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ABSTRAK 

 

 

TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM PELAYANAN MEDIS DI 

RUMAH SAKIT 

 

Oleh : 

RIDHO ILHAM GINTING 
 

 

Dokter adalah salah satu tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan medis 

terhadap pasien di rumah sakit. dalam kaitanya dengan tanggung jawab hukum, 

pada prinsipnya dokter bertanggung jawab secara etik, disiplin dan hukum atas 

pelaksanaan pelayanan medis yang dilakukan di rumah sakit. Adapun yang 

menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum antara 

dokter dan pasien dalam pelayanan medis, hubungan hukum antara dokter dan 

rumah sakit dalam pelayanan medis, dan tanggung jawab dokter dalam pelayanan 

medis di rumah sakit. 

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 

studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang 

terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara dokter dan pasien 

dalam pelayanan medis yaitu berdasarkan transaksi terapeutik, dimana pasien 

memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent) pada dokter di rumah 

sakit dan dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit guna memenuhi transaksi 

terapeutik untuk melakukan usaha maksimal (inspanning verbintenis) pada 

pasien. Selain itu, hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam 

pelayanan medis yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit, dimana rumah sakit dapat mempekerjakan dokter sebagai tenaga 

medis tetap sebagai karyawan (employee) atau tenaga medis tidak tetap atau 

konsultan bisa juga disebut sebagai mitra. Selanjutnya, tanggung jawab dokter 

dalam pelayanan medis di rumah sakit yaitu dokter bertanggung jawab sesuai 

dengan pelanggarannya, dimana jika dokter melakukan pelanggaran etik maka 

akan diadili dan diberi sanksi di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). 

Tetapi jika dokter melakukan pelanggaran disiplin maka akan diadili dan diberi 

sanksi di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Namun, 

jika dokter sudah diadili dan diberi sanksi oleh lembaga diatas, pasien atau 

keluarga pasien yang merasa dirugikan tetap dapat mengajukan gugatan perdata 



guna mendapatkan ganti kerugian dan tuntutan pidana terhadap dokter yang 

melakukan pelanggaran agar diberikan sanksi pidana sesuai kesalahannya.  

Kata Kunci :   Tanggung Jawab, Dokter, Pelayanan Medis, Rumah Sakit 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang 

 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping pangan, 

sandang dan papan, sebab hanya dalam keadaan sehat manusia dapat hidup, 

tumbuh berkembang serta berkarya dengan lebih baik. Jika kesehatan terganggu, 

maka akan memengaruhi produktifitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 

Menjaga kesehatan sangatlah penting dalam kehidupan karena hal tersebut 

merupakan langkah yang baik untuk menjalani seluruh aktivitas dalam mencapai 

tujuan hidup. 

 

Apabila kesehatan terganggu, maka akan memengaruhi seluruh hasil yang akan 

kita dapatkan juga dalam mencapai tujuan hidup nantinya. Terdapat semboyan 

mensana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa 

yang kuat. Namun, jika orang terlanjur sakit mulai dari yang ringan hingga parah 

maka diperlukan tenaga medis untuk memberikan pengobatan. 

 

Tenaga medis sebagai salah satu sumber daya manusia dalam bidang kesehatan 

memiliki peran utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jika memiliki 

pengetahuan dan/atau keterampilan serta pendidikan di bidang kesehatan. Tenaga 

medis terdiri atas dokter dan dokter gigi yang bekerja dibidang kesehatan. 

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 
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Kedokteran “Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, 

dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik 

di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

Rumah sakit memiliki alat-alat diagnostik untuk menunjang pemeriksaan terhadap 

pasien terdiri dari yang sederhana dan juga yang sangat canggih. Proses 

pemakaian alat diagnostik disebut prosedur diagnostik. Alat-alat kedokteran 

bukan untuk menentukan penyakit, melainkan menemukan tanda penyakit. Ini 

yang sering menimbulkan salah paham, bahwa dengan diperiksa lengkap 

menggunakan alat sangat canggih, dokter akan menemukan jenis penyakitnya. 

Dokter akan menentukan diagnosis setelah mengumpulkan semua data, yaitu 

gejala dan tanda. Penyakit ditemukan bukan oleh kecanggihan alat diagnosis, 

melainkan diperoleh dari kepandaian serta kejelian dokter dalam mengolah data. 

Oleh karena itu, pemikiran dokter tidak kurang pentingnya dari hasil yang 

diperoleh alat diagnosis.
1
 

Dokter dituntut profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan kewenangan 

dalam pelayanan medis. Namun, tidak selamanya pelayanan medis yang diberikan 

oleh dokter di rumah sakit dapat memberikan hasil sebagaimana yang dikehendaki 

semua pihak. Ada kalanya pelayanan medis tersebut terjadi kesalahan/kelalaian 

oleh dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien baik immaterial dan 

materilseperti trauma, cacat, lumpuh atau bahkan meninggal. Seperti beberapa 

                                                           
1
 Daldiyono, Pasien Pintardan Dokter Bijak, ( Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007),  hlm 

20. 
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contohkesalahan/kelalaian yang disebabkan oleh dokter di rumah sakit, sebagai 

berikut : 

Kasus pertama, seorang pasien dibawa ke Rumah Sakitdengan riwayat penyakit 

dan pemeriksaan fisik yang dilakukan mengungkapkan kemudian 

adanyaapendisitis.
2
Karena kebetulan di Rumah Sakit itu tidak ada kamarkosong, 

maka pasien dirujuk ke rumah sakit lain dengan diberikan suatu surat rujukan 

yang mengarahkan kepada diagnosis apendisitis.
3
Dokter dari rumah sakit kedua 

tidak membacalagi surat rujukan tersebut, kepada pasien diberi obat dan disuruh 

pulang. Kemudian pasien dibawa ke Rumah Sakit ketiga, dimana terdeteksi 

bahwa pasien menderita usus buntu yang akut. Sewaktu operasi, ternyata usus 

buntu itu sudah pecah dan segera dibuang, namun pasiennya kemudian meninggal 

karena peritonitis.
4
 

Pasien seorang wanita umur tiga puluh tahun, menderita sakit perut disertai 

demam selama lima hari dan tidak bisa buang air besar, kemudian dengan diantar 

oleh suaminya periksa di Rumah Sakit terdekat. Setelah ditangani oleh dokter 

umum yang jaga saat itu didiagnosasebagai kehamilan extopic
5
yang terganggu 

                                                           
2
Apendisitis adalah  peradangan  mendadak atau pembengkakan usus buntu (vermiformis 

apendiks), www.artikata.com, diakses 29 April 2017 pukul. 20.16 

3
 Diagnosis : penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti (memeriksa) gejala-

gejalanya, www.artikata.com diakses 29 April 2017 pukul. 20.19 

4
 Peritonitis adalah peradangan lapisan tipis di dinding bagian dalam perut (peritoneum), 

www.artikata.comdiakses 29 April 2017 pukul. 20.21 

5
Kehamilan extopic adalah kehamilan yang berkembang diluar rahim, biasanya didalam 

tuba falopi. Situasi ini membahayakan nyawa karena dapat menyebabkan pecahnya tuba falopi jika 

kehamilan berkembang. Perawatannya harus dilakukan dengan cara operasi atau melalui obat-

obatan, www.artikata.com diakses 29 April 2017 pukul. 20.23 

http://www.artikata.com/
http://www.artikata.com/
http://www.artikata.com/
http://www.artikata.com/
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dan dianjurkan untuk opname dan diarahkan untuk dirawat oeh dokter spesialis 

kandungan dan kebidanan (obstetri dan genekologi). Oleh dokter tersebut dan atas  

persetujuan suaminya, dilakukan operasi. Tetapi saat dilakukan pembedahaan, 

ternyata tidak temukan kehamilan extopic yang terganggu, justruyang ditemukan 

adalah appendix(usus buntu)yang membengkak penuh nanah. Oleh dokter 

spesialis kandungan dan kebidanan, appendix(usus buntu)tersebutdiangkat dan 

berhasil dengan baik, tetapi selang beberapa hari kemudian tindakan operasi 

tersebut  terdengar oleh koleganya dokter spesialis bedah dan terjadilah keributan 

kecil antara mereka karena operasi yang dilakukan oleh dokter spesialis 

kandungan dan kemahamilan merupakan operasi yang seharusnya diserahkan 

pada dokter spesialis bedah.
6
 

Terhadapcontoh kesalahan/kelalaian diatas dokter bertanggung jawab dan dapat 

dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahannya berdasarkan peraturan yang 

dilanggar. Pada kasus  diatas, dapat dipahami bahwa kesalahan dokter bukan saja 

akibat langsung karena merugikan pasien tetapi juga yang merugikan teman 

sejawat. Sanksi yang diberikan berbeda-bedaserta lembaga yag mengadili juga 

berbeda dikarenakan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh dokter juga 

berbeda. Ada lembaga peradilan profesi kedokteran seperti Majelis Kehormatan 

Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia (MKDKI) yang berwenang menetapkan apakah dokter telah melakukan 

kesalahan/kelalaian serta mengetahui apa kategori hukuman atau sanksi yang tepat 

diberikan sesuai dengan kesalahan/kelalaian yang dilakukan dokter dalam 

melaksanakan tindakan medik. 

                                                           
6
https://core.ac.uk, diakses pada  tanggal 22 Nonember 2016, pukul 20.23 

https://core.ac.uk/
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Masyarakat pada umumnya belum mengetahui peradilan profesi tersebut sehingga 

masyarakat cenderung mengambil langkah hukum setiap ada dugaan kesalahan 

dari dokter. Padahal bila dokter terbukti bersalah di peradilan profesi, peluang 

menggugat ganti kerugian dapat tetap dilakukan karena memiliki dasar 

ketentuannya yaitu Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit, juga diatur di dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk 

menuntut ganti kerugian terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau 

penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau 

kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

untuk mendalami pengetahuan dalam Hukum Kesehatan dengan judul 

“Tanggung Jawab Dokter Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti 

adalah: 

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan 

medis di rumah sakit? 

2. Bagaimanakah hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam 

pelayanan medis? 

3. Bagaimanakah tanggung jawab dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit? 
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C. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada tanggung jawab dokter dalam 

pelayaan medis di rumah sakit berdasarkan aspek hukum keperdataan khususnya 

Hukum Kesehatan. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan memahami hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam 

pelayanan medis. 

2. Mengetahui dan memahami hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit 

dalam pelayanan medis. 

3. Mengetahui dan memahami tanggung jawab dokter dalam pelayanan medis di 

rumah sakit. 

E. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis, ialah: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum 

kesehatan, yang permasalahannya selalu mengalami perkembangan seiring 

dengan perkembangan ilmu kedokteran. 

b. Diharapkan hasil dari tulisan ini dapat menghubungkan antara kepentingan 

hukum dan kepentingan pelayanan medis mencapai keseimbangan 

kepentingan dokter, pasien dan rumah sakit. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis 

khususnya mengenai Hukum Kesehatan; 

b. Bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa 

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tanggung Jawab  

1. Pengertian Tangung Jawab Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah 

kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah 

suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan 

kepadanya
7

Menurut ilmu hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas 

konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika 

atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.
8

 Selanjutnya menurut Titik 

Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang 

menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain 

sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk 

memberi pertanggungjawabannya.
9
 

Menurut Hukum Perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, 

yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal dengan 

                                                           
7
 Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 2005) 

8
 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hlm.13 
9
 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2010), hlm 48. 
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pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on 

fault)tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick liabiliy).
10

 Prinsip 

dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa 

seseorang harus bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan karena 

merugikan orang lain. Sebaliknya, prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa 

konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung 

bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. 

 

2. TeoriTanggungJawabHukum 

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan 

melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :
11

 

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan 

sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan 

sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa 

yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.  

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena 

kelalaian (negligence tort lilability),didasarkan pada konsep kesalahan 

(concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah 

bercampur baur (interminglend). 

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik 

                                                           
10

Ibid. hlm. 49. 
11

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2010) hlm. 534. 
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secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya 

tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. 

3. Tanggung Jawab Dokter 

a. Tanggung Jawab Etik  

Peraturan yang mengatur tanggungjawab etik dari seorang dokter adalah kode etik 

kedokteran dan sumpah dokter. Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan 

mempertimbangkan Internasional Code of Medical Ethic dengan landasan idiil 

Pancasila dan landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945. Kode Etik 

Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KODEKI ini mengatur 

hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, 

hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan 

kewajiban dokter terhadap diri sendiri. 

Pelanggaran terhadap butir-butir KODEKI merupakan pelanggaran etik semata-

mata dan ada pula yang merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran 

hukum. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya 

pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran.  

Pelanggaran etik dapat dibedakan menjadi : 

1. Pelanggaran etik murni, yaitu terdiri dari: 

a. Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga 

sejawat dokter dan dokter gigi. 

b. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya. 

c. Memuji diri sendiri di depan pasien. 
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d. Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran yang berkesinambungan. 

e. Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.  

2. Pelanggaran eticolegal, yaitu terdiri : 

a. Pelayanan kedokteran di bawah standar. 

b. Menerbitkan surat keterangan palsu. 

c. Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter. 

d. Abortus provokatus. 

e. Pelecehan seksual. 

 

b. Tanggung Jawab Disiplin 

Di dalam praktik kedokteran, pelanggaran disiplin profesi adalah pelangaran 

terhadap standar profesi kedokteran. Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat 

dengan profesionalisme seorang dokter. Hal ini terkait dengan : 

1. Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi  

Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang dokter harus mempunyai derajat 

pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya dengan dasar 

ilmu yang diperoleh semasa pendidikan di Fakultas Kedokteran maupun 

spesialisasi dan pengalamannya untuk menolong penderita. 

 

2. Derajat 

Derajat risiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya, sehingga efek 

samping dari pengobatan diusahakan seminimal mungkin. Disamping itu harus 

diberitahukan terhadap pasien atau keluarganya, sehingga pasien dapat 

memilih alternatif dari perawatan terhadap dirinya. 
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3. Peralatan perawatan 

Pemeriksaan dengan menggunakan peralatan perawatan dilakukan apabila dari 

hasil pemeriksaan luar kurang didapatkan hasil yang akurat sehingga 

diperlukan pemeriksaan menggunakan bantuan alat. Hal ini harus dijelaskan 

alasannya kepada pasien, karena bagaimanapun, menggunakan alat untuk 

menunjang pemmeriksaan pasien akan menambah biaya yang 

dikeluarkannya.Terutama bila pasien tersebut ternyata dari golongan ekonomi 

lemah.
12

 

 

c. Tanggung Jawab Hukum 

Tanggung jawab dokter adalah suatu keterikatan dokter terhadap ketentuan-

ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Sebagai subjek hukum wajar 

apabila dalam melakukan pelayanan kesehatan, dokter terikat dan harus 

bertanggung jawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan 

kedudukan hukumnya sebagai pengemban hak dan kewajiban. Jadi, tanggung 

jawab mengandung makna keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala 

sesuatu akibat perbuatannya. 

Pengertian tanggung jawab tersebut di atas harus memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Kecakapan 

Cakap menurut hukum mencakup orang dan badan hukum. Seseorang 

dikatakan cakap pada dasarnya karena orang tersebut sudah dewasa serta sehat 

                                                           
12

https://core.ac.uk, diakses pada  tanggal 22 Nonember 2016, pukul 20.23 WIB 

https://core.ac.uk/
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pikirannya. Sebuah badan hukum dikatakan cakap apabila tidak dinyatakan 

dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan. 

b. Beban kewajiban 

Unsur kewajiban mengadung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh 

tidak dilaksanakan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan. 

c. Perbuatan 

Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilaksanakan. 

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur di atas maka dapat dinyatakan bahwa 

tanggung jawab adalah keadaan cakap menurut hukum baik orang atau badan 

hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang 

dilaksanakan.
13

 

1. Pertanggungjawaban Administrasi 

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, 

menyebutkan tentang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 

(MKDKI) yang menerima pengaduan dan berwenang memeriksa dan 

memutuskan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter karena melanggar 

penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menerapkan sanksi. Apabila ternyata 

didapati pelanggaran disiplin kedokteran, maka MKDKI meneruskan 

pengaduan pada organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), maka IDI lah 

yang akan melakukan penindakan terhadap dokter tersebut. 

Sanksi administrasi tersebut dapat berupa : 

a. Pemberian peringatan tertulis. 

                                                           
13

 Nusye KI Jayanti, Penyelesain Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran, (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, 2002) hlm 22. 
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b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin. 

c. Praktek untuk sementara.Pencabutan izin praktik secara tetap. 

d. Diwajibkan mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan 

kedokteran. 

 

2. Tanggung Jawab Perdata 

Berdasarkan hukum perdata yang menyangkut gugatan seorang pasien terhadap 

dokter yang menanganinya hampir semuanya, kalau tidak dapat dikatakan 

semuanya, adalah menyangkut tuntutan ganti rugi. Dengan demikian apabila 

seorang dokter terbukti telah melakukan wanprestasi atau perbuatan yang 

melanggar hukum, maka bisa dituntut membayar ganti kerugian. 

 

Pasien yang merasa dirugikan oleh pelayanan yang diberikan oleh dokter atau 

Rumah Sakit, dapat mengajukan gugatan kepada dokter dan Rumah Sakit. 

Jenis gugatan ini antara lain :
14

 

a. Personal Liability 

Personal Liability adalah tanggung jawab yang melekat pada individu  

seseorang artinya siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab. 

b. Strict Liability 

Strict liability adalah tanggung jawab yang sering disebut sebagai tanggung 

jawab tanpa kesalahan (liability without fault). Mengingat seseorang harus 

bertanggung jawab meskipun tidak melakaukan kesalahan apa-apa baik 

yang bersifat sengaja (intentional), kecanggungan (tactlesssness), ataupun 

kelalaian (neglience). 

                                                           
14

Endang W Yustina, MengnalHukum Rumah Sakit, (Bandung: Keni Media, 2012), hlm 

8 
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c. Rep Ipso Liquitor Liability 

Tanggung jawab ini hampir sama dengan strict liabilityakan tetapi 

tanggung jawab yang diakibatkan perbuatan melebihi wewenang atau 

dengan kata lain perbuatan lancang. 

d. Respondet Liability 

Respondet Liability adalah tanggung jawab renteng.  

e. Vicarious Liability 

Vicarious Liability adalah tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan 

yang dibuat oleh bawahannya (subordinate). Doktrin vicarious liability ini 

sejalan dengan pasal 1367 yang berbuyi “seseorang tidak hanya 

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan 

orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang 

yang dibawah pengawasannya”. 

 

3. Tanggung Jawab Pidana 

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya ajaran mengenai kesalahan 

(schuld),baik yang berupa kesengajaan (Opzet, dolus) maupun 

kelalaian/kealpaan (culpa). Kesengajaan yang sering disebut criminal 

malpratice, contohnya antara lain adalah melakukan abortus tanpa indikasi 

medik dan euthanasia. Pelanggaran yang dilakukan dokter sesuai tolak ukur 

kelalaian berat atau culpa (grove schuld, gross negligence). 
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Ketentuan yang mengatur pelanggaran pidana dalam bentuk kelalaian 

ditemukan dalam hal :
15

 

1. Terjadi kelalaian/kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain (pasal 

359 KUHP). 

2. Terjadi kelalaian/kealpaan yang menyebabkan orang lain luka berat sakit 

(Pasal 360 KUHP). 

3. Dalam hal tindakan dilakukan oleh dokter dalam menjalankan suatu jabatan 

atau pencaharian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan ia dapat 

dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dan hakim dapat 

memerintahkan supaya putusannya diumumkan (Pasal 361 KUHP). 

 

B. Transaksi Terapeutik 

1. Pengertian PerjanjianDasar Berlakunya Transaksi Terapeutik 

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian 

didefinisikan sebagai:  

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang 

mempunyai akibat hukum. Para pihak akan terikat dalam suatu hubungan hukum 

dan memperoleh seperangkat hak dan kewajiban di dalamnya.
16

 Subjek 

perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan 

                                                           
15

Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 217-218 
16

Dadang Sukandar, Membuat SuratPerjanjian, (Yogyakarta: ANDI, 2011) hlm 8 
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badan hukum. Subjek perjanjian harus wewenang melakukan perbuatan hukum 

seperti diatur dalam undang-undang.  

Untuk mengetahui suatu perbuatan merupakan perjanjian atau bukan, maka perlu 

mengetahui unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur dari perjanjian tersebut ialah, 

sebagai berikut: 

a. Kata sepakat dari duapihak atau lebih. 

b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak. 

c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum. 

d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain 

atau timbal balik. 

e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.
17

 

 

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Terapeutik 

Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari asas-asas yang mengikutinya yang 

harus dijalankan oleh para pihak untuk menciptakan kepastian hukum.Didalam 

perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut hukum perdata yaitu: 

a. Asas kebebasan berkontrak  

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral dan 

mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak 

di dalam hukum kontrak, tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata,yang berbunyi : 

                                                           
17

Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 

Kenotariatan,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011),hlm 5 
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“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya.” 

b. Asas konsesualisme 

Asas konsesualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) 

KUHPerdata “kesepakatan” dimana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir 

cukup dengan adanya kata sepakat. Disini yang ditekankan adalah adanya 

persesuaian kehendak (meeting of mind) sebagai inti dari hukum kontrak. Asas 

konsesualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian.  

 

c. Asas Daya Mengikat Kontrak (Pacta Sunt Servanda) 

Asas kepastian hukum disebut juga dengan asas pacta sunt servanda 

merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt 

servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati 

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai layaknya sebuah 

undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi 

kontrak yang dibuat para pihak. Asas pacta sunt servanda sebagaimana pada 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 

 

d. Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang 

berbunyi:“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini 

merupakan asas bahwa para pihak, yaitu debitur dan kreditur harus 

melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang 

teguh maupun kemampuan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi 

menjadi dua macam yakni, itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad 
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yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata 

dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan 

keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut 

norma-norma objektif.
18

 

 

3.  Syarat Sahnya Perjanjian Transaksi Terapeutik 

Menurut Pasal1320 KUHPerdata untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat 

syarat: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. 

c. Mengenai suatu hal tertentu. 

d. Suatu sebab yang halal.  

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-

orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir 

dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri atau 

obejeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.
19

 

4.  Transaksi Terapeutik 

Istilah terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai 

pengobatan. Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan 

hukum antara tenaga kesehatan dengan pasien dalam pelayanan medis secara 

                                                           
18

Agus Yudha Hernoko,Hukum Perjanjian Asas roposionalitas dalam Kontrak Komersial 

,(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 108-134 
19

 Dadang Sukandar, 2011. Op.Cit., hlm.13. 
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profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan 

tertentui bidang kesehatan. 

Transaksi terapeutik adalah perjanjian (Verbintenis) untuk mencari atau 

menentukan terapi yang paling tepat bagi pasienoleh dokter dan tenaga kesehatan. 

Transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter (tenaga 

kesehatan) dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional, didasarkan 

kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang 

kesehatan. 

Didasarkan mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam 

keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 111/PB/A.4/02/2013 

Tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di 

Indonesia, maka yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah hubungan 

antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya 

(konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan, dan 

kekhawatiran makhluk insani. Transaksi terapeutik merupakan hubungan antara 

dua subjek hukum yang saling mengikat diri didasarkan sikap saling percaya. 

Perjanjian Terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik yang merupakan 

kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan. Kontrakatau Perjanjian 

terapeutik merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh dokter dan tenaga 

kesehatan untuk menyembuhkan pasien (inspaningsverbintenis). Perjanjian 

Terapeutik tersebut disamakan inspaningsverbintenis karena dalam kontrak ini 
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dokter dan tenaga kesehatan hanya berusaha untuk menyembuhkan pasien dan 

upaya yang dilakukan belum tentu berhasil.
20

 

C. Tinjauan Dokter 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokter adalah lulusan 

pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Pasal 1 

angka (11) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

menjelaskan definisi dokter adalah suatu pekerjaan yang dilakukan berdasarkan 

suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang 

dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dokter adalah orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan 

keterampilan melalui pendidikan di bidang kedokteran yang memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
21

 

Seorang dokter harus memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam 

pelaksanaan profesinya termasuk didalamnyatentang pemahaman hak-hak dan 

kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai dokter.  

Kewajiban hukum yang utama dari seorang dokter berdasarkan Pasal 51 Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjadi 4 hal yang 

terdiri dari: 

1. Kewajiban melakukan diagnosis penyakit. 

2. Kewajiban mengobati penyakit. 

                                                           
20

 Cecep Triwibowo, Etika & Hukum Kesehatan, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), Hlm 

62-63. 
21

Veronika komalawati, Peranan Informed Contsent Dalam Transaksi Trapautik , 

(Bandung: Cipta Aditya Bakti,2002), hlm 17. 



22 
 

3. Kewajibanmemberikan informasi yang cukup kepada pasien dalam bahasa 

yang dimengerti oleh pasien, baik diminta atau tidak. 

4. Kewajibanuntuk mendapatkan persetujuan pasien terhadap tindakan medik 

yang akan dilakukan oeh dokter setelahdokter memberikan informasi yang 

cukup dan dimengerti oleh pasien. 

Kewajiban dokter juga diatur di dalam keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter 

Indonesia Nomor : 111/PB/A.4/02/2013 tentang Berlakunya Kode Etik 

Kedokteran Indonesia bagi Para Dokter diIndonesia yaitu:
22

 

a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati profesinya dan 

mengamalkan sumpah dokter. 

b. Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang 

tertinggi. 

c. Dalam melakuakn pekerjaan kedokteran, seorang dokter tidak boleh 

dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi. 

d. Tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin akan melemahkan daya tahan 

makhluk insani, baik jasmani maupun rohani hanya diberikan untuk 

keuntungan penderita. 

e. Seorang dokter harus senantiasa berhati-hatidalam mengumumkan dan 

menetapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji 

kebenarannya. 

f. Seorang dokter hanya memberikan keterangan attau pendapat yang dapat 

dibuktikan kebenarannya. 
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g. Dalam melakukan pekerjaan, seorang dokter harus mengutamakan atau 

mendahukukan kepentingan masyarakat dan memperhatikan pelayanan yang 

menyeluruh, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang 

sebenarnya. 

h. Setiap dokter dalam bekerja  ama dengan pejabat di bidang kesehatan dan 

bidang lainnya serta masyarakat harus memelihara saling pengertian sebaik-

baik. 

i. Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etikyaitu setiap perbuatan 

yang bersifat memuji diri sendiri, secara sendiri atau bersama-sama 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan kodokteran dalam segala bentuk 

tanpa kebebasan profesi, menerima, imbalan selain dari pada yang layak sesuai 

dengan jasanya kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan kehendak 

pribadi. 

D.  Tinjauan Pelayanan Medis  

Pelayanan medis adalah pelayan kesehatan yang tujuan utamanya untuk 

mengobati (kuratif) penyakit dan memulihkan (rehabilitatif) kesehatan, serta 

sasaran utamanya adalah perseorangan. Istilah lain dari pelayanan medis adalah 

pelayanan kedokteran, karena itu pelayanan medis mencakup semua upaya dan 

kegiatan berupa pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), peningkatan 

(promotif), dan pemulihan (rehabilitatif) kesehatan, yang didasarkan atas dasar 

hubungan pelayanan medis. 
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Pelayanan medis mempunyai dua pengertian yaitu :
23

 

1. Medical services/health service/pelayanan medik/pelayanan kesehatan, 

mengandung arti sebagai pelayanan yang diberikan oleh sarana pelayanan medis. 

Medical services ini meliputi dua kelompok kegiatan pelayanan yaitu : 

a. Kegiatan asuhan medis (medical care), yang merupakan tindakan medis yang 

dilakukan oleh dokter kepada pasien dalam rangka melakukan upaya 

kesehatan. 

b. Kegiatan yang bukan asuhan medis (non medical care), yang merupakan 

kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan asuhan medis termasuk 

pelayanan informasi, kenyamanan, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. 

2. Medical care/asuhan medis, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh profesional 

medis yang dimulai dari anamnesa (tanya jawab), diagnosa, sampai terapi, 

termasuk membuat rekam medis, membuat surat keterangan medis, membuat 

persetujuan medis, memberi informasi medis dan lain-lain. Dimana kegiatan 

tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan tenaga medis. 

Pelayanan medis yang ada di rumah sakit terdiri dari banyak pelayanan antara 

lain:
24

 

a. Pelayanan medis umum terdiri dari pelayanan medis dasar, pelayanan medis 

gigi mulut dan pelayanan kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana. 
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b. Pelayanan gawat darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 

(dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan 

melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi 

dan stabilisasi sesuai dengan standar. 

c. Pelayanan spesialis dasar terdiri dari pelayanan penyakit dalam, kesehatan 

anak, bedah, obsteri dan ginekologi. Pelayanan spesialis penunjang medik 

terdiri dari pelayanan anesteilogi, radiologi, rehabilitasi medis, patologi klinik 

dan patologi anatomi. 

d. Pelayanan medis spesialis lain sekurang-kurangnya terdiri dari pelayanan mata, 

telinga hidung tenggorakan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit, dan 

kelamin, kedokteran jiwa, paru. Orthopedic, urologi, bedah syaraf, bedah 

plastik, dan kedokteranforensic. 

e. Pelayanan medis spesialis gigi dan mulut terdiri dari pelayanan bedah mulut, 

konservasi/endodonsi, periodonti, orthodonti, prosthodonti, pedodonsi dan 

penyakit mulut. Pelayanan keperawatan dan kebidanan terdiri dari pelayanan 

asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. 

f. Pelayanan medik sub-spesialis terdiri dari sub-spesialis bedah, penyakit dalam, 

kesehatan anak, obsteri dan ginekologi, mata, telinga, hidung tenggorokan, 

syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, jiwa, paru, orthopedic 

dan gigi mulut. 

g. Pelayanan penunjang klinik terdiri dari perawatan intensif, pelayanan darah, 

gizi, farmasi, sterilisasi instrument dan rekam medis. 

h. Pelayanan penunjang non-klinik terdiri dari pelayanan laundry/linen, jasa 

boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, 
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Ambulance, komunikasi, pemulasaran jenazah, pemadam keabakaran, 

pengeloalaan gas medis dan penampungan air bersih.
25

 

E. Tinjauan Rumah Sakit 

Rumah Sakit adalah salah satu jenis sarana pelayanan kesehatan, yang tugas 

utamanya melayani kesehatan perorangan di samping tugas pelayanan lainnya. 

pengertian Rumah Sakit dirumuskanpada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 44 

Tahun 2009 tentang Rumah sakit bahwa: “Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawatjalan, dan gawat darurat’’.
26

 

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor44 tahun 2009, rumah sakit dapat 

dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Berdasarkan jenis 

pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum 

dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum yaitu rumah sakit yang memberikan 

pelayanan kesehatan pada semua jenis bidang dan jenis penyakit. Rumah sakit 

khusus yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang 

atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, 

jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.  

Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit 

publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang 

dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat 

nirlaba yaitu Badan Layanan Umum (BLU). Pengertian atau definisi BLU diatur 
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dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

yaitu “Badan Layanan Umum adalah instansi di Iingkungan Pemerintah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktivitas". Hal ini berarti rumah sakit publik tidak bertujuan untuk mencari 

Iaba atau keuntungan.  

Rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan 

tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Rumah sakit swasta 

adalah rumah sakit yang didirikan oleh pihak swasta atau non-pemerintah, yaitu 

beberapa orang (persoon) sepakat untuk mendirikan badan hukum (rechtpersoon) 

dan badan hukum lni melakukan kegiatan dalam bidang pendirian dalam 

menjalankan rumah sakit. Selain didirikan oleh persoon, sering juga terdapat 

rumah sakit yang didirikan oleh kelompok-kelompok, seperti kelompok agama. 

Adapun bentuk badan hukum rumah sakit yang didirikan oleh pihak swasta ini 

lazimnya digunakan oleh yayasan (stichting). 

Rumah Sakit Umum Pemerintah adalah rumah sakit umum milik pemerintah baik 

pusat, daerah, Departemen Pertahanan dan Keamanan maupun Badan Usaha 

Milik Negara. Rumah sakit umum daérah adalah rumah sakit umum milik 

pemerintah provinsi, kabupaten atau kota yang berlokasi di daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota.  

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 24 menyatakan bahwa dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, 
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rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas 

dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Klasifikasi rumah sakit umum terdiri atas 

rumah sakit umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas 

C, rumah sakit umum kelas D. Klasifikasi rumah sakit khusus terdiri atas rumah 

sakit umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C.  

Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit mengatur klasifikasi rumah sakit secara 

lebih detail berdasarkan pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, sarana 

prasarana dan administrasi manajemen.
27

 

a. Rumah Sakit Umum Kelas A  

Rumah sakit umum kelas A harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 5 

(lima) pelayanan spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) pelayanan medik 

spesialis lain dan 13 (tiga belas) pelayanan medik sub-spesialis. 

 

b. Rumah sakit umum kelas B 

Rumah sakit umum kelas B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 4 

(empat) pelayanan spesialis penunjang medik, 8 (delapan) pelayanan medik 

spesialis lainnya dan 2 (dua) pelayanan sub-spesialis dasar. Kriteria, fasilitas 

dan kemampuan rumah sakit umumkelas B meliputi pelayanan medik umum, 

pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis 

penunjang medik, pelayanan medik spesialis sains, pelayanan medik gigi 
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mulut, pelayanan medik sub-spesialis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, 

pelayanan penunjang klinik dan pelayanan non-klinik. 

 

c. Rumah Sakit Umum kelas C 

Rumah sakit umum kelas C harus mepunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan medis paling sedikit 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik. 

Kriteria, fasilitas dan kemapuan rumah sakit umum kelas C meliputi pelayanan 

medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, 

pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesialis gigimulut, 

pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinikdan 

pelayanan penunjang non-klinik. 

 

d. Rumah Sakit Umum kelas D 

Rumah sakit umum kelas Dharus mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan medik paling sedikit dua pelayanan medik spesialis dasar. Kreteria, 

fasilitas dan kemampuan rumah sakit umum kelas D meliputi pelayanan medik 

umum,pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan 

keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik dan penunjang non-

klinik. 
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KERANGKA PIKIR 

Guna memperjelas pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir 

seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Keterangan: 

Dokter adalah tenaga medis yang memberikan pelayanan medis terhadap pasien 

guna membantu dalam pengobatan. Agar dapat pelayanan medis yang maksimal 

pasien melakukan pengobatan di rumah sakit, di dalam pelayanan medis tersebut 

pasien akan ditangani oleh dokter kemudian setelah terjadi interaksi tanya jawab 

antara dokter dan pasien maka akan muncul transaksi terapeutik sebagai dasar 

hubungan hukum para pihak. Setelah diketahui terdapat hubungan hukum antara 

para pihak berdasarkan transaksi terapeutik, para pihak akan dibebani oleh hak 

dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dokter dalam tugasnya melakukan pelayanan 

medis memiliki tanggung jawab yang melekat baik secata etika, disiplin keilmuan, 

dan hukum.  

Dokter 

Rumah Sakit Pasien 

 

Tanggu jawab Dokter 

(Pelayanan Medis) 

 

 Etik Disiplin  Hukum 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika 

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara 

sistematis, metodologis, dan konsiten. Penelitian sangat diperlukan untuk 

memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai 

dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan 

kebenarannya
28

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian normatif. Penelitian normatif atau metode penelitian hukum 

kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.
29

 Penelitian ini 

akan mengkaji tentang Tanggung Jawab Dokter Dalam Pelayanan Medis Di 

Rumah Sakit dengan melihat norma, peraturan perundang-undangan dan literatur 

yang terkait dengan tanggung jawab dokter dalam pelayanan medis di rumah 

sakit. 
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B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan 

pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe 

deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, 

rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-

undang, peraturan daerah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.
30

Untuk itu, 

penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, dan sistematis 

mengenai Tanggung Jawab Dokter Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit yang 

didasari pada peraturan perundang-undangan yang terkait. 

 C. Pendekatan Masalah 

Dalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, macam-macam 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah : 
31

 

1. Pendekatan Undang-Undang (statute appoach). 

2. Pendekatan Konseptual (conceptual appoach). 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan pada pendekatan undang-

undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi.
32
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D. Sumber Data  

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.
33

 

Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas 

skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang 

terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari perundang-

undangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer meliputi: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 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. Permenkes RI No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan    

Tindakan Kedokteran. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan baku primer dan dapat membantu seperti literatur dan norma-norma 

hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.  
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan 

menggunakan cara studi kepustakaan (liberary research). Studi kepustakaan 

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk 

memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan  mengutip dari 

berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-bukudan bahan tulisan 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

F.Metode Pengolahan Data 

Data yang diperoleh baik hasil studi pustaka selanjutnya diolah dengan 

menggunakan metode:
34

 

a. Pemeriksaan data (editing), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih 

terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan. 

b. Rekontruksi data, (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan, logis, sehingga mudah dipahamin dan diinterprestasikan. 

c. Sistematis data (sistematizing), yaitumelakukan penyusunan dan penempatan 

data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan 

pembahasan. 

G. Analisis Data 

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, 

yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan 

uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga 
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diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang 

dibahas. 

 



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis yaitu 

berdasarkan transaksi terapetik, dimana pasien memberikan persetujuan 

tindakan medis (informed consent) pada dokter di rumah sakit dan dokter 

dalam pelayanan medis di rumah sakit guna memenuhi transaksi terapetik  

dokter melakukan usaha maksimal (inspanning verbintenis) pada pasien. 

Hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien merupakan hubungan 

Penyedia jasa dan konsumen. 

2. Hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam pelyanan medis yaitu 

berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 

dimana rumah sakit dapat mempekerjakan dokter sebagai karyawan 

(employee) atau tenaga medis tidak tetap atau konsultan bisa juga disebut juga 

mitra. 

3. Tanggung jawab dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit yaitu dokter 

bertanggung jawab sesuai dengan pelanggarannya, dimana jika dokter 

melakukan pelanggaran etik maka diadili dan diberi sanksi di Majelis 

Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Tetapi jika dokter melakukan 

pelanggaran disiplin maka akan diadili dan diberi sanksi di Mahkamah 

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Meskipun dokter 
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sudah diadili dan diberi sanksi oleh lembaga peradilan profesi, pasien atau 

keluarga pasien yang merasa dirugikan tetap dapat mengajukan gugatan 

perdata guan mendapatkan ganti kerugian dan tuntutan pidana terhadap 

dokter yang melakukan pelanggaran agar diberikan sanksi pidana sesuai 

kesalahannya. 

 

B. SARAN 

1. Dokter melaksanakan informed consent dengan baik dan jelas. Menggunakan 

bahasa yang dimengerti oleh pasien, sehingga pasien mengerti manfaat dari 

tindakan dokter dalam pelayanan medis serta akibat negatif jika tindakan 

pelayanan medis dokter di rumah sakit gagal tidak mendapatkan hasil yang 

diinginkan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan pasien telah siap akan akibat 

dari tindakan dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit. 

2. Rumah Sakit perlu mensosialisasikan peradilan profesi kedokteran sebagai 

lembaga yang berwenang berkompeten untuk melaksanakan peradilan 

pertanggungjawaban dokter atas dugaan pelanggaran atau kelalaian yang 

dilakukan dokter. Berdasarkan hal tersebut diharapkan pasien mengerti badan 

penyelesaian dugaan pelanggaran di bidang profesi kedokteran sehingga tidak 

selalu diselesaikan melalui jalur litigasi. 

 

 



 
 

 

Daftar Pustaka 

A. Buku-buku 

Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia  

Budiono, Herlien, 2011, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di 

Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Daldiono, 2007, Dokter Bijak dan Pasien Pintar, Jakarta:Bhuana Ilmu Populer. 

Hernoko, Yudya Agus, 2010, Hukum Perjanjian Asas roposionalitas dalam 

Kontrak Komersil , Jakarta: Kencana. 

Helmi, dan Ari Yunanto, 2010, Hukum Pidana Malpraktek Medik, 

Yogyakart:ANDI.  

Isfandyarie, Anny, 2006, Tanggungb Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku 

1, Jakarta: Prestasi Jakarta. 

 Komalawati, Veronika, 2002, Peranan Informed Contsent Dalam Transaksi 

Terapeutik, Bandung: Cipta Aditya Bakti. 

Muhammad, Abdulkadir, 2010, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra 

Aditya  Bakti. 

Marzuki, Peter Mahmud, 2008,Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada 

Group.  

Notoatmojo, Soekidjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta. 

Siswati, Sri, 2013, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rajawali Pers. 

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: 

Rajawali Pers. 

Supriadi, Wila Cahandrawila, 2001, Hukum Kedokteran, Bandung: Mandar Maju. 

Sukandar, Dadang, 2011, Membuat Surat Perjanjian, Yogyakarta: ANDI. 



 
 

Triwulan, Titik, dan Shinta Fenrian , 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, 

Jakarta: Prestasi Pustaka. 

Triwibowo, Cecep, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Nuha 

Medika 

Yustina W Endang, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Bandung: Keni Media. 

Subekti Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Utama, Ingrid danAgus Budianto, Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam 

Perspektif Perlindungan Pasien, Bandung: Karya Putra Darwati. 

B. Peraturan Perundang-undangan 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

Peraturan Menteri KesehatanNomor290/Menkes/Per/III/2008 tentang

 Persetujuan    Tindakan Kedokteran. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin

 Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 

 

 

 



 
 

C. Website 

https://core.ac.uk 

www.repository.usu.ac.id 

 

 

 

https://core.ac.uk/
http://www.repository.usu.ac.id/

