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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Dewasa ini profesi kesehatan merupakan salah satu profesi yang banyak 

mendapatkan sorotan dari masyarakat, karena sifat pengabdianya kepada 

masyarakat yang sangat kompleks. Etik profesi yang semula mampu menjaga 

citra tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya, kelihatanya semakin 

memudar sehingga perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 

meningkat bagi para tenaga kesehatan dan lebih memperdayakan pasien serta 

keluarganya sebagai pengguna jasa profesi kesehatan. Meningkatnya sorotan 

masyarakat terhadap profesi kesehatan disebabkan oleh berbagai perubahan, 

antara lain adanya kemajuan bidang ilmu dan teknologi kesehatan, perubahan 

karakteristik tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa, dan juga perubahan 

masyarakat pengguna jasa kesehatan yang lebih sadar akan hak-haknya. Apabila 

perubahan tersebut tidak disertai dengan peningkatan komunikasi antara tenaga 

kesehatan dengan penerima jasa kesehatan dalam hal ini adalah pasien maka hal 

tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidakpuasan dan perselisihan 

antara para pihak. 

 

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

Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak 
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memperoleh kesehatan, kemudian Pasal 34 ayat (3) menyebutkan negara 

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup prokduktif 

secara sosial dan ekonomi. 

 

Rumah Sakit merupakan penyedia jasa pelayanan kesehatan sebagai salah satu 

fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan upaya 

kesehatan. Menurut Undang-Undang 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. Rumah Sakit bukan (persoon) yang 

terdiri dari manusia sebagai (naturlinjk persoon) melainkan rumah sakit diberikan 

kedudukan hukum sebagai (persoon) yang merupakan (rechtspersoon) sehingga 

rumah sakit diberikan hak dan kewajiban menurut hukum.1
  

 

Hak dan kewajiban rumah sakit diatur pada Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-

Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, salah satu hak dan kewajiban 

rumah sakit adalah memberikan pelayanan yang aman, bermutu, anti diskriminasi 

dan efektif dengan mengutamakan kepentingan rumah sakit sesuai dengan standar 

pelayanan rumah saki serta berhak atas perlindungan hukum dalam pelayanan 

kesehatan. Namun, praktik terdapat gejala sosial das sein yang tidak sesuai 

                                                           
1
 Hermien Haditati Koeswadji,  Hukum untuk Perumah  Sakitan, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2002, hlm. 91 
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dengan unsur-unsur hukum yang ideal das sollen.2  Hal tersebut dapat dilihat 

dalam kasus, pada tahun 2012 terdapat pasien yang bernama Hilyadi yang 

mengalami sakit kepala yang dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda Gunung 

Sugih Lampung Tengah setelah tiba di rumah sakit pasien ditangani oleh sorang 

dokter, kemudian pasien diinfus dan disuntik obat penenang selang beberapa detik 

pasien mengalami kejang dan meninggal dunia. Kemudian keluarga pasien 

mengadukan dugaan kelalaian medik tersebut ke Polres Lampung Tengah dan  

menuntut pertanggungjawaban dari pihah rumah sakit. Namun, tidak ada proses 

lebih lanjut dari pihak kepolisian dan respos dan rumah sakit. 3 

 

Hubungan hukum antara pasien dan dokter pada prinsipnya terdiri dari  hubungan 

pelayanan kesehatan (medical service) atau istilah lain tindakan medik antara 

pemberi pelayanana kesehatan (health provider), dan penerima pelayanan 

kesehatan (health receiver). Dahulu hubungan antara pasien dengan dokter, pasien 

hanya dianggap sebagai objek semata karena dokter dianggap paling tahu 

segalanya yang terbaik bagi pasien atau  (father know best), maka hubungan ini 

berpola vertikal.4
  Kemudian semakin lama hubungan antara pasien dengan dokter 

tersebut bergeser dalam hubungan yang seimbang karena pasien dan dokter 

mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Hubungan 

ini melahirkan suatu perjanjian yaitu, perjanjian penyembuhan atau lazim disebut 

dengan transaksi terapeutik.  

 

                                                           
2
 Soerjono Soekamto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta 1988, hlm. 

79. 
3
 http://m.kompasiana.com/post/catatan/2012/10/04/korban-malpraktik-tewas-setelah-

disuntik/ 
4
 Hermien Hadiati  Koeswadji, 1998, Op. cit, hlm 36. 
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Transaksi terapeutik adalah hubungan hukum anatara pasien dan dokter dalam 

pelayanan medik secara professional didasarkan kompetensi sesuai dengan 

keahlian dan keterampilan di bidang kedokteran.5 Transaksi terapeutik ini 

bertumpu pada hak asasi yaitu, hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to 

self determinations), dan hak untuk mendapatkan informasi (the right to 

information).6 Ada dua pihak dalam upaya pelayanan kesehatan yang 

berhubungan satu sama yang lain, yaitu pihak yang menerima pelayanan 

kesehatan atau “pasien” dan pihak yang memberi pelayanan kesehatan yaitu 

“dokter”. Sebelum tercapainya kesepakatan atau persesuaian pernyataan kehendak 

dalam transaksi terapeutik, diperlukan komunikasi sebagai penyampaian proses 

informasi timbal. Dengan kata lain perjanjian terjadi karena adanya persetujuan 

yang didasarkan atas informasi sebelumnya secara timbal balik antar kedua pihak 

yang disebut informed consent.7
   

 

Informed consent atau persetujuan tindakan medik berdasarkan Permenkes RI No. 

290/MENKES /PER/III/2008  tentang Persetujuan Tindakan Medik pada Pasal 1 

merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar 

penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien 

tersebut. Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan, 

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit belum cukup memadai 

mengatur mengenai pengaturan transaksi terapeutik.  

 

                                                           
5
Veronica Komalawati, Peranan Informed Consen Dalam Transaksi Terapeutik 

Persetujuan `dalam Hubungan Dokter dan Pasien Suatu Tinjauan Yuridis, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2002,   hlm. 84. 
6
 Ibid, hlm. 149. 

7
 Veronica Komalawati, Op, cit, hlm. 29. 
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Untuk melaksanakan upaya kesehatan, dokter bekerja tidak seorang diri tetapi 

dibantu oleh tenaga kesehatan lainya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yaitu, perawat, 

apoteker, ahli gizi dan lain sebagainya. Untuk itu hubungan hukum antara dokter 

dengan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dengan pasien maupun pasien dengan 

rumah sakit mempunyai tanggung jawab hukum yang berbeda-beda.  

 

Rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan, dan juga merupakan salah 

satu pelayanan publik di samping mempunyai kewajiban hukum, rumah sakit 

mempunyai tanggung jawab secara hukum. Tanggung jawab tersebut diatur pada 

Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang 

berbunyi:  

“Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian 

yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di 

rumah sakit” 

 

Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata, wanprestasi pasal 1239 KUHPerdata dan 

Pasal 1367 KUHPerdata juga merupakan dasar hukum pertanggungjawaban 

rumah sakit apabila terdapat seorang dokter yang melakukan kelalaian medik 

yang merugikan pasien teori ini disebut sebagai (respondeat superior) yaitu, 

pertangungjawaban terhadap orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.
8 

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai 

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Transaksi terapeutik. 

 

 

                                                           
8
 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang 

Diduga Melakukan Mal Praktik, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 105. 
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B. Rumusan Masalah  dan Ruang Lingkup 

 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah  

sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam transaksi 

terapeutik di rumah sakit ? 

b. Bagaimanakah hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit dalam 

transaksi terapeutik? 

c. Bagaimanakah tanggung jawab hukum  rumah sakit dalam transaksi 

terapeutik ? 

 

2. Ruang Lingkup   

 

a. Ruang lingkup keilmuan  

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah dibatasi pada ketentuan hukum 

mengenai Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Transaksi Terapeutik. Bidang 

ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perdata kususnya hukum perjanjian. 

 

b. Ruang lingkup objek kajian  

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang Tanggung Jawab Rumah 

Sakit dalam Transaksi Terapeutik. 
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C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka  tujuan penelitian ini yaitu, sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui dan mengkaji hubungan hukum antara pasien dan dokter 

dalam transaksi terapeutik di rumah sakit. 

b. Untuk mengetahui dan mengkaji hubungan hukum antara pasien dan rumah 

sakit dalam transaksi terapeutik. 

c. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab  rumah sakit dalam 

transaksi terapeutik. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Keguanaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan 

sumbangan dalam ilmu hukum khususnya, lingkup hukum perdata mengenai 

Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Transaksi Terapeutik. 

b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

berupa sumber informasi dan bahan masukan bagi kalangan prakstisi atau 

pihak yang berkepentingan steakholder, mengenai hubungan hukum antara 

pasien dan dokter di rumah sakit dalam transaksi terapeutik, hubungan hukum 

antara pasien dan rumah sakit dalam transaksi terapeutik serta tanggung 

jawab hukum rumah sakit dalam transaksi terapeutik.  

 


