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ABSTRAK
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BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Onrechtmatigedaad)

Oleh:
AMBAR PUJOTOMO

Dokter sebagai salah satu pemberi pelayanan kesehatan adalah seseorang yang
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan serta pendidikan di bidang kesehatan.
Pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter terhadap pasien, memiliki hubungan
hukum mengikat yang disebut perjanjian terapeutik. Dokter yang sengaja atau lalai
dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan kerugian pasien
dapat dikatakan telah melakukan perbuatan malpraktek. Seperti pada perkara di
wilayah hukum Medan Nomor 417/Pdt.G/2012, tentang gugatan malpraktik
berdasarkan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), terhadap tindakan
dokter yang lalai sehingga mengakibatkan kerugian pasien. Adapun yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kasus posisi diajukannya gugatan
malpraktik medis berdasarkan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad),
pertimbangan majelis hakim dalam memutus perbuatan melawan hukum
(Onrechtmatigedaad) dan akibat hukum dari putusan perbuatan melawan hukum
(Onrechtmatigedaad) Pengadilan Negeri Medan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat
deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan.
Data yang digunakan adalah 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, analisis data dilakukan
dengan cara deskriptif dan kualitatif.
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Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan dasar pertimbangan diajukannya
gugatan malpraktek berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah terdapat
kelalaian dokter dalam melakukan operasi sehingga terdapat luka robek yang tidak
dapat disembuhkan. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara,
menghukum para dokter dan rumah sakit bersalah melakukan perbuatan melawan
hukum (Onrechtmatigedaad) dengan mengganti kerugian sebesar Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada pasien. Akibat hukum yang timbul
dari putusan pengadilan negeri Medan Nomor 417/Pdt.G/2012 adalah para pihak
yang diputus bersalah terikat untuk melaksanakan isi putusan (condemnatoir),
sehingga putusan tersebut dapat di eksekusi (law inforcement).

Kata Kunci: Malpraktik, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad),
Pelayanan Kesehatan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang

harus diwujudkan. Guna mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya,

upaya penyelenggaraan kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk

pelayanan kesehatan yang berkualitas harus  diwujudkan, untuk melaksanakan

penyelenggaraan pelayanan kesehatan, keberadaan tenaga medis sangat dibutuhkan.1

Seseorang dapat dikatakan sebagai tenaga medis apabila memiliki pengetahuan

dan/atau keterampilan profesional serta mempunyai pendidikan di bidang kesehatan.2

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis tersebut dilakukan di rumah

sakit, tenaga medis yang dimaksud tersebut adalah dokter.

Dokter sebagai seseorang yang telah lulus pendidikan kedokteran diberi kewenangan

untuk melakukan praktik kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan.3 Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) sebagai dasar

hukum bagi profesi dokter dan penyelenggaraan praktik kedokteran selain Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK). Tujuan dari UUPK

tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi para dokter dalam

1Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta, PT
Rineka Cipta, hlm. 1.

2J. Guwandi, 2011, Hukum Rumah Sakit dan Corporate Liability, Jakarta, Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 1.

3Benyamin Lumenta, 1989, Pasien, Citra, Peran Dan Perilaku, Yogyakarta, Kanisius, hlm.
81.
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melakukan pelayanan kesehatan dan juga bagi pasien sebagai penerima pelayanan

kesehatan.

Dokter, pasien, dan rumah sakit adalah tiga subyek hukum yang terkait dalam bidang

kesehatan. Ketiganya membentuk hubungan medis maupun hubungan hukum berupa

pelayanan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan

kesehatan.4 Dokter dan rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan,

sedangkan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Pasien dan rumah

sakit juga mempunyai hubungan antara subyek hukum dan subyek hukum yang

diatur oleh hukum sehingga mengakibatkan adanya hak dan kewajiban. Hak pasien

adalah sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan rumah sakit sebagai pemberi

jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawatan. Hubungan antara pasien dan

rumah sakit pada prinsipnya diatur oleh suatu perjanjian atau kontrak, dimana rumah

sakit berkewajiban untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan

ukuran standar perawatan kesehatan. Adanya perjanjian, hubungan antara pasien dan

rumah sakit akan  melahirkan sebuah perikatan.

Pasien yang datang ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya akan menemui

dokter yang sesuai dengan keahliannya. Kedatangan pasien kerumah sakit untuk

menemui dokter, dalam konteks hukum dapat dikonstruksikan sebagai sebuah

permintaan. Selanjutnya, dokter akan mendengar berbagai keluhan yang dialami

pasien tersebut. Setelah pasien memberitahukan tentang keluhan terhadap kondisi

kesehatannya, kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan. Sepanjang dilakukan

pemeriksaan terjadi proses tanya jawab antara dokter dan pasien yang dalam bahasa

4Veronica Komalawati, 1998, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Jakarta, Pustaka
Sinar Harapan, hlm. 77.
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kedokteran disebut anamesis.5 Tanpa disadari, dengan adanya anamesis telah terjadi

hubungan yang disebut dengan penerimaan oleh dokter, sehingga dalam konteks ini

telah terjadi suatu permintaan dan penerimaan, yang pada akhirnya akan lahir suatu

perjanjian yang dalam doktrin ilmu hukum disebut sebagai perjanjian terapeutik.

Perjanjian terapeutik dilaksanakan dengan melibatkan tenaga medis (dokter) dan

pasien. Kedua belah pihak tersebut harus melaksanakan perjanjian terapeutik dengan

penuh tanggungjawab dan melaksanakan kewajibannya. Upaya yang harus dilakukan

dokter dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyelamatan jiwa pasien dapat

berupa tindakan preventif, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif.6 Agar semua

tindakan dokter tersebut berjalan dengan baik, maka semua tindakan dokter harus

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pasien.7

UUPK, UUK dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.290/Menkes

/Per/III/2008 mengatur tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang menjelaskan

bahwa sebelum dokter melakukan tindakan medis terhadap pasien, dokter harus

mendapatkan persetujuan tindakan medis (informed consent) dari pasien tersebut,

karena tanpa informed consent dokter dapat disalahkan atas tindakan yang dilakukan

terhadap pasien. Informed consent merupakan suatu izin atau pernyataan setuju dari

pasien yang diberikan secara bebas, sadar, dan rasional setelah memperoleh

informasi yang lengkap, valid, dan akurat yang diperoleh dari penjelasan dokter

tentang penyakitnya serta tindakan medis yang akan diperolehnya.8 Sesuai dengan

5Aisyah Ayuningtyas. N.I.P, dkk, Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Rekam Medis
Dengan Kelengkapan Lembar Anamnesa Oleh Bidan Di Bangsal Kebidanan Rumah Sakit Nur
Hidayah Bantul, Jurnal Permata Indonesia Volume 6, Nomor 2, November 2015, hlm. 2.

6Freddy Tengker, 2007, Hak Pasien, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 56.
7Cecep Triwibowo, 2014, Etika Dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta, Nuha Medika, hlm. 72.
8Y.A Triana Ohoiwutun, 2009, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Malang, Cetakan Kedua,

Bayu Media Publishing, hlm.37.
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Pasal 3 Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan

Kedokteran informed consent dapat diberikan secara lisan atau tertulis, namun untuk

tindakan medis yang beresiko tinggi dokter harus memberikan secara tertulis kepada

pasien atau keluarga pasien.

Apabila pada praktek pelaksanaan tindakan medis ditemui kondisi gawat darurat

sering kali dokter harus bertindak cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa

pasien dari kematian. Kondisi tersebut menjadikan dokter tidak memberikan

informed consent secara tertulis maupun lisan kepada pasien dan/atau keluarga

pasien. Meskipun keberadaan informed consent sangatlah penting untuk

perlindungan hak dan kepentingan pasien maupun dokter, namun hal tersebut tidak

boleh menjadi penghambat bagi dokter dalam menyelamatkan nyawa pasien.

Ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes 290/Menkes/Per/III/2008 tentang

Persetujuan Tindakan Medik yang menyebutkan bahwa “dalam keadaan gawat

darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak

diperlukan persetujuan tindakan kedokteran”.

Selain dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes 290/Menkes/Per/III/2008, tindakan medis

yang dilakukan oleh dokter dalam keadaan gawat darurat juga diatur dalam Pasal 45

(1) UUPK yang dalam penjelasannya menyebutkan “dalam keadaan gawat darurat,

untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan, tetapi setelah pasien

sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan, segera diberikan penjelasan

dan dibuat persetujuan.” Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka dalam keadaan

gawat darurat dokter dapat memberikan tindakan medis kepada pasien tanpa disertai

informed consent terlebih dahulu untuk menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan

atau kematian.
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Semua usaha dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter tidak lain bertujuan

untuk memberikan kesembuhan bagi pasien, oleh karena itu dokter dituntut dalam

menjalankan profesi harus bersifat professional serta sesuai dengan standar prosedur

operasional (SOP),  Pasal 21 ayat (2) Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/

2011, menjelaskan bahwa usaha maksimal tersebut merupakan usaha pengabdian

profesi kedokteran yang harus dilakukan dokter dalam penyembuhan dan pemulihan

kesehatan pasien sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, SOP dan

kebutuhan medis pasien”. Usaha maksimal dokter tidak akan berjalan dengan baik

apabila pasien tidak memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai

penyakit yang dideritanya.

Apabila dokter sudah bekerja berdasarkan SOP dan tidak menemui hasil memuaskan,

maka hal tersebut bukan lagi menjadi tanggungjawab dokter, akan tetapi, sebagian

besar pasien menganggap bahwa usaha dokter yang  tidak berhasil menyembuhkan

penyakit pasien diartikan bahwa dokter telah melakukan kelalaian.

Dewasa ini, segala bentuk tindakan dokter akibat kelalaian dan dengan sangaja tidak

memberikan kepuasan kepada pasien dianggap telah terjadi malpraktik. Kelalaian

terhadap pelayanan medis timbul karena tindakan seorang dokter berupa pemberian

pelayanan medis yang tidak diperjanjikan. Akibat dari kelalaian tenaga medis yang

terjadi karena dokter yang bersangkutan menyalahi tujuan perjanjian terapeutik atau

wanprestasi. Selain itu, malpraktik medis karena tindakan dokter yang dengan

sengaja berbuat aktif maupun pasif yang dilakukan baik sengaja maupun kealpaan

yang bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut perbuatan

melawan hukum.
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Secara umum malpraktik merupakan akibat dari sikap tidak peduli, kelalaian, atau

kurang keterampilan, kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas profesi, berupa

pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum atau pelanggaran etika.merupakan

pelayanan kesehatan yang mengecewakan atau merugikan pasien. Secara umum

malpraktik dalam bahasa Yunani berasal dari kata “mal” yang berarti “salah”,

“cacat” atau “buruk” dan “praktik” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”,

sehingga malpraktik berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Sebenarnya

malpraktik merupakan bentuk medical malpractice, yaitu medical negligence yang

dalam bahasa Indonesia disebut kelalaian medik.9

Ketentuan tentang malpraktik kedokteran tidak diatur secara khusus dalam UUPK,

namun Pasal 66 UUPK mengandung kalimat yang mengarah pada kesalahan praktik

dokter yaitu “setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas

tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat

mengadukan secara tertulis kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia”. Norma ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter ke

organisasi profesinya apabila terdapat indikasi tindakan dokter yang menimbulkan

kerugian, bukan sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi atas tindakan dokter.

Seperti salah satu kasus malpraktik medis yang terjadi di wilayah hukum Medan

dalam Perkara Nomor 417/Pdt.G/2012/PN atas nama Mariani Sihombing

(penggugat). Kronologis awal terjadinya malpraktik medis ini ketika Mariani

Sihombing mendatangi seorang dokter pribadinya dan menyampaikan keluhannya

yaitu saat haid darahnya selalu menggumpal, sehingga harus menjalani pemeriksaan

9Bambang Heryanto, Malpraktik Medis dalam Perspektif Hukum, Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 10 No. 2 Mei 2010, hlm. 154.
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ulterasonografi (USG). Hasil pemeriksaan ditemukan ada pembesaran otot rahim

(myoma uteri), yang harus dibuang melalui tindakan operasi. dr. Paulus Damanik,

Sp.OG. Hasil pemeriksaan ternyata Hb (hemoglobin) penggugat terlalu rendah

sehingga tidak dimungkinkannya dilakukan tindakan operasi.

dr. Paulus Damanik, Sp.OG., kemudian merujuk Mariani Sihombing kepada dr.

Hotma Partogi Pasaribu, Sp.OG., yang berpraktik di rumah sakit Santa Elisabeth.

Dari hasil pemeriksaan  terhadap Mariani Sihombing di rumah sakit Santa Elisabeth

dinyatakan bahwa perlu dilakukan pengambilan sebagian jaringan yang akan

diperiksa (Biopsi) serta dilakukan tindakan pengkerokan dinding rahim (kuret) tanpa

menjelaskan apa maksud tujuannya. Setelah selesai dilakukan operasi Mariani

Sihombing merasakan kesakitan sehingga dr. Hotma Partogi Pasaribu, Sp.OG.,

melakukan suntik penghilang rasa sakit, sebab korban tidak dapat mengeluarkan

urine di kateter. dr. Hotma Partogi Pasaribu, Sp.OG., kemudian melakukan operasi

kembali agar urin Mariani Sihombing keluar, pada akhirnya oprasi tersebut juga

gagal. Kegagalan terjadi karena terdapat robek pada kantung kemih korban.

Akibat tidak ada perkembangan mengenai penyakitnya, Mariani Sihombing

memutuskan pindah ke rumah sakit Columbia Asia Medan, kemudian dilakukan

pemeriksaan oleh dr. J.S. Khoman, Sp.OG. Pemeriksaan menyebutkan ada kangker

sehingga perlu dirawat untuk kemoterapi dan radiasi. Akibat sering beser dan tidak

adanya peralatan yang memadai, rekomendasi untuk dilakukan kemoterapi tidak jadi

dilaksanakan. Mariani Sihombing kemudian dipindahkan ke rumah sakit PGI Cikini

Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan ulang selama 2 (dua) minggu akibat tidak

adanya rekaman medik selama korban menjalani perawatan di rumah sakit Santa

Elisabeth Medan. Hasil pemeriksaan ditemukan  operasi yang pernah dilakukan di
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rumah sakit Santa Elisabeth Medan terdapat 2 (dua) luka robekan sebesar jempol dan

tidak mungkin diperbaiki lagi serta masih adanya kelenjar yang belum bersih.

Perbuatan dokter yang telah melakukan operasi semula pengangkatan rahim ternyata

tindakan kuret, serta perbedaan diagnose antara dr. Hotma Partogi Pasaribu, Sp.OG.,

dan dr. J.S. Khoman, Sp.OG., masing-masing di dua tempat yang berbeda yaitu

rumah sakit Santa Elisabeth dan rumah sakit Columbia Asia Medan, mengakibatkan

pasien mengalami kerugian. Kerugian sebagai akibat dari perbuatan dokter tersebut

yang menyebabkan Mariani Sihombing mengalami cacat seumur hidup yang

berimplikasi terhadap kehidupan sosial pasien mengalami gangguan maupun dalam

pekerjaan pasien. Putusan hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan  pihak yang

paling bertanggungjawab memberikan ganti kerugian kepada Mariani Sihombing

(penggugat) secara tanggung renteng yaitu dr. Hotma Partogi Pasaribu, Sp.OG.,

(tergugat I), rumah sakit Santa Elisabeth (tergugat II) dan dr. Paulus Damanik,

Sp.OG., (turut tergugat).

Malpraktik akibat dari kelalaian atau kesalahan kedua dokter di rumah sakit tersebut,

maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian kepada dokter dan

rumah sakit tempat dokter tersebut melakukan praktik kedokteran. Proses pemberian

ganti kerugian itu dapat ditempuh dengan cara melakukan komunikasi secara baik

terhadap dokter dan rumah sakit yang terkait. Apabila upaya ini tidak berhasil, maka

upaya terakhir yang dapat dilakukan terhadap malpraktik medis yaitu mengajukan

gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365

KUHPerdata ke pengadilan.
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih

lanjut, sehingga penulis memberi judul proposal skripsi, Analisis Putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor 417/Pdt.G/2012 Tentang Gugatan Malpraktik Medis

Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis menentukan

rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah kasus posisi terhadap putusan Penagadilan Negeri Medan Nomor

417/Pdt.G/2012?

b. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam

memutus gugatan malpraktik medis berdasarkan perbuatan melawan hukum

(Onrechtmatigedaad)?

c. Bagaimana akibat hukum dari putusan Nomor 417/Pdt.G/2012 Pengadilan Negeri

Medan?

2.   Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum perdata, mengenai

gugatan malapraktik, medis berdasarkan perbuatan melawan hukum

(Onrechtmatigedaad).

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada uraian yang terdapat dalam rumusan masalah, maka yang menjadi

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Mengetahui, memahami dan menganalisis kasus posisi terhadap putusan

Penagadilan Negeri Medan Nomor 417/Pdt.G/2012.

b. Mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus

gugatan malpraktik medis berdasarkan perbuatan melawan hukum

(Onrechtmatigedaad).

c. Mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum terhadap putusan Nomor

417/Pdt.G/2012 Pengadilan Negeri Medan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunanan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya

pengembangan keilmuan dengan disiplin ilmu hukum khususnya hukum

keperdataan mengenai Gugatan Malpraktik Medis Berdasarkan Perbuatan

Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), juga untuk memperluas pengetahuan

bagi praktisi, akademisi dan mahasiswa serta para pihak yang membutuhkan.

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan literature, sehingga

dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian

selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah:

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi

peneliti khususnya mengenai Hukum Kesehatan.
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b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang

dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan

permasalahan dengan pokok bahasan Gugatan Malpraktik Medis Berdasarkan

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).

c. Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk mempuh ujian sarjana di

Fakultas Hukum Universitas Lampung.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hubungan Hukum Pasien, Dokter dan Rumah
Sakit

1. Perjanjian Terapeutik

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang

memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan

pelayanan kesehatan kepada berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki

oleh dokter. Adanya hubungan hukum dalam perjanjian terapeutik tersebut

mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing

pihak.10

Penjelasan mengenai syarat sahnya perjanjian terapeutik yang didasarkan pada Pasal

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa syarat sahnya

perjanjian terapeutik diperlukan 4 (empat) syarat sebagai berikut:11

10 Richard Nuha, Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik dalam
Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 3 Maret 2016, hlm.
35.

11Salim H.S., 2015, Hukum Kontrak Teori dan  Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta,  Sinar
Grafika, hlm. 33.
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a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (toestemming van degene die zich

verbinden).

Secara yuridis, yang dimaksud adanya kesepakatan adalah tidak adanya

kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata).

b. Kecakapan untuk membuat perikatan (bekwaamheid om eene verbintenis aan te

gaan).

Secara yuridis, yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat perikatan

adalah kemampuan seseorang untuk mengikatkan diri, karena tidak dilarang oleh

undang-undang. Hal ini didasarkan Pasal 1329 dan 1330 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata.

Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap orang

adalah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan

tidak cakap. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan orang-

orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang

ditaruh di bawah pengampuan, orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh

undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang

telah melarang dibuat perjanjian tertentu.

Perjanjian terapeutik dan pihak penerima pelayanan medis, terdiri dari orang

dewasa yang cakap untuk bertindak, orang dewasa yang tidak cakap untuk

bertindak, yang memerlukan persetujuan dari pengampunya dan anak yang berada

di bawah umur yang memerlukan persetujuan dari orang tuanya atau walinya.
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Batasan dewasa yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri

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

Dirjen Yan.Med 21 April 1999 yang menyatakan bahwa pasien dewasa

sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah telah berumur 21 tahun atau telah

menikah.12

c. Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp)13

Obyek perjanjian terapeutik ialah upaya penyembuhan. Upaya penyembuhan

diperoleh dari pencapaian penyembuhan, tidak dapat atau tidak boleh dijamin oleh

dokter. Pelaksanaan upaya penyembuhan itu tidak hanya bergantung kepada

kesungguhan dan keahlian dokter dalam melaksanakan tugas profesionalnya,

tetapi banyak faktor lain yang ikut berperan, misalnya daya tahan pasien terhadap

obat tertentu, tingkat keparahan penyakit dan juga peran pasien dalam

melaksanakan perintah dokter demi kepentingan pasien itu sendiri.

d. Suatu sebab yang sah (geoorloofde oorzaak)14

Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu sebab

adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan

dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, oleh sebab itu, yang dimaksud

dengan sebab yang sah adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang,

kesusilaan atau ketertiban umum. Hubungan dokter dan pasien yang menyangkut

pelayanan medis digunakan sebagai objek yang diperjanjikan. kedua pihak

12Prasetyo Hadi Purwandoko, Problematika Implementasi Informed Consent(Telaah Pelak
Sanaan Permenkes. No. 585/MenKes/Per/X/1989), FH UNS, Surakarta, 1999, hlm. 49-50.

13Salim H.S, Op. Cit., hlm. 33.
14Ibid., hlm. 33.
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menghendaki suatu yang halal, karena dokter dalam menolong dan

menyembuhkan pasien menggunakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh,

pasien juga berkehendak yang halal, yaitu dengan mengharapkan kesehatannya.

sehingga sayarat pada Pasal 1320 KUHPerdata sudah dapat terpenuhi.

Kesimpulannya bahwa transaksi terapeutik merupakan kegiatan didalam

penyelenggaraan  praktek dokter berupa pemberian pelayanan medis yang

didasarkan pada keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter. Pengertian

tersebut juga dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sahnya

perjanjian terapeutik yaitu:

a. Adanya kesepakatan antara dokter dan pasien untuk saling mengikatkan

dirinya (toestemming van degene die zich verbinden).

b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian (bekwaamheid om eene

verbintenis aan te gaan).

c. Suatu hal tertentu atau objek perjanjian berupa upaya penyembuhan (een

bepaald onderwerp).

d. Suatu sebab yang sah (geoorloofde oorzaak).

2. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada

masyarakat mempunyai peranan yang sangat signifikan karena terkait langsung

dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter, maraknya tuntutan hukum
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yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan

upaya penyembuhan yang dilakukan dokter. Sebaliknya apabila tindakan medis yang

dilakukan dapat berhasil, dianggap berlebihan padahal dokter dengan perangkat ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya berupaya untuk menyembuhkan

dan kegagalan penerapan ilmu kedokteran tidak selalu identik dengan kegagalan

dalam tindakan.

Pengertian dokter termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran , yaitu:

“Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter

gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam

maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai

dengan peraturan perundang-undangan”.

Landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang

lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi dan kompetensi yang dimiliki melalui

pendidikan dan pelatihan. Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya

mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya itu terlihat dari pembenaran yang

diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap

tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

Hubungan antara pasien dan dokter merupakan hubungan kepercayaan, kepercayaan

merupakan salah satu dasar pasien berhubungan dengan dokter, yakni dokter tersebut

dapat dan mampu membantu menyembuhkan penyakitnya. Pada umumnya seseorang

tidak akan datang kepada dokter yang ia tidak percaya akan kemampuan dokter yang
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mengobatinya. Hal ini disebabkan pasien sendiri sebagai orang awam terhadap ilmu

kedokteran yang tidak mengetahui penyakit yang dideritanya, sehingga

membutuhkan orang yang dapat dipercaya menyembuhkan penyakitnya.

Kepercayaan pasien inilah yang mengakibatkan kedudukan dokter lebih tinggi

daripada kedudukan pasien.15

Berkembangannya ilmu pengetahuan kesehatan dan perkembangan masyarakat,

maka hubungan yang bersifat timpang atau tidak seimbang ini secara perlahan-lahan

mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena:16

a. Kepercayaan tidak lagi pada dokter secara pribadi, akan tetapi kepada kemampuan

ilmu kedokteran.

b. Adanya kecendrungan untuk menyatakan bahwa kesehatan itu bukan lagi

merupakan keadaan tanpa penyakit, akan tetapi berarti kesejahteraan fisik, mental,

dan sosial.

c. Semakin banyaknya peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada

pasien. Hubungan doter dengan pasien tidak hanya bersifat medis semata, tetapi

juga bersifat sosial-yuridis dan ekonomis.

Veronica Komalawati mengutip pendapat Thiroux mengatakan bahwa ada tiga

pandangan yang seharusnya hubungan antara dokter dan pasien, yaitu:17

15Husein Kerbala, 1993, Segi-Segi dan Yuridis Informen Consent, Jakarta, Pustaka Sinar
Harapan, hlm. 37.

16Soerjono Soekanto, 1987, Kontrak Terapeutik antara Pasien dengan Tenaga Medis, Jakarta,
Media Hospital, hlm. 31.

17 Veronica Komalawati, 2002, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik,
Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 47-48.
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a. Paternalisme, dokter harus berperan sebagai orang tua terhadap pasien atau

keluarganya. Hal ini disebabkan karena dokter mempunyai pengetahuan yang

lebih tentang pengobatan, sedangkan pasien tidak memiliki pengetahuan demikian

sehingga harus mempercayai dokter dan tidak boleh campur tangan dalam

pengobatan yang dianjurkannya. Pandangan ini menyatakan bahwa segala

keputusan tentang perawatan dan pengobatan pasien termasuk informasi yang

diberikan harus seluruhnya berada dalam tangan dokter dan asisten professional.

b. Individualisme, pasien mempunyai hak mutlak atas tubuh dan nyawanya sendiri.

Pandangan ini menyatakan bahwa setiap keputusan tentang perawatan dan

pengobatan pasien, termasuk mengenai pemberian informasi kesehatannya berada

dalam tangan pasien karena sepenuhnya pasien yang mempunyai hak atas dirinya

sendiri.

c. Reciprocal atau collegial, pasien dan keluarganya adalah anggota inti dalam

kelompok, sedangkan dokter dan perawat bekerja sama untuk melakukan yang

terbaik bagi pasien dan keluarganya. Pandangan ini, kemampuan profosional

dokter dilihat sesuai dengan ilmu dan keterampilannya, dalam hal ini terutama

mengenai hak pasien untuk mendapatkan informasi tentang setiap prosudur yang

harus didasarkan persetujuan setelah diberi informasi secukupnya, oleh karena itu,

keputusan yang diambil mengenai perawatan dan pengobatan harus bersifat

reciprocal (menyangkut memberi dan menerima)dan collegial (menyangkut suatu

pendekatan kelompok atau tim yang setiap anggotanya mempunyai masukan yang

sama).
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Hubungan antar dokter dan pasien terdapat 2 (dua) pola, yaitu pola hubungan vertikal

yang paternalistik dan pola hubungan horizontal yang kontraktual. 18 Hubungan

vertikal, kedudukan antara dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan tidak

sederajat dengan pasien sebagai pengguna atau penerima jasa pelayanan kesehatan,

sedangkan dalam pola hubungan horizontal yang kontraktual, kedudukan antara

penerima jasa pelayanan kesehatan dan pemberi jasa pelayanan kesehatan

mempunyai kedudukan sederajat.19

Soejono Soekanto, mengemukakan pendapatnya yang mengatakan bahwa, hubungan

antara dokter dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan,

dimana pasien datang kepada dokter untuk disembuhkan penyakitnya dan dokter

berjanji akan berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit pasien tersebut.

Hubungan keperdataan merupakan hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat.20

Menurut hukum perdata, hubungan profesional antara dokter dengan pasien dapat

terjadi karena 2 hal, yaitu:21

a. Berdasarkan perjanjian (ius contractu) yang berbentuk kontrak terapeutik secara

sukarela antara dokter dengan pasien berdasarkan kehendak bebas. Tuntutan dapat

dilakukan bila terjadi "wanprestasi", yakni pengingkaran terhadap hal yang

18Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum
dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak), Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 36.

19Ibid., hlm. 36.
20Soejono Soekanto, 1989, Aspek Hukum Kesehatan, Jakarta, Ind-Hill-Co, hlm. 4 .
21 Ibid., hlm. 5.
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diperjanjikan. Dasar tuntutan adalah tidak, terlambat, salah melakukan, ataupun

melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian itu.

b. Berdasarkan hukum (ius delicto), berlaku prinsip siapa merugikan orang lain

harus memberikan ganti rugi.

3. Hubungan Hukum Pasien dan Rumah Sakit

Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menjelaskan, yang

dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

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

Secara umum hubungan pasien dan rumah sakit didasarkan pada pelayanan faktor

“itikad baik” (goede trouw, good faith) dan unsur “kepercayaan” (trust, vetrouwen).

Kedudukan rumah sakit adalah sebagai pihak yang harus memberikan prestasi,

sementara dokter hanya berfungsi sebagai employee (sub-ordinate dari rumah sakit)

yang bertugas melaksanakan kewajiban  rumah sakit dengan kata lain, kedudukan

rumah sakit adalah sebagai  principal dan dokter sebagai  agent. Sedangkan

kedudukan pasien adalah sebagai pihak yang wajib memberikan kontra-prestasi.22

22Noor M Aziz, 2010, Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien, Jakarta, Badan
Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 37.
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Secara hukum keperdataan hubungan pasien dan rumah sakit adalah hubungan

kontraktual. Hubungan kontaktual yang terjadi antara pasian dan rumah sakit tersebut

antara lain:23

a. Perjanjian Perawatan

Kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit

menyediakan kamar perawatan dan adanya tenaga perawat yang akan melakukan

tindakan perawatan kepada pasien.

b. Perjanjian Pelayanan Medis

Kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit

akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan

medis.

Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat 2 (dua) hubungan hukum antara pasien

dan rumah sakit yaitu berupa perjanjian keperawatan dan pelayanan medis di

rumah sakit. Kaitannya dengan perjanjian perawatan dan pelayanan medis,

kewajiban rumah sakit adalah untuk melakukan sesuatu tindakan sehingga

mendapatkan kesembuhan pasien. Tindakan yang dilakukan rumah sakit tersebut

terutama adalah memberikan pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter dan

perawat.

23Veronica Komalawati, 1989, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Jakarta, Pustaka
Sinar Harapan, hlm. 6.
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4. Hubungan Hukum Dokter dan Rumah Sakit

Adapun pola hubungan kerja dokter pada umumnya di rumah sakit adalah hubungan

terapeutik dan pola hubungan kerja tenaga medik. Beberapa pola tersebut, antara

lain:24

a. Dokter sebagai employee

Mengenai pola hubungan terapeutik yang terjadi antara pasien dan rumah sakit

dimana dokter bekerja sebagai employee, terjadi jika pasien sudah berkompeten

(dewasa dan sehat akal), sedangkan rumah sakit hanya memiliki dokter yang

bekerja sebagai employee. Di sini kedudukan rumah sakit adalah sebagai pihak

yang harus memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai

employee (sub-kordinate dari rumah sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban

rumah sakit. Dalam bahasa lain, kedudukan rumah sakit adalah sebagai prinsipal

dan dokter sebagai agent. Kedudukan pasien adalah sebagai pihak yang wajib

memberikan kontraprestasi. Hubungan hukum seperti ini biasanya berlaku di

sarana kesehatan milik pemerintah yang dokter-dokternya digaji secara tetap dan

penuh, tidak didasarkan atas jumlah pasien yang telah ditangani ataupun kuantitas

serta kualitas tindakan medik yang dilakukannya.

b. Dokter sebagai attending physician (mitra)

Hubungan pasien-dokter dimana dokter bekerja sebagai attending physician, pola

ini terjadi jika pasien sudah dalam keadaan berkompeten dan dirawat di rumah

24Nusye K. I. Jayanti, 2009, Penyelesaian hukum dalam malapraktik kedokteran, Yogyakarta,
Pustaka Yustisia, hlm. 13.
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sakit yang dokter-dokternya bekerja bukan sebagai employee, tetapi sebagai mitra

(attending physician).25

Pola seperti ini menempatkan dokter dan rumah sakit dalam kedudukan yang

sama derajat. Posisi dokter adalah sebagai pihak yang wajib memberikan prestasi,

sedangkan fungsi rumah sakit hanyalah sebagai tempat yang menyediakan

fasilitas (penginapan, makan dan minum, perawat/bidan serta sarana medik dan

nonmedik). Konsepnya seolah-olah rumah sakit menyewakan fasilitasnya kepada

dokter yang memerlukannya. Pola seperti banyak dianut di rumah sakit swasta

dimana dokter mendapatkan penghasilan berdasarkan perhitungan jumlah pasien,

kuantitas dan kualitas tindakan medik yang dilakukan. Jika dalam satu bulan tidak

ada seorang pasienpun yang dirawat maka dalam bulan itu dokter tidak

memperoleh penghasilan apa-apa.26

c. Dokter sebagai independent contractor

Mengenai dokter sebagai independent contractor, misalnya kita mencermati

bahwa tindakan operasi merupakan tindakan medis yang memerlukan tim dengan

berbagai latar belakang keahlian, terdiri atas operator dan ahli anestesi. Tim

tersebut dapat berupa tim tunggal dengan pimpinan seorang ahli bedah yang akan

bertindak sebagai “captain of the ship” dan dokter anestesi termasuk di dalamnya

atau bisa juga berupa dua tim yang terdiri atas tim operator (terdiri atas ahli bedah,

asisten dan perawat) dan tim anestesi (terdiri atas ahli anestesi dan perawat

anestesi) dengan catatan masing-masing tim punya pimpinan sendiri-sendiri yang

25Ibid., hlm. 13.
26Ibid., hlm. 14.
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akan bertindak sebagai “captain of the ship” di dalam timnya. Dokter ahli anestesi

atau tim anestesi bekerja secara mandiri (tidak sebagai sub-kordinate operator)

maka kedudukan dokter anestesi atau tim anestesi tersebut adalah sebagai

independent contractor. Tetapi konsep independent contracor hanya bisa

diterapkan bila kedudukan dokter ahli anestesi di rumah sakit sebagai attending

physician.27

B. Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit

Hubungan antara dokter dan pasien bersifat paternalitik, dimana pasien lalu

mengikuti apa yang dilakukan dokter tanpa bertanya apapun. Sekarang dokter adalah

partner pasien dan keduanya memiliki kedudukan yang sama secara hukum. Seorang

dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dilakukan di rumah

sakit. Secara umum pasien, dokter dan rumah sakit sebagai subyek hukum dalam

pelayanan kesehatan masing-masing memiliki hak dan kewajib agar tercipta

pelayanan yang manusiawi dan perawatan yang bermutu.28

1. Hak dan Kewajiban Pasien

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit,

setiap pasien mempunyai hak:

a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah

sakit.

27Ibid., hlm. 14.
28Ta’adi, Hukum Kesehatan, 2012, “Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat”, Yogyakarta, EGC,

hlm. 23.
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b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.

c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.

d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan

standar prosedur operasional.

e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari

kerugian fisik dan materi.

f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.

g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan

yang berlaku di rumah sakit.

h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang

mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar rumah sakit.

i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data

medisnya.

j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan

tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi,

dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.

k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh

tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.

l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.

m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu

tidak mengganggu pasien lainnya.
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n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di

rumah sakit.

o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya.

p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan

kepercayaan yang dianutnya.

q. Menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga

memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata

ataupun pidana.

r. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan

melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit,

pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:

a. Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap rumah sakit atas pelayanan

kesehatan yang diterimanya.

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien diatur dalam Pasal 28

Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit

dan Kewajiban Pasien, yang menjelaskan:

a) Mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit.

b) Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggungjawab.

c) Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta

petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit.
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d) Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan

pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.

e) Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan

kesehatan yang dimilikinya.

f) Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di

rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan

penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak

rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak

mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka

penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya.

h) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

2. Hak dan Kewajiban Dokter

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran, menyebutkan dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik

kedokteran mempunyai hak:

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan

standar profesi dan standar prosedur operasional.

b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar  prosedur

operasional.

c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.

d. Menerima imbalan jasa.
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Kemudian dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran, menyebutkan Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik

kedokteran mempunyai kewajiban:

a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

operasional  serta kebutuhan medis pasien.

b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau

kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan

atau pengobatan.

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga

setelah pasien itu meninggal dunia.

d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin

ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.

e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau

kedokteran gigi.

3. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Pasal 30 Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumahsakit

mempunyai hak:

a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan

klasifikasi rumah sakit.

b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan

penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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c. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan

pelayanan.

d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian.

f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

g. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang

ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit,

Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban:

a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada

masyarakat.

b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif

dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan

rumah sakit.

c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan

pelayanannya.

d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai

dengan kemampuan pelayanannya.

e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.
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f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan

pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan

gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi

misi kemanusiaan.

g. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di

rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.

h. Menyelenggarakan rekam medis.

i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah,

parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak,

lanjut usia.

j. Melaksanakan sistem rujukan.

k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika

serta peraturan perundang-undangan.

l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban

pasien.

m. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien.

n. Melaksanakan etika rumah sakit.

o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.

p. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional

maupun nasional.

q. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau

kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
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r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (hospital by laws).

s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit

dalam melaksanakan tugas.

t. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

C. Malpraktik Medis

Sebutan kata malpraktik medis, merupakan dua istilah yang lazim dipakai dan

didengar oleh setiap kalangan, terutama bagi semua pihak yang berkecimpung pada

dunia kesehatan, dalam masyarakat ketika seseorang mengalami penderitaan

kesehatan sebagai akibat dari pihak tenaga medis seperti dokter, ataupun tenaga

kesehatan lainnya timbul kecenderungan yang menyebut dengan istilah “malpraktik”,

atau disambung dengan ikutan kata “medis”, sehingga menjadi sebutan istilah

“malpraktik medis”.

Malpraktik dari sudut harfiah adalah malpractice, atau malapraxis artinya praktik

yang buruk (bad practice) atau praktik yang jelek. “The term malpractice has a

broad connotation and is employed generally to designate bad practice, sometimes

called malapraxis, in the treatment of a patient” dikatakan buruk, karena salah dan

menyimpang dari yang seharusnya.29

Indonesia sendiri, istilah malpraktik yang sudah sangat dikenal oleh para tenaga

kesehatan sebenarnya hanyalah merupakan suatu bentuk medical malpractice, yaitu

29Hermin Hadiati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum
Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak), Bandung , Citra Aditya Bakti, hlm.123.
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medical negligence yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kelalaian medik.30

Pada hakekatnya malpraktek adalah praktik yang buruk atau tidak sesuai dengan

standar profesi yang telah ditetepkan, maka ada bermacam-macam malpraktik yang

dapat dipilah dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang dilanggar. Secara

garis besar dalam praktik medis, malpraktik dibagi 3 jenis meliputi:31

1. Malpraktik Perdata (Civil Malpractice)

Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak

terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) di dalam transaksi terapeutik oleh tenaga

kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad),

sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Adapun isi dari tidak dipenuhinya

perjanjian tersebut dapat berupa:32

a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan.

b. Melakukan apa yang menurut kesepakatanya wajib dilakukan, tetapi terlambat

melaksanakannya.

c. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan, tetapi tidak

sempurna dalam pelaksanaan dan hasilnya.

d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

30Veronica Komalawati, Op. Cit., hlm. 20.
31Riska Andi Fitriono, Budi Setyanto dan Rehnalemken Ginting, Penegakan Hukum

Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, hlm. 90
32Ninik Mariyanti, 1988, Malapraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata,

Jakarta, Bina Aksara, hlm. 38.
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Perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum haruslah memenuhi beberapa syarat

seperti:33

a. Harus ada perbuatan (baik berbuat maupun tidak berbuat).

b. Perbuatan tersebut melanggar hukum (tertulis ataupun tidak tertulis).

c. Ada kerugian.

d. Ada hubungan sebab akibat (hukum kausal) antara perbuatan melanggar hukum

dengan kerugian yang diderita.

e. Adanya kesalahan (schuld).

Pergantian kerugian (ganti rugi) karena kelalaian tenaga kesehatan, maka pasien

harus dapat membuktikan adanya empat unsur berikut:34

a. Adanya suatu kewajiban tenaga kesehatan terhadap pasien.

b. Tenaga kesehatan telah melanggar standar pelayanan medis yang lazim

dipergunakan.

c. Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya.

d. Secara faktual kerugian itu diesbabkan oleh tindakan dibawah standar.

Seorang pasien (penggugat) tidak perlu membuktikan adanya kelalaian tenaga

kesehatan (tergugat) “res ipsa loquitor” yang artinya fakta telah berbicara. 35

Demikian tenaga kesehatan itulah yang harus membutikan tidak adanya kelalaian

33Ibid., hlm. 32.
34Ibid., hlm. 34.
35Erich Masinambow, Kedudukan Doktrin Res Ipsa Loquitur dalam Hukum Pembuktian

Perdata Dalam Kasus Malpraktik, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 5/Mei/2016, hlm. 89.
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pada dirinya. Malpraktik perdata yang dijadikan ukuran adalah kelalaian yang

bersifat ringan (culpa levis).36

Dasar hukum perdata mengatur dua kemungkinan yang dapat dipakai untuk

dijadikan sebagai dasar yuridis gugatan malpraktek medis yaitu:37

a. Gugatan berdasarkan adanya wanprestasi terhadap suatu kontrak

Wanprestasi dalam pelayanan medis timbul karena tindakan seorang dokter

berupa pemberian jasa perawatan yang tidak patut sesuai dengan apa yang

diperjanjikan. Perawatan yang tidak patut dapat berupa tindakan kekurang hati-

hatian, atau akibat kelalaian dari dokter yang bersangkutan sehingga menyalahi

tujuan terapeutik.

Wanprestasi dalam pelayanan medis terjadi, bila memenuhi unsur:38

a) Hubungan dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik.

b) Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang

menyalahi tujuan kontrak terapeutik.

c) Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan. Pasien

yang tidak sembuh tidak dapat menjadikan alasan wanprestasi bagi dokter

selama perlakuan medis yang dilakukan tidak menyimpang dari standar

profesi, karena hubungan hukum pasien dan dokter bukan hubungan yang

menuntut pada hasil pelayanan medis, melainkan kewajiban untuk

36Ibid., hlm. 89.
37Adami Chazawi,  2007, Malpraktik Kedokteran, Malang,  Bayumedia,  hlm. 99.
38Ibid., hlm. 100.
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memberikan perlakuan medis sebaik baiknya dimana dokter tidak mampu

menjamin hasil akhir.

Setiap wanprestasi terkandung aspek kerugian bagi pihak lain. Unsur kerugian

terdapat dalam kalimat “penggantian biaya, rugi dan bunga”. Akibat kerugian

pasien ini menjadi pangkal penilaian terhadap ada atau tidaknya malpraktek medis.

Setelah terbukti adanya kerugian, kemudian dilihat bagaimana wujud perlakuan

medis yang dilakukan oleh dokter. Wujud kerugian akibat wanprestasi berupa

kerugian materiil yang dapat diukur dengan nilai uang, terutama biaya perawatan,

biaya perjalanan dan biaya obat-obatan dengan syarat kerugian ini harus dapat

dibuktikan.

b. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).

Dasar hukum kedua untuk melakukan gugatan adalah perbuatan melawan

hukum. Jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan melawan

hukum, walaupun di antara pihak-pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Untuk

mengajukan gugatan harus dipenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur

dalam pasal 1365 KUHPerdata.39 Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan

aktif maupun pasif yang dilakukan baik sengaja maupun kealpaan yang

bertentangan dengan hak orang lain, dengan kewajiban hukumnya sendiri

dengan nilai-nilai kesusilaan yang harus diindahkan dalam pergaulan

masyarakat. Mencakup pula syarat untuk menuntut ganti kerugian oleh

39Ibid., hlm. 100-101.
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perbuatan melawan hukum yakni harus ada perbuatan dan sifat melawan

hukum.

Jadi, pertanggungjawaban tindakan medis perdata akibat dari adanya gugatan

wanprestasi atau perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kerugian jika

dalam suatu tindakan medis terdapat suatu kelalaian atau kesalahan yang

dilakukan oleh tenaga medis.

2. Malpraktik Pidana (Criminal Malpractice)

Malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat

akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati, atau kurang cermat dalam melakukan upaya

perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Malapraktik

pidana ada 3 (tiga) bentuk yaitu:40

a. Malpraktik pidana karena kesengajaan (intensional), misalnya pada kasus aborsi

tanpa insikasi medis, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal

diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat

keterangan yang tidak benar.

b. Malpraktik pidana karena kecerobohan (recklessness), misalnya melakukan

tindakan yang tidak lege artis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta

melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis.

40Cecep Triwibowo, Op.Cit., hlm. 274.
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c. Malpraktik pidana karena kealpaan (negligence), misalnya terjadi cacat atau

kematian pada pasien sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan yang kurang hati-

hati.

3. Malpraktik Administratif (Administrative Malpractice)

Malpraktik administrastif terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran

terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek

bidan tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan

lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa, dan

menjalankan praktek tanpa membuat catatan medis. Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 Pasal 23 ayat (3) bahwa ”dalam menyelenggarakan pelayanan

kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dan pemerintah”.41

D. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) diatur dalam Pasal 1365 sampai

Pasal 1380 KUHPerdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal

1365 KUHPerdata yang menjelaskan: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 tersebut

dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdata yaitu: “penyebab luka atau

41Riska Andi Fitriono, Budi Setyanto dan Rehnalemken Ginting, Loc. Cit.
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cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati,

memberikan hak kepada  korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan,

menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”.

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan

dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku

bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari

interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu

gugatan yang tepat.42

Menurut salah satu ahli hukum terkemuka asal Belanda, perbuatan melawan hukum

yaitu “delict” adalah “elke eenzijdige evenwichtsverstoring, elke eenzijdige inbreak

op de materiele en immateriele levensgoerden van een persoon of een, een eenheid

vormende, veelheid van persoon/een groop” (tiap-tiap gangguan dari keseimbangan,

tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup

seseorang atau gerombolan orang-orang).43

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi

juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan

sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat, juga suatu

hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau yang dianggap pantas dalam

pergaulan hidup masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai

42Munir Faudi, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.
43Ter Haar, Beginselen en stelsel van het Adatrecht hlm. 216 dalam www. Applawbuss.

co.id/2010/03/hukum-acara-perdata.html, diakses pada 30 desember 2017 pukul 13.00. WIB.



39

suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau

mengatur prilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian

yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban

dengan suatu gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata, maka

dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur

perbuatan melanggar hukum serta perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian. 44

Namun sejak tahun 1919, hoge raad Belanda dalam perkara Lindenbaum vs Cohen

memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan

hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tapi juga

mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut:45

a. Adanya suatu perbuatan, yaitu suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh

perbuatan pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di

sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat

sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban

untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena

ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan

44Syahrul Machmud, 2008, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang
Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Bandung, Mandar Maju,  hlm. 185.

45Fuady, Munir, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Jakarta, Kencana
Prenadamedia Group, hlm. 6.
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melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga

unsur “causa yang diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.46

b. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak

subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si

pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.

c. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif, yaitu

dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat

menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan

mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Subyektif, yaitu

dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki

dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat

dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang

ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini

terdapat dua kemungkinan:47

1) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian.

Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas

timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan

kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan

sengaja.

46Ibid., hlm. 185.
47Ibid., hlm. 186.
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2) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan

karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang

bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk

keseluruhannya.

d. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan

melawan hukum dapat berupa:48

1) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang

nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharunya diperoleh. Jadi pada

umumnya diterima bahwa pembuat perbuatan melawan hukum harus

mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga

keuntungan yang seharusnya diperoleh.

2) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan

kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan

hidup.

Cara untuk menentukan besarnya kerugian yang harus diganti umumnya harus

dilakukan dengan menilai kerugian tersubut, untuk itu pada asasnya yang

dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan

jika terjadi perbuatan melwan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut

ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan

tuntutan akan tetapi juga apa yang akan derita pada waktu yang akan datang.

48Ibid., hlm. 186.
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e. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan

hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua

teori yaitu condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang

melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab jika perbuatannya

condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari

pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya

akibat) dan adequate veroorzaking.49 dimana menurut teori ini si pembuat hanya

bertanggungjawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai

akibat dari pada perbuatan melawan hukum.50

Terdapat hubungan causal jika terdapat kerugian menurut aturan, maka secara

layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul perbuatan melawan

hukum.

Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya.

Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan

tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 51 Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi

dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang

melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, beretentangan

dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban

49Ibid, hlm. 186.
50Ibid, hlm. 187.
51Moegni Djojodirjo, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat (aanspraakelijk

heid) untuk Kerugian, yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya
Paramita, hlm. 13.
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umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri

sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap

sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan

apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Pasal 1365 KUHPerdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan

(opzet-dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa), dengan

demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya

kesalahan yang dilakukan sesorang dalam hubungannnya dengan perbuatan

melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.
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E. Kerangka Pikir

Keterangan:

Berdasarkan skema tersebut, dapat dijelaskan bahwa:

Wanprestasi

Tindakan Operasi

Perbuatan
Melawan Hukum

Transaksi Terapeutik

Positif Negatif

Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor 417/Pdt.G/2012

Pasien
Dokter

dan
Rumah Sakit
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Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter terhadap pasien di rumah

sakit pada dasarnya adalah hubungan hukum perjanjian yang berupa permintaan dan

penerimaan, di dalam doktrin ilmu hukum disebut sebagai perjanjian terapeutik.

Perjanjian terapeutik terjadi ketika pasien datang ke rumah sakit untuk kemudian

menemui dokter yang dianggap dapat membantu permasalahan kesehatan yang

dialaminya akan memberikan informasi kepada dokter tentang apa yang dikeluhkan

perihal kesehatannya secara jujur dan sebenar-benarnya, karena menyangkut

persetujuan tindakan medis (informed consent) yang akan dilakukan oleh dokter

terhada pasien.

Tindakan medis yang dilakukan dokter tidak selamanya memberikan hasil positif

terhadap jiwa pasien. Setiap hasil negatif yang diterima pasien seringkali dianggap

bahwa dokter telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi dalam tindakan medis timbul karena tindakan seorang dokter berupa

pemberian jasa perawatan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Apabila

perbuatan dokter terdapat unsur kelalaian yang merugikan pasien serta melanggar

Pasal 1365 KUHPerdata, maka dapat diajukan gugatan perdata berdasarkan

perbuatan melawan hukum. Seperti kasus di wilayah hukum Medan atas nama

Mariani Sihombing yang melakukan pengobatan kepada dua dokter di rumah sakit

yang berbeda. Diantara kedua rumah sakit tersebut terdapat perbedaan diaknosa,

sehingga mengakibatkan Mariani mengalami kerugian. Atas dasar itulah Mariani

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan berdasarkan perbuatan melawan

hukum (Onrechtmatigedaad) sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata.
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III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode,

sistematika, dan pemikiran, yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara

sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem

tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten

berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.52

A.  Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum

dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan implementasi hukum. Penelitian

hukum normative ini meneliti dan mengkaji pemberlakuan atau implementasi

ketentuan hukum  normatif  (kodifikasi, Undang-Undang) terhadap Putusan Nomor

417/Pdt.G/2012/PN Medan, bahan-bahan pustaka, dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan putusan malapraktik Pengadilan Negeri Medan.

B.  Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut

Abdulkadir Muhammad penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan

52Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya
Bakti, hlm. 2.
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bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum

yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.53 Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap dalam memaparkan

dan menggambarkan mengenai kasus posisi, pertimbangan hakim dan akibat hukum

dari gugatan malapraktik medis berdasarkan Perbuatan melawan hukum

(Onrechtmatigedaad) putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 417/Pdt.G/2012/PN

Medan.

C.  Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah

melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

normatif terapan dengan tipe judicial case study yaitu pendekatan studi kasus hukum

karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang

berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.54 Berdasarkan hal

tersebut maka penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 417/Pdt.G/2012/PN Medan.

D.  Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalahyang digunakan maka

penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Sedangkan jenis datanya

adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti terdiri dari:

53Ibid., hlm. 2.
54Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Goup, hlm.

93.
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1. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa

putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

d. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

e. Undang-Undang No. 36 TAHUN 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

f. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/ MENKES/PER/III/2008 tentang

Persetujuan Tindakan Kedokteran.

g. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah

Sakit dan Kewajiban Pasien.

h. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2012/PN Medan.

i. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek

penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Berupa literatur-literatur

mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan

hukum, jurnal hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat

kabar, dan makalah.
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3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan penjelasan, petunjuk

maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, seperti

kamus hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E.  Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1.  Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data

sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara

membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permaslahan yang dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak

dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi

dokumen dilakukan dengan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Medan  Nomor

Nomor 417/Pdt.G/2012/PN Medan.

F.  Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data sehingga data yang

diperoleh dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pada

penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan sebagai berikut:
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1. Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai

kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

417/Pdt.G/2012/PN Medan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data

yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan

masalah.

2. Klasifikasi  data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok

yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan

dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai penelitian

yang dilakukan.

3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah

ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis

dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.55

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif,

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian

ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari

permasalahan yang dibahas.

55Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 182.
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V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan,

antara lain :

1. Dasar diajukannya gugatan malpraktik medis berdasarkan perbuatan melawan

hukum oleh penggugat, yaitu akibat adanya kelalaian dari para dokter dan rumah

sakit yang awalnya akan melakukan tindakan kuret ternyata pengangkatan rahim.

Akibat kelalaian tindakan yang dilakuan dokter tersebut, terdapat luka robek

menimbulkan kerugian pasien, sehingga para pihak seperti rumah sakit dan dokter

harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul. Sebagaimana dalam Putusan

Pengadilan Negeri Medan No. 417/Pdt.G/2012 para pihak rumah sakit dan dokter

yang bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian kerugian yang

dialamai oleh pasein.

2. Pertimbangan majelis hakim terhadap putusan peninjauan kembali yaitu majelis

hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan

melawan hukum, terhadap perkara yang ada majelis hakim menyatakan bahwa

unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut
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yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya

kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan

kausal antara perbuatan dengan kerugian. Pada proses dilakukannya upaya

penyembuhan, penyakit pasien tidak menjadi lebih membaik, melainkan penyakit

pasien semakin parah hingga cacat seumur hidupnya. Akibat pasien cacat seumur

hidup, berakibat kepada dekadensi mental dan fisik serta mengakibatkan kurang

nyaman pada diri Penggugat sehingga dapat mengurangi rasa percaya diri serta

dapat mengganggu aktifitas sehari-hari sebagai seorang guru sekaligus sebagai ibu

rumah tangga.

3. Akibat hukum dari putusan peninjauan kembali pada perkara Putusan Pengadilan

Negeri Medan No. 417/Pdt.G/2012 karena tidak ada upaya banding dari tergugat

maka mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara terikat pada putusan tersebut.

Pihak-pihak yang kalah dalam perkara harus melakukan kewajibanya

sebagaimana ditentukan dalam putusan atau condemnatoir yang mendukung

perintah kepada salah satu pihak yang diputus bersalah untuk melaksanakan suatu

perbuatan atau prestasi sebagai suatu hukuman, sehingga mengikat bagi salah satu

pihak untuk melaksanakan isi putusan. Oleh sebab itu, putusan Pengadilan Negeri

Medan dalam perkara perbuatan melawan hukum dapat di eksekusi. Eksekusi

adalah law inforcement atau penegakan hukum, berupa suatu usaha nyata secara

paksaan untuk melaksakanakan putusan. Para pihak yang dihukum bersalah yaitu

tergugat I, tergugat II dan turut tergugat wajib membayar ganti kerugian kepada

pihak penggugat yang memenangkan perkara.
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