pasal 2 ayat 

(2)).  

3. Persetujuian diberikan setelah pasien mendapat informasi yang adekuat 

tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta risiko yang 

dapat ditimbulkannya (Pasal 2 ayat (3)).  

4. Bagi tindakan medik yang mengandung risiko tinggi harus dengan 

persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang hendak memberikan 

persetujuan (Pasal 3 ayat (1)).  

5. Persetujuan lisan berlaku bagi tindakan medik yang tidak termasuk 

dalam tindakan medik yang mengandung risiko tinggi (Pasal 3 ayat 

(2)).  

6. Informasi tentang tindakan medik harus diberikan oleh dokter, dengan 

informasi yang selengkap-lengkapnya, keculai bila dokter menilai 

bahwa informasi yang diberikan dapat merugikan kepentingan 

kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi (Pasal 4 ayat 

(1) dan (2)).  

7. Dalam hal informasi tidak bisa diberikan kepada pasien maka dengan 

persetujuan pasien dokter dapat memberikan informasi tersebut kepada 

keluarga terdekat dengan didampingi seorang perawat/ paramedis 

sebagai saksi (Pasal 4 ayat (3)).  

 

Hal ini masih sejalan dengan Permenkes No. 290/ MENKES/ 

PER/III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

 

I. Asas – Asas Dalam Pelayanan Medik  

 

Oleh  karena  transaksi  terapeutik  merupakan  hubungan  hukum  

antara  dokter dan pasien, maka dalam transaki terapeutik pun berlaku 

beberapa asas hukum yang mendasari, yang menurut Komalawati 

disimpulkan sebagai berikut : 
45

 

1. Asas Legalitas  

2. Asas Keseimbangan  

3. Asas Tepat Waktu  

4. Asas Itikad Baik  

 

Agak sedikit berbeda dengan Komalawati, Fuady (2005:6) 

menyebutkan pendapat tentang beberapa asas etika modern dari praktik 

kedokteran yang disebutkannya sebagai berikut : 
46

 

1. Asas Otonom  

2. Asas Murah Hati  

3. Asas Tidak Menyakiti  

4. Asas Keadilan  

5. Asas Kesetiaan  

6. Asas Kejujuran  

 

Berdasar Undang Undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran dengan berlakunya UU Praktik Kedokteran yang juga 

mencantumkan asas-asas penyelenggaraan Praktik Kedokteran di dalam 

                                                 
45 Komalawati. 2002. Peranan Informed Consent Dalam 

Transaksi Terapeutik : Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan 
Pasien, Suatu Tinjauan Yuridis. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 
halaman 128 

46 Munir, Fuady. 2005. Sumpah Hipocrates : Aspek Hukum 
Malpraktek Dokter. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 6 
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Bab II Pasal 2, maka asas-asas tentang 

praktik kedokteran sudah mempunyai kekuatan mengikat. Namun asas-asas 

yang tercantum di dalam UU Praktik Kedokteran agak sedikit berbeda 

dengan beberapa asas yang telah diuraikan di atas. Adapun Pasal 2 yang 

mengatur tentang asas-asas penyelenggaraan Praktik Kedokteran tersebut 

berbunyi : 

 

Penyelenggaraan praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan 

Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, 

kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan 

keselamatan pasien. 

 

Pengertian tentang asas-asas tersebut tercantum dalam penjelasan 

Pasal 2, sebagai berkut : 

1. Asas Nilai ilmiah  

2. Asas Manfaat  

3. Asas Keadilan  

4. Asas Kemanusiaan  

5. Asas Keseimbangan  

6. Asas Perlindungan dan Keselamatan Pasien  

 

Walaupun hukum telah menetapkan 6 (enam) asas yang tercantum 

di dalam  Undang-Undang yang mengatur khusus praktik kedokteran 

sebagai lex specialis yang mengikat para dokter dalam menjalankan 

profesinya, akan lebih bijaksana kalau dokter juga mematuhi semua asas 

yang telah disebutkan di atas sebagai asas yang dianjurkan oleh para pakar 

hukum untuk dipatuhinya. Karena kepatuhan dokter dalam memegang asas 

sebagai prinsip dasar pelaksanaan profesinya akan memayungi dokter 

tersebut  dari  tuntutan  pasien  yang  mungkin  bisa  timbul  dalam  praktik  

sehari-hari yang dilakukannya. 

 

J. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Persetujuan Tindakan 

Medik 

 

Hak dan kewajiban pihak yang memberikan persetujuan tindakan 

medik dan pihak yang menerima persetujuan tindakan medik yaitu : 

 

a.   Hak dan Kewajiban Dokter 

 

Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban dokter adalah yang 

ditujukan kepada hak dan kewajiban dalam menjalankan suatu profesi 

kedokteran, yaitu dalam memberikan pelayanan kesehatan atau pertolongan 

medis kepada pasiennya.
47

 

 

Adapun hak dan kewajiban profesional seorang dokter adalah 

sebagai berikut:
48

  

 

2. Hak-hak profesi seorang dokter  

a).  Hak untuk bekerja menurut standar profesi medis  

b).  Hak menolak melaksanakan tindakan medis yang ia tidak dapat 

pertanggung  

                                                 
47 Soerjono,S.S.H.Prof.Dr.MA dan Herkunto,Dr. 1987. 

Pengantar Hukum Kesehatan. Bandung : Remaja Karya, Halaman 101  
48 Ibid, hal 101 - 104 
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jawabkan secara profesional 

c). Hak untuk menolak suatu tindakan medis yang menurut suara 

hatinya (conscienci) tidak baik 

d). Hak untuk mengakhiri hubungan dengan seorang pasien jika ia 

menilai bahwa kerjasama antara pasien dia tidak ada lagi gunanya 

e).  Hak atas privacy dokter 

f).  Hak atas itikad baik dari pasien dalam melaksanakan 

kontrak terapeutik  

g). Hak atas balas jasa 

h).  Hak atas fair dalam menghadapi pasien yang tidak puas 

terhadapnya 

i)Hunt

uk 

memb

ela 

diri  

j). 

Hak 

memil

ih 

pasien 

 

2.   Kewajiban – kewajiban Profesi Dokter 

 

Kewajiban-kewajiban dokter (De beroepsplichten van de arts) 

dapat dibedakan dalam lima kelompok, yaitu : 

a).    Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial dari 

memelihara   kesehatan  

b).    Kewajiban yang berhubungan dengan standar medis 

c).      Kewajiban yang berhubungan dengan tujuan ilmu kedokteran 

d).  Kewajiban yang berhubungan dengan prinsip keseimbangan 

(proportionaliteits beginsel) 

e).      Kewajiban yang berhubungan dengan hak pasien 

 

 

b.   Hak dan Kewajiban Pasien 

1.   Hak-hak Pasien 

Hak untuk menentukan diri sendiri adalah dasar dari hak-hak 

pasien. Dikenal berbagai hak pasien sebagai berikut :
49

 

a). Hak atas pelayanan medis dan perawatan b). Hak atas informasi dan 

persetujuan 

c).  Hak atas rahasia kedokteran 

d).  Hak memilih dokter dan rumah sakit 

e).  Hak untuk menolak dan menghentikan pengobatan 

f). Hak untuk tidak terlalu dibatasi kemerdekaannya selama proses 

pengobatan pasien boleh melakukan hal-hal yang lain asal tidak 

membahayakan kesehatannya 

g). Hak untuk mengadu dan 

mengajukan gugatan  

h). Hak atas ganti rugi 

i).  Hak atas bantuan hukum 

j).  Hak untuk mendapatkan nasehat uintuk ikut serta dalam eksperimen 

                                                 
49 Ibid, halaman 113 - 115 
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k). Hak atas perhitungan biaya pengobatan dan perawatan yang wajar 

dan penjelasan perhitungan tersebut 

 

2.   Kewajiban Pasien 

Kewajiban–kewajiban pasien perlu ditaati, hal ini memang sangat 

dibutuhkan dalam transksi terapeutik sebab jika tidak dilaksanakan oleh 

pasien harapan untuk sembuh tidaklah tercapai. Kewajiban-kewajiban itu 

harus dipenuhi oleh pasien yakni kesembuhan atas penyakit yang 

dideritanya. Adapun kewajiban-kewajiban yang dimaksud adalah sebagai 

berikut :
25

 

a). Memberikan informasi kepada dokter tentang penyakit yang 

dideritanya dengan lengkap 

b). Mematuhi petunjuk-petunjuk dokter  

c). Mematuhi 

privacy dokter 

d).  Memberikan imbalan / honorarium kepada dokter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

DINAMIKA HUBUNGAN HUKUM ANTARA TENAGA MEDIK, 

RUMAH SAKIT, DAN PASIEN 

   

E. Hubungan Hukum Rumah Sakit dan Pasien 

2. Pengertian Rumah Sakit 

Pengertian rumah sakit secara yuridis berbeda-beda. 

Menurut UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,  Rumah Sakit 

adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
50

 Berbeda 

menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 

159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit -sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan 

Kesejahteraan Sosial Nomor 191/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang 

Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

157/Menkes/SK/III/1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah 

Sakit- adalah Sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan 

pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga 

kesehatan dan penelitian.  

 

Sedangkan menurut WHO, Rumah Sakit adalah suatu 

badan usaha yang menyediakan pemondokan yang memberikan jasa 

pelayanan medik jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas 

                                                 
50 Pasal 1 angka 1 UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
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tindakan observasi, diagnostik, terpeutik dan rehabilitatif untuk orang-

orang yang menderita sakit, terluka, mereka yang mau melahirkan dan 

menyediakan pelayanan berobat jalan. Selain itu masih terdapat  

berbagai  macam  batasan  tentang  Rumah  Sakit, beberapa diantaranya 

yang terpenting seperti yang dikutip oleh Azrul  Azwar  adalah
51

:  

a) Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis 

profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang 

permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan 

keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan 

penyakit yang diderita oleh pasien (American Hospital 

Association, 1974).  

b) Rumah  Sakit  adalah  tempat  di  mana  orang  sakit  mencari  dan  

menerima    pelayanan    kedokteran    serta    tempat    di    mana 

pendidikan   klinik   untuk   mahasiswa   kedokteran,   perawat   

dan berbagai tenaga profesi kesehatan lainnya yang 

diselenggarakan (Wolper dan Pena, 1987). 

c) Rumah Sakit adalah pusat di mana pelayanan kesehatan 

masyarakat, pendidikan serta penelitiankedokteran 

diselenggarakan (Assosiation of Hospital Care, 1947). 

 

Menurut  Maeijer, Rumah Sakit sebagaimana dikutip oleh 

Soekanto 
52

: 

                                                 
51

  
Azwar, Azrul, Pengantar Administrasi Kesehatan, (Jakarta : Binarupa Aksara, 1996), hal 

82 
 
52

   
Soekanto, Soerjono & Herkutanto, Pengantar Hukum Kesehatan, (Bandung : Remadja 

Karya, 1987), hal 129-130 
 

“Het ziekenhuis is een onderneming met een eigen karakter: het is 

gericht op medisch onderzoek en medische behandeling van 

opgenomen patienten. Het ziekenhuis is geen onderneming in de zin 

van een bedrijf dat is gericht op het maken van winst of enig vermogen 

srechtelijt voordeel” (Rumah Sakit merupakan badan usaha yang 

mempunyai ciri tersendiri; usahanya tertuju pada pemeriksaan medis 

dan perawatan medis pasien yang masuk Rumah Sakit. Rumah Sakit 

bukan merupakan badan usaha dalam arti perusahaan yang bertujuan 

mencari untung atau keuntungan di bidang harta kekayaan). 

 

Menurut    peraturan    perundangan    dalam    hal    ini    

menurut Permenkes RI No. 159b/Men.Kes/Per/II/1998, Bab I Pasal 1, 

yaitu sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan 

pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan 

kesehatan dalam penelitian. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

adalah kegiatan pelayanan berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap 

gawat darurat, yang mencakup pelayanan medik. Rumah Sakit sebagai 

suatu sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan 

pelayanan kesehatan, diusahakan untuk meningkatkan perannya 

sebagai pusat pelayanan kesehatan atau unit pelayanan kesehatan. Di 

sini tugasnya untuk merencanakan dan mengkoordinasi pelayanan 

kesehatan terpadu menjadi sangat penting. 

 

Keputusan Menteri Kesehatan 

No.924/Men.Kes/SK/XII/1986 tentang berlakunya Kode Etik Rumah 

Sakit Indonesia bagi Rumah Sakit seluruh Indonesia, diatur antara lain: 

a) Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan menghormati dan 
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memperlakukan pasien sebagai manusia seutuhnya dengan tidak 

dipengaruhipertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, 

adapt istiadat, perbedaan kelamin, politik, kepartaian dan 

kedudukan social.  

b) Rumah Sakit sebagai unit sosio-ekonomi mengutamakan 

kepentingan dan keselamatan pasien khususnya dan umat manusia 

umumnya. Rumah Sakit tidak membedakan derajat sosial ekonomi 

pasien dalam hal mutu dan kesanggupan pelayanan Rumah Sakit. 

c) Rumah Sakit menyediakan sebagian fasilitas dan jasanya dengan 

tarif rendah atau memberi keringanan kepada golongan masyarakat 

tidak mampu. 

 

Selanjutnya  apabila  ditinjau  dari  Pasal  1  Permenkes  

RI  Nomor 159b Tahun 1988 tentang Rumah Sakit dinyatakan: “Rumah 

Sakit adalah sarana upaya kesehatan, diantaranya meliputi 

menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan, serta dapat 

dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. 

 

2.  Rumah Sakit sebagai Badan Hukum 

 

Rumah Sakit dahulu merupakan suatu lembaga atau panti 

derma, yang  merawat  warga  masyarakat  yang  sakit  secara  sosial  

ekonomis tidak mampu. Rumah Sakit hanya menyediakan ruangan, 

makanan maupun perawatan secara terbatas yang juga dilakukan oleh 

sukarelawan. Oleh karena data yang terhimpun ditujukan untuk 

mendermakannya kepada orang-orang sakit yang tidak mampu, maka 

Rumah Sakit secara relatif mempunyai suatu kekebalan terhadap 

gugatan atau tuntutan hukum. Pada waktu itu, di Amerika Serikat, 

Rumah Sakit merupakan suatu lembaga yang terlindungi oleh doktrin 

Charitable Immunity.
53

  

 

Kekebalan Rumah Sakit akan gugatan atau tuntutan itu 

antara lain disebabkan karena beberapa faktor, yaitu apabila dana itu 

dipergunakan untuk membayar ganti kerugian, maka kegunaannya 

hanya akan dinikmati secara individual belaka. Faktor lainnya adalah 

bahwa seorang pasien yang secara sukarela mau dirawat di Rumah 

Sakit, dianggap menanggalkan haknya untuk menuntut. 

 

Peningkatan perkembangan ilmu kesehatan dan teknologi 

secara pesat, menyebabkan Rumah Sakit tidak dapat melepaskan diri 

dari tanggung jawab pekerjaan yang dilakukannya bawahannya. 

Doktrin “Charitable Immunity” dalam bidang hukum tidak dapat 

dipergunakan lagi terhadap tanggung jawab hukum Rumah Sakit. 

Peranan Rumah Sakit yang tidak mencari keuntungan, berubah dengan 

cepat.  Lembaga tersebut bukan lagi merupakan suatu gedung dengan 

tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja secara individual untuk merawat 

pasien. Rumah Sakit menjadi suatu lembaga Rumah Sakit yang 

berperan sebagai organisasi yang merupakan pusat pelayanan kesehatan 

atau unit pelayanan kesehatan. Tugasnya adalah merencanakan dan 

mengkoordinasikan pelayanan kesehatan secara terpadu 
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Selanjutnya Rumah Sakit kemudian dibedakan atas :  

a) Rumah Sakit umum, yaitu Rumah Sakit yang memberikan 

pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat 

pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik.  

b) Rumah Sakit khusus, yaitu Rumah Sakit yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu atau 

disiplin ilmu.  

c) Rumah Sakit pendidikan, yaitu Rumah Sakit umum yang 

dipergunakan untuk tempat pendidikan tenaga medis tingkat S1, 

S2 dan S3. 

 

Jenis-jenis Rumah Sakit menurut pemilik antara lain 

sebagai berikut: 

a) Menurut pemilik yaitu Rumah Sakit pemerintah (government 

hospital) dan Rumah Sakit swasta (private hospital). 

b) Menurut filosofi yang dianut, yaitu Rumah Sakit yang tidak 

mencari keuntungan (non profit hospital) dan Rumah Sakit yang 

mencari keuntungan (profit hospital). 

c) Menurut jenis pelayanan yang diselenggarakan yaitu Rumah Sakit 

umum (general hospital) dan Rumah Sakit khusus (specialty 

hospital).  

d) Menurut  lokasi  Rumah  Sakit  yaitu  Rumah  Sakit  pusat,  Rumah 

Sakit propinsi dan Rumah Sakit kabupaten (Azwar, 1996:86).  

 

Rumah  Sakit  merupakan  suatu  unit  pelayanan  yang  

mempunyai bagian-bagian emergency, pelayanan dan rehabilitasi. Lalu 

lintas perhubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu 

system sosial, Rumah Sakit merupakan organ yang mempunyai 

kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling). 

Rumah Sakit bukan manusia dalam arti “person” yang dapat berbuat 

dalam lalu lintas hukum masyarakat sebagai manusia (natuurijk 

persoon), namun ia (Rumah Sakit) diberi kedudukan menurut hukum 

sebagai persoon dan karenanya Rumah Sakit merupakan 

“rechtpersoon” dan oleh karena itu Rumah Sakit dibebani dengan hak 

dan kewajiban menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya. 

 

Pemberian status sebagai “person” kepada Rumah Sakit 

oleh hukum sehingga ia berfungsi sebagai hukum (rechtpersoon) ini 

biasanya oleh Rumah Sakit swasta dituangkan dalam akta pendirian 

yayasan.
54

 

 

Permasalahan yang sering muncul adalah: Apakah 

seluruhnya harus dipikulkan kepada kepala rumah sakit? Sudah tentu 

tidak semua kesalahan dapat dilimpahkan kepadanya. Karena ia pun 

tidak mungkin mengetahui seluruh kejadian atau melakukan 

pengawasan secara mendetail sikap-tindak para tenaga mediknya.  

 

3.  Permasalahan Dalam Hubungan Hukum Rumah Sakit dan 

Pasien/Penanggung Pasien 

 

Hubungan antara rumah sakit dan pasien ini terjadi jika 

pasien sudah berkompeten (dewasa dan sehat akal), sedangkan Rumah 
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Sakit hanya memiliki dokter yang bekerja sebagai employee. 

Kedudukan Rumah Sakit adalah sebagai pihak yang haarus 

memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai 

employee (sub-ordinate dari Rumah Sakit) yang bertugas melaksanakan 

kewajiban Rumah Sakit dengan perkataan lain, kedudukan Rumah 

Sakit adalah sebagai principal dan dokter sebagai agent. Sedangkan 

kedudukan pasien adalah sebagai pihak yang wajib memberikan 

kontra-prestasi. 

 

Sedangkan pola hubungan antara rumah sakit dan 

penanggung pasien ini terjadi jika pasien dalam keadaan tidak 

berkompeten (pasien minor atau tidak sehat akal) sebab berdasarkan 

hukum perdata, pasien seperti ini tidak dapat melakukan perbuatan 

hukum. Di sini kedudukan penanggung pasien (orang tua atau keluarga 

yang bertindak sebagai wali) menjadi pihak yang berwajib memberikan 

kontra-prestasi. 

 

Di dalam suatu rumah sakit terdapat banyak hal yang 

diputuskan dalam masing-masing tingkat (eselon) dan masing-masing 

bidang yang dapat dikatakan mempengaruhi berhasil tidaknya 

pemberian pelayanan perawatan/pengobatan. Secara umum dapat 

dikatakan terdapat suatu multi-management dan dalam memberikan 

pelayanan factor “itikad baik” (goede trouw, good faith) dan unsur 

“kepercayaan” (trust, vetrouwen) memegang peran yang menentukan. 

Di dalam rumah sakit segala sesuatu ini sangat bergantung kepada si 

pelakunya.  

 

Selain itu banyak pula terdapat pendelegasian wewenang 

dalam pelaksanaan tugasnya. Maka dalam garis besar tanggungjawab di 

rumah sakit – jika dintinjau dari sudut pelakunya – dapat 

dikelompokkan menjadi tiga golongan :  

 

Tanggungjawab bidang  Penanggungjawab 

1. Bidang Perumahsakitan = Kepala rumah sakit  

2. Bidang Medik = Masing-masing dokter 

3. Bidang Keperawatan = Masing-masing perawat 

(bidan, para-medik) 

  

Namun di dalam prakteknya tidak semudah dan 

sesederhana itu. Hal ini disebabkan karena di dalam kenyataannya 

ketiga kelompok tanggungjawab itu saling berkaitan dan saling 

berjalinan satu sama lain (Roscam Abbing : intertwined and 

interconnected).  

 

Maka sering terjadi agak sukar untuk memilah-milahkan 

dan memberikan batas tanggungjawab tegas. Siapa yang harus diminta 

pertanggungjawabkannya di dalam suatu peristiwa harus dilihat secara 

kauistis. Setiap kasus mempunyai ciri tersendiri, sehingga dapat 

dikatakan hampir tidak ada dua kasus yang persis sama. Tidak dapat 

digeneralisasikan, karena bergantung kepada banyak faktor, seperti 

misalnya :  

- situasi dan kondisi saat peristiwa itu terjadi, 

- keadaan pasien (pres-existing conditions),  

- bukti-bukti yang bisa diajukan (medical record, saksi, dsb),  

- apa sudah dilakukan berdasarkan “standard profesi medik”,  
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- apakah tidak terdapat kekeliruan dalam penilaian (error of 

judgment),  

- apakah terjadi suatu pendelagasian wewenang dan apakah 

pendelegasian tersebut dapat dibenarkan dalam kasus itu. 

- apakah tidak ada unsur kelalaian (negligence) atau 

kemungkinan adanya unsur kesengajaan,  

- jika terdapat ada unsur kelalaian : siapa yang lalai? 

- apakah tidak ada kesalahan pada pasien itu sendiri karena :  

a. tidak menceritakan semua keadaan dirinya dengan 

sejujurnya,  

b. tidak menurut nasihat dokter dan melanggar larangan-

larangan dokter/rumah sakit sehingga memperburuk 

keadaannya (contributory negligence). 

- tuntutan hukum yang diajukan: pidana, perdata, administratif? 

- dan sebagainya. 

 

4.  Manajemen Rumah Sakit 

 

Di dalam suatu rumah sakit pucuk pimpinan dan 

tanggungjawab terletak pada kepala rumah sakit (pemerintah/yayasan, 

badan hukum lain) yang melakukan manajemennya. Manajemen atau 

mengelola adalah suatu istilah disiplin ekonomi. Biasanya dikaitkan 

dengan suatu badan bisnis, yaitu : mengeterapkan prinsip ekonomi 

“dengan input seminimal mungkin berusaha untuk memperoleh output 

semaksimalnya”. 

 

Dewasa ini istilah manajemen diterapkan pula terhadap 

rumah sakit, sehingga sebutan “manajemen rumah sakit” sudah tidak 

mengherankan lagi. Namun sampai kini dalam pembahasan masalah 

manajemen rumah sakit belum dikaitkan dengan faktor tanggungjawab 

(risiko) ganti-kerugian yang mungkin akan dibebani oleh hukum. 

Mungkin dianggap bahwa masing-masing bidang terkait kepada bidang 

peraturan disiplin tersendiri, sehingga faktor hukum di dalam kursus-

kursus manajemen atau seminar belumlah diperhitungkan.  

 

Namun dengan perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan yang penerapannya dilakukan di rumah sakit, dengan 

bertambah tingginya kecerdasan masyarakat akan hak-haknya, maka 

mulai banyak muncul tuntutan-tuntutan juga di bidang pelayanan 

kesehatan.  

 

Perlu juga dipikirkan seberapa jauh dampak hukum 

(risiko) yang dapat timbul terhadap manajemen rumah sakit. “Siapa 

secara yuridis harus bertanggungjawab di rumah sakit apabila ada 

tuntutan hukum : dokter, perawat atau rumah sakit (baca : pemilik 

sebagai badan hukum)”. Jumlah uang sebagai pengganti kerugian bisa 

besar. “Siapa yang harus menanggung” “Ataukah pasien itu sendiri 

yang harus memikulnya?” “Atau ditutup asuransi?” “Tetapi ini pun 

meminta biaya pula untuk penutupan polisnya yang menurut 

perhitungan ekonomi harus diperhitungkan juga pada “cost”nya.  

 

Kalau ditinjau dari sudut rumah sakit, maka 

tanggungjawab rumah sakit itu sendiri meliputi tiga hal, yaitu :  
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a) Tanggungjawab yang berkaitan dengan personalia,  

b) Tanggungjawab yang menyangkut sarana dan peralatan,  

c) Tanggungjawab yang menyangkut duty of care (kewajiban 

memberikan perawatan yang baik). 

 

F. Hubungan Hukum Rumah Sakit dan Dokter 

 

Ada beberapa macam pola yang berkembang dalam kaitannya 

dengan hubungan kerja antara dokter dan Rumah Sakit, antara lain: 

 

2. Dokter sebagai employee  

 

Kedudukan Rumah Sakit adalah sebagai pihak yang haarus 

memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai employee 

(sub-ordinate dari Rumah Sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban 

Rumah Sakit dengan perkataan lain, kedudukan Rumah Sakit adalah 

sebagai principal dan dokter sebagai agent. 

 

3. Dokter sebagai attending physician (mitra)  

 

Keduduksn   antara   dokter   dan   Rumah   Sakit   adalah   

sama derajatnya. Posisi dokter adalah sebagai pihak yang wajib 

memberikan prestasi, sedangkan fungsi Rumah Sakit hanyalah sebagai 

tempat yang menyediakan fasilitas (tempat tidur, makan dan minum, 

perawat atau bidan serta sarana medik dan non medik). Konsepnya seolah-

olah Rumah Sakit menyewakan fasilitasnya. 

 

4. Dokter sebagai independent contractor
55

 .  

 

Bahwa  dokter  bertindak  dalam  profesinya  sendiri  dan  

tidak terikat dengan institusi manapun. Masing-masing dari pola hubungan 

kerja tersebut akan sangat menentukankan apakah Rumah Sakit harus 

bertanggung jawab, atau tidak terhadap kerugian yang disebabkan oleh 

kesalahan dokter, serta sejauh mana tanggung jawab dokter terhadap 

pasiennya di Rumah Sakit tergantung pada pola hubungan kerjanya dengan 

Rumah Sakit di mana dia bekerja. Di dalam kedudukan dokter sebagai 

employee maka dokter sebagai pelaksana dari kewajiban Rumah Sakit, atau 

pihak yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya kelalaian yang 

disebabkan oleh dokter. Sedangkan dalam kedudukan Dokter sebagai 

attending physician (mitra), maka dokter bertanggung jawab sendiri atas 

kelalaian tindakan mediknya, karena dalam hal ini Rumah Sakit hanya 

sebagai penyedia fasilitas. Kedudukan ini sama dengan kedudukan dokter 

sebagai independent contractor. 

 

 

G. Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien (Transaksi 

Terapeutik) 

 

2. Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien  

 

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah 

terjadi sejak dahulu (jaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang 

                                                 
55

 Sofwan Dahlan, ibid, hal 157 
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memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. 

Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena 

didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut 

dengan transaksi terapeutik
56

. Hubungan yang sangat pribadi itu oleh 

Wilson
57

 digambarkan seperti halnya hubungan antara pendeta dengan 

jemaah yang sedang mengutarakan perasaannya. Pengakuan pribadi itu 

sangat penting bagi eksplorasi diri, membutuhkan kondisi yang 

terlindung dalam ruang konsultasi.  

 

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal 

dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan 

anak yang bertolak dari prinsip “father knows best” yang melahirkan 

hubungan yang bersifat paternalistik
58

. 

 

Dalam hubungan ini kedudukan dokter dengan pasien 

tidak sederajat
59

 yaitu kedudukan dokter lebih tinggi daripada pasien 

                                                 
56 Al Purwohadiwardoyo, Etika Medis, Penerbit Kanisius, 

Yogyakarta, 1989, hal. 13 
57 Veronika Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam 

Transaksi Terapeutik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.38 
58 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran (Studi 

Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu 
Pihak) Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.36 

59 Talcott Parsons, Research with Human Subject and The 
Profesional Complex, 1969, makalah dalam Jurnal Daedalus, hal 336. 
Parsons melukiskan jurang kompetensi ini adalah “dalam kaitannya 
dengan orang awam, hubungan profesi dengan mereka tidak simetris. 
Hal ini berbeda dengan organisasi demokratis di antara sesama kawan. 
Salah satu aspek yang penting ialah bahwa ketidaksejajaran mereka 
terletak pada kompetensi yang lebih tinggi pada kaum profesional. 
Dalam keadaan tertekan, dan mencari pertolongan tentang apa yang 

karena dokter dianggap mengetahui tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penyakit dan penyembuhannya. Sedangkan pasien 

tidak tahu apa-apa tentang hal itu sehingga pasien menyerahkan 

nasibnya sepenuhnya di tangan dokter. 

 

Hubungan hukum timbul bila pasien menghubungi dokter 

karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan 

kesehatannya. Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan 

bahwa ia merasa sakit, dan dalam hal ini dokterlah yang dianggapnya 

mampu menolongnya, dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi, 

kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien, dan peranannya 

lebih penting daripada pasien. 

 

Sebaliknya, dokter berdasarkan prinsip “father knows 

best” dalam hubungan paternatistik ini akan mengupayakan untuk 

bertindak sebagai „bapak yang baik‟, yang secara cermat, hati-hati 

untuk menyembuhkan pasien. Dalam mengupayakan kesembuhan 

pasien ini, dokter dibekali oleh Lafal Sumpah dan Kode Etik 

Kedokteran Indonesia. 

 

Pola hubungan vertikal yang melahirkan sifat paternalistik 

dokter terhadap pasien ini mengandung baik dampak positif maupun 

dampak negatif. Dampak positif pola vertikal yang melahirkan konsep 

                                                                                                       
harus diperbuat, pendapat orang yang ahli seperti dokter dan ahli 
hukum, berbeda dengan pendapat kawan sendiri. Pendeknya, 
perbedaan ini menunjukkan adanya jurang kompetensi antara kaum 
profesional dan kaum awam. 
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hubungan paternalistik ini sangat membantu pasien, dalam hal pasien 

awam terhadap penyakitnya. Sebaliknya dapat juga timbul dampak 

negatif, apabila tindakan dokter yang berupa langkah-langkah dalam 

mengupayakan penyembuhan pasien itu merupakan tindakan-tindakan 

dokter yang membatasi otonomi pasien, yang dalam sejarah 

perkembangan budaya dan hak-hak dasar manusia telah ada sejak 

lahirnya. Pola hubungan yang vertikal paternalistik ini bergeser pada 

pola horizontal kontraktual. 

 

Hubungan ini melahirkan aspek hukum horisontal 

kontraktual yang bersifat “inspanningsverbintenis”
60

 yang merupakan 

hubungan hukum antara 2 (dua) subyek hukum (pasien dan dokter) 

yang berkedudukan sederajat melahirkan hak dan kewajiban bagi para 

pihak yang bersangkutan. Hubungan hukum ini tidak menjanjikan 

sesuatu (kesembuhan atau kematian), karena obyek dari hubungan 

hukum itu berupa upaya dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

pengalamannya (menangani penyakit) untuk menyembuhkan pasien.  

 

4. Saat Terjadinya Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan 

Pasien  

     

Hubungan hukum kontraktual yang terjadi antara pasien 

dan dokter tidak dimulai dari saat pasien memasuki tempat praktek 

dokter sebagaimana yang diduga banyak orang
61

, tetapi justru sejak 

                                                 
60 Hermien Hadiati Koeswadji, op.cit. hal.37 
61 Periksa Sofwan Dahlan, Hukum Kesehatan Rambu-rambu 

Bagi Profesi Dokter, BP UNDIP, Semarang, 2000, hal. 32-33 

dokter menyatakan kesediaannya yang dinyatakan secara lisan (oral 

statement) atau yang tersirat (implied statement) dengan menunjukkan 

sikap atau tindakan yang menyimpulkan kesediaan; seperti misalnya 

menerima pendaftaran, memberikan nomor urut, menyediakan serta 

mencatat rekam medisnya dan sebagainya. Dengan kata lain hubungan 

terapeutik juga memerlukan kesediaan dokter. Hal ini sesuai dengan 

asas konsensual dan berkontrak.  

 

5. Sahnya Transaksi Terapeutik    

 

Mengenai syarat sahnya transaksi terapeutik didasarkan 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan 

bahwa untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat 

sebagai berikut
62

 : 

 

e. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (toestemming 

van degene die zich verbinden) 

 

Secara yuridis, yang dimaksud adanya kesepakatan 

adalah tidak adanya kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan (Pasal 

1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Saat terjadinya 

perjanjian bila dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata merupakan saat terjadinya kesepakatan antara 

dokter dengan pasien yaitu pada saat pasien menyatakan 

keluhannya dan ditanggapi oleh dokter. Di sini antara pasien 

                                                 
62 Veronika Komalawati, I opcit, hal.155 
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dengan dokter saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian 

terapeutik yang obyeknya adalah upaya penyembuhan. Bila 

kesembuhan adalah tujuan utama maka akan mempersulit dokter 

karena tingkat keparahan penyakit maupun daya tahan tubuh 

terhadap obat setiap pasien adalah tidak sama. Obat yang sama 

tidak pasti dapat hasil yang sama pada masing-masing penderita. 

 

f. Kecakapan untuk membuat perikatan (bekwaamheid om 

eene verbintenis aan te gaan) 

 

Secara yuridis, yang dimaksud dengan kecakapan 

untuk membuat perikatan adalah kemampuan seseorang untuk 

mengikatkan diri, karena tidak dilarang oleh undang-undang. Hal 

ini didasarkan Pasal 1329 dan 1330 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. 

 

Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat 

perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. 

Kemudian, di dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, disebutkan orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu 

orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah 

pengampuan, orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh 

undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa 

undang-undang telah melarang dibuat perjanjian tertentu. 

 

Di dalam transaksi terapeutik, pihak penerima 

pelayanan medis, terdiri dari orang dewasa yang cakap untuk 

bertindak, orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak, yang 

memerlukan persetujuan dari pengampunya, anak yang berada di 

bawah umur yang memerlukan persetujuan dari orang tuanya atau 

walinya. 

 

Di Indonesia ada berbagai peraturan yang 

menyebutkan batasan usia dewasa diantaranya : 

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 

dikatakan bahwa belum dewasa ialah mereka yang belum 

mencapai umur genap 21 tahun dan tidak / belum menikah. 

Berarti dewasa ialah telah berusia 21 tahun atau telah menikah 

walaupun belum berusia 21 tahun, bila perkawinannya pecah 

sebelum umur 21 tahun, tidak kembali dan keadaan belum 

dewasa. 

2. Undang-Undang Nomor 1  tahun 1974  tentang Perkawinan, 

pasal 47 ayat (1), menyatakan bahwa anak yang belum 

mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama 

mereka tidak dicabut dari kekuasannya. Ayat (2), menyatakan 

bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala 

perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kemudian 

pasal 50 ayat (1), menyatakan bahwa anak yang belum 

mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, 
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berada di bawah kekuasaan wali. Ayat (2), menyatakan bahwa 

perwalian ini mengenai pribadi anak maupun harta bendanya. 

3. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV yang disebarluaskan 

berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 

Juni 1991 tentang Pemeliharaan Anak pasal 98 tercantum : 

a)  Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri / dewasa 

adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat 

fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan (ayat (1)). 

b) Orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala 

perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (ayat 

(2)). 

c) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat 

dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut 

apabila kedua orang tuanya tidak mampu (ayat (3)).  

     

Dari berbagai peraturan tersebut di atas ternyata ada 

beberapa peraturan yang menyebutkan usia 21 tahun sebagai suatu 

batasan usia dewasa. Demikian juga batasan dewasa yang 

ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989, yang ditindaklanjuti dengan SK 

Dirjen Yan.Med 21 April 1999 yang menyatakan bahwa pasien 

dewasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah telah berumur 21 

tahun atau telah menikah. 

 

g. Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp) 

 

Hal tertentu ini yang dapat dihubungkan dengan 

obyek perjanjian / transaksi terapeutik ialah upaya penyembuhan. 

Oleh karenanya obyeknya adalah upaya penyembuhan, maka hasil 

yang diperoleh dari pencapaian upaya tersebut tidak dapat atau 

tidak boleh dijamin oleh dokter. Lagi pula pelaksanaan upaya 

penyembuhan itu tidak hanya bergantung kepada kesungguhan dan 

keahlian dokter dalam melaksanakan tugas profesionalnya, tetapi 

banyak faktor lain yang ikut berperan, misalnya daya tahan pasien 

terhadap obat tertentu, tingkat keparahan penyakit dan juga peran 

pasien dalam melaksanakan perintah dokter demi kepentingan 

pasien itu sendiri. 

 

h. Suatu sebab yang sah (geoorloofde oorzaak) 

 

Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila 

dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan 

kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dengan demikian, yang 

dimaksud dengan sebab yang sah adalah sebab yang tidak dilarang 

oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.  

 

5. Informed Consent  

  

Persetujuan tindakan medis (informed consent) mencakup 

tentang informasi dan persetujuan, yaitu persetujuan yang diberikan 

setelah yang bersangkutan mendapat informasi terlebih dahulu atau 

dapat disebut sebagai persetujuan berdasarkan informasi. Berdasarkan 
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Permenkes 585/1989 dikatakan bahwa informed consent adalah 

persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar 

penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap 

pasien tersebut. 

 

Pada hakekatnya, hubungan antar manusia tidak dapat 

terjadi tanpa melalui komunikasi, termasuk juga hubungan antara 

dokter dan pasien dalam pelayanan medis. Oleh karena hubungan 

antara dokter dan pasien merupakan hubungan interpersonal, maka 

adanya komunikasi atau yang lebih dikenal dengan istilah wawancara 

pengobatan itu sangat penting. Hasil penelitian King
63

 membuktikan  

bahwa essensi dari hubungan antara dokter dan pasien terletak dalam 

wawancara pengobatan. Pada wawancara tersebut para dokter 

diharapkan untuk secara lengkap memberikan informasi kepada pasien 

mengenai bentuk tindakan yang akan atau perlu dilaksanakan dan juga 

risikonya.  

 

Bahasa kedokteran banyak menggunakan istilah asing  

yang tidak dapat dimengerti oleh orang yang awam dalam bidang 

kedokteran. Pemberian informasi dengan menggunakan bahasa 

kedokteran, tidak akan membawa hasil apa-apa, malah akan 

membingungkan pasien. Oleh karena itu seyogyanya informasi yang 

diberikan oleh dokter terhadap pasiennya disampaikan dalam bahasa 

yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pasien. 

 

                                                 
63 Foster dan Anderson, Antropologi Kesehatan, Universitas 

Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 140-141 

Setelah informasi diberikan, maka diharapkan adanya 

persetujuan dari pasien, dalam arti ijin dari pasien untuk dilaksanakan 

tindakan medis. Pasien mempunyai hak penuh untuk menerima atau 

menolak pengobatan untuk dirinya, ini merupakan hak asasi pasien 

yang meliputi hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas 

informasi.   

 

Oleh karena itu sebelum pasien memberikan 

persetujuannya diperlukan beberapa masukan sebagai berikut
64

 : 1) 

Penjelasan lengkap mengenai prosedur yang akan digunakan dalam 

tindakan medis tertentu (yang masih berupa upaya, percobaan) yang 

diusulkan oleh dokter serta tujuan yang ingin dicapai (hasil dari upaya, 

percobaan), 2) Deskripsi mengenai efek-efek sampingan serta akibat-

akibat yang tak dinginkan yang mungkin timbul, 3) Diskripsi mengenai 

keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh pasien, 4) Penjelasan 

mengenai perkiraan lamanya prosedur berlangsung, 5) Penjelasan 

mengenai hak pasien untuk menarik kembali persetujuan tanpa adanya 

prasangka (jelek) mengenai hubungannya dengan dokter dan 

lembaganya. 6) Prognosis mengenai kondisi medis pasien bila ia 

menolak tindakan medis tertentu (percobaan) tersebut. 

 

Mengenai bentuk informed consent dapat dilakukan 

secara tegas atau diam-diam. Secara tegas dapat disampaikan dengan 

kata-kata langsung baik secara lisan ataupun tertulis dan informed 

                                                 
64 Periksa Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, opcit. Hal 74 
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consent yang dilakukan secara diam-diam yaitu tersirat dari anggukan 

kepala ataupun perbuatan yang mensiratkan tanda setuju. 

 

Informed consent dilakukan secara lisan apabila tindakan 

medis itu tidak berisiko, misalnya pada pemberian terapi obat dan 

pemeriksaan penunjang medis. Sedangkan untuk tindakan medis yang 

mengandung risiko misalnya pembedahan, maka informed consent 

dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pasien. 

 

Yang paling aman bagi dokter kalau persetujuan 

dinyatakan secara tertulis, karena dokumen tersebut dapat dijadikan 

bukti jika suatu saat muncul sengketa. Cara yang terakhir ini memang 

tidak praktis sehingga kebanyakan dokter hanya menggunakan cara ini 

jika tindakan medis yang akan dilakukannya mengandung risiko tinggi 

atau menimbulkan akibat besar yang tidak menyenangkan. 

     

Di negara-negara maju, berbagai bentuk formulir 

persetujuan tertulis sengaja disediakan di setiap rumah sakit. Rupanya 

pengalaman menuntut dan digugat menjadikan mereka lebih berhati-

hati. Pada prinsipnya formulir yang disediakan tersebut memuat 

pengakuan bahwa yang bersangkutan telah diberi informasi serta telah 

memahami sepenuhnya dan selanjutnya menyetujui tindakan medis 

yang disarankan dokter. 

 

Jadi, pada hakekatnya informed consent adalah untuk 

melindungi pasien dari segala kemungkinan tindakan medis yang tidak 

disetujui atau tidak diijinkan oleh pasien tersebut, sekaligus melindungi 

dokter (secara hukum) terhadap kemungkinan akibat yang tak terduga 

dan bersifat negatif. 

 

Yang tidak boleh dilupakan adalah dalam memberikan 

informasi tidak boleh bersifat  memperdaya, menekan atau 

menciptakan ketakutan sebab ketiga hal itu akan membuat persetujuan 

yang diberikan menjadi cacat hukum. Sudah seharusnya informasi 

diberikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan medis tertentu, 

sebab hanya ia sendiri yang tahu persis mengenai kondisi pasien dan 

segala seluk beluk dari tindakan medis yang akan dilakukan. Memang 

dapat didelegasikan kepada dokter lain atau perawat, namun jika terjadi 

kesalahan dalam memberikan informasi maka yang harus bertanggung 

jawab atas kesalahan itu adalah dokter yang melakukan tindakan medis. 

Lagi pula dalam proses mendapatkan persetujuan pasien, tidak menutup 

kemungkinan terjadi diskusi sehingga memerlukan pemahaman yang 

memadai dari pihak yang memberikan informasi. 

 

Ada sebagian dokter menganggap bahwa informed 

consent merupakan sarana yang dapat membebaskan mereka dari 

tanggung jawab hukum jika terjadi malpraktek. Anggapan seperti ini 

keliru besar dan menyesatkan mengingat malpraktek adalah masalah 

lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan medis  yang 

tidak sesuai dengan standar. Meskipun sudah mengantongi informed 

consent tetapi jika pelaksanaannya tidak sesuai standar maka dokter 

tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. 
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Dari sudut hukum pidana informed consent harus 

dipenuhi hal ini berkait dengan adanya Pasal 351 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, tentang penganiayaan. Suatu pembedahan 

yang dilakukan tanpa ijin pasien, dapat disebut sebagai penganiayaan 

dan dengan demikian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 351 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (1, 2, 9). Leenen memberikan contoh 

(sebagaimana dikutip oleh Ameln)
65

, apabila A menusuk / menyayat 

pisau ke B sehingga timbul luka, maka tindakan tersebut dapat disebut 

sebagai penganiayaan. Apabila A adalah seorang dokter, tindakan 

tersebut tetap merupakan penganiayaan, kecuali : 1) Orang yang dilukai 

(pasien) telah menyetujui. 2) Tindakan medis tersebut (pembedahan 

yang pada hakekatnya juga menyayat, menusuk, memotong tubuh 

pasien) berdasarkan suatu indikasi medis. 3) Tindakan medis tersebut 

dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran yang diakui 

dalam dunia kedokteran. 

 

Dari sudut hukum perdata informed consent wajib 

dipenuhi. Hal ini terkait bahwa hubungan antara dokter dengan pasien 

adalah suatu perikatan (transaksi terapeutik) untuk syahnya perikatan 

tersebut diperlukan syarat syah dari perjanjian yaitu Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, di antaranya adalah adanya 

kesepakatan antara dokter dengan pasien. Pasien dapat menyatakan 

sepakat apabila telah diberikan informasi dari dokter yang merawatnya 

terhadap terhadap terapi yang akan diberikan serta efek samping dan 

risikonya. Juga terkait dengan unsur ke-2 (dua) mengenai kecakapan 

                                                 
65 Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama 

Jaya, Jakarta, 1991, hal.44 

dalam membuat perikatan. Hal ini terkait dengan pemberian informasi  

dokter terhadap pasien yang belum dewasa atau yang ditaruh di bawah 

pengampuan agar diberikan kepada orang tua, curator atau walinya. 

 

Pada prinsipnya, persyaratan untuk memperoleh informed 

consent dalam tindakan medis tertentu tidak dibedakan dengan 

Informed consent yang diperlukan dalam suatu eksperimen. Hanya saja, 

dalam eksperimen suatu penelitian baik yang bersifat terapeutik 

maupun non-terapeutik yang menggunakan pasien sebagai naracoba, 

maka informed consent harus lebih dipertajam, sebab menyangkut 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, pencegahan 

terjadinya paksaan dan kesesatan serta penyalahgunaan keadaan. 

 

H. Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Pasien 

 

2. Tanggung Jawab Etis  

 

Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari 

seorang dokter adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Lafal 

Sumpah Dokter. Kode etik adalah pedoman perilaku. Kode Etik 

Kedokteran Indonesia dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri 

Kesehatan no. 434 / Men.Kes/SK/X/1983. Kode Etik Kedokteran 

Indonesia disusun dengan mempertimbangkan International Code of 

Medical Ethics dengan landasan idiil Pancasila dan landasan strukturil 

Undang-undang Dasar 1945. Kode Etik Kedokteran Indonesia ini 

mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum 
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seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter 

terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. 

 

Pelanggaran terhadap butir-butir Kode Etik Kedokteran 

Indonesia ada yang merupakan pelanggaran etik semata-mata dan ada 

pula yang merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran 

hukum. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, 

sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran 

etik kedokteran. Berikut diajukan beberapa contoh : 

 

a. Pelanggaran etik murni 

 

1) Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan 

jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi. 

2) Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya. 

3) Memuji diri sendiri di depan pasien. 

4) Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran  yang 

berkesinambungan. 

5) Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri. 

 

b. Pelanggaran etikolegal 

 

1) Pelayanan dokter di bawah standar. 

2) Menerbitkan surat keterangan palsu. 

3) Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter. 

4) Abortus provokatus. 

 

3. Tanggung Jawab Profesi 

 

Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan  

profesionalisme seorang dokter. Hal ini terkait dengan
66

 : 

 

a. Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi lain 

 

Dalam menjalankan tugas profesinya seorang dokter 

harus mempunyai derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang 

keahlian yang ditekuninya. Dengan dasar ilmu yang diperoleh 

semasa pendidikan di fakultas kedokteran maupun spesialisasi dan 

pengalamannya untuk menolong penderita. 

 

b. Derajat risiko perawatan 

 

Derajat risiko perawatan diusahakan untuk sekecil-

kecilnya, sehingga efek samping dari pengobatan diusahakan 

minimal mungkin. Di samping itu mengenai derajat risiko 

perawatan harus diberitahukan terhadap penderita maupun 

keluarganya, sehingga pasien dapat memilih alternatif dari 

perawatan yang diberitahukan oleh dokter. 

 

Berdasarkan data responden dokter, dikatakan bahwa 

informasi mengenai derajat perawatan timbul kendala terhadap 

                                                 
66 Hermien Hadiati Koeswadji, opcit. Hal.131 



 

48 

 

pasien atau keluarganya dengan tingkat pendidikan rendah, karena 

telah diberi informasi tetapi dia tidak bisa menangkap dengan baik. 

 

c. Peralatan perawatan 

 

Perlunya dipergunakan pemeriksaan dengan 

menggunakan peralatan perawatan, apabila dari hasil pemeriksaan 

luar kurang didapatkan hasil yang akurat sehingga diperlukan 

pemeriksaan menggunakan bantuan alat. Namun dari jawaban 

responden bahwa tidak semua pasien bersedia untuk diperiksa 

dengan menggunakan alat bantu (alat kedokteran canggih), hal ini 

terkait erat dengan biaya yang harus dikeluarkan bagi pasien 

golongan ekonomi lemah.  

 

5. Tanggung Jawab Hukum  

 

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan” 

dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan 

profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum 

terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu
67

 : 

 

d. Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum 

perdata 

1) Tanggung Jawab Hukum Perdata Karena Wanprestasi 

 

                                                 
67 Periksa Ninik Maryati, Malpraktek Kedokteran dari Segi 

Hukum Pidana dan Perdata, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal.5 

Pengertian wanprestasi ialah suatu keadaan 

dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang 

didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Pada dasarnya 

pertanggungjawaban perdata itu bertujuan untuk memperoleh 

ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat 

adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari 

tindakan dokter.  

       

Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat 

dianggap melakukan wanprestasi apabila : Tidak melakukan 

apa yang disanggupi akan dilakukan, melakukan apa yang 

dijanjikan tetapi terlambat dan melaksanakan apa yang 

dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan serta 

melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. 

       

Sehubungan dengan masalah ini, maka 

wanprestasi yang dimaksudkan dalam tanggung jawab perdata 

seorang dokter adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang 

tertera dalam suatu perjanjian yang telah dia adakan dengan 

pasiennya.  

       

Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar 

persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan 

bila memang ada perjanjian dokter dengan pasien. Perjanjian 

tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk 

melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila 
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pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter 

memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal 

ini pasien akan membayar sejumlah honorarium. Sedangkan 

dokter sebenarnya harus melakukan prestasi menyembuhkan 

pasien dari penyakitnya. Tetapi penyembuhan itu tidak pasti 

selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter hanya 

mengikatkan dirinya untuk memberikan bantuan sedapat-

dapatnya, sesuai dengan ilmu dan ketrampilan yang 

dikuasainya. Artinya, dia berjanji akan berdaya upaya sekuat-

kuatnya untuk menyembuhkan pasien. 

       

Dalam gugatan atas dasar wanprestasi ini, harus 

dibuktikan bahwa dokter itu benar-benar telah mengadakan 

perjanjian, kemudian dia telah melakukan wanprestasi 

terhadap perjanjian tersebut (yang tentu saja dalam hal ini 

senantiasa harus didasarkan pada kesalahan profesi). Jadi di 

sini pasien harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak 

dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi 

medis yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik. Tetapi 

dalam prakteknya tidak mudah untuk melaksanakannya, 

karena pasien juga tidak mempunyai cukup informasi dari 

dokter mengenai tindakan-tindakan apa saja yang merupakan 

kewajiban dokter dalam suatu kontrak terapeutik. Hal ini yang 

sangat sulit dalam pembuktiannya karena mengingat perikatan 

antara dokter dan pasien adalah bersifat 

inspaningsverbintenis.  

 

2) Tanggung Jawab Perdata Dokter Karena Perbuatan 

Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) 

Tanggung jawab karena kesalahan merupakan  

bentuk klasik pertanggungjawaban perdata. Berdasar tiga 

prinsip yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut: 

 

a) Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata 

 

Pasien dapat menggugat seorang dokter oleh 

karena dokter tersebut telah melakukan perbuatan yang 

melanggar hukum, seperti yang diatur di dalam Pasal 

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

menyebutkan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum, 

yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, 

mengganti kerugian tersebut”. 

 

Undang-undang sama sekali tidak 

memberikan batasan tentang perbuatan melawan hukum, 

yang harus ditafsirkan oleh peradilan. Semula 

dimaksudkan segala sesuatu yang bertentangan dengan 

undang-undang, jadi suatu perbuatan melawan undang-

undang. Akan tetapi sejak tahun 1919 yurisprudensi tetap 

telah memberikan pengertian yaitu setiap tindakan atau 

kelalaian baik yang : (1) Melanggar hak orang lain (2) 
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Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri (3) 

Menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat 

istiadat yang baik) (4) Tidak sesuai dengan kepatuhan dan 

kecermatan sebagai persyaratan tentang diri dan benda 

orang seorang dalam pergaulan hidup. 

 

Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan 

kesalahan. Untuk menentukan seorang pelaku perbuatan 

melanggar hukum harus membayar ganti rugi, haruslah 

terdapat hubungan erat antara kesalahan dan kerugian 

yang ditimbulkan. 

 

b) Berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata 

 

Seorang dokter selain dapat dituntut atas 

dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut 

di atas, dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga 

menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini 

diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, yang bunyinya sebagai berikut : “Setiap orang 

bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk 

kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang 

hati-hatinya”. 

 

 

c) Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata 

 

Seseorang harus memberikan 

pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang 

ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas 

kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang 

berada di bawah pengawasannya. (Pasal 1367 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata). 

 

Dengan demikian maka pada pokoknya 

ketentuan Pasal 1367 BW mengatur mengenai 

pembayaran ganti rugi oleh pihak yang menyuruh atau 

yang memerintahkan sesuatu pekerjaan yang 

mengakibatkan kerugian pada pihak lain tersebut. 

 

Nuboer Arrest ini merupakan contoh yang 

tepat dalam hal melakukan tindakan medis dalam suatu 

ikatan tim. Namun dari Arrest tersebut hendaknya dapat 

dipetik beberapa pengertian untuk dapat mengikuti 

permasalahannya lebih jauh. Apabila dihubungkan 

dengan ketentuan Pasal 1367 BW, maka terlebih dahulu 

perlu diadakan identifikasi mengenai sampai seberapa 

jauh tanggung jawab perdata dari para dokter pembantu 

Prof. Nuboer tersebut. Pertama-tama diketahui siapakah 

yang dimaksudkan dengan bawahan. Adapun yang 

dimaksudkan dengan bawahan dalam arti yang dimaksud 
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oleh Pasal 1367 BW adalah pihak-pihak yang tidak dapat 

bertindak secara mandiri dalam hubungan dengan 

atasannya, karena memerlukan pengawasan atau 

petunjuk-petunjuk lebih lanjut secara tertentu. 

 

Sehubungan dengan hal itu seorang dokter 

harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan 

oleh bawahannya yaitu para perawat, bidan dan 

sebagainya. Kesalahan seorang perawat karena 

menjalankan perintah dokter adalah tanggung jawab 

dokter.  

 

b. Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum 

pidana 

 

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran 

hukum masyarakat, dalam perkembangan selanjutnya timbul 

permasalahan tanggung jawab pidana seorang dokter, 

khususnya yang menyangkut dengan kelalaian, hal mana 

dilandaskan pada teori-teori kesalahan dalam hukum pidana.  

 

Tanggung jawab pidana di sini timbul bila 

pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, 

misalnya kesalahan dalam diagnosa atau kesalahan dalam 

cara-cara pengobatan atau perawatan.  

 

Dari segi hukum, kesalahan / kelalaian akan 

selalu berkait dengan sifat melawan hukumnya suatu 

perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggung jawab. Seseorang dikatakan mampu bertanggung 

jawab apabila dapat menginsafi makna yang senyatanya dari 

perbuatannya, dapat menginsafi perbuatannya itu tidak 

dipandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu 

untuk menentukan niat / kehendaknya dalam melakukan 

perbuatan tersebut. 

 

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai 

criminal malpractice apabila memenuhi rumusan delik pidana 

yaitu : Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela 

dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa 

kesengajaan, kecerobohan atau kelapaan.  

 

Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat 

terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam : 

Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 

349, 351, 359, 360, 361, 531 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

 

Ada perbedaan penting antara tindak pidana 

biasa dengan „tindak pidana medis‟. Pada tindak pidana biasa 

yang terutama diperhatikan adalah „akibatnya‟, sedangkan 

pada tindak pidana medis adalah „penyebabnya‟. Walaupun 
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berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau 

kesalahan maka dokternya tidak dapat dipersalahkan. 

 

Beberapa contoh dari criminal malpractice yang 

berupa kesengajaan adalah melakukan aborsi tanpa indikasi 

medis, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan 

pertolongan seseorang yang dalam keadaan emergency, 

melakukan eutanasia, menerbitkan surat keterangan dokter 

yang tidak benar, membuat visum et repertum yang tidak 

benar dan memberikan keterangan yang tidak benar di sidang 

pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli. 

 

Dalam literatur hukum kedokteran negara Anglo-

Saxon antara lain dari Taylor
68

 dikatakan bahwa seorang 

dokter baru dapat dipersalahkan dan digugat menurut hukum 

apabila dia sudah memenuhi syarat 4 – D, yaitu : Duty 

(Kewajiban), Derelictions of That Duty (Penyimpangan 

kewajiban), Damage (Kerugian), Direct Causal Relationship 

(Berkaitan langsung) 

 

Duty atau kewajiban bisa berdasarkan perjanjian 

(ius contractu) atau menurut undang-undang (ius delicto). 

Juga adalah  kewajiban dokter untuk bekerja berdasarkan 

standar profesi. Kini adalah kewajiban dokter pula untuk 

memperoleh informed consent, dalam arti wajib memberikan 

                                                 
68 J Guwandi, Dokter dan Rumah Sakit, FK UI, 1991, hal. 48-49 

informasi yang cukup dan mengerti sebelum mengambil 

tindakannya. Informasi itu mencakup antara lain : risiko yang 

melekat pada tindakan, kemungkinan timbul efek sampingan, 

alternatif  lain jika ada, apa akibat jika tidak dilakukan dan 

sebagainya. Peraturan tentang persetujuan tindakan medis 

(informed consent) sudah diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan RI  No. 585 Tahun 1989. 

      

Penentuan bahwa adanya penyimpangan dari 

standar profesi medis (Dereliction of The Duty) adalah sesuatu 

yang didasarkan atas fakta-fakta secara kasuistis yang harus 

dipertimbangkan oleh para ahli dan saksi ahli. Namun sering 

kali pasien mencampuradukkan antara akibat dan kelalaian. 

Bahwa timbul akibat negatif atau keadaan pasien yang tidak 

bertambah baik belum membuktikan adanya kelalaian. 

Kelalaian itu harus dibuktikan dengan jelas. Harus dibuktikan 

dahulu bahwa dokter itu telah melakukan „breach of duty’. 

 

Damage berarti kerugian yang diderita pasien itu 

harus berwujud dalam bentuk fisik, finansial, emosional atau 

berbagai kategori kerugian lainnya, di dalam kepustakaan 

dibedakan : Kerugian umum (general damages) termasuk 

kehilangan pendapatan yang akan diterima, kesakitan dan 

penderitaan dan kerugian khusus (special damages) kerugian 

finansial nyata yang harus dikeluarkan, seperti biaya 

pengobatan, gaji yang tidak diterima. 
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Sebaliknya jika tidak ada kerugian, maka juga 

tidak ada penggantian kerugian. Direct causal relationship 

berarti bahwa harus ada kaitan kausal antara tindakan yang 

dilakukan dengan kerugian yang diderita.  

 

c. Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum 

administrasi 

 

 Dikatakan pelanggaran administrative 

malpractice jika dokter melanggar hukum tata usaaha negara. 

Contoh tindakan dokter yang dikategorikan sebagai 

administrative malpractice adalah menjalankan praktek tanpa 

ijin, melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan ijin 

yang dimiliki, melakukan praktek dengan menggunakan ijin 

yang sudah daluwarsa dan tidak membuat rekam medis. 

 

Menurut peraturan yang berlaku, seseorang yang 

telah lulus dan diwisuda sebagai dokter tidak secara otomatis 

boleh melakukan pekerjaan dokter. Ia harus lebih dahulu 

mengurus lisensi agar memperoleh kewenangan, dimana tiap-

tiap jenis lisensi  memerlukan basic science dan mempunyai 

kewenangan sendiri-sendiri. Tidak dibenarkan melakukan 

tindakan medis yang melampaui batas kewenangan yang telah 

ditentukan. Meskipun seorang dokter ahli kandungan mampu 

melakukan operasi amandel namun lisensinya tidak 

membenarkan dilakukan tindakan medis tersebut. Jika 

ketentuan tersebut dilanggar maka dokter dapat dianggap telah 

melakukan administrative malpractice dan dapat dikenai 

sanksi administratif, misalnya berupa pembekuan lisensi untuk 

sementara waktu. 

 

Pasal 11 Undang-Undang No. 6 Tahun 1963, 

sanksi administratif dapat dijatuhkan terhadap dokter yang 

melalaikan kewajiban,  melakukan suatu hal yang seharusnya 

tidak boleh diperbuat oleh seorang dokter, baik mengingat 

sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai 

dokter, mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh 

dokter dan melanggar ketentuan menurut atau berdasarkan 

Undang-Undang  No. 6 Tahun 1963.  

 

6. Pendelegasian Dokter-Perawat 

 

Permasalahan yang sering terjadi adalah apakah dokter 

bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan yang dilakukan oleh 

tenaga medik  di bawah dokter? Bagaimana jika dokter telah 

mendelegasikan beberapa tugas kepada perawat? 

 

Di dalam suatu rumah sakit para dokter tidak bisa bekerja 

tanpa ada bantuan dari para perawat. Sebaliknya perawat tanpa adanya 

instruksi dari dokter tidak berwenang untuk bertindak secara mandiri, 

kecuali dalam bidang-bidang tertentu yang bersifat umum dan memang 

termasuk bidang perawatan (nursing care). Harus dibedakan antara 

bidang pengobatan (medical care) dan bidang perawatan (nursing 

care). 
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Namun jika kita melihat dalam praktek sehari-hari ada di 

antara para perawat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk tugas 

dan wewenang dokter, namun telah didelegasikan kepada perawat. 

 

Sejak dahulu kala tidak ada batas yang jelas antara tindakan 

yang termasuk bidang medik yang harus dilakukan oleh profesi 

kedokteran dan tindakan yang termasuk profesi perawatan. Terdapat 

suatu wilayah bidang yang dilakukan oleh para perawat yang 

sebenamya termasuk bidang medik. Dilihat dari segi perawatan 

tampaknya ada bidang yang saling tumpang-tindih (overlapping). 

 

d. Di Negara Belanda 

 

Sebagai pembanding kami ingin mengemukakan keadaan di 

negara Belanda. Pendelegasian wewenang dalam suatu struktur 

organisasi adalah suatu hal yang wajar. Tanpa pendelegasian maka 

segala sesuatu sampai yang sekecil-kecilnya haruslah dilakukan sendiri. 

Hal ini tentu tak akan mungkin diterapkan di datam konteks suatu 

organisasi rumah sakit. Karena ini berarti bahwa para dokter yang 

merawat pasien di rumah sakit harus berada secara terus-menerus di 

sana untuk merawatnya. Atau harus datang setidak-tidaknya paling 

sedikit tiga kali dalam sehari untuk memberikan obat. 

 

Walaupun tindakan-tindakan medis secara teoretis adalah 

wewenang profesi kedokteran, namun di dalam praktek hal ini tidak 

dapat dipertahankan secara konsekuen. "Lalu bagaimana harus 

dipecahkan masalah ini ?" HaI ini diatasi dengan memberikan 

wewenang atau pelimpahan delegasi. 

 

Namun pendelegasian ini hanya dapat dilakukan secara 

terbatas, dalam arti tidak semua tindakan dokter dan dalam segala hal 

dapat dilimpahkan wewenang tersebut. 

 

Dasar hukum pendelegasian ini diberikan dalam suatu arrest 

Hoge Raad tanggal 4 November 1952 di mana dikatakan bahwa orang-

orang yang belum menjadi dokter (dimaksudkan : semi-arts) dapat 

melakukan tindakan-tindakan kedokteran di bawah pengawasan 

seorang dokter. Ketentuan ini kemudian diberlakukan juga kepada para 

perawat. Inilah apa yang dinamakan teori "Perpanjangan Tangan 

Dokter" (Verlengde arm doctrine). 

 

Ajaran ini kemudian secara eksplisit diperjelas pula di dalam 

suatu keputusan pengadilan di Amhem tanggal 20 Pebruari 1955. 

Diputuskan bahwa sifat penyakit dan keadaan pasien bisa sedemikian 

rupa sehingga memungkinkan bahwa dokter itu menyerahkan 

pelaksanaan tindakan tersebut kepada seorang dokter lain, seorang 

perawat, pasien itu sendiri atau kepada orang lain. Bahkan pemberian 

suntik penisilin sudah dianggap termasuk tugas seorang perawat, 

sehingga tidak termasuk rumusan perpanjangan tangan dokter 

(Leenen). 

 

Walaupun seorang dokter dapat memberikan delegasi atau 

melimpahkan wewenangnya, namun pemberian itu harus memenuhi 
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beberapa persyaratan tertentu.  Dasar pemikiran ini adalah bahwa 

seorang pasien yang berobat kepada dokter harus percaya dan yakin 

bahwa ia diberikan pertolongan dan pengobatan atas tanggungjawab 

dokter itu. 

 

Syarat-syarat yeng harus dipenuhi untuk delegasi tindakan 

medis adalah sebagai berikut: 

 

(1) Penegakkan diagnosis, pemberian atau penentuan terapi serta 

penentuan indikasi, harus diputuskan oleh dokter itu sendiri. 

Pengambilan keputusan tersebut tidak dapat didelegasikan. Hanya 

dalam rangka pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut dapat 

dilakukan pelimpahan wewenang, namun dokter itu tetap 

bertanggungjawab terhadap pelimpahan wewenang tersebut. 

(2) Delegasi tindakan medik itu hanya diperbolehkan jika dokter itu 

sudah yakin sepenuhnya bahwa orang yang didelegasikan itu sudah 

mampu untuk melaksanakannya dengan baik. 

(3) Pendelegasian itu harus dilakukan secara tertulis, termasuk 

instruksi yang jelas pelaksanaannya, bagaimana harus bertindak 

jika timbul komplikasi dsb. 

(4) Harus ada bimbingan atau pengawasan medik pada 

pelaksanaannya. Pengawasan tersebut bergantung kepada tindakan 

yang dilakukan. Apakah dokter itu berada di tempat itu ataukah ia 

dapat dipanggil dan datang dalam waktu singkat. 

(5) Orang yang hendak diserahkan pelimpahan wewenang itu berhak 

untuk menolak apabila ia merasa tidak mampu untuk melakukan 

tindakan medis tersebut (Leenen) 

Pada tahun 1982  Dewan Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Centrale Raad voor de Volksgezondheid) telah membuat ketentuan-

ketentuan mengenai tindakan-tindakan apa yang boleh dilakukan oleh 

perawat, yaitu:  

 

(1) Tindakan-tindakan dalam rangka kelanjutan observasi dan 

bimbingan pasien selama di rumah sakit; 

(2) Tindakan-tindakan yang ditujukan untuk perawatan dan 

pengurusan pasien 

(verplenging en verzorging); 

(3) Tindakan-tindakan di bidang medik yang berhubungan dengan 

aktivitas diagnosis dan terapi dari dokter dan yang dilaksanakan 

atas dasar instruksinya. 

 

Sementara itu di dalam suatu keputusan dari Gerechtshof 

Amsterdam, 29 Mei 1986 dalam pertimbangannya disimpulkan bahwa 

dokter secara yuridis dan moral tetap bertanggungjawab, karena apa 

yang dilakukan oleh perawat adalah atas dasar instruksinya. Namun si 

pelaku juga bertanggungjawab untuk tindakannya jika tindakan yang 

dilakukan itu tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. 

Dokter harus mengawasi cara pelaksanaanya dan harus yakin bahwa 

pelaksanaan itu dilakukan dengan baik. Ia harus memberitahukan efek 

sampingan den komplikasi yang mungkin timbul dan cara bagaimana 

hanrs mengatasinya. 
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e. Di Negara Amerika 

 

Menurut kepustakaan di Amerika masalah batas antara bidang 

profesi kedokteran dan profesi keperawatan ternyata pun sama 

keadaannya, tidak jelas batas wewenangnya. Di Amerika dipakai istilah 

Expanded role of the Nurse atau Peran Perawat yang Diperluas. 

 

Pada tahun 1955 American Nurses Assosiation telah mencoba 

rnemberikan perumusan rnengenai apa-apa saja yang termasuk tugas 

profesi perawat. Diberikan sebagai berikut: 

 

(1) Pelaksanaan tugas dengan menerima imbalan dalam tindakan 

observasi, perawatan dan Pemberian nasehat kepada orang sakit, 

terluka, atau lemah fisik; 

(2) Pemeliharaan kesehatan atau pencegahan penyakit; 

(3) Supervisi dan pendidikan karyawan lainnya. 

(4) Pemberian obat dan melakukan tindakan lain atas instruksi dokter 

atau dokter gigi dan yang memerlukan penilaian khusus serta 

berdasarkan prinsip biologis, fisik dan ilmu pengetahuan sosial. 

Namun ditegaskan pula bahwa semua tugas yang dilakukan itu 

tidak termasuk penegakkan diagnosis dan penentuan terapi. 

 

Definisi ini kemudian menjadi standard model untuk penentuan 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat, sehingga pada tahun 

1967 terdapat 21  Negara bagian yang memberikan isi rumusan yang 

kurang lebih sama. 

 

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

bidang ilmu kedokteran rumusan itu, kemudian tidak dapat 

dipertahankan lagi. Pada tahun 1970 oleh American Nurse Association 

diadakan revisi pada definisi tersebut. Kini dalam keadaan emergensi 

seorang perawat profesional diperbolebkan melakukan tindakan-

tindakan medis tertentu yang biasanya termasuk rumusan diagnosis dan 

memberikan terapi. 

 

(A professional nurse may also perform such additional acts, under 

emergency or other special conditions, which may include special 

training, as is recognized by the medical and nursing professions as 

proper to be performed by a professional nurse under such conditions, 

even though such acts might otherwise be considered diagnosis ond 

prescription) 

 

 

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk melegalisasi peranan 

perawat yang tugasnya menjadi diperluas. Dengan perubahan ini 

tidaklah berarti bahrva peranan dan tugas perawat dapat ditafsirkan 

seluas-luasnya- Tidak semua tindakan medic dan tidak dalam segala 

keadaan teori tentang "perpanjangan tangan dokter”' itu dapat 

dilakukan. 

 

f. Negara Indonesia 

 

Timbul pertanyaan: "Bagaimana di negara kita ?" Secara 

yuridis Peraturan perundang-undangan kita masih berdasarkan 

peraturan lama. Maka berdasarkan concordantiebeginsel yang 

ditentukan zaman penjajahan dahulu, di Indonesia pada prinsipnya 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sama dengan 
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apa yang berlaku di negeri Belanda terhadap hal-hal perdata (Burgerliik 

Wetboek).Tentu sudah tidak termasuk penambahan peraruran KUH 

Perdata dengan suatu bab baru tentang Pemberian Pelayanan Medik 

seperti diterangkan di atas (De overeenkomst inzake geneeskundi ge 

behandeling). 

 

Namun ilmu kedokteran barat di seluruh dunia berasal dari 

sumber yang sama, yaitu Hipocrates, sehingga bersifat universal. Apa 

yang dilakukan di suatu negara di bidang kedokteran, di negara lain 

pun dapat dikatakan hampir sama penatalaksanaannya. Yang mungkin 

ada sedikit perbedaan adalah dalam tekanannya yang bergantung 

kepada sosial-budaya dan kemajuan teknologi. 

 

Namun di Indonesia pemakaian peralatan medis yang canggih 

pun tidak ketinggalan. Yang tertinggal adalah bidang hukumnya. 

Hukum kedokteran di Indonesia mulai berkembang sejak terjadinya 

kasus dokter Setianingrum pada tahun 1981. Masih sangat muda usia 

cabang ilmu hukum, namun sangat disayangkan bahwa minat atau 

perhatian terhadap cabang ilmu hukum yang baru ini sangat sedikit. 

Demikian pula kepustakaannya, sehingga mau tidak mau kita harus 

menoleh kepada perpustakaan luar negeri. 

 

Permasalahan di bidang wewenang perawat pun tidak banyak 

berbeda jika kita bandingkan dengan Negara Belanda atau Amerika. 

Ada bidang-bidang tertentu yang tidak jelas batasnya antara tindakan 

yang harus dilakukan oleh profesi kedokteran dan tindakan yang juga 

boleh dilakukan oleh profesi perawatan. Sementara itu ilmu perawatan 

itu sendiri juga terus berkembang mengikuti kemajuan ilmu 

kedokteran. 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hubungan 

antara tenaga medik, rumah sakit dan pasien diatur tersebar dalam 

dalam beberapa Undang-undang. Di antaranya adalah UU No.44 

tahun 2009 tentang Rumah Sakit; UU No.23 Tahun 1992 dan  UU 

No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No.29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran; UU No.8 Tahun 1999  tentang 

Perlindungan Konsumen. Selain itu hubungan ini juga terkait dengan 

KUHP, KUHAP, dan UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 

jo UU No.51 Tahun 2009 Peradilan TUN 

 

Tanggung jawab hukum yang meliputi  3 (tiga) bidang hukum, yaitu 

: 

1) Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum 

perdata. Hal ini terkait dengan aturan-aturan / pasal-pasal 
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dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

mencakup 2 (dua) hal yaitu : 

a. Tanggung jawab hukum perdata dokter kepada pasien 

karena wanprestasi terkait dengan syarat sahnya 

suatu perjanjian yang diatur  dalam Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dimana syarat ke-3 

(tiga) mengenai obyeknya harus tertentu tidak dapat 

terpenuhi, mengingat obyek perikatan antara dokter 

dengan pasien berupa upaya dokter untuk 

menyembuhkan pasien secara cermat, hati-hati dan 

penuh ketegangan (inspanningsverbintenis) sehingga 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

tidak dapat serta merta diterapkan dalam  perikatan 

antara dokter dengan pasien. 

b. Tanggung jawab hukum perdata dokter karena 

perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab hukum 

perdata dokter karena perbuatan melanggar hukum  

(onrechtmatige daad) ini diatur dalam Pasal 1365, 

1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

yaitu bahwa dokter harus bertanggung jawab atas 

kesalahannya yang merugikan pasien dan untuk 

mengganti kerugian, selain itu dokter harus 

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan 

oleh kelalaian dan kurang hati-hati dalam 

menjalankan tugas profesionalnya serta dokter harus 

bertanggung jawab terhadap kesalahan yang 

dilakukan oleh bawahannya yang atas perintahnya 

melakukan perbuatan tersebut. 

 

2) Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum 

pidana. 

Tanggung jawab ini timbul bila karena ada kesalahan 

profesional yaitu kesalahan baik dalam diagnosa dan 

terapi maupun tindakan medik tertentu yang harus 

memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu Duty of Care 

(kewajiban perawatan), Dereliction of That Duty 

(penyimpangan kewajiban), Damage (kerugian), Direct 

Causal Relationship (ada kaitannya dengan 

penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang timbul) 

yang terdiri dari baik kesengajaan maupun kealpaan. 

 

3) Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum 

administrasi. 

 Yaitu tanggung jawab dokter yang berkaitan dengan 

persyaratan administrasi yang menyangkut kewenangan 

dokter dalam menjalankan tugas profesinya.  

 

 

2. Ada beberapa macam pola yang berkembang dalam kaitannya dengan 

hubungan kerja antara dokter dan Rumah Sakit, antara lain: 

3. Dokter sebagai employee  

4. Dokter sebagai attending physician (mitra)  

5. Dokter sebagai independent contractor .  
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Sedangkan Hubungan hukum antara dokter dengan pasien 

selama ini adalah bersifat vertikal paternalistik seperti antara bapak 

dengan anak yang bertolak dari prinsip “father knows best” yang 

melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. 

 

Dalam hubungan ini kedudukan dokter dengan pasien 

tidak sederajat yaitu kedudukan dokter lebih tinggi daripada pasien 

karena dokter dianggap mengetahui tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penyakit dan penyembuhannya. Sedangkan 

pasien tidak tahu apa-apa tentang hal itu sehingga pasien 

menyerahkan nasibnya sepenuhnya di tangan dokter. 

 

Namun dalam dinamika perkembangan saat ini, pola 

hubungan pasien dan dokter cenderung ke arah horisontal kontraktual 

yang bersifat “inspanningsverbintenis” yang merupakan hubungan 

hukum antara 2 (dua) subyek hukum (pasien dan dokter) yang 

berkedudukan sederajat melahirkan hak dan kewajiban bagi para 

pihak yang bersangkutan. Hubungan hukum ini tidak menjanjikan 

sesuatu (kesembuhan atau kematian), karena obyek dari hubungan 

hukum itu berupa upaya dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

pengalamannya (menangani penyakit) untuk menyembuhkan pasien.  

 

Beberapa hambatan yang ditemukan diantaranya adalah: 

1. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak selaras 

satu dengan lainnya sehingga menyulitkan dalam penegakannya. 

Misalnya, Menurut UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

Pasal 32 huruf r dikatakan Setiap pasien mempunyai hak: 

mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidaksesuai dengan 

standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam 

UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 27 ayat 3 menyatakan 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”  

adalah perbuatan termasuk perbuatan yang dilarang.  

2. Dalam hubungan dokter dan pasien, tidak bisa serta merta 

diketahui hubungan seorang dokter dengan rumah sakit, apakah 

sebagai employee,  attending physician (mitra) atau independent 

contractor .  Hal ini menyulitkan pihak yang dirugikan 

menentukan siapa yang bertanggung jawab. 

3. Ada hubungan antar tenaga medik, terutama dokter dan perawat 

yang masih memerlukan pengaturan lebih jelas, terutama 

mengenai kewenangan yang didelegasikan dan siapa yang 

bertanggung jawab. 

 

B. Saran 

 

1. Hubungan antara pasien, tenaga medik dan rumah sakit tidak bisa 

mendasarkan pada Perjanjian dengan asas Pacta Sunt Servanda 

mengingat tidak ada kesamaan posisi di dalam hubungan ini.  

Dengan demikian hubungan ini semata-mata harus mendasarkan 

pada peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa dianalogikan 
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dengan hubungan kerja antara Pemilik Perusahaan dan Tenaga 

kerjanya, yang tidak mendasarkan pada pacta sunt servanda, tetapi 

pada peraturan perundang-undangan demi memberikan perlindungan 

kepada pihak yang lemah dan sejalan dengan prinsip negara 

kesejahteraan. 

2. Pasien agar lebih memahami bahwa hubungan hukum antara dokter 

sebelum disetujuinya transaksi terapetik. 

3. Hubungan hukum antara sesama tenaga medik seperti dokter dan 

perawat perlu lebih diperjelas agar pertanggung jawaban / 

pertanggung gugatan juga menjadi lebih jelas. 

4. Batasan tanggung jawab rumah sakit perlu dijelaskan sejak awal 

pasien menerima transaksi terapetik sebagai bentuk tanggung jawab 

rumah sakit atas informasi yang jelas bagi pasien. 
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