
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perlindungan Hukum   

 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

 
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif 

(pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara 

tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
5
 

 

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 

2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran 

HAM berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat 

penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik 

maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan 

kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 

 

 

                                                           
5
     http://perlindungan-hukum-status-hukum.html diakses pada tanggal 21 november 2014 pada 

pukul 13:30 

http://perlindungan-hukum-status-hukum.html/
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2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum  

 

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terdapat dua bentuk yaitu : 

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana 

kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitif. 

2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana 

lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.
6
 

 

B. Perjanjian  

 

1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang berbentuk  dengan 

tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua 

orang ( pihak ) atau lebih , dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari 

pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu 

dengan yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-

undangan .
7
 

Menurut Abdulkadir Muhammad Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan 

mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal 

mengenai harta kekayaan. 

 

                                                           
6
     http://perlindungan-hukum-menurut-para-ahli.html diakses pada tanggal 21 november 2014 

pada pukul 14:30. 
7
     Herlien  Budiono, 2011, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 

Kenotariatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.  hlm 3. 

http://perlindungan-hukum-menurut-para-ahli.html/
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Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Ada pihak-pihak sedikit-dikitnya dua orang (subjek) 

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus) 

c. Ada objek yang berupa benda 

d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan) 

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
8
 

 

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang 

lain atau di mana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 

Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang 

dinamakan perjanjian. 
9
 

 

2. Syarat Sah Perjanjian 

Mengenai syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata. Dalam 

pasal tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi yaitu : 

1. Kesepakatan 

Adanya kesepakatan yang ditandai dengan perasaan rela, setuju serta 

ikhlas diantara para pihak pembuat perjanjian mengenai hal-hal yang 

dituangkan di dalam perjanjian. 

2. Kecakapan Bertindak 

Bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan 

hukum. Bagi orang-orang yang akan mengadakan suatu perjanjian 

                                                           
8
     Abdulkadir Muhammad, 2000,  Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,  hlm. 

224-225. 
9
     Subekti, 1996,  Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, hlm. 1. 
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haruslah sudah dewasa. Dewasa adalah jika telah berumur 21 tahun, telah 

menikah atau sudah pernah menikah walaupun belum berumur 21 tahun 

dan tidak berada dibawah pengampuan. 

3. Adanya Objek Perjanjian 

Adanya objek perjanjian memperjelas bahwa objek yang diatur dalam 

kontrak harus jelas, tegas dan dapat dipastikan ada. 

4. Suatu sebab yang halal 

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian 

sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan 

syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai 

orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila 

kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta 

pembatalan. Juga syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, 

yaitu mengenai objek perjanjian dan isi perjanjian, apabila syarat tersebut 

dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun, apabila 

perjanjian telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian dan asas-

asas perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan dapat dijalankan. 

Mengenai syarat sah perjanjian, Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata menyebutkan 

bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. 
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3. Asas Hukum Perjanjian 

Di dalam hukum perjanjian  kita mengenal lima asas penting yang sekaligus 

merupakan esensi hukum perjanjian. 

Kelima asas tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Asas Kebebasan Mengadakan Perjanjian  

Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang member 

kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk : 

a. Membuat atu tidak membuat perjanjian. 

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. 

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. 

d. Menentukan perjanjian, yaitu tertulis dan tidak tertulis. 

e. Menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang 

bersifat opsional 

2. Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 ayat (1) 

KUHperdata. Dalam pasal ini, ditentukan bahwa salah satu syarat sah terjadinya 

perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan kata lain, 

perjanjian itu sah jika sudah tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan 

tidak diperlukan lagi formalitas. 
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3 Asas pacta sunt servanda  

Asas pacta sunt servanda  atau diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum yaitu 

perjanjian yang wajib untuk ditepati. 

4. Asas Itikad Baik  

Asas itikad baik menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, 

harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan 

teguh atau kemauan baik dari para pihak. 

5. Asas Kepribadian 

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan 

melakukan dan membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseroan saja.
10

 

4. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah 

Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata, yang menyatakan bahwa : 

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan 

yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan 

itikad baik.” 

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata disimpulkan adanya asas kebebasan 

berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya 

memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum 

yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain 

                                                           
10

     Ibid, hlm 5. 
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dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-

hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu 

yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-

undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak 

ketiga. 

 

5. Berakhirnya Perjanjian 

1. Berakhirnya masa berlaku perjanjian 

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah di tentukan kapan sebuah 

perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara 

otomatis perjanjian akan berakhir , kecuali di tentukan lain oleh para 

pihak. 

2. Dibatalkan Oleh Para Pihak 

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar 

ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam 

perbuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan .Kekhilafan 

bisa menyangkut objek perjanjian atau mengenai orangnya . 

3. Salah Satu Pihak Meninggal Dunia  

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan 

adanya kompetensi khas. Sedangkan perjanjian dibuat dalam hal 
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memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang, maka 

perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.
11

  

C. Operasi Caesar 

1. Pengertian Bedah Caesar 

Bedah Caesar adalah suatu tindakan pembedahan untuk melahirkan janin dengan 

membuka dinding perut dan dinding uterus, dengan kata lain bedah Caesar adalah 

histerotornia untuk melahirkan janin dalam rahim.
12

 

2. Penyebab Terjadinya Operasi Bedah Caesar 

Sebelum melakukan pelaksanaan bedah Caesar dokter menjelaskan kepada pasien 

bahwa pasien tersebut tidak dapat melahirkan secara normal dikarnakan ada 

beberapa faktor yang dapat mengancam pasien dan bayi yang ada dalam 

kandungan yaitu : 

a. Posisi Sungsang, inilah posisi yang menunjukkan menjelang kelahiran 

posisi kepala bayi masih berada di atas. Padahal seharusnya, menjelang 

persalinan posisi kepala bayi seharusnya ada di bawah. 

b. Placenta Previa, kondisi yang berkaitan ketika ari-ari menutupi sebagain 

atau seluruh jalan lahir. 

c. Giant Baby, adalah kondisi yang menunjukkan bayi memiliki berat badan 

di atas 4,5kg menjelang persalinan. 

                                                           
11

     Ghofur Abdul, 2010,  Hukum Perjanjian Di Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada Universiy 

Press, hlm 37-38. 
12

      http://bidanku.com/persalinan-dengan-operasi-caesar.html diakses pada tanggal 20 november 

2014 pada pukul 13:30 

http://bidanku.com/persalinan-dengan-operasi-caesar.html
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d. Ukuran pinggul ibu terlalu kecil sehingga mempersulit proses jalan lahir 

alami bagi bayi. 

e. Operasi caesar yang belum terlalu lama (jarak persalinan sebelumnya di 

bawah dua tahun). Untuk ibu yang menjalani operasi caesar sebelumnya 

disarankan untuk menjaga jarak minimal dua tahun untuk bisa menjalani 

persalinan normal. 

f. Ari-ari terlepas lebih dahulu (abruption placenta), biasanya hal ini terjadi 

karena plasenta tidak terletak di rahim bagian atas. 

g. Tali plasenta melilit tubuh bayi. Jika tali plasenta melilit bayi maka si 

ibu harus segera menjalani operasi caesar, karena bila terlambat bisa 

menghalagi pernafasan bayi yang berdampak pada kematian bayi. 

h. Bayi kembar, untuk ibu yang hamil dengan bayi kembar lebih dua, 

biasanya dokter akan menyarankan agar ibu melakukan persalinan caesar. 

i. Kontraksi terlalu lemah, suatu kondisi yang menunjukkan kontraksi 

pada ibu yang akan melahirkan semakin lama makin lemah bahkan 

berhenti. Maka dokter akan segera merujuk untuk melakukan persalinan 

dengan operasi caesar untuk mencegah kematian ibu dan bayi. 

j. Terjadi pendarahan, bila calon ibu mengalami pendarahan terlalu 

banyak maka bisa mengancam nyawa ibu, maka tidak disarankan 

menjalani persalinan normal 

k. Fetal distress, bayi memiliki kelainan atau mengalami stres. Fetal distress 

bisa terdeteksi dengan melihat denyut jantung bayi yang semakin melemah 

l. Hipertensi dan diabetes. Jika ibu hamil memiliki penyakit hipertensi atau 

diabetes membutuhkan penanganan intensif, maka persalinan dengan 
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operasi caesar menjadi solusi untuk menyelamatkan ibu dan bayi dalam 

kandungan
13

. 

D. Informed Consent 

1. Pengertian Informed Consent 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 maka 

Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh 

pasien atau keluarga terdekat pasien setelah mendapatkan penjelasan secara 

lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien 

tersebut. 

Informed consent yaitu suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien dan 

keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang 

akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Persetujuan (Informed consent) ini 

sangat penting mengingat tindakan medis tidak dapat dipaksakan karena tidak ada 

yang tau pasti hasil akhir dari pelayanan kedokteran tersebut .
14

 

Persetujuan tindakan tersebut dilakukan secara tertulis dan dapat menjadi 

dokumen medis maupun alat bukti yang sah secara hukum. Sebagaimana diatur 

dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, sekurang-

kurangnya mencakup : 

1. Diagnosis dan tata cara tindakan medis  

                                                           
13

      Trisha duffett-smith, 1992,  Persalinan dengan bedah Caesar, Jakarta, Arcan, hlm 7-9. 

14
      .Sri siswati, 2003, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,  hlm 98. 
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2. Tujuan tindakan medis yang dilakukan  

3. Alternatif tindakan lain dan resikonya  

4. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi 

5. Pragnosis terhadap tindakan yang dilakukan 

6. Perkiraan pembiayaan 

 

2. Isi Informed Consent 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 Pasal 11 

ayat 1 secara garis besar isi dari Informed Consent yang harus disampaikan oleh 

doker kepada pasien atau keluaga pasien adalah : 

1. Garis besar penyakit yang diderita dan prosedur perawatan / pengobatan 

yang akan diterapkan. 

2. Resiko yang dihadapi. 

3. Keberhasilan ataupun kegagalan. 

4. Alternatif metode perawatan / atau pengobatan. 

5. Hal-hal yang dapat terjadi bila pasien menolak untuk memberikan 

persetujuan. 

6. Manfaat dilakukan tindakan tersebut. 

7. Resiko-resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dari tindakan 

kedokteran tersebut. 

8. Konsekuensi bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif 

cara pengobatan lain. 

9. Biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut. 
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Dalam hal ini terdapat indikasi perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan 

melakukan tindakan juga harus meberikan informasi. 
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3. Tujuan Informed Consent 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 Pasal 3 

tujuan Informed Consent yaitu : 

a. Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang 

sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya 

yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya. 

b. Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan 

bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada 

setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko. 

 

4. Aspek Hukum Informed Consent 

a. Aspek Hukum Pidana  

Pasien harus memberikan persetujuan lebih dahulu terhadap tindakan 

medis dokter,misalnya operasi. Sebab apabila dikaitkan dengan Pasal 351 

KUHP, mengenai penganiayaan, maka operasi oleh dokter, misalnya 

dengan menusukkan pisau bedah ketubuh pasien tanpa persetujuan terlebih 

dahulu, dapat dikenai sanksi pidana karena di kategorikan penganiayaan. 

b. Aspek Hukum Perdata 

Berkaitan dengan Hukum Perikatan yaitu pasal 1320 BW yang intinya 

harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu dokter dan pasien 

c. Aspek Hukum Administrasi  
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Sudah merupakan kebiasaan pada setiap rumah sakit untuk menyodorkan 

formulir persetujuan operasi, hal tersebut untuk keperluan administrasi 

Rumah Sakit jadi wajib dilakukan.
15

 

 

 

  

                                                           
15

      Ibid, 105-106. 
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5 Kerangka Fikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOKTER Pasien 

INFORMED CONSENT 

OPERASI BEDAH CAESAR 

HAK dan KEWAJIBAN DOKTER SERTA PASIEN 

dalam PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS  

(INFORMED CONSENT ) 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN OPERASI BEDAH CAESAR 
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Keterangan : 

 

Sebelum melakukan Operasi Bedah Caesar Dokter melakukan Informed Consent 

terhadap pasien, dimana Informed Consent adalah persetujuan tindakan medis 

yang harus di setujui oleh pasien dan keluarga pasien, setelah informed consent 

disetujui oleh pasien dan pihak keluarga pasien, maka operasi bedah caear dapat 

dilakukan. 6 jam pasca operasi pasien  mengeluh sesak nafas dikarnakan 

pendarahan yang dialami oleh pasien sebelum operasi belum berhenti dan kondisi 

pasien sangat lemah. Dan keadaan pasien semakin memburuk lalu pihak dokter  

melakukan Resusitasi  kepada pasien 20 menit kemudian pasien dinyatakan 

meninggal dunia. Bagaimana dampak informed consent terhadap dokter dan 

pasien serta perlindungan hukum terhadap pasien operasi bedah Caesar tersebut ? 

 


