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ABSTRAK 

 

KARAKTERISTIK PERIKATAN IKHTIAR (INSPANNING 

VERBINTENIS) DALAM HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN DI 

RUMAH SAKIT 

 

Oleh 

 

DEDI PUTRA 

 

 

Hubungan dokter dan pasien diikat oleh suatu perjanjian terapeutik, dokter dalam 

perjanjian terapeutik harus berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan 

pasien. Perjanjian terapeutik ini kemudian melahirkan perikatan usaha 

(inspanning verbintenis) yang secara implisit diatur dalam Pasal 61 UU No. 36 

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa dalam 

menjalankan praktik, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung 

kepada penerima pelayanan kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk 

kepentingan penerima pelayanan kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis 

karakteristik perikatan inspanning verbintenis dalam hubungan dokter dan pasien 

di rumah sakit, daya mengikat perikatan inspanning verbintenis dalam hubungan 

dokter dan pasien di rumah sakit, dan akibat hukum perikatan inspanning 

verbintenis dalam hubungan dokter dan pasien di rumah sakit.  

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi 

pustaka, studi peraturan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan 

cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. 

Selanjutnya, dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa perikatan inspanning 

verbintenis memiliki karakteristik khusus. Karakteristik khusus tersebut meliputi 

pertama, unsur pekerjaan bahwa dokter harus berusaha secara maksimal dan hati-

hati terhadap kesembuhan pasien, kedua, unsur pelayanan kesehatan berupa jasa 

yang diberikan dokter tidak menjanjikan hasil, ketiga, unsur waktu tertentu, dan 

keempat unsur upah berupa tarif yang ditetapkan oleh rumah sakit. Perikatan 

inspanning verbintenis harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan tidak boleh 

dibatalkan secara sepihak. Akibat hukum dari perikatan ini adalah munculnya hak 
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dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik yang artinya bahwa dokter 

harus berupaya secara maksimal dan hati-hati yang mengacu pada standar profesi 

dan standar operasional prosedur. Di sisi lain, pasien juga harus mengikuti semua 

arahan dokter sampai sampai proses penyembuhan selesai dilakukan. Oleh karena 

itu, perlu adanya komunikasi terapeutik yang mensyaratkan kedudukan dokter dan 

pasien secara seimbang, mengingat kedua pihak tersebut adalah subjek hukum.  

 

Kata kunci: Perikatan inspanning verbintenis, perjanjian terapeutik, dokter, pasien 

dan rumah sakit 
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ABSTRACT 

 
THE CHARACTERISTICS OF INSPANNING VERBINTENIS 

CONTRACT ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICIAN AND 

PATIENT IN THE HOSPITAL 

 

 

Written by 

DEDI PUTRA 

 

 

 

The relationship between the physician and the patient was bound by the 

therapeutic contract, whereby the physician should be attempted optimally to cure 

the patient. This therapeutic contract was given rise to implicitly the venture 

contract as regulated in Article 61 of the Act Number 36 Year 2014 about Health 

Workers which was stated that in practice, the health workers as health provider 

should be given the best health services to health receiver's interest without 

promising results. This study was aimed to describe clearly, detailed, and 

systematic to characteristics of the inspanning verbintenis contract on the 

relationship between physicians and patients in the hospital, the bind's strength of 

inspanning verbintenis contract between physicians and patients in the hospital, 

and legal consequences of inspanning verbintenis contract on the relationship 

between physicians and patients in the hospintal.  

 

This study is normative legal research with descriptive study type. The approach 

used in the study using normative approach. The data used are primary and 

secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, 

and tertiary legal materials. Data collection through literature, study regulations 

and study documents. Data processing is done by examination data, data selection, 

data classification systematization of data. Furthermore, this study analyzed by a 

qualitative analysis.  

 

Results and discussion of this study show that inspanning verbintenis contract has 

particular characteristics. The particular characteristics consist, the first, working 

element, that the physician must do the best effort to cure patient, the second, 

health service element, that the service was given by physician as health providers 

to the optimum, careful, and without promising results, the third, particular time 

element and the last one, fee element, namely the cost which is determined by the 

hospital. The inspanning verbintenis contract should be held in good faith and 

could not withdraw unilaterally. The legal consequences of this contract is raised 

the rights and obligations that should be performed mutually. That means, that the 
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physician should be attempted optimally and carefully. It is referred to the 

profession standards and procedural operational standards. Another side, the 

patient should comply all the directions of a physician until the process of 

treatment was being done. Therefore, it needs the therapeutic communication 

which is required the equal position between physician and patient as considerable 

the both of them are recht persoon.   

 

Keywords: inspanning verbintenis contract, therapeutic agreement, 

physician, patient, hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

KARAKTERISTIK PERIKATAN IKHTIAR (INSPANNING 

VERBINTENIS) DALAM HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN DI 

RUMAH SAKIT 

 

 

 

 

Oleh 

DEDI PUTRA 

 

 

SKRIPSI 

Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA HUKUM 

 

Pada 

Bagian Hukum Keperdataan 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG  

2018 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

     

 Penulis bernama Dedi Putra, anak kedua dari pasangan 

Usnadi Lazim dan Nurlaila Lataka yang lahir di Dabo 

Singkep pada tanggal 19 Juli 1996.  

 

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD 

Negeri 028 Singkep pada tahun 2008, SMP Negeri 02 Singkep pada tahun 2011, 

SMA Negeri 02 Singkep pada tahun 2014. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014 dan mengikuti kegiatan 

Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari Desa Sriwaylangsep, Kecamatan Kalirejo, 

Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Penulis 

aktif berorganisasi. Penulis menjabat sebagai Kepala Divisi Pemberkasan UKM-F 

Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada periode 2017-2018. Selain itu, Penulis 

aktif sebagai Research Assistant di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi 

Manusia dan Paralegal di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum.  

 

Selain itu, Penulis juga mengikuti lomba baik tingkat nasional maupun 

internasional. Penulis pernah mendapatkan Juara 2 pada Constitutional Moot 

Court Competition (CMCC) 2016 yang diselenggarakan oleh Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia dan menjadi delegasi Future Leader Summit (FLS) 



ix 

 

2017 yang diselenggarakan oleh Nusantara Muda. Pada level internasional, 

Penulis pernah mengikuti berbagai konferensi yang meliputi Presenter on the 

First International Conference on Social, Humanities, Economics, Law and 

Development organized by University of Lampung (2016), Presenter on the First 

International Conference on Law, Economics, and Education organized by 

University of Muhammadiyah Metro (2016), Presenter on the Second 

International  Conference on Social, Humanities, Economics, Law and 

Development organized by University of Lampung (2017), Presenter on  

International Conference on Law, Economic, and Governance  organized by 

University of Diponegoro (2017), International Delegate of  Asia Youth 

International Model United Nations (2017) di Malaysia, dan National Delegate of 

Indonesian National Rounds of  the Philip C. Jessup International Moot Court 

Competition 2018 di Bali (2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTO 

 

 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 

kesanggupannya.”  

(Q.S. Al-Baqarah: 286) 

 

 

 

“Keselamatan manusia akan selalu menjadi hukum yang tertinggi” 

(Penulis) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelayanan kesehatan di rumah sakit, melibatkan beberapa subjek hukum, di 

antaranya dokter dan pasien. Hubungan antara dokter dan pasien di rumah sakit, 

dimulai pada saat pasien mendaftarkan diri untuk berobat. Setelah itu, pasien akan 

menyampaikan keluhan penyakitnya kepada dokter dan dokter akan mencoba 

menggali informasi untuk menemukan indikasi-indikasi penyakit yang diderita 

oleh pasien. Proses ini dalam istilah kedokteran dikenal sebagai komunikasi 

terapeutik. Komunikasi terapeutik menjadi kunci dalam hubungan dokter dan 

pasien.  

 

Hubungan dokter dan pasien diikat oleh suatu perjanjian terapeutik, yaitu suatu 

perjanjian yang harus dimaknai sebagai upaya dokter secara maksimal untuk 

menyembuhkan pasien dalam pelayanan medis secara profesional yang 

didasarkan kompetensi dan keterampilan tertentu sesuai dengan ilmu kedokteran. 

Fred Almenln1 juga mengartikan perjanjian  teraupetik sebagai hubungan dokter 

dan pasien, dimana dokter berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan 

pasien (inspanning verbintenis) dan bukan hasil yang sudah pasti (resultasts 

                                                           
1
 Fred Almenln adalah seorang Ahli Hukum Kesehatan, dalam bukunya yang berjudulnya 

Kapita Selekta Hukum Kedokteran menyebutkan bahwa perjanjian terapeutik ini masih  

mencorakkan bentuk perjanjian secara sepihak. Oleh karenanya, perlu ditambahkan dalam 

perjanjian terapeutik tidak hanya dokter berupaya maksimal untuk menyembuhkan pasien, namun 

perlu adanya kepatuhan pasien terhadap arahan dokter. Dengan demikian, ada suatu sifat 

hubungan yang timbal balik dalam hubungan dokter dan pasien.  
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verbintenis).2 Perjanjian terapeutik ini melahirkan hak dan kewajiban antara 

dokter dan pasien, dimana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi secara 

timbal balik. Pertanyaannya, kapan terjadinya perjanjian terapeutik?  

 

Pada umumnya, terjadinya suatu perjanjian itu ketika adanya suatu kesepakatan. 

Kesepakatan dalam suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt.3 

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih 

dengan pihak lainnya.4 Yang sesuai itu adalah pernyataannya. Pernyataan sebagai 

perwujudan dari kehendak. Jadi, jika kehendak saja tidak cukup, harus 

diwujudkan dalam bentuk pernyataan. Pernyataan itu dapat dibuat secara lisan 

maupun tertulis. Setelah adanya persesuaian pernyataan kehendak baik secara 

lisan maupun tertulis, maka disinilah letak kesepakatan dalam sebuah perjanjian 

itu terjadi.  

 

Kesepakatan dalam perjanjian terapeutik terjadi melalui beberapa tahapan yang 

diawali dengan tahap tanya-jawab antara dokter dan pasien terkait keluhan 

penyakit yang dideritakan oleh pasien. Dalam dunia kedokteran dikenal sebagai 

tahap anamnesis. Anamnesis adalah suatu kegiatan wawancara antara 

pasien/keluarga pasien dan  dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berwenang 

untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang keluhan dan penyakit yang 

diderita pasien.
5
 Anamnesis yang dilakukan bisa secara lansung maupun tidak 

                                                           
2
 Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, Tinjauan Yuridis Perjanjian Terapeutik dan 

Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum Privat, Vol III, No. 2, 

hlm. 4.  
3
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

4
 Salim HS, Hukum Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 33.  

5
 Abdi Basariyadi, Pengertian Anamnesa, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Penunjang, 

Diagnosis, Prognosis, Terapi dan Tindakan Medis, diakses dari 

http://www.medrec07.com/2014/12/pengertian-anamnesa-pemeriksaan-fisik-pemeriksaan-
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lansung. Anamnesis secara lansung dilakukan terhadap pasien yang dianggap 

mampu untuk melakukan tanya jawab, sedangkan anamnesis secara tidak lansung 

dilakukan terhadap pasien yang dianggap tidak mampu menjawab, sehingga 

proses anamnesis dilakukan pada keluarga pasien. Setelah tahap anamnesis ini, 

tahap berikutnya adalah tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dalam praktik di rumah 

sakit terbagi menjadi dua, yakni pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. 

Setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan maka tahapan selanjutnya adalah 

tahap diagnosis. Diagnosis adalah penetapan jenis penyakit tertentu berdasarkan  

analisis hasil anamnesis dan pemeriksaan yang teliti.
6
 Pada tahapan ini 

sesungguhnya belum terjadi kesepakatan dalam perjanjian terapeutik.  

 

Kesepakatan dalam perjanjian terapeutik terjadi saat pasien memahami informasi 

yang disampaikan oleh dokter secara lengkap dan menyetujui tindakan medis 

yang akan dilakukan oleh dokter. Persetujuan pasien ini dapat terjadi secara 

implisit maupun eksplisit. Secara implisit, persetujuan yang dilakukan pasien 

cukup ditandai dengan pasien menganggukkan kepala maka telah tejadi 

kesepakatan dalam perjanjian terapeutik. Namun, untuk tindakan medis yang 

memiliki risiko yang tinggi maka persetujuan ini tidak cukup hanya secara 

implisit. Persetujuan terhadap tindakan medis yang berisiko tinggi memerlukan 

bentuk persetujuan secara eksplisit atau bentuk persetujuan tertulis yang 

kemudian dikenal sebagai informed consent. Informed consent adalah titik awal 

lahirnya perjanjian terapeutik.  

                                                                                                                                                               
penunjang-diagnosis-prognosis-terapi-tindakan-medis.html, Pada Tanggal 09 Desember 2017, 

Pukul 15:42 WIB. 
6
 Johni S Pasaribu, 2015, Implementasi Sistem Pakar untuk Diagnosa Penyakit Mata pada 

Manusia, Jurnal Sentika ISSN:2089-9815, hlm. 13. 



4 

 

Setelah terjadinya perjanjian terapeutik ini, maka lahirlah suatu perikatan yang 

menimbulkan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum dokter dan pasien.7 

Perikatan dalam perjanjian terapeutik ini bersifat inspanning verbintenis yang 

artinya bahwa dokter dalam melakukan upaya penyembuhan dilakukan secara 

maksimal dan hati-hati serta tidak menjanjikan hasil. Di sisi lain, pasien juga 

harus patuh terhadap semua arahan dokter. Akan tetapi, dalam praktiknya 

pelaksanaan perjanjian terapeutik ini kadang menimbulkan suatu masalah yang 

bersumber pada sifat hubungan dokter-pasien, terutama pada hubungan yang 

sifatnya asimetris.  

 

Hubungan asimetris ini diawali dari kepercayaan pasien yang begitu besar 

terhadap dokter. Hal ini dikarenakan, semua pengetahuan yang berhubungan 

dengan masalah pasien ada pada dokter dan dokter seringkali dianggap lebih tahu 

daripada pasien. Anggapan demikian melahirkan otonomi dokter yang kuat 

sehingga dokter cenderung meremehkan pasien. Hal inilah yang menyebabkan 

hubungan yang tidak seimbang antara dokter dan pasien. Ketidakseimbangan 

dalam hubungan dokter dengan pasien, salah satunya dapat dilihat dari laporan 

Tongue et al, menyatakan bahwa 75% ahli bedah ortopedi yang disurveikan 

percaya bahwa mereka berkomunikasi secara memuaskan dengan pasien mereka, 

tapi hanya 21% pasien yang menyatakan puas berkomunikasi dengan dokter 

                                                           
7
 Hubungan hukum perjanjian terapeuik oleh undang-undang diinterprestasikan berbeda, 

walaupun secara prinsip hubungan hukum perjanjian terapeutik adalah sama, yaitu huubungan 

antara pasien dengan tenaga kesehatan. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan 

bahwa para pihak dalam kontrak terapeutik adalah pasien dengan tenaga kesehatan. Sedangkan 

dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa para pihak dalam 

kontrak terapeutik adalah pasien dengan dokter/dokter gigi. Bandingkan pendapat Salim HS yang 

menyatakan bahwa perjanjian terapeutik adalah kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga 

kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, dimana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter 

gigi beruasaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai 

dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya 

penyembuhannya. 



5 

 

mereka.8 Hasil survei terhadap pasien di atas menunjukan bahwa mereka ingin 

komunikasi yang lebih baik dengan dokter mereka.  

 

Komunikasi terapeutik merupakan kunci dalam hubungan dokter dan pasien. 

Komunikasi ialah salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh dokter. Marc 

Pietropaoli menyatakan bahwa not getting all sides of story can lead to problems 

with any aspect of our lives. Not listening to all sides of a patient's history can 

lead to poor results. Getting all sides to a story is a form of good communication.9  

Mendapatkan semua sisi dari keluhan pasien adalah bentuk komunikasi yang baik. 

Sedikit saja informasi yang tertinggal maka akan menyebabkan masalah dalam 

memberikan pelayanan medis. Hal ini dikarenakan komunikasi adalah esensi 

bagian hubungan terapeutik.10 Mengabaikan komunikasi akan menyebabkan 

terputusnya antara komunikasi dokter dan apa yang dipahami pasien. Kemampuan 

komunikasi yang efektif akan membantu meningkatkan hubungan dokter dan 

pasien dengan baik. Komunikasi yang baik dalam pelaksanaan perjanjian 

terapeutik tentunya akan menghilangkan kesalahpahaman pasien terhadap alasan 

dokter yang tidak menjanjikan hasil dalam memberikan pelayanan kesehatan.  

 

Pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan sifat perikatan 

inspanning verbintenis yang lahir dari perjanjian terapeutik. Esensi perikatan 

inspanning verbintenis adalah upaya penyembuhan terhadap pasien yang 

dilakukan oleh dokter secara maksimal dan hati-hati serta tidak menjanjikan hasil. 

                                                           
8
 Tongue J. R., Epps H. R., Forese L. L. Communication Skills for Patient-Centered Care: 

Research-Based, Easily Learned Techniques for Medical Interviews that Benefit Orthopaedic 

Surgeons and Their Patients. J Bone Joint Surg Am. 2005;87:652–658.  
9
 Marc Pietropaoli, Communication key in doctor/patient relationship, (Newyork: Victory 

Sports Medicine and Orthopedics Article, 2014), hlm. 1.  
10

 College of Physical Therapist of British Columbia, Making a Connection; Communication 

in the Theraputic Relationship, (British Columbia, Inspiring Public Confidence, 2012), hlm. 3. 
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Perikatan inspanning verbintenis secara implisit diatur dalam Pasal 61 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut 

UU No. 36 Tahun 2014) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan praktik, 

Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima 

Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan 

Penerima Pelayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil. Dengan 

demikian, dokter hanya melakukan suatu upaya untuk penyembuhan pasien secara 

maksimal dan hati-hati. Oleh karena itu, upaya penyembuhan secara maksimal 

dan hati-hati tersebut harus mengacu pada standar-standar pelayanan kesehatan. 

 

Secara hukum, standar-standar tersebut diatur dalam Pasal 51 UU No. 29 Tahun 

2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa dokter dalam memberikan pelayanan 

medis harus mengacu pada standar profesi dan standar prosedur operasional serta 

kebutuhan medis pasien.11
 Selain kedua standar tersebut yang mengikat profesi 

kedokteran, ternyata ada hal lain yang mengikat profesi dokter ketika ia berada di 

rumah sakit. Pasal 13 ayat (3) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(selanjutnya disebut sebagai UU No. 44 Tahun 2009) menyatakan bahwa 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. Selain standar-standar yang dijelaskan di atas, dalam praktik pelayanan 

                                                           
11

 Penjelasan Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa yang 

dimaksud dengan “standar profesi” adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional 

attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan 

profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Yang 

dimaksud dengan “standar prosedur operasional” adalah suatu perangkat instruksi/langkah-

langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur 

operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk 

melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat  oleh sarana pelayanan 

kesehatan  berdasarkan standar profesi. 
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kesehatan ada standar-standar lain yang mengikat pelaksanaan perjanjian 

terapeutik. Standar-standar tersebut meliputi pengalaman, pendidikan dan 

fasilitas. Dari standar-standar di atas, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 

perjanjian terapeutik diikat oleh dua macam standar, yakni standar objektif dan 

standar subjektif. Standar objektif terdiri dari standar profesi, standar pelayanan 

rumah sakit, standar prosedur operasional dan etika profesi sedangkan standar 

subjektif terdiri dari pengalaman, pendidikan dan fasilitas.  

 

Standar-standar tersebut mengikat dokter dalam memberikan pelayanan 

kesehatan. Dokter wajib memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar-

standar di atas. Namun, untuk membentuk keseimbangan dalam hubungan dokter 

dan pasien tidak cukup dengan standar-standar di atas. Standar-standar di atas 

hanya mengikat tindakan dokter, sehingga pasien juga memiliki kewajiban untuk 

mematuhi arahan dokter. Hal ini bearti semua arahan dokter sebagai upaya 

penyembuhan harus dipatuhi oleh pasien. Dengan demikian, ketika perjanjian 

terapeutik telah diikat oleh standar objektif dan subjektif serta adanya sikap patuh 

dari pasien maka ketika hasil terapi tersebut tidak sesuai dengan keinginan pasien, 

maka pasien tidak dapat menuntut ganti kerugian. Karena, kembali pada esensi 

perikatan inspanning verbintenis tadi, yakni upaya penyembuhan yang dilakukan 

dilakukan secara maksimal dan hati-hati serta tidak menjanjikan hasil. Dengan 

demikian, di sinilah esensi dari perikatan inspanning verbintenis telah terjadi. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk 

meneliti, maka munculah isu hukum yang akan dijelaskan secara sistematis 

dalam bentuk rumusan masalah yaitu : 

a. Bagaimana karakteristik perikatan inspanning verbintenis dalam hubungan 

dokter dan pasien di rumah sakit? 

b. Bagaimana daya mengikat perikatan inspanning verbintenis dalam 

hubungan dokter dan pasien di rumah sakit? 

c. Bagaimana akibat hukum perikatan inspanning verbintenis dalam hubungan 

dokter dan pasien di rumah sakit? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui, memahami, dan menganalisis karakteristik perikatan 

inspanning verbintenis dalam hubungan dokter dan pasien di rumah sakit. 

b. Mengetahui, memahami, dan menganalisis daya mengikat perikatan 

inspanning verbintenis dalam hubungan dokter dan pasien di rumah sakit. 

c. Mengetahui, memahami, dan menganalisis akibat hukum perikatan 

inspanning verbintenis dalam hubungan dokter dan pasien di rumah sakit. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian in mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, 

yaitu : 

a. Secara Teoritis  

Pengkajian secara teoritis akan memberikan pemahaman mengenai konsep 

ideal dari perikatan inspanning verbintenis. Permasalahan selama ini adalah 

ketidakpahaman masyarakat terhadap perikatan inspanning verbintenis dalam 

hubungan dokter dan pasien di rumah sakit.   

b. Secara Praktis 

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan memberikan informasi yang 

mendalam mengenai perikatan inspanning verbintenis bagi kalangan 

akademisi, praktisi hukum, dan para pihak terkait lainnya. Sehingga dalam hal 

ini, penelitian ini akan menjelaskan hak dan kewajiban antara dokter dan 

pasien secara timbal balik. Kesembuhan seorang pasien itu bukan hanya 

tergantung pada keilmuan dokter, tetapi juga konstribusi pasien untuk bekerja 

sama selama proses penyembuhan berlansung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Perjanjian dan Perikatan 

1. Tinjauan tentang Perjanjian 

a. Pengertian Perjanjian 

Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak 

setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan 

(perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.12 KUHPerdata 

memberikan pengertian tentang “perjanjian” seperti yang terkandung di 

dalam Pasal 1313 KUHPerdata, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih. 

 

Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana 

salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih.13 Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah:  

“Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat 

untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban 

yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalani. Kesepakatan ini 

adalah untuk menimbulkan. Akibat hukum, menimbulkan hak dan 

kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada 

                                                           
12

 Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke XII (Jakarta : PT Intermasa, 1987), hal. 1. 
13

 Setiawan, R., Pokok-pokok Hukum Perikatan ikhtiar (inspanning verbintenis), (Bandung : 

PT. Bina Cipta, 1986), hal.3. 
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akibatnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau 

sanksi”14 

 

b. Unsur-Unsur Perjanjian 

Dari berbagai definisi terkait perjanjian sebelumnya, maka didapatilah 

unsur-unsur perjanjian di bawah ini: 

1) Ada perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum.  

2) Ada dua pihak atau lebih. 

3) Ada kata sepakat antara para pihak untuk mengikatkan diri. 

4) Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu timbulnya akibat hukum, ialah 

adanya hak dan kewajiban para pihak. 

5) Ada prestasi yang harus dipenuhi. 

Dalam hukum perjanjian tentunya juga memuat asas-asas dalam 

perjanjian. Oleh karenanya, perlu untuk menjelaskan asas-asas perjanjian 

di bawah ini. 

 

c. Asas-Asas Perjanjian 

Asas-asas hukum yang penting diperhatikan pada waktu membuat 

perjanjian maupun melaksanakannya adalah sebagai berikut:15 

1) Asas konsensualisme 

Perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi 

konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak 

atau konsensus semata-mata. 

 

                                                           
14

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1986), hal 97. 
15

 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan ikhtiar (Inspanning Verbintenis), 

(Bandung : CV Mandar Maju, 1994), hal. 3. 
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2) Asas kekuatan mengikat dari perjanjian 

Pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian berlaku 

sebagai undang-undang bagi para pihak. 

3) Asas kebebasan berkontrak 

Orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas 

menentukan isi berlakunya dan syarat-syarat perjanjian dengan kontrak 

tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan 

dipakainya untuk perjanjian itu. Selain daripada asas-asas dalam 

hukum perjanjian, terdapat hal yang paling fundamental terkait 

pelaksanaan perjanjian. Hal ini berkenaan dengan syarat-syarat 

perjanjian. Dengan demikian, perlunya menguraikan syarat-syarat sah 

perjanjian di bawah ini. 

 

d. Syarat Sah Perjanjian 

Suatu perjanjian akan mengikat para pihak yang menyusunnya apabila 

perjanjian itu dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu 

perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.  

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.  

3) Suatu pokok persoalan tertentu.  

4) Suatu sebab yang tidak terlarang (halal). 
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Setelah menjelaskan konsep perjanjian pada umumnya, maka penulis 

akan memasuki perjanjian terapeutik sebagai perjanjian khusus antara 

dokter dan pasien. Perjanjian ini sifatnya berbeda dari perjanjian yang 

lain. Kekhususan perjanjian inilah yang mengikat secara hukum 

hubungan dokter dan pasien dan sebab perjanjian inilah yang 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. 

 

e. Akibat Hukum Sah Perjanjian 

Syarat sah perjanjian secara tegas diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapatnya dua syarat, yakni syarat 

subjektif dan objektif. Syarat subjektif berupa kesepakatan dan kecakapan 

sedangkan syarat objektif berupa objek tertentu dan causa yang halal. 

Akibatnya, semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para 

pihak yang membuat kesepakatan. Hal ini dipertegas oleh Pasal 1338 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya". 

 

Kata 'berlaku sebagai undang-undang' disini bearti mengikat para pihak 

yang menutup perjanjian; sebagaimana halnya dengan undang-undang 

yang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang tersebut berlaku, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan membuat perjanjian maka para 

pihak seakan-akan menetapkan Undang-Undang bagi mereka sendiri. 
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2. Tinjauan tentang Perikatan 

a. Pengertian Perikatan 

Perikatan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda verbintenis. 

Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang 

yang lain. Untuk istilah “hukum perikatan” ini, dalam istilah hukum 

Belanda disebut dengan “verbintenis.” Istilah lain dalam bahasa Indonesia 

adalah “hukum perhutangan.” Hukum perikatan ini sebenarnya 

dimaksudkan seluruh perikatan yang terdapat dalam buku ke-3 di 

KUHPerdata Indonesia.  

 

Dalam perikatan tentu ada subjeknya. Subjek dari perikatan adalah dua 

individu atau lebih baik pribadi maupun badan hukum. Dalam perikatan 

ada hal yang mengikat, yakni peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut 

menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak yang 

lain. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan 

kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut 

sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi 

tuntutan itu, juga sebaliknya. Pihak yang berhak untuk menuntut sesuatu 

disebut pihak penuntut (kreditor), sedangkan pihak yang wajib memenuhi 

tuntutan disebut pihak yang dituntut (debitor). Sesuatu yang dituntut itu 

disebut prestasi.  

 

Prestasi adalah objek perikatan, yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi oleh 

pihak yang dituntut (debitor) terhadap pihak penuntut (kreditor). Prestasi 

selalu dapat dinilai dengan uang, dapat berupa pemenuhan benda tertentu 
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(misalnya, harta kekayaan); atau melakukan perbuatan tertentu (misalnya 

pekerjaan); atau tidak melakukan perbuatan tertentu (misalnya, 

persaingan tidak jujur). Pihak yang wajib membayar sejumlah uang 

(misalnya, ganti kerugian) berposisi sebagai debitor, yaitu pihak yang 

wajib memenuhi kewajiban (prestasi). Adapun pihak yang berhak 

menerima suatu benda tertentu (sejumlah uang tertentu) berposisi sebagai 

kreditor.  

 

b. Jenis Perikatan 

Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan 

mana pihak yang satu berhak menuntut dari pihak yang lain, dan pihak 

yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan  itu. Apabila di masing-

masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat 

dituntut hanya berupa suatu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan 

seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana.16 

Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan 

bersahaja atau perikatan murni. Berikut ini akan diterangkan berbagai 

macam perikatan itu. 

 

1) Perikatan bersyarat 

Suatu perikatan bersyarat, apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa 

yang masih akan datang dan masing belum tentu akan terjadi, baik 

secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa 

                                                           
16

 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 23. 
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semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut 

terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.17 Dalam hal yang 

pertama, perikatan  lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu 

terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. Perikatan 

semacam ini dinamakan perikatan dengan suatu syarat tangguh. Dalam 

hal yang kedua, suatu perikatan yang sudah lahir, justru berakhir atau 

dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Perikatan 

semacam ini dinamakan perikatan dengan suatu syarat batal. 

 

2) Perikatan dengan ketetapan waktu 

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu tidak 

menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan 

hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama 

waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Suatu syarat yang 

mengandung suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya adalah 

kebalikan dari suatu ketetapan waktu yang sudah pasti.  

 

Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan si 

berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan 

ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si 

berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, 

tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba. Tetapi, apa yang telah 

dibayar sebelum waktu itu datang, tak dapat diminta kembali.  
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3) Perikatan alternatif 

Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia 

menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam 

perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima 

sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Hak 

memilih ada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan 

kepada si berpiutang.  

 

Jika hak memilih ada pada si berpiutang dan hanya salah satu barang 

saja yang hilang, maka jika itu terjadi di luar salahnya si berutang, si 

berpiutang harus mendapat barang yang masih ada. Jika hilangnya 

salah satu barang tadi terjadi karena kesalahan si berutang, maka si 

berpiutang dapat menuntut penyerahan barang yang masih ada atau 

harga barang yang telah hilang. Jika kedua-dua barang musnah, maka 

si berpiutang (apabila hilangnya kedua barang itu, hilang salah satu di 

antaranya karena kesalahan si berutang) boleh menuntut penyerahan 

salah satu, menurut pilihannya. 

 

4) Perikatan tanggung-menanggung 

Dalam perikatan semacam ini, di salah satu pihak terdapat beberapa 

orang. Dalam beberapa orang terdapat di pihak debitur (dan ini yang 

paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk 

memenuhi seluruh utang. Dalam hal ini beberapa terdapat di pihak 

kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh 

hutang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah 
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seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu 

pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur 

membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya.  

 

Dalam suatu perikatan tanggung-menanggung, kreditur mempunyai 

suatu jaminan yang kuat bahwa piutangnya akan dibayar lunas, sebab 

kalau penagihan terhadap si A menemui kegagalan, maka ia dapat 

menagih seluruh piutangnya kepada si B dan kalau ini pun gagal, ia 

dapat menangihnya kepada si C. memang bentuk perikatan tanggung-

menanggung itu dimasukkan untuk membikin aman kedudukan 

kreditur. Dalam hukum dagang setiap pengaksep surat-wesel dan 

begitu pun setiap endosan (orang yang memindahkan surat wesel) 

harus menanggung akseptasi wesel dan pembayaran wesel tersebut. 

Dengan demikian, serentetan orang semuanya menanggung 

pembayaran wesel itu sepenuhnya. Wesel demikian merupakan suatu 

contoh dari suatu perikatan tanggung-menanggung. Karena itulah, 

maka suatu piutang wesel merupakan suatu piutang yang mempunyai 

jaminan kuat tentang pembayarannya.  

 

5) Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi 

Suatu perikatan, dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekadar 

prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak 

boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat 

dibagi itu terbawa sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga 

dapat disimpulkan dari maksud perikatan itu. Dapat dibagi menurut 
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sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang 

atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tak dapat dibagi kewajiban untuk 

menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi tanpa 

kehilangan hakekatnya. 

 

Soal dapat atau tidak dapat dibaginya suatu perikatan, hanyalah 

mempunyai arti apabila lebih dari satu orang debitur atau lebih dari 

suatu orang kreditur yang tersangkut dalam perikatan tersebut. Apabila 

misalnya dalam suatu perikatan hanya ada seorang kreditur, maka itu 

harus dianggap tidak dapat dibagi, biarpun ada suatu prestasi yang 

dapat dibagi. Tiada seorang debitur pun dapat memaksakan krediturnya 

menerima pembayaran utangnya sebagian, meskipun utang itu dapat 

dibagi-bagi (Pasal 1390 KUH Perdata). Tidaklah berbeda, apakah 

adanya seorang kreditur atau debitur itu sudah sejak lahirnya perikatan 

atau baru kemudian, misalnya karena pengoperan piutangnya atau 

karena warisan. 

 

Akibat hukum yang terpenting dari dapat atau tidak dapat dibaginya 

suatu perikatan adalah sebagai berikut: Dalam hal suatu perikatan tidak 

dapat dibagi, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut seluruh 

prestasinya pada tiap-tiap debitur, sedangkan masing-masing debitur 

diwajibkan memenuhi prestasi tersebut seluruhnya. Satu dan lain, 

sudah barang tentu dengan pengertian bahwa pemenuhan perikatan 

dapat dibagi, tiap-tiap kreditur hanyalah berhak menuntut suatu bagian 
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menurut imbangan dari prestasi tersebut, sedangkan masing-masing 

debitur juga hanya diwajibkan memenuhi bagiannya.  

 

6) Perikatan dengan ancaman hukuman 

Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan dimana ditentukan 

bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, 

diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak terpenuhi. 

Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian 

kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak terpenuhinya 

atau dilanggarnya perjanjian.  

 

Perikatan dengan ancaman hukum harus kita bedakan dari perikatan 

mana suka, dimana si berutang boleh memiliki antara beberapa macam 

prestasi. Dalam perikatan ini, hanya ada suatu prestasi yang harus 

dilakukan oleh si berutang. Kalau ia lalai melakukan prestasi tersebut, 

barulah ia harus memenuh apa yang telah ditetapkan sebagai hukuman.  

 

7) Perikatan hasil dan perikatan ikhtiar 

Dalam literatur hukum medis, perikatan dibagi menjadi dua, yakni 

perikatan  hasil (resultaats verbintenis) dan perikatan ikhtiar 

(inspanning verbintenis). Kedua perikatan ikhtiar (inspanning 

verbintenis) tersebut akan dijelaskan di bawah ini: 

a) Resultaats verbintenis, yaitu perikatan berdasarkan prestasi atau 

hasil kerja. Dokter dapat menjanjikan hasil kerjanya kepada 

pasien, misalnya: dokter gigi yang membuat gigi palsu, dokter 
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ahli orthopedi yang membuat prothesa kaki, dokter ahli bedah 

kosmetik yang memperbaiki agar hidung mancung atau bentuk 

bagian tubuh lainnya. Bahkan di Eropa operasi yang dianggap 

mudah yang dapat diperjanjikan hasilnya, dimasukkan dalam 

resultaats verbintenis, sedangkan operasi yang rumit dan sulit 

termasuk inspannings verbintenis. 

b) Inspannings verbintenis, yaitu perikatan berdasarkan daya upaya 

yang maksimal untuk mencapai suatu hasil. Pasien memberikan 

"kepercayaan" sepenuhnya kepada dokter bahwa dokter akan 

berdaya upaya, berusaha berikhtiar, semaksimal mungkin untuk 

menyembuhkan pasien (fiduciary relationship, trust, 

vertrouwen). Jadi, dokter tidak menjanjikan atau tidak menjamin 

pasien pasti sembuh. Jika dokter dapat menjanjikan atau 

menjamin kesembuhan pasien, maka secara yuridis inspannings 

verbintenis beralih menjadi resultaats verbintenis.18 

 

Pada umumnya pengertian pasien sering keliru yaitu dokter harus dapat 

menyembuhkan pasien. Dalam hai ini bukan "kesembuhan" yang 

diperjanjikan dokter, tetapi "daya upaya/usaha/ikhtiar maksimal" dari 

dokter menyembuhkan pasien, berdasarkan standar profesi dokter, etika 

profesi kedokteran, standar prosedur operasional, standar rumah sakit 

dan terakhir pengalam dokter. Dokter tidak dapat menjamin 100% 

kesembuhan pasien. Bahkan hal ini sudah diperjelas dalam Pasal 61 UU 

                                                           
18

 Sarsintorini Putra, 2001, Inspannings Verbintenis dan Resultaats Verbintenis dalam 

Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

Jurnal Hukum. No. 18, Vol. 8 199-211, hlm. 3. 
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No. 36 Tahun 2014 bahwa dalam menjalankan praktik, Tenaga 

Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima 

Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk 

kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan 

hasil. Hal ini dikarenakan ilmu kedokteran adalah uncertainty (tidak 

ada kepastian), orang mengatakan: medicine is a science of the 

uncertainty, an art of the probability.19 Ketidakpastian ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor lain, misalnya daya tahan tubuh, jenis dan 

stadium penyakit, kualitas obat, kepatuhan pasien terhadap nasehat 

dokter dan perawat. 

 

Perikatan ikhtiar (inspanning verbintenis) antara dokter dan pasien 

harus bersifat ikhtiar/upaya. Perikatan ini kemudian melahirkan suatu 

perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien. Sebelum Penulis 

menjelaskan perjanjian terapeutik, ada baiknya penulis akan 

menjelaskan konsep perjanjian pada umumnya terlebih dahulu.  

 

c. Objek Perikatan 

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan ikhtiar 

(inspanning verbintenis) dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun 

kreditur. Akan tetapi, dalam praktik kadang-kadang debitur tidak 

memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut 

„wanprestasi‟.20 Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang 

                                                           
19

 Ibid. 
20

 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan ikhtiar (Inspanning Verbintenis), (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2016), hlm. 19.  
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bearti „prestasi buruk‟. Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga 

dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar 

perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak 

boleh dilakukan. 

Adapun yang menjadi bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut: 

1) Memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. 

2) Tidak memenuhi prestasi. 

3) Memenuhi prestasi tidak sempurna. 

 

d. Risiko 

Kata “risiko” dalam KBBI bearti akibat kurang menyenangkan 

(merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Dalam 

hukum perikatan, risiko mempunyai pengertian yang khusus. Risiko 

adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti 

kerugian apabila debitur tidak memenui prestasi dalam suatu keadaan 

yang memaksa.  

 

Sedangkan Subekti mengatakan risiko adalah kewajiban memikul 

kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu 

pihak. Misalnya, barang yang diperjual-belikan musnah diperjalanan 

karena kapal laut yang mengangkutnya karam di tengah laut akibat 

serangan badai atau rumah yang sedang disewakan terbakar habis karena 

korsleting aliran listrik. Siapakah menurut hukum yang harus memikul 

kerugian tersebut? Inilah persoalan yang dalam istilah hukumnya 

dinamakan persoalan “risiko”.  
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Pihak yang menderita karena barang yang menjadi objek perjanjian 

ditimpa oleh kejadian yang tidak disengaja dan diwajibkan memikul 

kerugian tersebut tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya mengganti 

kerugian itu dinamakan pihak yang memikul risiko atas barang tersebut.  

 

Jika dikaitkan dengan hukum medis, maka kita mengenal istilah yang 

disebut risiko medis. Adanya pendapat bahwa suatu tindakan medis yang 

dilakukan oleh dokter terhadap pasien haruslah berhasil, jika tidak maka 

itu merupakan malpraktek medis. Pendapat demikian ini tidaklah benar, 

karena di dalam dunia medis selain malpraktek medis dikenal juga adanya 

risiko/kecelakaan medis. Baik malpraktek maupun risiko medis dapat 

berakibat timbulnya kerugian yang diderita oleh pasien berupa luka, cacat 

bahkan kematian. Akan tetapi, risiko medis merupakan suatu yang tidak 

dapat dipersalahkan, karena dokter telah berusaha semaksimal mungkin 

sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Dalam hukum hukum medis 

penilaian atas kegagalan dilakukannya tindakan medis bukanlah dilihat 

dari hasilnya, seperti tindakan medis yang mengakibatkan cacat, luka atau 

kematian pasien. 

 

B. Perjanjian Terapeutik 

1. Pengertian Perjanjian Terapeutik 

Dalam menjalankan profesi kedokteran/kesehatan, ada satu hal yang jarang 

disadari dokter, bahwa saat ia menerima pasien untuk mengatasi masalah 

kesehatan baik di bidang kuratif, preventif, rehabilitatif maupun promotif, 
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sebetulnya telah terjadi transaksi atau persetujuan antara dua pihak dalam 

bidang kesehatan.21 

 

Selama ini para dokter mengetahui, bila ia telah memiliki ijazah dokter, 

dokter gigi, dokter spesialis dan mempunyai surat izin dokter (SID) dan surat 

izin praktek (SIP), maka ia boleh memasang papan praktek, dan siap untuk 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ijazah yang dimilikinya.22 

Apalagi bila ia bertugas di rumah sakit, maka hanya ada satu dalam 

pemikirannya, bahwa ia harus menjalankan profesinya sesuai dengan misi 

yang diemban atau ditugaskan.  

 

Tindakan pengobatan pasien adalah suatu persetujuan atau transaksi di bidang 

pengobatan yang mempunyai landasan hukum. Mungkin terasa lebih aneh 

bila hubungan dokter dengan pasien demikian disebut sebagai kontrak di 

bidang kedokteran, sebab pengertian kontrak selama ini lebih dekat pada 

pengertian sewa menyewa, jual beli atau kontrak antara biro bangunan atau 

pemborong dengan masyarakat yang ingin membuat rumah atau bangunan 

lainnya. 

 

Selama ini para dokter mengetahui, bila ia telah memiliki ijazah dokter, 

dokter gigi, dokter spesialis dan mempunya surat izin dokter (SID) dan surat 

izin praktik (SIP), maka ia boleh memang papan praktek, dan siap untuk 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ijazah yang dimilikinya.23 

Apabila bila ia bertugas di rumah sakit, puskesmas atau di pusat pelayanan 

                                                           
21

 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: 

Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999), hlm. 44. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid. 
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kesehatan lainnya, maka hanya ada satu dalam pemikirannya, bahwa ia harus 

menjalankan profesinya sesuai dengan misi yang diemban atau ditugaskan. 

Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa pada waktu menerima pasien 

sebetulnya telah terjadi transaksi terapeutik. 

 

Keadaan demikian dapat dipahami karena dahulu tidak pernah disampaikan 

dalam pendidikan bahwa menerima dan mengobati pasien adalah suatu 

persetujuan atau transaksi di bidang pengobatan mempunyai landasan hukum. 

Mungkin terasa lebih aneh bila hubungan dokter dan pasien demikian disebut 

sebagai kontrak di bidang kedokteran, sebab pengertian kontrak sela ini lebih 

dekat pada pengertian sewa-menyewa, jual beli atau kontrak antara biro 

bangunan atau pemborong dengan masyarakat ingin membuat rumah atau 

bangunan lainnya. 

 

Masalahnya adalah dalam pelayanan medik umumnya dokter melihat pasien 

atau keluarganyalah yang datang meminta bantuan dan kewajiban dokter 

hanyalah memberikan bantuan sesuai kemampuannya. Dokter tidak pernah 

membuat suatu perjanjian tertulis sebelum mengobati pasien, kecuali 

persetujuan yang diperlukan dokter di rumah sakit sebelum melakukan 

tindakan bedah. 

 

Namun, keadaan demikian yang harus diketahui dan dipahami oleh para 

dokter bahwa memang ada landasan hukum yang mengatur tentang hubungan 

antara dua pihak yang bersepakatan untuk mencapai suatu tujuan. Hubungan 

demikian sama saja dengan hubungan antara advokat atau biro bantuan 

hukum dengan kliennya, hubungan masyarakat dengan biro bangunan, 
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hubungan dagang dan lain-lain. Dalam bidang kedokteran hubungan ini 

terjalin di bidang jasa yang disebut sebagai transaksi terapeutik, persetujuan 

terpeutik atau kontrak terapeutik. 

 

Menurut ketentuan hukum, hubungan demikian berlaku sebagai undang-

undang Artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang 

harus ditaati. Bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka 

pihak yang dirugikan dapat menuntut atau menggugat pihak lainnya. 

Hubungan yang dimaksud di sini diikat oleh suatu perjanjian. Dalam istilah 

kedokteran dikenal sebagai perjanjian terapeutik.  

 

Istilah terapeutik adalah terjemahan dari (therapetic) yang berarti dalam 

bidang  pengobatan ini tidak sama dengan (therapy) atau terapi yang berarti 

pengobatan. Sedangkan, perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik adalah 

transaksi antara dokter dan pasien untuk mencari atau menemukan terapi 

sebagai upaya penyembuhan penyakit oleh dokter yang didukung oleh dua 

macam hak yang  sifatnya mendasar dan yang lebih bersifat individual, yaitu 

hak atas informasi (the  right to informations) dan hak untuk menentukan 

nasib sendiri (the right of self  determination).24 Persetujuan yang terjadi 

diantara dokter dan pasien bukan dibidang pengobatan saja melainkan lebih 

luas, mencangkup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif 

maka persetujuan tersebut disebut dengan  transaksi terapeutik.25 

                                                           
24

 Hermien Haditati Koeswadji,  Hukum untuk Perumahsakitan (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2002), hlm. 99. 
25

 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Hukum Kedokteran dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: 

EGC, 2009) hlm. 39. 
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Perjanjian terapeutik merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan 

melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai suatu yang 

mengandung unsur atau nilai pengobatan. Secara yuridis, perjanjian 

terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan 

pasien pada pelayanan kesehatan secara profesional didasarkan kompetensi 

yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan. 

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter tersebut, harus dilakukan 

dalam suasana saling percaya dan  serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, 

harapan dan kekhawatiran makhluk insani.26
  

 

2. Sifat Perjanjian Terapeutik 

Perjanjian terapeuttik merupakan perjanjian khusus yang mengikat dokter 

dan passien. Perjanjian terapeutik sebenarnya secara khusus diatur dalam 

Pasal 1601 KUHPerdata. Pasal 1601 KUHPerdata berbunyi, 

 “Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang 

diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-

syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang 

syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut 

kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu 

mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain 

dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian 

pemborongan kerja”.27 

 

 

                                                           
26

 Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam  Keputusan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 434/Men.Kes/X/1983 tentang  Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia 

Bagi Para Dokter di Indonesia,  mencantumkan tentang transaksi terapeutik sebagai berikut:"Yang 

dimaksud transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien dan penderita yang 

dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, 

harapan dan kekhawatiran makhluk insani". 
27

 Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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Pasal 1601 KUHPerdata tersebut mengatur tentang perjanjian dengan jasa-

jasa tertentu. Perjanjian dengan jasa tertentu bermaknakan bahwa suatu pihak 

menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya pekerjaan untuk mencapai 

suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang 

akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada 

pihak lawannya itu. Dengan demikian, sifat dari perjanjian terapeutik ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Orang yang meminta tolong umumnya adalah orang yang awam. 

b. Orang yang dimintai tolong adalah orang yang ahli. 

c. Adanya jasa tertentu.  

 

3. Momen Terjadinya Perjanjian Terapeutik 

Di dalam KUHPerdata tidak disebutkan secara jelas tentang momentum 

terjadinya kontrak. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata hanya disebutkan cukup 

dengan adanya konsensus para pihak. Di berbagai literatur disebutkan empat 

teori yang membahasa momentum terjadinya kontrak, yaitu teori pernyataan, 

pengiriman, pengetahuan, dan penerimaan.28 

 

a. Teori Pernyataan (Uitingstheorie) 

Menurut teori pernyataan, kesepakatan (toestming) terjadi pada saat pihak 

yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. 

Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan 

ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. 

                                                           
28

 Salim HS, Op.Cit., hlm. 40.  



30 

 

Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap terjadinya 

kesepakatan secara teoritis.29 

 

b. Teori Pengiriman (Verzendtheorie) 

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila para pihak menerima 

penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal 

itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh 

pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoritis, karena dianggap 

terjadinya kesepakatan secara teoritis.30 

 

c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie) 

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak 

yang menawarkan mengetahui adanya acceptance (penawaran), tetapi 

penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara lansung). Kritik 

terhadap teori ini, bagaimana ia mengetahuinya isi penerimaan itu apabila 

ia belum menerimanya.31
  

 

d. Teori Penerimaan (Ontvangstheorie) 

Menurut teori penerimaan bahwa toesteming terjadi pada saat pihak yang 

menawarkan menerima lansung jawaban dari pihak lawan.32 
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Di samping keempat teori tersebut, Pitlo mengungkapkan sebuah teori yang 

kelima tentang momentum terjadinya kontrak, yaitu geobjectiveerde 

bernemingstheorie, yang menentukan adalah saat si pengirim surat 

redelijkerwijs, dapat menganggap bahwa si alamt telah mengetahui isi surat 

itu. Contohnya, saya telah memasukkan surat tawaran ke dalam kotak pos 

pada jam 12 siang di Amsterdam. Surat itu disampaikan oleh Harleem 

kepada pengantar pos pada sore hari. Persoalannya sekarang, kapan 

terjadinya suatu perjanjian. Menurut Hoge raad terjadinya perjanjian itu 

pada sore hari tersebut di atas. 

 

Menurut Penulis, perlu ditentukan teori mana yang sesuai untuk digunakan 

sebagai pisau analisis terhadap perjanjian terapeutik. Jika diterapkan secara 

lansung maka tidak ada teori ini yang cocok untuk digunakan. Namun, 

Penulis perlu membuat teori interpretasi ekstensif. Teori interprestasi 

ekstensif ini digunakan untuk memperluas keempat teori momentum 

kontrak tersebut. Jika digunakan teori interprestasi ektensif, maka teori 

pengetahuan hukum yang cocok untuk menganalisis momentum terjadinya 

perjanjian terapeutik. Hal ini dikarenakan dalam lintas hukum menghendaki 

gerak cepat dan tidak menghendaki formalitas yang kaku, sehingga teori 

pengetahuan yang pantas untuk digunakan. Oleh karena itu, terjadinya 

perjanjian terapeutik ini ketika keputusan penerimaan Informed Consent 

oleh pasien maupun keluarga dilakukan. 
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4. Informed Consent 

a. Pengertian Informed Consent 

Secara harfiah Consent artinya persetujuan, atau lebih „tajam‟ lagi, ”izin”. 

Jadi, Informed consent adalah persetujuan atau izin oleh pasien atau 

keluarga yang berhak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis 

pada pasien, seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain-lain untuk 

menegakkan diagnosis, memberi obat, melakukan suntikan, menolong 

bersalin, melakukan pembiusan, melakukan pembedahan, melakukan 

tindak-lanjut jika terjadi kesulitan, dan sebagainya. Selanjutnya kata 

informed terkait dengan informasi atau penjelasan. Dapat disimpulkan 

bahwa Informed Consent adalah persetujuan atau izin oleh pasien (atau 

keluarga yang berhak) kepada dokter untuk melakukan tindakan medis 

atas dirinya, setelah kepadanya oleh dokter yang bersangkutan diberikan 

informasi atau penjelasan yang lengkap tentang tindakan itu. Mendapat 

penjelasan lengkap itu adalah salah satu hak pasien yang diakui oleh 

undang-undang sehingga dengan kata lain Informed consent adalah 

Persetujuan Setelah Penjelasan.33 

 

Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 

1989, Persetujuan Tindakan Medik adalah Persetujuan yang diberikan 

oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan 

medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.  
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b. Hubungan Informed Consent dengan Perjanjian Terapeutik 

Jika Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan 4 (empat) macam hal yang 

harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian, maka untuk perjanjian 

terapeutik dibutuhkan satu syarat lagi, yakni informed consent. Informed 

consent adalah persetujuan  yang diberikan oleh pasien atau keluarganya 

atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan 

terhadap pasien.   

 

Pelayanan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik perlunya 

persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien sebagai 

penerima pelayanan kesehatan atas dasar mengenai tindakan medis yang 

akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Persetujuan tindakan medis 

dalam perjanjian terapeutik ini disebut sebagai informed consent. 

Proses informed consent dengan perjanjian terapeutik dapat dilihat dari 

gambar di bawah ini: Gambar 2.1 Informed Consent 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proses dalam informed consent berupa sirkuit informasi, pemahaman dan 

tindakan lanjutan. Pasien menyampaikan keluhan dan dokter menanggapi 
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keluhan tersebut. Pada saat ini, telah terjadi proses pertukaran informasi 

terhadap pasien mauapun keluarga pasien. Tujuan dari pertukaran 

informasi ini adalah suatu pemahaman terhadap pasien. Setalah pasien 

mendapatkan pemahaman atas penyakitnya, maka tahap selanjutnya 

adalah tindakan lanjutan. Tindakan lanjutan dimaknai sebagai tindakan 

medis yang akan dilakukan oleh dokter.  

 

Tindakan medis yang dilakukan berdasarkan jenis atau tingkat risiko 

suatu penyakit. Jika penyakit dengan kadar risiko tinggi, maka dokter 

akan menyodorokan surat informed consent. Pasien maupun keluarganya, 

akan menerima atau menolak tindakan medis tersebut. Penerimaan 

tindakan medis adalah legitimasi dokter untuk melakukan tindakan medis 

terhadap penyakit yang memiliki risiko tinggi oleh pasien. 

Kesimpulannya, hubungan informed consent dengan perjanjian terapeutik 

adalah sebagai legitimasi atau pengesahan tindakan medis yang dilakukan 

oleh dokter terhadap penyakit yang diderita oleh pasien.  

 

c. Standar Objektif dan Subjektif 

Esensi perikatan inspanning verbintenis adalah upaya terbaik secara 

maksimal oleh dokter dan tanpa ada ketidakpatuhan pasien. Pelayanan 

kesehatan yang diberikan tidak hanya dengan cara upaya maksimal, 

melainkan upaya maksimal tersebut harus diikat oleh suatu standar, yakni 

standar objektif dan standar subjektif. Standar objektif dalam pelayanan 

kesehatan berupa standar pelayanan medis, standar profesi kedokteran, 

standar rumah sakit dan etika profesi kedokteran. Standar objektif tersebut 
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ternyata tidak cukup untuk dijadikan sebagai dasar tindakan dokter. Oleh 

karenanya, perlu standar subjektif, yakni pengalaman, fasilitas dan 

pendidikan. 

 

C. Pola Hubungan Dokter dan Pasien di Rumah Sakit 

1. Hubungan Dokter dan Pasien di Rumah Sakit 

a. Hubungan Asimetris 

Hubungan dokter dan pasien seringkali meniadakan otonomi pasien. 

Praktiknya, pasien tidak mendapatkan tempat yang pasti untuk 

mengemukakan hal-hal yang dialaminya. Penempatan pasien sebagai 

objek menjadikan dokter hanya sebagai pengarah dalam pengambilan 

keputusan dan tindakan medis. Kondisi demikian, dapat disebut sebagai 

hubungan yang bersifat asimetris. Pola hubungan ini dalam istilahnya 

dikenal „father know the best’.34 Bentuk hubungan ini kemudian 

melahirkan otonomi mutlak bagi dokter.  

 

Ketidakseimbangan ini menyangkut pada hubungan dokter dan pasien 

yang bersifat paternalistik dan ketidakpastian dalam praktik kedokteran. 

Paternalistik berarti otonomi pasien berada di bawah bayang-bayang 

dokter, dokter bebas menentukan tindakan terhadap pasien. Hal ini akan 

memberi lebih banyak peluang bagi dokter untuk melakukan kesalahan 

medis. Karena pasien tidak bersikap kritis dan tidak menuntut lebih 

banyak, lebih bersikap menerima, maka dokter cenderung memberikan 

pelayanan “apa adanya”. Asimetris berarti tidak seimbang, ada 
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kesenjangan pengetahuan dan ketrampilan, ada perbedaan sudut pandang 

antara dokter dan pasien.  

 

Talcot Parson menjelaskan bahwa hubungan dokter dan pasien sebagai 

subsistem dari sistem yang lebih besar.35 Nilai dalam subsistem 

merefleksikan nilai dari masyarakat yang selanjutnya memberikan 

konstribusi dalam hubungan dokter dan pasien. Wujud nyata dari 

konstribusi tersebut adalah sifat hubungan yang asimteris. Talcot Parson 

menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) situasi yang menyebabkan dokter 

memainkan peran kunci dan berperan secara "kuat" serta mengarahkan 

interaksi dengan pasien, yaitu: 

1) Professional prestige 

Situasi ini didapati ketika individu tersebut telah memiliki keahlian 

tertentu. Dokter adalah pihak yang mendapat legitimasi sosial yang 

memiliki kewenangan dalam bidang medis. 

2) Situational authority 

Dokter memiliki praktek medis dan menawarkan pelayanan kesehatan 

terhadap pasien dan segala anjuran dokter hendaknya dilakukan 

3) Situational dependence 

Situasi ini menggambarkan pasien menjadi tergantung pada dokter 

dalam hal mendapatkan pelayanan, menjadwalkan janji, sering 

menunggu di luar janji, menjawab pertanyaan, membolehkan dokter 

memeriksa dan sebagainya. Situasi-situasi demikian menyebabkan jarak 
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yang kompeten antara dokter dan pasien. Dalam perkembangannya, 

hubungan asimetris ini melibatkan bentuk komunikasi yang berubah. Di 

antaranya: 

a) Communication on an emotional plane 

The doctor must give a sympathetic ear to the complaints made by the 

patient and his relatives.36 Hal ini diperlukan untuk membangun 

sebuah hubungan emosional yang cepat. Alasan mengapa pengobatan 

tradisional sukses karena pasien cenderung bisa berbicara secara bebas 

daripada pengobatan modern. Hal ini dikarenakan. pengobatan modern 

dengan teknologi yang canggih menjadikan sentuhan dokter semakin 

sedikit. Padahal esensi pengobatan adalah rasa bebas dan kenyaman 

yang pasien dapatkan. Bahkan, dengan pasien mendapat sedikit 

sentuhan dokter sudah sembuh. Pentingnya sentuhan dokter dalam 

pengobatan medis merupakan keharusan. 

b) Communication on a cultural plane 

Kedua, dokter seharusnya sadar terkait konsep kultur umum dan 

organisasi sosial komunitas dengan ia sembuhkan. Alasan mengapa 

sistem pengobatan rakyat sukses di wilayah pedesaan karena mereka 

adalah bagian dari cara hidup orang-orang yang totalitas: pengobatan 

berdasarkan kasihan dan pembayaran kepada dokter mungkin baik dan 

obat-obat yang disediakan dari tanaman biasa yang umumnya tumbuh 

di wilayah mereka. 
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c) Communication on an intellectual plane 

Praktisi kesehatan moderen melakukan tugasnya dengan pendekatan 

keluarga. Dengan pelatihan dan pendidikan mereka membuat mereka 

menjadi berpengalaman. Hal ini menyebabkan kesenjangan yang luas 

antara tingkat intelektual praktisi kedokteran modern dan pengobatan 

yang tradisional tadi. Dengan kata lain, ada jarak sosial yang sangat 

besar antara kedua kelompok. Dokter yang sukses adalah dokter yang 

tidak menciptakan jarak antara dirinya sendiri dengan pasien. Dokter 

harus mampu berkomunikasi dengan pasiennya dengan bebas dan 

memenangkan kepercayaan dirinya. Komponen terpenting dalam 

komunikasi dokter-pasien adalah humor. Ini adalah cara terbaik untuk 

menghilangkan rasa takut dan cemas pasien.  

 

b. Hubungan Simetris 

Bentuk hubungan simetris merupakan kebalikan dari hubungan asimteris. 

Menurut KBBI simetris diartikan sama kedua belah bagiannya; 

setangkup.37 Jika dianalogikan pada posisi dokter dan pasien maka 

kedudukannya tentu sama. Hubungan dokter dan pasien yang simetris 

memberikan ruang hak dan kewajiban kedua belah pihak secara timbal 

balik. Kedudukan dokter dan pasien setara dalam hal ini. Latar belakang 

munculnya hubungan simetris ini tentu ada kaitannya dengan 

perkembangan teknologi informasi yang pesat. 
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Perkembangan teknologi informasi kerahasiaan profesi dokter mulai 

terbuka. Di sisi lain, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat mulai menuntut keseimbangan posisi antara dokter dan 

pasien. Dokter seharusnya sadar terhadap posisi pasien. Hubungan 

simetris ini dideskripsikan bahwa dokter harus menanamkan rasa empati 

terhadap pasien. Jadi apa yang dirasakan pasien maka juga dirasakan 

sama oleh dokter. Tentunya, dokter mengendalikan rasa kecemasan, 

kekhawatiran dan ketakutan pasien terhadap penyakit yang dideritanya. 

Hal demikian, membutuhkan sentuhan dokter. Bahkan, dengan sentuhan 

dokter sedikit saja menyebabkan pasien merasa tenang. Situasi ini 

menonjolkan peran psikologi dokter dan pasien ikut bermain di dalamnya.  

 

c. Hubungan Sinergis 

Hubungan dokter dan pasien tidak cukup hanya bersifat simetris, hal ini 

dikarenakan dalam hubungan simetris memang hak dan kewajiban 

seimbang antara kedua belah pihak. Namun, perlunya sinergis dalam 

hubungannya. Sinergis berartikan bahwa kedudukan dokter dan pasien 

yang seimbang dipenuhi dengan komunikasi penuh. Komunikasi penuh 

ini menjadi kunci untuk menciptakan hubungan dokter dan pasien yang 

simetris dan sinergis.    

 

Kemampuan interpersonal dan komunikasi dokter meliputi kemampuan 

untuk mengumpulkan informasi guna mendapatkan hasil diagnosis yang 

akurat, nasihat yang tepat, membangun kepedulian dan instruksi 

terapeutik dalam hubungannya dengan pasien. These are the core clinical 
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skills in the practice of medicine, with the ultimate goal of achieving the 

best outcome and patient satisfaction, which are essential for the effective 

delivery of health care.38 

 

Kemampuan komunikasi dasar tidak cukup untuk menciptakan dan 

melanjutkan hubungan terapeutik yang sukses antara dokter dan pasien 

yang mana terdiri dari rasa dan persepsi bersama berkaitan dengan 

masalah alamiah, tujuan pengobatan dan dukungan psikososial.39 

Kemampuan interpersonal membangun kemampuan komunikasi dasar. 

Komunikasi yang tepat diintegrasikan melalui pendekatan dengan 

memusatkan hubungan dokter dan pasien. 

 

The ultimate objective of any doctor-patient communication is to improve 

the patient's health and medical care.40 Studi komunikasi dokter dan 

pasien telah menunjukan diskonten pasien bahkan ketika banyak dokter 

yang melakukan komunikasi yang sangat baik. Sehingga untuk 

menciptakan hubungan dokter dan pasien yang simetris dan sinergis 

perlunya komunikasi penuh dan intensif. Hal ini melahirkan rasa empati 

dokter terhadap pasien. Tentunya hak dan kewajiban para pihak dalam hal 

ini terpenuhi secara seimbang.  
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Pemenuhan hak pasien juga telah dimediakan oleh hukum. Pasal 32 huruf 

h UU No. 44 Tahun 2009 menyatakan bahwa pasien memiliki hak untuk 

meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain 

yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar 

Rumah Sakit. Second opinion atau mencari pendapat kedua yang berbeda 

adalah merupakan hak seorang pasien dalam memperoleh jasa pelayanan 

kesehatannya. Hak yang dipunyai pasien ini adalah hak mendapatkan 

second opinion dari dokter lainnya. Second opinion ini berguna ketika 

pasien dalam keadaan ragu terkait vonis penyakit yang dideritanya. 

Pelaksanaan second opinion dilakukan secara seimbang. Misalnya, 

tindakan operasi caesar harus minta “second opinion” kepada sesama 

dokter kandungan bukan ke dokter umum. Contoh lain lagi, saran berbeda 

dari dokter umum atau dokter penyakit dalam dalam penanganan anaknya 

yang berusia 1 bulan yang sedang mengalami masalah kegawatan di 

ruangan (Neonatal Intensive Care Unit) NICU.41 Hal demikian jika 

membuat pasien bingung dan tidak mempercayai dokter tersebut maka 

second opinion berperan penting dalam situasi ini.  

 

2. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien di Rumah Sakit 

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum satu 

dan yang lain. Hubungan hukum ini menimbulkan akibat hukum berupa hak 

dan kewajiban. Demikian halnya dengan perjanjian terapeutik, subjek 

hukumnya berupa dokter dan pasien. Pola hubungan yang terjadi antara 
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dokter, pasien dan rumah sakit dalam perjanjian terapeutik adalah pola 

hubungan yang melingkar atau pola hubungan yang timbal balik. 

Hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini: 

Gambar 2.2. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dari gambar di atas kita dapat menyimpulkan bahwa transaksi terapeutik ini 

melibatkan dokter sebagai produsen jasa sedangkan pasien sebagai konsumen 

jasa. Itulah mengapa transaksi terapeutik ini diikat oleh Pasal 1601 

KUHPerdata42, yakni perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu.  Suatu pihak 

menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk 

mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan 

apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah 

kepada pihka lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam 
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 Perjanjian terpeutik memang cenderung termasuk dalam perjanjian dengan melakukan 

jasa-jasa tertentu. Namun, hal ini tidak menghilangkan esensi dari syarat sah perjanjian yang harus 

dipenuhi. Artinya, meskipun perjanjian terapeutik ini masuk diikat oleh Pasal 1601 KUUHPerdata, 

namun tetapi tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata.  
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melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif 

untuk jasanya itu. Dapat juga lazimnya dimasukkan antara hubungan seorang 

pasien dengan seorang dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan 

suatu penyakit.  

 

Hal ini jelas bahwa objek dalam perjanjian terapeutik adalah pelayanan 

kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter harus secara 

cermat dan hati-hati. Kehati-hatian ini membutuhkan suatu komunikasi yang 

tepat. Komunikasi yang penuh sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan 

pelayanan kesehatan. Komunikasi yang penuh dan seimbangan maka 

menyebabkan pasien dan dokter saling mendapatkan pemahaman secara 

proporsional. Hal ini guna mengurangi bahkan menghindari adverse event43, 

near miss44, accident45, incident46, dan seterusnya. Komunikasi yang efektif 

akan sangat membantu keputusan pasien maupun keluarga pasien saat 

disodorkan informed consent oleh dokter.  
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 Adverse event adalah pasien yang mengalami masalah klinis baru setelah mendapatkan 

tindakan diagnostik, terapi, pembedahan, pemberian obat atau pemeriksaan laboraturium, di sini 

pasien mengalami kerugian baik secara fisik, finansial, maupun sosial. 
44

 “Near Miss” adalah sebuah kejadian tak terduga/tak terencana (unplanned event) yang 

tidak menghasilkan kerusakan atau cedera tapi memiliki potensi untuk mengarah kesana. 

Umumnya kejadian ini murni karena kesalahan manusia atau Human Error. Bahasa lain 

menyebutnya dengan “Close Call” dan juga “Near Collision”. 
45

 Accident adalah kejadian yang merupakan hasil dari serangkaian kejadian yang tidak 

direncanakan/ tidak diinginkan/ tak terkendalikan/ tak terduga yang dapat menimbulkan segala 

bentuk kerugian baik materi maupun non materi baik yang menimpa diri manusia, benda benda 

fisik berupa kekayaan atau aset, lingkungan hidup, masyarakat luas. 
46

 Incident adalah mirip dengan accident, namun bedanya adalah incident tidak disertai 

dengan kerugian. 
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D. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan hukum dokter dan pasien lahir saat terjadinya perjanjian terapeutik. 

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien yang dilakukan 

secara maksimal dan hati-hati serta tidak menjanjikan hasil. Dari perjanjian 

terapeutik ini melahirkan suatu perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian ini 

adalah perikatan inspanning verbintenis. Esensi dari perikatan ini adalah dokter 

tidak boleh menjanjikan hasil dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan 

kesehatan ini kemudian diikat oleh standar subjektif yang terdiri dari pengalaman, 

pendidikan dan fasilitas sedangkan standar objektif terdiri dari standar rumah 

sakit, standar pelayanan prosedur, standar profesi kedokteran dan etika profesi 

kedokteran serta dalam pelayanan kesehatan tidak boleh ada contributory atau 

kelalain yang dilakukan oleh si pasien selama upaya penyembuhan berlansung. 

Perjanjian Terapeutik 

Dokter Pasien 

Perikatan 

Inspanning 

Verbintenis 

Standar Subjektif Standar Objektif Contributory 

Negligence 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode 

yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek 

keilmuan yang kemudian mudah dipahami publik secara umum. Metode 

penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan 

teratur (sistematis).47 

 

Metode  penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada 

didalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun 

secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu 

diarahkan pada penemuan hal-hal baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada. 

Secara garis besar metode  penelitian meliputi rangkaian metode kegiatan: 

a. Rencana penelitian (research design) dan penulisan proposal 

b. Melakukan penelitian sesuai dengan rencana/proposal penelitian 

c. Menulis laporan penelitian.  

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. 

Pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum 

tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan 

                                                           
 

47
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya  

 Bakti, hlm 57. 
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komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, 

formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak 

mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian hukum normatif 

dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala 

aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti.  

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan 

diteliti.48 Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara 

jelas, rinci, dan sistematis mengenai bagaimana aturan perundang-undangan 

dan teori serta doktrin yang berlaku terkait karakteristik inspanning 

verbintennis dalam hubungan dokter dan pasien di rumah sakit. 

 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis berkenaan 

dengan azaz, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan 

ketentuan aturan bagaimana karakteristik karakteristik perikatan ikhtiar 

inspanning verbintennis dalam hubungan dokter dan pasien di rumah sakit dan 

bagaimana hak dan kewajiban dokter dan pasien dalam perikatakan 

inspanning verbintennis. Berdasarkan dengan pendekatan tersebut, 

                                                           
 

48
 Ibid. hlm. 155  



47 

 

pelaksanaannya akan didukung dengan teknik analisa kualitatif yang memiliki 

peran memberikan data yang berupa catatan pengamatan. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian hukum normatif, data yang dipergunakan berupa bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier. 

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap mengikat yaitu meliputi: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran; 

c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 

e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit 

Pendidikan; 

g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 

tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 

h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 

tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 

i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 

tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Keselamatan Pasien. 
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k) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 

tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 

2. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum di bidang 

perikatan inspanning verbintenis yang mendukung penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, sumber sekunder tersebut adalah buku-buku 

mengenai perikatan inspanning verbintenis yang membahas bagaimana 

hubungan dokter dan pasien, kedudukan kedua belah pihak, hak dan 

kewajiban serta akibat hukum dari perikatan inspanning verbintenis. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yang digunakan, yaitu segala bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum 

penunjang dalam penelitian seperti kamus, dan juga ensiklopedia guna 

menjawab rumusan permasalahan mengenai terkait pembahasan 

hubungan hukum dokter dan pasien, karakteristik perikatan 

inspanning verbintenis, hak dan kewajiban dokter dan pasien, dan 

akibat hukum dan perikatan inspanning verbintenis. 

 

E. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. 
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Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

sekunder, dan tersier yang membantu mengembangkan pembahasan konsep 

perikatan inspanning verbintenis dengan cara membaca, mengutip, mencatat, 

dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan 

mengkolaborasikannya dengan data peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang 

diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. 

Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara: 

1. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta 

memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup 

benar dan sesuai dengan permasalahan. 

2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sesuai 

dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa 

menjawab permasalahan. 

3. Penyusunan data, yaitu kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang 

diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis 

sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan. 

 

F. Analisis Data 

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara 

bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, 
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tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis.49
  

 

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang 

tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada 

akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan 

dari sistematika pembahasan yang sifatnya khusus dan telah diakui 

kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum 

sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti. 
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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam 

penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik perikatan inspanning verbintenis terdiri dari unsur pekerjaan 

yang berupa usaha maksimal dokter terhadap kesembuhan pasien, unsur 

pelayanan yang berupa jasa yang diberikan dokter sebagai pemberi pelayanan 

kesehatan secara maksimal dan hati-hati serta tidak menjanjikan hasil, unsur 

waktu tertentu (yang ditentukan oleh sembuhnya pasien, dokter 

mengundurkan diri, pengakhiran oleh pasien, meninggalnya pasien, habis 

jangka waktu kontrak, dan persetujuan kedua belah pihak untuk mengakhiri 

perjanjian terapeutik) dan unsur upah berupa tarif yang ditetapkan oleh rumah 

sakit. 

2. Kekuatan daya ikat perikatan inspanning verbintenis lahir pada tahap 

terjadinya hubungan hukum antara dokter dan pasien. Tahapan tersebut terdiri 

dari tahapan pra perjanjian dan perjanjian. Pada tahapan pra perjanjian 

terdapat proses anamnesis secara lansung maupun tidak lansung, proses 

pemeriksaan baik fisik maupun penunjang, dan penentuan diagnosis 

sedangkan tahapan perjanjian terdiri dari proses persetujuan tindakan medis. 

Persetujuan ini bisa secara implisit maupun eksplisit. Pesetujuan secara 
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eksplisit dilakukan melalui suatu formulir baku yang disebut informed 

consent. Setelah terjadinya pesetujuan tindakan medis dan dokter melakukan 

tindakan medis maka kekuatan daya ikat dari perikatan inspanning 

verbintenis muncul, karena persetujuan tindakan medis adalah dasar yang 

menyebabkan perikatan inspanning verbintenis mengikat dokter dan pasien, 

sehingga perikatan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh 

kedua belah pihak.   

3. Akibat hukum dari perikatan inspanning verbintenis adalah munculnya hak 

dan kewajiban bagi dokter dan pasien dan harus dipenuhi secara timbal balik. 

Artinya dari sisi dokter harus memberikan upaya pelayanan kesehatan secara 

maksimal dan hati-hati serta tidak menjanjikan hasil. Pelayanan kesehatan 

secara maksimal ini diikat oleh standar subjektif dan objektif. Sedangkan dari 

sisi pasien harus mematuhi arahan dokter sampai proses penyembuhan selesai 

dilakukan.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh 

penelitian ini adalah: 

1. Dalam perjanjian terapeutik, seharusnya dokter memberikan informasi 

tentang hasil pemeriksaan kepada pasien secara efektif.  

2. Dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit harus secara 

maksimal dan hati-hati serta tidak menjanjikan hasil yang mengacu pada 

standar subjektif yang terdiri dari pendidikan, pengalaman dan fasilitas dan 
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standar objektif yang terdiri dari standar pelayanan medis, standar rumah 

sakit, standar profesi kedokteran dan etika profesi kedokteran.  

3. Rumah sakit seharusnya memberikan informasi yang jelas tentang pelayanan 

kesehatan di rumah sakit tersebut dan memberikan informasi tentang 

keberadaan dokter yang menanganinya.  

4. Pasien yang dirawat di rumah sakit harus patuh terhadap petunjuk dokter dan 

rumah sakit, agar tujuan perjanjian terapeutik atau perjanjian penyembuhan 

dapat tercapai.  
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