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ABSTRAK 

 

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLUASAN TINDAKAN 

KEDOKTERAN 

 

Oleh: 

FRANS MANUEL P. 

 
Transaksi teraupetik merupakan perjanjian antara dokter dengan pasien yang 

memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan pelayanan 

kesehatan berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki dokter tersebut. 

Salah satu bentuk metode dan terapi penyembuhan medis adalah dilakukannya 

perluasan tindakan kedokteran. Perluasan tindakan kedokteran merupakan 

pembedahan medis yang dilakukan dokter dalam keadaan darurat akibat risiko 

dan komplikasi atau keadaan tak terduga lainnya yang dialami oleh pasien baik 

yang terindikasi pada diagnosa maupun yang tidak terindikasi pada saat diagnosa. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai alasan hukum perluasan 

tindakan kedokteran, dasar hukum dan akibat hukum dilakukannya perluasan 

tindakan kedokteran.  

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam 

penelitian ini adalah normatif yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

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

sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan hukum dilakukannya perluasan 

tindakan kedokteran untuk menyelamatkan jiwa pasien, meminimalisir 

pembedahan medis berkali-kali dan perluasan berdasarkan prinsip kemanusiaan, 

sosiologi kesehatan dan hukum kesehatan berdasakan pada dua kondisi yaitu 

pertama adalah adanya indikasi kemungkinan dilakukannya perluasan tindakan 

kedokteran yang ditemukan pada saat anamnesis dan diagnosa, kedua adalah 

perluasan tindakan kedokteran yang baru terindikasi pada saat pembedahan medis 

dilakukan. Dasar hukum perluasan tindakan kedokteran adalah berdasarkan pada 

Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 

tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Adapun akibat hukum yang 

ditimbulkan pada perluasan tindakan kedokteran ini adalah dokter harus 

bertanggung jawab atas semua tindakan medis yang dilakukannya berdasarkan 

standar profesi dan standar prosedural operasional pelayanan kesehatan dan  

pasien menerima konsekuensi atas semua tindakan medis yang akan dilakukan 

dokter kepada dirinya berdasarkan informed consent dan informasi mengenai 

perluasan tindakan kedokteran tersebut.  

 

Kata Kunci: Perluasan Tindakan Kedokteran, Informed Consent, Tindakan 

Medis  



 

 

 

ABSTRACT 

 

LEGAL ANALYSIS OF MEDICAL MEASURES EXPANSION 

 

Written by: 

FRANS MANUEL P. 

 

 

Therapeutic transactions is an agreement between a doctor and a patient authorizing a 

physician to perform a health service activity based on the skill and skill of the 

physician. One form of medical therapy and healing methods is the extension of 

medical action. The extension of medical action is medical surgery performed by a 

physician in an emergency due to the risks and complications or other unforeseen 

circumstances experienced by the patient whether indicated on diagnosis or not 

indicated at the time of diagnosis. This study aims to analyze the legal reasons for the 

extension of medical action, legal basis and legal consequences of the extent of 

medical action. 

 

The type of research used in this research is normative legal research with descriptive 

research type. The type of problem approach in this study is normative juridical. The 

data used in this research is secondary data consisting of primary law material, 

secondary law material and tertiary law material which then analyzed qualitatively. 

 

The results of the study showed that the legal reason for the extension of the medical 

act to save the patient's life was in particular on two conditions: first there was an 

indication of the possibility of extending the medical action found during the history 

and diagnosis, the second being the extension of the newly indicated medical action 

at the time of medical surgery. The legal basis for the extension of medical action is 

based on Article 11 and Article 12 of the Minister of Health Regulation Number 290 

Year 2008 regarding Approval of Medical Measures. As a result of the law resulting 

in the extension of this medical act, the physician shall be responsible for all medical 

actions carried out according to professional standards and procedural standards of 

operational health services and the patient receives consequences on all medical 

actions that the doctor will undertake upon him based on informed consent and 

information regarding the extension of the medical act. 

 

Keywords: Expansion of Medical Measures, Informed Consent, Medical 

Measures 
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“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai 

kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan 

rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh 

harapan”. 

(Injil Yeremia 29:11) 

 

“Ketika kesuksean, kekayaan dan jabatan hadir melimpah dalam diri kita, sepatutnya 

diri kita terus menunduk merendahkan hati dan merasa kecil kepada Tuhan atas apa 

yang boleh kita terima” 

(Anonim) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang   

Pemberian pelayanan kesehatan merupakan salah satu tugas dan fungsi pokok 

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik dokter dan perawat dalam sebuah 

rumah sakit. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau yang diwujudkan dengan 

pengetahuan, keterampilan serta perilaku, etik dan moral dari setiap tenaga 

kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan diawali dengan adanya peristiwa 

hukum berupa interaksi antara dokter dan pasien dalam pemberian pelayanan 

kesehatan. Interaksi antara dokter dan pasien pada pemberian pelayanan kesehatan  

menimbulkan adanya  hubungan hukum dokter dan pasien yang melahirkan hak 

dan kewajiban bagi masing-masing pihak.
1
  

Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan mulanya 

digambarkan dengan pola yang dikenal dengan vertikal paternalistik
2
 yang 

bertolak pada prinsip “father knows the best” yang melahirkan hubungan yang 

                                                           

1
R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Cet. VII Sinar Grafika, 2005), hlm. 269. 

2
Prinsip vertikal paternalistik adalah prinsip lama dalam dunia kesehatan dimana dokter 

dianggap sebagai sosok yang superior yang mampu untuk menyelesaikan keluhan bahkan penyakit 

yang dialami oleh pasien berdasarkan prinsip “father knows the best” atau sering dikenal dengan 

prinsip bapak yang mengetahui apa yang terbaik bagi anaknya, dikutip pada Tesis dr. H. Tunanto, 

S.H. dengan judul “Pertanggung Jawaban Dokter Dalam Transaksi Teraupetik”, hlm. 15. 



2 

 

bersifat paternalistik.
3
 Prinsip “father knows best” dipahami bahwa seorang 

pasien menyerahkan penyembuhannya secara penuh kepada dokter yang dianggap 

mengetahui yang terbaik bagi si penderita dan dokter dianggap sebagai bapak 

yang mengetahui segala keluhan dan rencana penyembuhannya.
4
 Dokter selaku 

subyek dalam prinsip father knows the best akan mengupayakan dengan maksimal 

untuk mengatasi keluhan dari pasien tersebut. Akan tetapi, pada praktik-praktik 

kedokteran yang berkembang saat ini, hubungan hukum vertikal paternalistik 

sudah tidak tepat dijadikan sebagai prinsip dalam pelayanan kesehatan, hal itu 

disebabkan karena pasien tidak mendapatkan kesempatan/haknya untuk 

menentukan tindakan atau pengobatan lain yang dapat dilakukan untuk 

penyembuhan pasien tersebut. Oleh karena alasan itu, seiring berjalan waktu maka 

berkembanglah prinsip hubungan horizontal kontraktual.
5
  

Hubungan hukum berdasarkan prinsip horizontal kontraktual dimaknai bahwa  

dokter selaku pemberi jasa pelayanan kesehatan memiliki kedudukan yang sama 

dengan pasien selaku  pihak yang memohon jasa pelayanan kesehatan. Kedudukan 

yang sama diartikan bahwa dokter dan pasien tidak ada yang menjadi superior 

dalam pelayanan kesehatan, masing-masing mempunyai peran, hak serta 

kewajibannya.  Sesuai dengan hal itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa 

hubungan antara dokter dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum 

keperdataan, dimana pasien datang kepada dokter untuk disembuhkan 

                                                           

3
Mustajab, Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan 

Kesehatan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013, hlm 17. 
4
Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Dalam Mana 

Dokter Sebagai Salah Satu Pihak), (Bandung: PT. Citra Aditya, 1998), hlm. 62. 
5
Diambil dari dari Tesis dr. H. Tunanto, S.H. dengan judul “Pertanggung Jawaban Dokter 

Dalam Transaksi Teraupetik”, hlm. 12. 
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penyakitnya dan dokter berjanji akan berusaha mengobati atau menyembuhkan 

penyakit pasien tersebut. Hubungan inilah yang digambarkan dokter dan pasien 

dalam kedudukan yang sama.
6
 

Dasar hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan adalah transaksi teraupetik.  

Transaksi teraupetik diartikan sebagai hubungan antara dokter dan pasien dalam 

pelayanan medik secara profesional didasarkan pada kompetensi yang sesuai 

dengan keahlian dan ketrampilan tertentu dibidang kedokteran, dimana pasien 

memberikan kewenangan kepada dokter untuk mencari atau menentukan terapi 

yang paling tepat bagi pasien oleh dokter.
7
 Dalam transaksi teraupetik, dokter dan 

pasien harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat 

sahnya perjanjian diantaranya adalah adanya kesepakatan, para pihak cakap 

hukum, adanya objek tertentu dan kausa yang halal. Secara yuridis, hubungan 

hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi teraupetik bisa berdasarkan dua 

hal yaitu berdasarkan perjanjian maupun undang-undang. Hubungan hukum 

berdasarkan undang-undang didasarkan pada Pasal 1365 mengenai perbuatan 

melanggar hukum, sementara hubungan hukum berdasarkan perjanjian mulai 

terjadi pada saat pasien datang ke tempat praktek dokter atau rumah sakit disertai 

dengan proses anamnesis yang dilakukan oleh dokter kepada pasien kemudian 

pasien memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent) serta dokter 

menyanggupi untuk memberikan tindakan medis kepada pasien tersebut. 

                                                           

6
Soerjono Soekanto, Masalah Pelayanan Dokter kepada Pasien, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 

1989), hlm 149. 
7
Ibid., hlm. 132. 
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Proses anamnesis adalah interaksi antara dokter dan pasien dalam bentuk tanya 

jawab mengenai keluhan dan penyakit apa yang dialami oleh pasien. Oleh karena 

itu, transaksi teraupetik yang dimaksud di atas merupakan bentuk kontrak dari 

pada proses anamnesis tersebut. Terdapat 2 (dua) macam tahapan yang dilakukan 

pada saat proses anamnesis, pertama dikenal dengan auto-anamnesis 

(pemeriksaan langsung dengan pasien dalam bentuk tanya jawab atau 

pemeriksaan fisik), kedua adalah allo-anamnesis (komunikasi dengan orang yang 

dianggap tau keadaan pasien/pemeriksaan di laboratorium).
8
  

Pada tahapan anamnesis, dokter diminta untuk dapat berkomunikasi secara efektif 

dengan pasien. Komunikasi efektif diharapkan dapat mengatasi kendala yang 

ditimbulkan oleh kedua belah pihak baik pasien dan dokter. Menurut Kurzrt, 

dalam dunia kedokteran ada dua pendekatan komunikasi yang digunakan yaitu 

pertama, disease centered communication style atau doctor centered 

communication style diartikan sebagai komunikasi yang bersudut pandang kepada 

kepentingan usaha dokter dalam mengupayakan diagnosis, termasuk penyelidikan 

dan penalaran klinik mengenai tanda dan gejala-gejala yang dialami oleh pasien 

dan kedua adalah illness centered communication style atau patient 

communication style adalah komunikasi berdasarkan apa yang dirasakan oleh 

pasien tentang penyakitnya yang secara individu merupakan pengalaman unik 

termasuk pendapat pasien, kekhawatirannya, harapannya, apa yang menjadi 

kepentingan serta apa yang sedang dipikirkannya.
9
 

                                                           

8
Diambil dari powerpoint dr. Denny Anggoro Prakoso, MSc., mengenai Anamnesis pada 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2012. 
9
Diambil dari  KONSIL Kedokteran 2006 mengenai “Komunikasi Efektif Dokter-Pasien”, 

Jakarta, hlm. 8. 
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Kemampuan dokter memahami harapan, penjelasan dan kekhawatiran pasien 

terhadap penyakitnya antara kedua belah pihak, menimbulkan komunikasi yang 

efektif dan positif yang terjalin pada masing-masing pihak. Keberhasilan 

komunikasi antara dokter dan pasien akan melahirkan kenyamanan dan kepuasan 

bagi kedua belah pihak, khususnya menciptakan empati antar para pihak baik 

dokter maupun pasien. Perlu diingat bahwa komunikasi yang kurang baik akan 

menimbulkan sifat tertutup dari pasien dan sifat sungkan atau enggan untuk 

bertanya perihal penyakit yang dialaminya.  

Hasil anamnesis yang dilakukan oleh dokter baik secara lisan maupun 

pemeriksaan fisik awal akan menjadi rujukan dokter dalam membuat diagnosa 

penyakit yang dialami oleh pasien. Diagnosa yang baik memiliki isi mengenai 

temuan klinis dari hasil pemeriksaan medis, diagnosis penyakit, atau dalam hal 

belum dapat ditegakkan, maka sekurang-kurangnya diagnosis kerja dan diagnosis 

banding, indikasi atau keadaan klinis pasien yang membutuhkan dilakukannya 

tindakan kedokteran, prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak 

dilakukan tindakan. 

Menurut Hanafiah dalam menyampaikan informasi mengenai diagnosa kepada 

pasien, ada beberapa bentuk informasi yang dikenal dengan istilah 4 W (What, 

When, Who, Which) yang diantaranya adalah apa yang perlu disampaikan (what), 

kapan disampaikan (when), siapa yang harus menyampaikan (who), bagian apa 

yang akan diinformasikan (which).
10

 Inilah yang menjadi indikator dalam 

menyampaikan diagnosa kepada pasien. Selaras dengan itu, Guwandi menjelaskan 

                                                           

10
Indra Bastian Suryono, Penyelesaian Sengketa Kesehatan, (Jakarta: Salemba Medika, 

2011), hlm 46. 
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bahwa informasi yang dijelaskan dokter kepada pasien haruslah dimengerti dan 

dipahami oleh pasien dan keluarganya dengan menggunakan kata-kata sederhana 

yang meliputi kemungkinan timbulnya efek samping, risiko yang melekat 

(inherent) pada tindakan tersebut, alternatif lain (jika) ada selain tindakan yang 

diusulkan; dan kemungkinan yang terjadi jika tindakan itu tidak dilakukan.
11

 

Informasi diagnosa yang jelas, benar dan lengkap akan menjadi dasar pasien 

untuk menentukan nasib penyembuhan apa yang akan dilakukan terhadap dirinya 

yang dapat berupa penerimaan persetujuan tindakan medis (informed consent) 

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan atau penolakan tindakan medis (informed refusal) yang 

diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 

tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.  

Informed consent dimaknai sebagai persetujuan pasien atas upaya medis yang 

akan dilakukan dokter terhadap dirinya, sementara informed refusal diartikan 

sebagai penolakan atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap diri pasien.
12

 

Khusus untuk dokter yang menerima informed consent dari pasien, dokter 

diharuskan memperhatikan beberapa hal sebelum melakukan tindakan medis 

diantarnya: pertama, tujuan tindakan kedokteran yang dapat berupa tujuan 

preventif, diagnostik, teraupetik, ataupun rehabilitatif, kedua adalah tata cara 

pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan, 

serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi,  ketiga adalah 

                                                           

11
Diambil dari laporan penelitian hukum tentang “Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit 

dan Pasien” pada tahun 2010 oleh Noor M. Aziz, hlm. 28. 
12

Husein Kerbala, Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2000), hlm. 57. 
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alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan 

dengan tindakan yang direncanakan, keempat adalah risiko dan komplikasi yang 

mungkin terjadi pada masing-masing alternatif tindakan, kelima adalah perluasan 

tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat akibat risiko 

dan komplikasi tersebut atau keadaan tak terduga lainnya. Kelima hal di atas 

menjadi dasar bagi dokter untuk melakukan sebuah tindakan medis kepada pasien.  

Tindakan medis yang akan dokter lakukan terhadap pasien haruslah sesuai dengan 

isi dari ketentuan persetujuan tindakan medis (informed consent) yang pasien 

berikan. Akan tetapi, kadang kala dokter melakukan tindakan medis di luar dari 

apa yang disetujui oleh pasien di dalam informed consent tersebut. Hal-hal yang 

dilakukan oleh dokter di luar persetujuan yang diberikan oleh pasien di dalam 

informed consent dikenal dengan istilah perluasan tindakan kedokteran.  

Perluasan tindakan kedokteran merupakan tindakan medis tambahan yang 

dilakukan oleh dokter karena ditemukannya suatu penyakit baru di luar diagnosa 

dokter sebelumnya. Perluasan tindakan medis dilakukan berdasarkan 2 (dua) 

kondisi diantaranya adalah pertama, perluasan yang dilakukan apabila terdapat 

indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran dalam hal ini digambarkan 

apabila pada tahapan anamesis (pemeriksaan awal baik secara fisik dan lisan) 

dokter menemukan indikasi harus dilakukan perluasan tindakan kedokteran 

sebelum pembedahan medis utama dilakukan (penyakit utama yang mau 

dioperasi) dan hal kedua adalah perluasan tindakan kedokteran yang tidak terdapat 

indikasi sebelumnya atau ditemukannya indikasi perluasan tindakan kedokteran 

pada saat pembedahan medis dilakukan yang digambarkan pada tahapan 
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anamnesis (baik pemeriksaan secara fisik maupun lisan), dokter tidak menemukan 

adanya kemungkinan untuk dilakukannya perluasan tindakan kedokteran. 

Perluasan tindakan kedokteran sebagaimana disebutkan di atas diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan 

Tindakan Kedokteran.  

Perihal mengenai perluasan tindakan kedokteran menjadi menarik untuk dikaji, 

dimana sejauh ini perluasan tindakan kedokteran bukanlah suatu perbuatan medis 

yang banyak diketahui oleh masyarakat terutama mengenai alasan mengapa 

perluasan tindakan kedokteran dilakukan, landasan hukum dalam perluasan 

tindakan kedokteran serta akibat hukum dalam perluasan tindakan kedokteran. 

Dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul “Analisis Hukum terhadap Perluasan Tindakan 

Kedokteran”. 

B. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk  

meneliti, maka munculah isu hukum yang akan dijelaskan secara sistematis dalam 

bentuk rumusan masalah yaitu : 

a. Apa yang menjadi alasan bagi dokter melakukan suatu perluasan tindakan 

kedokteran kepada pasien? 

b. Apa dasar hukum bagi dokter melakukan perluasan tindakan kedokteran? 

c. Apa akibat hukum dilakukannya perluasan tindakan kedokteran? 
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C. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini tergolong dalam lingkup hukum kesehatan (health law), dimana 

salah satu kajian dalam hukum kesehatan adalah mengenai perluasan tindakan 

kedokteran. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang mengkaji perluasan 

tindakan kedokteran berdasarkan ketentuan regulasi hukum khususnya hukum 

perdata yang berlaku di Indonesia. Bidang ilmu penelitian ini tertuju pada Ilmu 

Hukum Kesehatan dan Hukum Perdata yang mengatur secara relevan mengenai 

perluasan tindakan kedokteran. 

2. Ruang Lingkup Objek Kajian 

Objek kajian dalam penelitian ini terkait dengan alasan hukum dilakukannya 

perluasan tindakan kedokteran, landasan hukum yang dimiliki dokter dalam 

melakukan perluasan tindakan kedokteran dan akibat hukum dilakukannya 

perluasan tindakan kedokteran. 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Memahami dan menganalisis alasan hukum dilakukannya perluasan 

tindakan kedokteran; 

2. Memahami dan menganalisis dasar hukum bagi dokter dalam melakukan 

perluasan tindakan kedokteran; 

3. Memahami dan menganalisis akibat hukum dilakukannya perluasan 

tindakan kedokteran. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoretis dan 

kegunaan praktis, yaitu: 

1. Kegunaan teoretis yaitu hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

penjelasan secara teori hukum terkait mengenai alasan hukum dilakukannya 

perluasan tindakan kedokteran, dasar hukum yang dimiliki dokter dalam 

melakukan perluasan tindakan kedokteran dan akibat hukum dilakukannya 

perluasan tindakan kedokteran. Hal itu yang menjadi objek kajian teoretis 

karena selama ini belum jelasnya kajian secara teoretis mengenai perluasan 

tindakan kedokteran. 

2. Kegunaan praktis, meliputi: 

a. Sarana untuk meningkatkan kompetensi, wawasan dan keterampilan 

penulis dalam bidang Ilmu Hukum Kesehatan khususnya yang berkaitan 

dengan perluasan tindakan kedokteran; 

b. Sebagai bahan bacaan, sumber informasi, wawasan tambahan dan ilmu 

pengetahuan kepada saya pribadi, mahasiswa, peneliti-peneliti di bidang 

kesehatan serta masyarakat sekitar mengenai perluasan tindakan 

kedokteran yang diketahui sebagai tindakan medis tambahan yang 

dilakukan oleh dokter kepada pasien dalam bentuk pembedahan medis 

baik mengenai alasan-alasan, dasar hukum dan akibat hukum 

dilakukannya perluasan tindakan kedokteran; 

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi 

program Strata 1 (S-1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Transaksi (Perjanjian) Teraupetik dalam Hukum Keperdataan 

1. Pengertian Umum tentang Transaksi Teraupetik   

Proses transaksi teraupetik terjadi ketika pasien memberikan sepenuhnya 

kepercayaan kepada dokter untuk memberikan pengobatan kepada pasien sesuai 

dengan kompetensi dan ilmu pengetahuan yang dokter miliki. Veronica 

Komalawati menjelaskan bahwa transaksi teraupetik adalah hubungan hukum 

antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional, yang 

didasarkan pada kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu 

di bidang kedokteran.
13

 

Transaksi teraupetik terjadi karena para pihak yaitu dokter dan pasien masing-

masing diyakini mempunyai kebebasan dan mempunyai kedudukan yang setara 

terutama dalam penerimaan dan pemberian pelayanan kesehatan. Kedua belah 

pihak lalu mengadakan perjanjian dimana masing-masing pihak harus 

melaksanakan peranan atau fungsinya satu terhadap yang lain. Peranan ini 

merupakan bentuk dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh dokter dan pasien. 
14

  

                                                           

13
Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik, 

(Bandung: PT. Citra Aditya, 1999), hlm. 1. 
14

 Indra Bastian Suryono, op.cit., hlm 39. 
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Transaksi teraupetik pada dasarnya tidak dikenal dalam KUH Perdata, tetapi 

masuk dalam kategori perjanjian lain, sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 

1319 KUH Perdata bahwa untuk semua perjanjian baik dalam suatu nama khusus, 

maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan 

umum mengenai perikatan pada umumnya (Bab I Buku III KUH Perdata) dan 

pada peraturan umum mengenai perikatan yang bersumber pada perjanjian (Bab II 

Buku III KUH Perdata). Dengan demikian, untuk sahnya transaksi teraupetik 

harus pula dipenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata 

dan akibat hukumya diatur dalam ketentuan Pasal 1338  KUH Perdata.  

Transaksi teraupetik mempunyai 2 (dua) bentuk yang diantaranya kontrak yang 

nyata (expressed contaract) dan kontrak yang tersirat (implied contract). Kontrak 

yang nyata didefinisikan sebagai sifat atau luas jangkauan pemberian pelayanan 

kesehatan/pengobatan yang ditawarkan oleh dokter yang dilakukan secara nyata 

dan jelas baik secara tertulis maupun secara lisan, sementara kontrak yang tersirat 

dimaknai sebagai kesimpulan dari tindakan-tindakan kedua pihak yang timbul 

bukan karena adanya persetujuan, tetapi dianggap ada oleh hukum berdasarkan 

akal sehat dan keadilan. Dengan demikian jika seorang pasien datang ke suatu 

klinik medis dan dokter mengambil riwayat penyakitnya, memeriksa keadaan fisik 

pasien, dan memberikan pengobatan yang diperlukan maka dianggap secara 

tersirat sudah ada hubungan kontrak pasien.  
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Hubungan hukum dalam transaksi teraupetik antara dokter dan pasien berlaku atas 

beberapa asas yang mendasari dan terkandung dalam peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:
15

 

a) Asas Legalitas  

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan mengatur mengenai asas legalitas. Dalam hal pemberian 

pelayanan medis tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. 

Pemberian pelayanan kesehatan haruslah dilengkapi dengan izin dari 

pemerintah yang memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak 

pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan kedokteran dan standar 

prosedur operasional. 

b) Asas Itikad Baik 

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatur mengenai itikad baik bagi para 

pembuat perjanjian, namun pengaturan mengenai asas itikad baik dalam 

pasal tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai itikad baik para 

pelaku perjanjian. Maka atas dasar pasal tersebut di atas itikad baik 

dihubungkan dengan pelayanan medik adalah dokter sebagai pengemban 

profesi di bidang ilmu kedokteran (hukum kesehatan) maka wajib 

menjalankan tugasnya untuk menolong pasien. 

c) Asas Kejujuran dan Keterbukaan  

Asas ini dibentuk atas dasar kesepakatan antara dokter dan pasien dalam 

pemberian pelayanan kesehatan. Asas kejujuran ini sebagai landasan 

                                                           

15
 Veronica Komalawati, op.cit., hlm. 126-127 
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dokter dalam menjalankan kewajibannya dan menjadi landasan bagi 

pasien untuk memberikan kewajiban dan menerima haknya, karena 

hubungan antara dokter dan pasien haruslah berlandaskan asas kejujuran, 

kepercayaan dan keterbukaan. 

d) Asas Tepat Waktu  

Asas ini mungkin sedikit asing untuk didengar dan dipahami, namun asas 

ini sangat diperlukan karena akibat kelalaian memberikan pelayanan 

kesehatan tepat pada saat yang dibutuhkan, hal itu akan menimbulkan 

kerugian pada pasien. Pasal 58 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

menjelaskan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap 

seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang 

menimbulkan kerugian akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 

diberikan.  

2. Tinjauan Umum Dokter, Pasien dan Rumah Sakit pada Transaksi 

Teraupetik  

Hubungan hukum diwujudkan pada pelaksanaan hak dan kewajiban antara pihak 

satu dengan pihak yang lainnya. Hal ini lebih dikenal dengan istilah hukum 

perikatan, dimana satu pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan 

pihak lain sementara pihak yang satu berhak menuntut hak dari pihak tersebut. 

Hubungan terapeutik antara dokter dan pasien merupakan hubungan hukum 

(perjanjian) bukannya etika. Karena hubungan antara dokter dan pasien tertuang 

dalam peraturan perundang-undangan baik pidana, perdata maupun administrasi. 

Hukum kesehatan merupakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

langsung dengan pemeliharaan kesehatan, jadi menyangkut penyelenggara 
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pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan. Sedangkan etika 

kedokteran merupakan seperangkat perilaku anggota profesi kedokteran dalam 

hubungannya dengan klien atau pasien, teman sejawat dan masyarakat umumnya 

serta merupakan bagian dari keseluruhan proses pengambilan keputusan dan 

tindakan medis ditinjau dari segi norma-norma atau nilai-nilai moral.  

Hubungan antara dokter dan pasien menimbulkan hak dan kewajiban bagi 

masing-masing. Dokter mempunyai hak dan kewajiban, demikian pula pasien 

mempunyai hak dan kewajiban. Berdasarkan ciri yang ditemukan dalam profesi, 

maka pekerjaan profesi dokter merupakan hubungan yang sangat pribadi karena 

didasarkan pada kepercayaan. Prinsip kepercayaan ini yang menimbulkan pola 

hubungan dokter dan pasien. Ada tiga pola hubungan antara dokter dan pasien, 

yaitu:16 

a. Activity-Passivity Relation. There is no interaction between physician 

and patient because the patient is unable to contribute activity. This is the 

characteristic pattern in an emergency situation when the patient is 

unconscious. (Tidak ada interaksi yang terjadi antara dokter dan pasien 

apabila tidak ada aktivitas yang dilakukan. Inilah pola situasi darurat saat 

pasien tidak sadarkan diri).17 

b. Guidance-Cooperation Relation. Although the patient is ill, he is 

conscious and has the feeling and aspiration oh his own. Since is 

                                                           

16
Ibid., hlm. 44. 

17
Activity-Passivity adalah pola hubungan orang tua – anak seperti pola klasik sejak profesi 

dokter mulai mengenal kode etik pada abad 5SM. Disini dokter seolah-oleh dapat melaksanakan 

ilmunya sepenuhnya tanpa camput tangan pasien. Keadaan ini terjadi pada pasien yang mengalami 

kondisi kritis atau keselamatan jiwanya yang terancam, kondisi pasien tidak sadar atau sedang 

mengalami gangguan kejiwaan. 
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suffering from pain, anxiety and other distressing symptoms, he seeks 

help and is ready and willing to cooperate. The physician considers 

himself in a position on trust. (Meskipun dalam posisi sakit, pasien sadar 

dan memiliki perasaan dan aspirasi kepada dokter. Karena menderita 

cemas, rasa sakit, dan gejala menyedihkan lainnya, ia mencari 

pertolongan dan siap untuk bekerja sama. Dokter memposisikan dirinya 

percaya).
18

 

c. Mutual Participation Relation. The patient thinks he is juridically 

equal to the doctor and that his relationship with the doctor is in a nature 

of negotiated agreement between equal parties. The phsyscian usually 

feels that the patient is uncooperative and difficult, where as the patient 

regards the physician as unsympathetic and lacking in understanding of 

his personality unique needs. (Pasien mengira bahwa hubungan hukum 

antara dirinya dengan dokter adalah sama dan hubungan itu mempunyai 

sifat kesepakatan yang dinegosiasikan. Dokter merasa terkadang pasien 

tidak kooperatif dan sulit dikarenakan pandangan pasien terhadap dokter 

tidak mempunyai simpatik dan kurang memahami kebutuhan dirinya.
19

  

                                                           

18
Guidance – Cooperation ini sering kali dikenal dengan hubungan dokter dan pasien yang 

digambarkan dengan pola hubungan orang tua dan anak remajanya. Pola ini dikenali atau 

ditemukan bila keadaan pasien tidak terlalu berat misalnya penyakit infeksi atau penyakit akut 

lainnya. Kondisi pasien yang sadar, memungkinkan pasien untuk mengambil keputusan atau 

kehendak sendiri. Pola ini menjalankan kerjasama antara dokter dan pasien, dimana pengetahuan 

yang dimiliki oleh dokter ditransformasikan atau diterjemahkan sampai pasien mengerti dan 

mengambil keputusan didasari oleh informasi tersebut.  
19

Prinsip Mutual Participation Relation ini berdasarkan pola pemikiran bahwa setiap 

manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Prinsip ini berjalan bagi mereka yang sangat 

mengutamakan memelihara kesehatannya seperti medical check-up atau pada pasien penyakit 

kronis. Pasien secara sadar dan aktif mengetahui kondisi dan keputusan yang akan atau diambil 

dalam pengobatannya.   
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Ketiga pola ini melahirkan prinsip mutual participation relations, dimana 

hubungan ini lebih didasarkan pada struktur sosial yang demokratis dan yang 

merupakan perjuangan hidup bagi sebagian besar manusia di bumi. Prinsip ini 

saling bergantung pada proses identifikasi yang kompleks dan keterbukaan satu 

sama lain. Dokter dan pasien melihat sebagai dirinya sendiri agar suatu hubungan 

yang serasi dan seimbang dapat bertahan mereka harus membangun trust person 

to person.
20

  

Oleh karena itu, ada tiga pandangan mengenai hubungan yang dialami dokter dan 

pasien yaitu individualisme, paternalisme dan reciprocal atau collegial. Menurut 

pandangan individualisme pasien memiliki hak mutlak atas tubuh dan nyawanya 

sendiri. Dalam pandangan ini, segala keputusan perawatan dan pengobatan pasien 

termasuk mengenai pemberian informasi kesehatannya berada dalam tangan 

pasien karena sepenuhnya pasien yang mempunyai hak atas dirinya sendiri.  

Sementara dalam pandangan paternalisme, dokter harus berperan sebagai orang 

tua terhadap pasien atau keluarganya. Hal ini disebabkan, dokter mempunyai 

mempunyai pengetahuan superior tentang pengobatan, sedangkan pasien tidak 

mempunyai pengetahuan yang demikian sehingga harus mempercayai dokter dan 

tidak boleh campur tangan dalam pengobatan yang dianjurkannya.  

Terakhir, pandangan reciprocal atau collegial, pasien dan keluarganya adalah 

anggota inti kelompok sedangkan dokter, perawat dan para profesional kesehatan 

lainnya bekerja sama untuk melakukan yang terbaik bagi pasien dan keluarganya. 

Dalam hal ini teruatama untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur yang 
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harus didasarkan pada persetujuan setelah diberi informasi yang sering disebut 

dengan informed consent. Oleh karena itu, keputusan yang diambil mengenai 

perawatan dan pengobatan harus bersifat reciprocal (menyangkut, menerima dan 

menerima) dan collegial (menyangkut suatu pendekatan kelompok atau suatu tim 

yang setiap anggotanya mempunyai masukan yang sama). 

2.1. Dokter dalam Transaksi Teraupetik 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa profesi kedokteran dapat dikatakan 

sebagai pelaksanaan kegiatan dengan tujuan menyelidiki, mencegah atau 

menyembuhkan penyakit. Kegiatan-kegiatan ini mencakup:
21

  

a) Pemeriksaan; 

b) memberikan nasihat perihal perawatan yang akan dijalani oleh pasien; 

c) memastikan sifat penyakit; 

d) melaksanakan perawatan. 

Dokter dalam transaksi teraupetik memiliki hak dan kewajiban seperti yang 

tercantum dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran dimana hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut: 

a) Hak Dokter  

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; 

2. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar 

prosedur operasional; 
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Soerjono Soekanto, Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan), (Jakarta: IND-

HILL-CO, 1989), hlm. 151. 
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3. memperoleh informasi secara lengkap dan jujur dari pasien atau 

keluarganya; dan 

4. menerima imbalan jasa. 

b) Kewajiban dokter 

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar 

prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; 

2. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai 

keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu 

melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; 

3. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan 

juga setelah pasien itu meninggal dunia; 

4. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila 

ia yakin ada orang yang bertugas dan mampu melakukannya; dan 

5. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu 

kedokteran atau kedokteran gigi.  

2.2. Pasien dalam Transaksi Teraupetik 

Seseorang yang datang dengan membawa keluhan dan informasi perihal 

penyakitnya ke rumah sakit adalah mereka yang dikategorikan sebagai pasien. 

Soerjono Soekanto menyebutkan pasien adalah subyek hukum yang mandiri, 

walaupun dalam keadaan sakit. Kedudukannya dalam hukum tetap sama 

meskipun keadaan fisiknya dalam kondisi sakit atau lemah. Secara hukum, 

keadaan pasien tersebut tetap mempunyai hak untuk mengambil keputusan perihal 

pelayanan atau pengobatan yang akan dilakukan dokter atau tenaga medis 



20 

 

kepadanya.
22

 Pasal 52 dan Pasal 53 UU Praktik Kedokteran mengatur hak dan 

kewajiban yang dimiliki pasien, diantarnya:  

a) Hak pasien 

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) UU Praktik 

Kedokteran; 

2. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain (second opinion); 

3. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 

4. menolak tindakan medis; 

5. mendapatkan isi rekam medis. 

b) Kewajiban pasien 

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 

kesehatannya; 

2. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; 

3. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan  

4. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 

2.3. Rumah Sakit dalam Transaksi Teraupetik 

Rumah sakit sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2009 tentang Rumah Sakit mengatur mengenai tugas dan fungsinya yang 

diantarnya adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 4: “Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna”. 
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2. Pasal 5: Adapun fungsi dari rumah sakit adalah sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan 

sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 

2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui 

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai 

dengan kebutuhan medis; 

3. penyelenggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan 

kesehatan; dan 

4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan 

teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan 

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang 

kesehatan. 

3. Terjadinya Transaksi Teraupetik  

Pada umumnya seseorang yang merasakan adanya gangguan terhadap 

kesehatannya dan telah berusaha mengatasi gangguan tersebut tetapi tidak 

berhasil, maka orang tersebut akan berusaha mencari pertolongan. Oleh karena 

setiap orang bertanggung jawab atas kesehatan pribadinya. Pertanggung jawaban 

itu yang menyebabkan terkadang pasien merasa tidak membutuhkan peran dokter 

dalam membantu memulihkan kondisi mereka. Namun, karena dokter merupakan 

sosok yang mengetahui segalanya tentang kesehatan serta terikat pada norma etis 

dan norma hukum tertentu yang mengatur kewajiban profesionalnya, maka 

sebagai pemberi pertolongan yang dianggap tahu, maka dengan demikian pasien 
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juga harus mendapat pertolongan yang sebaik-baiknya didasarkan keahlian, 

kewenangan serta ketelitian seorang pemberi jasa profesional.   

Transaksi teraupetik merupakan perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1313 KUH 

Perdata, tetapi lebih dikenal dengan nama inspanningverbintenis. Secara yuridis 

timbulnya hubungan dokter dan pasien didasarkan pada dua hal, yaitu: 

1. Berdasarkan perjanjian 

Timbulnya hubungan hukum antara dokter dan pasien berdasarkan perjanjian 

mulai terjadi ketika pasien datang ke rumah sakit dan memberitahukan semua 

informasi (komunikasi) perihal keluhan atau penyakit yang dialaminya serta 

mendapatkan diagnosa dari dokter mengenai sakit yang dideritanya (anamnesis). 

Transaksi teraupetik yang didasari oleh perjanjian harus tunduk pada ketentuan 

umum hukum perdata tepatnya Pasal 1319 KUH Perdata menjelaskan “bahwa 

semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal 

dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat 

dalam bab ini dan bab yang lalu”.  

Ketentuan mengenai perjanjian dalam KUH Perdata mempunyai sifat terbuka. 

Sifat terbuka yang terdapat dalam perjanjian tersebut memungkinkan transaksi 

teraupetik memberikan kebebasan berkontrak bagi para pihak yang membuat 

perjanjian (dokter dan pasien). Selain asas kebebasan berkontrak, suatu perjanjian 

juga harus menganut asas konsensualitas, artinya dalam perjanjian tersebut dasar 

dibentuknya perjanjian haruslah memperoleh kata sepakat dari kedua belah pihak. 

Kata sepakat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara otomatis akan 

berlaku menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya seperti yang 
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diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” . 

2. Berdasarkan Undang-Undang 

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur mengenai perbuatan melanggar hukum 

(onrechtmatige daad) dijelaskan bahwa: “setiap perbuatan yang melanggar hukum 

sehingga membawa kerugian kepada pihak orang lain, maka sipelaku yang 

membuat kerugian tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. 

Seorang dokter yang terbukti melakukan pelanggaran dalam hal pemberian 

pelayanan kesehatan yang berakibat pada pasien mengalami kerugian berhak 

untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pasien tersebut.  

Namun lain hal, apabila pelanggaran tersebut dikarenakan akibat kelalaian yang 

terjadi dimana dokter memberikan pelayanan kesehatan (tindakan medis) tidak 

sesuai dengan standar operasional prosedur, kode etik kedokteran, standar profesi 

kedokteran, maka subyek tersebut dapat dimintai ganti kerugian seperti yang 

dijelaskan dalam Pasal 1366 KUH Perdata menjelaskan “setiap orang bertanggung 

jawab tidak saja terhadap kerugian yang ditimbulkan karena suatu tindakan, tetapi 

juga yang diakibatkan oleh sesuatu kelalaian atau kurang hati-hati”. Adapun ganti 

kerugian juga dapat dimintakan apabila seorang subyek hukum berada di bawah 

perintahnya atau pengawasannya seperti yang dijelaskan oleh Pasal 1367 KUH 

Perdata “seseorang tidak saja bertanggung jawab terhadap kerugian yang 

ditimbulkan oleh dirinya sendiri, tetapi bertanggung jawab terhadap tindakan dari 

orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau disebabkan oleh 

barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. 
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4. Syarat Sahnya Transaksi Teraupetik 

Transaksi teraupetik adalah persetujuan yang melibatkan pasien dimana ia 

memberikan persetujuan kepada dokter untuk melakukan pengobatan terhadap 

dirinya. Persetujuan itu sudah merupakan perjanjian apabila disampaikan secara 

tertulis atau lisan. Sementara perjanjian atau kontrak didefiniskan sebagai 

perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum.
23

 

Perjanjian teraupetik bertumpu pada 2 (dua) macam hak asasi yaitu hak untuk 

menentukan nasib sendiri (the right to self determination) dan hak untuk 

mendapatkan informasi (the right to information). Namun di dalam Nuremberg 

Code dikemukakan 4 (empat) syarat sahnya persetujuan yang harus diberikan 

secara sukareal, yaitu: 

1. Persetujuan harus diberikan secara sukarela; 

2. diberikan oleh yang berwenang hukum; 

3. diberitahukan; 

4. dipahami.
24
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Salim H.S, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2015), hlm. 25. 
24

Pasal 1320 KUH Perdata, secara eksplisit bahwa sahnya transaksi teraupetik tetap 

bersumber pada Pasal 1320 KUH Perdata dimana adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, 

suatu objek dan kausa yang halal. Pasal tersebut telah memberikan kepastian hukum bagaimana 

perjanjian/transaksi teraupetik itu dapat dilakukan, asalkan memenuhi ke 4 (empat) unsur tersebut.  
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Secara tegas di dalam Nuremberg Code disebutkan bahwa the voluntary consent 

of the human subject is absolutely essensial. Oleh karena itu, dapat disebutkan 

beberapa alasan pentingnya persetujuan sehingga dicetuskannya Deklarasi 

Helsinki, yaitu: 

1. Melindungi otonomi pasien, karena pasien menguasasi kehidupannya 

sendiri; 

2. melindungi martabat manusia, karena pasien bertanggung jawab atas 

hidupnya; 

3. berfungsi untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa para subjek 

tidak dimanipulasi atau ditipu; 

4. menciptakan usasana kepercayaan antara subjek penelitian dan dokter. 

Di dalam transaksi teraupetik, para pihak juga harus memenuhi ketentuan Pasal 

1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:  

1. Adanya kata sepakat dari antara para pihak; 

2. kecakapan para pihak dalam hukum; 

3. suatu hal tertentu; 

4. kausa yang halal. 

5. Akibat Persetujuan Transaksi Teraupetik 

Transaksi terauptik adalah serangkaian peristiwa yang harus dilihat pada 

pelaksanaanya. Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian 

yang dibuat secara sah dan berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai 

undang-undang. Artinya adalah bahwa perjanjian yang dibuat merupakan 

kesepakatan kedua belah pihak yang telah menyetujui bentuk isi dari pada 
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perjanjian tersebut. Akibat yang ditimbulkan dalam pelaksanaan transaksi 

teraupetik dilihat pada pelaksanaanya, sekalipun pasien telah menyetujui 

dilakukannya suatu tindakan medis tertentu dengan menandatangani surat 

persetujuan tindakan, namun jika secara medis tindakan itu tidak ada manfaatnya 

atau tidak meningkatkan kesehatan dari pada pasien tersebut bahkan dapat 

menimbulkan risiko kerugian bagi pasien maka tidak sepatutnya untuk 

dilaksanakan. Dengan demikian, akibat yang ditimbulkan dalam pelaksanaan 

transaksi teraupetik bukan dilihat dari isi persetujuanya namun pelaksanaannya 

apakah tindakan pelayanan medis itu menghasilkan kesan positif atau negatif 

terhadap pasien. 

Berakhirnya hubungan dokter-pasien perlu untuk dketahui, hak dan kewajiban 

dokter juga akan berakhir pada saat transaksi teraupetik berkahir. Oleh karena itu, 

berakhirnya transaksi teraupetik disebabkan oleh karena:
25

 

1. Pasien dinyatakan sembuh dari penyakitnya: keadaan dimana pasien 

telah dinyatakan sembuh oleh pemeriksaan dokter (check-up) dapat 

membuat putus atau selesainya transaksi teraupetik. Kesembuhan pasien 

akan mengakhiri hak dan kewajiban para pihak antara dokter dan pasien. 

Hak dan kewajiban para pihak akan selesai bilamana pasien tersebut 

meninggalkan rumah sakit dan menyelesaikan administrasi yang rumah 

sakit butuhkan; 

2. meninggalnya pasien; 
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Diambil dari Tesis dr. H. Yunanto, S.H. dengan judul “Pertanggungjawaban Dokter 

dalam Transaksi Teraupetik”, hlm. 52. 
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3. kondisi gawat darurat, apabila dokter yang mengobati atau dokter pilihan 

pasien datang atau sudah terdapat penghentian keadaan gawat darurat; 

4. lewat jangka waktu (apabila kontrak tersebut dibubuhkan dengan jangka 

waktu); 

5. pengakhiran oleh pasien: Hak pasien untuk menentukan apakah akan 

meneruskan pengobatan atau pemberian pelayanan medis kepada dirinya 

atau memilih dokter lain atau rumah sakit lain yang dapat memberikan 

pengobatan atau pelayanan medis kepada dirinya. Dalam hal ini, 

sepenuhnya hak dari pasien untuk menentukan nasib pengobatannya dan 

tanggung jawab juga secara otomatis beralih kepada pasien tersebut; 

6. sudah selesai kewajiban dokter yang telah ditentukan dalam kontrak; 

B. Hubungan Hukum antara Dokter, Pasien dan Rumah Sakit  

1. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien 

Hubungan hukum antara dokter dan pasien perlu untuk dipahami sebagai 

hubungan kontraktual yang terjalin bagi para pihak. Hubungan kontraktual ini 

akan menjadi hak, permintaan dan kewajiban pasien dan dokter serta terapi apa 

yang akan diterapkan pada pasien yang menjadi subyek kontrak. Hubungan 

hukum antara dokter dan pasien dapat dikategorikan menjadi beberapa point yang 

diantaranya:
26

 

1. Kontrak khusus yang diperjanjikan (sui generis contract); 

2. kontrak pelayanan (a service contract); 

3. kontrak yang berisi mandat (a mandate contract); 
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Tugce Oral, The Definition of Legal Relationship Between A Patient and Physician, 

(Turkey: Ankara Bar Review, 2011), hlm 22. 
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4. kontrak yang beriisi daftar pekerjaan (contracts for work); 

5. pengobatan oleh tenaga medik tanpa hak (physican’s treatment as an 

agency without authorization); 

6. perlakuan dokter yang menimbulkan kesalahan atau kerugian bagi pasien 

(the physician’s treatment which constitutes a tort). 

Berkembangannya ilmu pengetahuan kesehatan dan perkembangan masyarakat, 

maka hubungan yang bersifat timpang atau tidak seimbangini secara perlahan-

lahan mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena:
27

 

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

kemampuan ilmu kedokteran; 

b. adanya kecenderungan 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 dokter dan pasien tidak hanya bersifat medis, 

tetapi juga mempunyai sifat sosial-yuridis dan ekonomis serta terikat 

etika moral.  
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Soerjono Soekanto, Kontrak Terapeutik antara Pasien dengan Tenaga Medis,( Media 

Hospital, 1987) , hlm. 31. 
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Veronica Komalawati dalam tulisannya mengutip pendapat Thiroux yang 

mengatakan bahwa ada tiga pandangan yang seharusnya hubungan antara dokter 

dan pasien, yaitu:
28

 

a. Paternalisme: prinsip ini dalam arti tradisional diartikan sebagai “proteksi” 

oleh dokter yang serba “perkasa” terhadap pasien yang serba “lemah”.
29

 

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. Segala bentuk tanggung jawab ada di 

pihak dokter dan tenaga medis lainnya yang memberi pelayanan 

kesehatan.  

b. Individualisme: pasien mempunyai hak untuk memilih keputusan yang 

terbaik untuk kesehatan tubuhnya sendiri (rights to self-determination). 

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. 
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Veronica Komalawati, op.cit., hlm. 47-48.   
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Dikutip pada Artikel Taufik Suryadi, Prinsip-Prinsip Etika dan Hukum Dalam Profesi 

Kedokteran, yang disampaikan pada Pertemuan Nasional V JBHKI dan Workshop III Pendidikan 

Bioetika dan Medikolegal di Medan, 14-17 Desember 2009.  
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c. Reciprocal atau collegial: pasien dan keluarganya adalah anggota inti 

dalam kelompok, sedangkan dokter, juru rawat dan profisional kesehatan 

lainnya bekerja sama untuk melakukan yang terbaik bagi pasien dan 

keluarganya. Pandangan ini, kemampuan profesional 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). 

Hubungan hukum antara dokter dan pasien tidak pernah terlepas dari informasi 

yang akan atau sudah diberikan. Informasi yang diberikan mempunyai gambaran 

dengan pedekatannya secara pluralistik. Pendekatan secara pluralistik 

mendefinisikan informasi ialah mencakup semua cara di dunia ini. Mulai dari 

yang paling sederhana sampai pada yang paling kompleks tingkatannya adalah a) 

informasi sebagai sumber (alat dan bahan untuk pengambilan keputusan), b) 

informasi sebagai komoditi (hal yang bisa ditukar hampir mirip dengan 

pelayanan), c) informasi sebagai persepsi pola (yang membantu kita dalam 

memahami persepsi dan alternatif di dalamnya dimana menimbulkan rasa ingin 

tau dari dalam diri kita atau secara bergantian). Akhirnya informasi inilah yang 

membentuk kekuatan konstitutif dalam masyarakat (informasi mempengaruhi dan 
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dipengaruhi oleh masyarakat sekitar).
30

 Sejalan dengan ini bahwasanya informasi 

yang diberikan dokter kepada pasien haruslah meliputi ketiga hal tersebut.  

Informasi yang berdasarkan pola pluralistik tersebut akan menciptakan 

komunikasi atau interaksi dokter dengan pasien dalam hal pemberian informasi 

akan jelas dan tegas.  

2. 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. 

Hubungan pasien dan rumah sakit adalah hubungan kontraktual. Hubungan 

kontaktual yang terjadi antara pasien dan rumah sakit antara lain:
31

 

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. 
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2.1 Rumah Sakit sebagai Badan Hukum 

Doktrin charitable immunity pertama kali dikenal di rumah-rumah sakit di 

Amerika Serikat. Doktrin ini menjelaskan bahwa dahulu rumah sakit mempunyai 

kekebalan tersendiri untuk mengahadapi gugatan yang diajukan oleh pasien.
32

 

Rumah sakit hanya memiliki dokter yang bekerja sebagai employee. Kedudukan 

rumah sakit adalah sebagai pihak yang harus memberi prestasi, sementar dokter 

hanya sebagai employee yang bertugas melaksankan kewajiban rumah sakit. 

Rumah sakit juga dibedakan atas beberapa bagian: 

1. Rumah Sakit Umum, yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat pelayanan dasar 

sampai sub-spesialistik; 

2. Rumah Sakit Khusus, yaitu rumah sakit yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu dan disiplin 

ilmu tertentu; 

3. Rumah Sakit Pendidikan, yaitu rumah sakit umum yang dipergunakan 

untuk tempat pendidikan tenaga medis tingkat S1, S2 dan S3 (khusus 

rumah sakit tipe ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit). 

Pasal 20 dan Pasal 21 UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan 

bahwa berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dibedakan menjadi rumah sakit 

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

dikelola oleh pemerintah dan badan hukum yang bersifat nirlaba, sementara 
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rumah sakit privat adalah yang dikelola dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) 

yang bertujuan profit. Khusus rumah sakit publik tidak dapat dialihkan menjadi 

rumah sakit privat. 

2.2 Peranan Hospital by Law  

Pengertian hospital by law atau peraturan internal rumah sakit sebagai berikut:
33

 

1. Peraturan internal rumah sakit adalah suatu produk hukum yang 

merupakan konstitusi rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah 

sakit atau yang mewakili; 

2. peraturan internal rumah sakit bukan merupakan kumpulan peraturan 

teknis administratif ataupun klinis rumah sakit, oleh karena itu SOP atau 

protap, uraian tugas, surat keputusan direktur dan lain sebagainya bukan 

peraturan internal rumah sakit tetapi merupakan kebijakan teknis 

administratif; 

3. peraturan internal rumah sakit mengatur mengenai: 

a. organisasi pemilik atau yang mewakili; 

b. peran, tugas dan kewenangan pemilik atau yang mewakili; 

c. peran, tugas dan kewenangan Direktur Rumah Sakit; 

d. organisasi staff medis; 

e. peran, tugas dan kewenangan staff medis. 

Peraturan internal rumah sakit inilah yang menjadi pijakan bagi rumah sakit 

sebagai wadah fasilitator dalam proses pelayanan kesehatan. Peraturan internal 
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rumah sakit juga mengantur megenai manajemen yang diterapkan dalam rumah 

sakit, sehingga “manajemen rumah sakit” sudah  menjadi bagian yang diatur 

dalam hospital by law. Namun sampai kini dalam pembahasan masalah 

manajemen rumah sakit belum dikaitkan dengan faktor tanggung jawab (risiko) 

ganti-kerugian yang mungkin akan dibebani oleh hukum. Bila ditinjau dari sudut 

rumah sakit, maka tanggung jawab rumah sakit itu sendiri meliputi tiga hal, 

yaitu:
34

 

1. Tanggung jawab yang berkaitan dengan personalia; 

2. tanggung jawab yang menyangkut sarana dan peralatan; 

3. tanggung jawab yang menyangkut duty of care (kewajiban memberi 

perawatan yang baik). 

3. 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:
35

 

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 
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employee (subordinat dari rumah sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban 

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

dan dokter sebagai agen. 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 

sakit yang dokter-dokternya bekerja bukan sebagai employee, tetapi sebagai mitra 

(attending physician). Pola seperti ini menempatkan dokter dan rumah sakit dalam 

kedudukan yang sama derajat. Di sini 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 non-medik). 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. 
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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” dimana 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 akan bertindak sebagai “captain of the ship” di dalam timnya. Dalam 

hal dokter ahli anestesi atau tim anestesi bekerja secara mandiri (tidak sebagai 

subordinatnya 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. 

C. Tinjauan Umum Informed Consent 

Informed consent berasal dari kata “informed” yang berarti telah mendapatkan 

penjelasan dan “consent” yang berarti persetujuan. Consent merupakan istilah dari 

bahasa latin “consensio” yang berarti pemberian persetujuan. Informed consent 

dalam profesi kedokteran diartikan sebagai adanya persetujuan dari pasien 

terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap dirinya setelah 
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kepada pasien tersebut diberikan penjelasan yang lengkap tentang tindakan 

kedokteran yang akan dilakukan tersebut.
36

 

Informed Consent digambarkan sebagai suatu proses komunikasi antara dokter 

dengan pasien yang dimana dokter memberikan suatu informasi kepada pasien 

terkait dengan persetujuan tindakan medis yang akan dilakukan dan aturan hukum 

yang menentukan perilaku profesional dokter dalam interaksi dengan pasien.
37

 

Informed Consent juga banyak diartikan oleh berbagai ahli menurut pandangan 

dan pendapat mereka seperti: 

a. Thiroux mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan informed consent 

adalah suatu pendekatan terhadap kebenaran dan keterlibatan pasien 

dalam keputusan mengenai pengobatannya.
38

 

b. Appelbaum mengatakan informed consent bukan saja sekedar formulir 

yang didapat dari pasien tetapi merupakan suatu proses komunikasi. 

Tercapainya suatu kesepakatan antara dokter dan pasien merupakan dasar 

dari seluruh proses tentang informed consent.
39

 

c. Faden dan Beauchamp mengemukakan yang dimaksud dengan informed 

consent adalah hubungan antara dokter dan pasien berasaskan 

                                                           

36
Isnanza Zulkarnaini, Skripsi: “Analisis Yuridis Informed Consent Dalam Tindakan 

Perluasan Operasi Oleh Dokter Bedah (Studi Pelaksanaan Informed Consent Di Rumah Sakit 

Umum Daerah DR. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung)”, (Depok: FH Universitas Indonesia, 

2014), hlm. 76.   
37

Jessica W. Berg, et.al., Informed Consent (Legal Theory And Clinical Practice), (New 

York: Oxford University Press., 2001), hlm. 3. 
38

Veronica Komalawati, op.cit., hlm. 105. 
39

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

Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999), hlm. 74. 



38 

 

kepercayaan, adanya hak otonomi atau menentukan nasib atas dirinya 

sendiri dan adanya hubungan perjanjian antara dokter dan pasien.
40

 

Dasar hukum informed consent telah diatur dalam Pasal 45 UU 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran sebagaimana dinyatakan bahwa setiap tindakan 

kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi 

terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Informed consent juga dipertegas 

diatur di dalam Pasal 1, 2, 3 Permenkes 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan 

Tindakan Kedokteran.  

Terlepas dari berbagai macam pengertian dan dasar pengaturan mengenai 

informed consent, prinsip the right to self-determination menjadi salah satu 

prinsip yang terkandung dalam informed consent. Prinsip the rights of self-

determination pertama kali dikenal setelah perang dunia I. Pemberian hak untuk 

bebas menentukan nasib sendiri. Pasal 1 Konvensi Internasional Tentang Hak 

Sipil dan Politik (ICCPR) merumuskan bahwa “semua masyarakat memiliki hak 

untuk menentukan nasib sendiri”.
41

  

Dalam prinsip rights of self-determination dikenal dengan hak otonomi yang 

berada bagi para pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Perkembangan 

mengenai hak otonomi terutama dalam hukum kesehatan sudah dikenal sudah 

cukup lama. Hak otonomi sering disebut sebagai hak lahiriah atau hak hak dasar 

seseorang. Hak otonomi bukan hanya berbicara mengenai penolakan tindakan 

                                                           

40
Chrisdiono M. Achadiat, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan 

Zaman, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007), hlm. 74. 
41

Jill Webb, Indigenous Peoples and The Right to Self Determination, Journal of 

Indegenous Policy, Issue 3, hlm 81. 



39 

 

medis atau prosedurnya, lebih dari itu juga hak otonomi diartikan sebagai 

pemikiran positif untuk pengambilan keputusan dalam tindakan medis.  

Hak otonomi bertujuan membantu layanan untuk menunjukan bagaimana mereka 

menunjukan rasa hormat terhadap manusia, bagaimana mereka memberikan 

layanan kesehatan berpusat pada orang, dan bagaimana mereka memastikan 

dalam informed consent atau informed refusal yang menghargai pilihan pribadi 

dan pengambilan keputusan. Dengan memastikan hak otonomi ini dihormati, 

penyedia layanan akan memperbaiki kualitas perawatan, keamanan dan kualitas 

hidup orang-orang yang menggunakan layanan perawatan kesehatan dan sosial.
42

 

Hubungan antara hak menetukan nasib sendiri dengan hak otonomi yang dimiliki 

pasien terletak pada hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan 

penolakan medis. 

Pasal 56 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendegasikan bahwa setiap 

pasien berhak untuk menerima atau menolak tindakan medis yang akan dilakukan 

kepadanya setelah menerima informasi secara clear oleh dokter. Informed consent 

adalah contoh bagaimana hak otonomi dilaksanakan. Persetujuan tindakan medis 

merupakan pilihan atas apa yang disebut sebagai hak dasar pasien. Konsep hak 

otonomi Leino-Kilpi memberikan 3 (tiga) konsep hak otonomi:
43

  

1. Tata pemerintahan sendiri; 

2. realisasi diri; dan 
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3. otonomi aktual dan otonomi yang didefinisikan sebagai kemampuan 

untuk berfikir memutuskan dan bertindak sesuai dengan pemikiran 

dengan keputusan tersebut. 

Selain itu, informed consent menurut jenis tindakan atau tujuannya dibagi menjadi 

tiga bagian, diantaranya:
44

 

a. Yang bertujuan untuk penelitian; 

b. yang bertujuan untuk mencari diagnosis; 

c. yang bertujuan untuk terapi. 

D. Tinjauan Umum mengenai Perluasan Tindakan Kedokteran 

1. Pengertian dan Dasar Pengaturan Perluasan Tindakan Kedokteran 

Pada dasarnya, pengertian perluasan tindakan kedokteran belum ada literatur atau 

pendapat pakar lain yang menjabarkan secara spesifik mengenai apa yang 

dimaksud dengan perluasan tindakan kedokteran. Namun, apabila melihat pada 

Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkes 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan 

Kedokteran, perluasan tindakan kedokteran dapat diinterpretasikan sebagai 

tindakan atau upaya medis yang dilakukan dokter kepada pasien khususnya pada 

pembedahan medis perihal ditemukannya atau terindikasinya suatu penyakit lain 

diluar penyakit utama pada pasien yang dapat mengganggu atau mengancam 

keselamatan pasien.  

Perluasan tindakan medis ini dilakukan dikarenakan adanya penyakit atau virus 

yang ditemukan, dimana pada saat bersamaan juga harus dilakukan pembedahan 
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medis lain pada organ tubuh yang lain, oleh karena itu dokter harus 

mengupayakan melakukan perluasan tindakan kedokteran untuk mengangkat 

penyakit tersebut. Sementara itu, dasar pengaturan mengenai perluasan tindakan 

kedokteran diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkes 290 Tahun 2008 

tentang Perluasan Tindakan Kedokteran. 

Khusus untuk perluasan tindakan kedokteran, yang berhak untuk memberikan 

persetujuan ialah pasien yang kompeten dan keluarga terdekat. Sementara itu, 

penilaian terhadap kompetensi pasien sebagaimana dimaksud di atas, dapat 

dilakukan oleh dokter atau dokter gigi sebelum tindakan kedokteran dilakukan. 

Kompetensi pasien diantaranya digambarkan sebagai orang yang secara psikis 

sadar dan mampu untuk berkomunikasi dan menangkap penjelasan dokter perihal 

perluasan tindakan kedokteran yang akan dilakukan, tidak sedang dalam di bawah 

pengampuan persetujuan dan pasien bukan pasien yang dikategorikan anak-anak. 

2. Pengertian Umum mengenai Pembedahan Medis pada Persetujuan 

Tindakan Medis (Informed Consent) dalam Pembedahan Medis 

Pengertian pembedahan medis pada daasarnya tidak ada yang menjelaskan secara 

eksplisit yang menjelaskan mengenai pengertian pembedahan medis, tetapi pada 

umumnya pembedahan atau operasi diartikan sebagai tindakan invasif dengan 

membuka bagian tubuh untuk perbaikan. Pembedahan adalah perawatan medis 

yang dilakukan oleh ahli bedah atau ahli onkologi bedah untuk mengangkat 

kanker atau penyakit dari tubuh atau memperbaiki bagian tubuh yang terkena 

kanker atau penyakit.
45

 Pembedahan medis dilakukan berdasarkan keputusan atau 
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penilaian yang disebutkan dalam pra operasi. Pembedahan medis dilaksanakan 

setelah semua pasien menjalani pra pemeriksaan (riwayat, pemeriksaan badan dan 

penelitian yang tepat)  untuk meninjau diagnosis, dan kebutuhan pembedahan 

serta untuk mengidentifikasi penyakit yang ada bersamaan yang dapat 

meningkatkan kemungkinan komplikasi perioperatif.
46

  

Perioperatif adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk 

mempersiapkan pasien sebelum menjalani operasi/pembedahan dan menjamin 

keselamatan pasien tersebut. Perioperatif juga merupakan gabungan yang 

mencakup tiga fase pengalaman pembedahan yaitu pra-operatif, intra-operatif dan 

pasca-operatif. Sementara, tipe pembedahan medis dibagi menurut fungsinya 

yaitu diagnostik, kuratif, reparatif, rekonstruktif, paliatif, transplantasi.  

Pembedahan medis juga dibagi menurut tingkat urgensi atau tingkat risikonya 

yaitu: 

a. Menurut tingkat urgensinya: 

1) Kedaruratan  

Pasien membutuhkan tindakan atau perhatian segera yang 

diakibatkan pada suatu kondisi dimana mengancam atau dapat 

mengancam jiwa pasien tersebut. 

2) Diperlukan 

Pasien memerlukan proses pembedahan atau operasi yang telah 

direncanakan dalam beberapa minggu atau bulan. 

3) Urgen 
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Pelaksanaan operasi yang dilakukan dalam keadaan pasien telah 

diancam keselamatan jiwanya. 

4) Pilihan 

Keputusan pembedahan atau operasi ada ditangan pasien yang 

memberikan persetujuan. 

5) Elektif 

Pembedahan atau operasi akan dilakukan apabila hanya diperlukan, 

tidak terlalu membahayakan apabila tidak dilakukan. 

b. Menurut tingkat risikonya: 

1) Mayor 

Operasi yang melibatkan organ tubuh secara luas dan mempunyai 

tingkat risiko yang tinggi terhadap kelangsungan hidup pasien. 

2) Minor 

Operasi pada sebagian kecil dari tubuh pasien yang mempunyai risiko 

komplikasi lebih kecil dibandingkan dengan operasi mayor. 

Pembedahan atau operasi yang akan dilakukan kepada pasien pastinya 

membutuhkan persetujuan tindakan medis dari pasien tersebut. Apabila dilihat 

pada fungsinya, informed consent memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi yang 

diberikan untuk pasien dan fungsi bagi dokter. Dari sisi pasien, informed consent 

berfungsi untuk:
47

 

1. Proteksi dari pasien dan subyek; 

2. mencegah terjadinya penipuan atau paksaan; 
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3. pasien mempunyai hak untuk memutuskan secara bebas pilihannya (right 

to self-determination) berdasarkan pemahaman memadai; 

4. menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan 

instropeksi diri sendiri (self-security); 

5. promosi dari keputusan yang rasional; 

6. keterlibatan masyarakat (dalam memajukan prinsip otonomi sebagai 

suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan penyelidikan biomedik. 

Sedangkan bagi dokter, informed consent berfungsi untuk membatasi otoritas 

dokter terhadap pasiennya.48 Maka dari itu, dokter dalam melakukan tindakan 

medis lebih berhati-hati dengan kata lain mengadakan tindakan medis atas 

persetujuan dari pasien. Adapun tujuan dari informed consent menurut jenis 

tindakan dibagi atas tiga yaitu bertujuan untuk penelitian, mencari diagnosis dan 

untuk terapi.
49

 Di sisi lain, menurut Guwandi adapun tujuan informed consent 

adalah sebagai berikut: 

a. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa 

sepengetahuan pasien. 

b. Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang 

tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya: terhadap risk of treatment 

yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan 
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dengan cara semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati 

dan teliti.
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

50
Guwandi, Rahasia Medis, (Jakarta: Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2005) hlm. 32. 



46 

 

E. Kerangka Berfikir    

Anamnesis 

 

 

Informasi Hasil Anamnesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perluasan tindakan medis merupakan salah satu materi yang diatur pada Pasal 11 

dan Pasal 12 Permenkes 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan 

Kedokteran. Perluasan tindakan medis khususnya pembedahan medis diperlukan 

apabila disaat operasi medis ditemukan adanya penyakit baru yang ditemukan 

sebelumnya tidak terindikasi pada proses anamnesis dan hasil diagnosa 

sebelumnya terhadap pasien.  

Instrumen yang harus ada dalam pelaksanaan peluasan tindakan medis adalah 

persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien sesuai dengan ketentuan 

Pasal 45 UU 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, namun untuk tujuan 

Pasien   
 

Dokter   
 

Persetujuan Tindakan 

Medis  

(Informed Consent) 
 

Penolakan Tindakan 

Medis  

(Informed Refusal) 
 

Transaksi Teraupetik 
 

 

Pelaksanaan Tindakan 

Medis  
 

Perluasan Tindakan 

Medis (Extended 

Operation) 
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menyelamatkan jiwa pasien yang tidak cukup waktu untuk menunggu persetujuan 

tersebut,  persetujuan tindakan medis bisa diberikan setelah proses perluasan 

operasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Permenkes 290 Tahun 

2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Perluasan tindakan medis 

tetaplah harus memperhatikan hak dan kewajiban pasien dan dokter. Dokter 

selaku tenaga kesehatan yang melakukan pembedahan medis haruslah mempunyai 

alasan dan legitimasi hukum yang tepat mengapa perluasan tindakan medis ini 

perlu dilakukan kepada pasien. Kedua hal itulah yang nantinya akan mempunyai 

akibat hukum bagi pelaksaan perluasan tindakan medis baik dokter maupun 

pasien.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 
 
 

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas memerlukan metode 

yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek 

keilmuan yang kemudian mudah dipahami publik secara umum. Metodologi 

berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu 

dengan teratur (sistematis), sedangkan logi (logos) artinya ilmu yang berdasarkan 

logika berpikir. Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan 

penelitian hukum dengan teratur (sistematis).
51

 

Metodologi penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada 

didalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun 

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

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

Secara garis besar metodologi penelitian meliputi rangkaian metode kegiatan: 

a. Rencana penelitian (research design) dan penulisan proposal; 

b. melakukan penelitian sesuai dengan rencana/proposal penelitian; 

c. menulis laporan penelitian.  

 

 

                                                           

51
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra 

Aditya  Bakti), hlm 57. 
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A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pengertian 

hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari 

aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan 

materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, serta kekuatan mengikat peraturan 

perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. 

Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat 

mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti 

termasuk norma yang terkandung dalam pasal-pasal dan penjelasan dari peraturan 

perundang-undangan.
52

   

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

deskriptif yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 

menggambarkan mengenai keadaan hukum tertentu dan pada saat tertentu, atau 

mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam masyarakat.
53

 Gejala hukum yang menjadi objek penelitian normatif berupa 

norma-norma dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dan gejala dalam 

penolakan atas tindakan medis. 

 

  

                                                           

52
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991, Cet. 

Ke-1), hlm. 14. 
53

Abdulkadir Muhammad, op.cit., hlm. 60. 
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C. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

normatif yuridis yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoretis berkenaan 

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

ketentuan aturan mengenai pelaksanaan perluasan tindakan kedokteran yang 

dilakukan dokter kepada pasien.  

D. Data dan Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 

dari sumber berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier.  

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang 

dimaksud sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 

d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 

e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 

g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran; 
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h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Keselamatan Pasien; 

i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi 

Rumah Sakit; 

j. Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki). 

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

serta dapat membantu dan memahami dan menganalisis bahan hukum 

primer yang berkaitan dengan pokok bahasan berupa literatur buku, jurnal 

penelitian ilmiah, makalah seminar yang berisi ulasan atau pandangan ahli 

dan praktisi serta hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi terdahulu 

dengan objek yang sama dan ada hubungannya dengan perluasan tindakan 

kedokteran. 

3.  Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan 

dengan objek penelitian berupa kamus, encyclopedia, surat kabar, internet, 

dan lain-lain. Setelah semua data, informasi, dan penjelasan yang peneliti 

perlukan telah diperoleh, barulah peneliti dapat melakukan suatu penarikan 

kesimpulan guna menjawab rumusan-rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini. 
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E.  Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai studi 

pustaka yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, 

menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur 

yang berkaitan dengan persetujuan tindakan medis pada perluasan tindakan 

kedokteran. 

F. Metode Pengolahan Data 

Data yang diperoleh baik dari studi pustaka, studi dokumen maupun wawancara 

diolah dengan beberpa tahapan-tahapan sebagai berikut:  

1. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi data yang telah terkumpul 

guna mengetahui apakah data sudah lengkap, sudah benar dan relevan 

dengan permasalahan yang diteliti; 

2. Penyusunan data (reconstructing) menyusun ulang data yang telah 

terkumpul secara teratur, runut dan logis sehingga mudah dipahami dan 

dinterpretasikan; 

3. Sistematisasi data (sistematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematis pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan 

urutan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.  
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4. Analisis Data  

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan atau menginterpretasi data dalam 

bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan 

penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk 

kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Alasan dilakukannya perluasan tindakan kedokteran adalah sebagai wujud 

upaya dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan berupa perluasan 

tindakan kedokteran yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa pasien. 

Perluasan tindakan kedokteran ini dilakukan oleh karena terindikasi 

sebelumnya pada saat anamnesis dan diagnosa, perluasan tindakan 

kedokteran yang baru terindikasi pada saat pembedahan medis dilakukan, 

meminimalisir pembedahan medis berkali-kali serta berdasarkan prinsip 

kemanusiaan, sosiologi kesehatan dan hukum kesehatan. 

2. Dasar hukum perluasan tindakan kedokteran adalah Pasal 11 dan Pasal 12 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan 

Tindakan Kedokteran yang menjelaskan perluasan tindakan kedokteran 

dapat dilakukan berdasarkan dua kondisi yaitu perluasan tindakan 

kedokteran yang terindikasi sebelumnya pada saat anamnesis serta diagnosa 

dan perluasan tindakan kedokteran yang baru terindikasi pada saat 

pembedahan medis dilakukan. 
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3. Akibat hukum yang ditimbulkan pada perluasan tindakan kedokteran dibagi 

menjadi 2 (dua) bagian pertama, akibat hukum yang ditimbulkan pada 

perluasan tindakan kedokteran yang dilakukan dikarenakan ditemukannya 

indikasi kemungkinan dilakukannya perluasan tindakan kedokteran adalah 

dokter dan pasien terikat pada informed consent yang dibuat oleh pasien. 

Sementara itu, akibat hukum pada perluasan tindakan kedokteran yang tidak 

terindikasi sebelumnya, dasarnya melahirkan akibat hukum berdasarkan 

prinsip inspanningverbintenis yaitu dokter dalam melakukan tindakan 

perluasan mempunyai usaha, daya upaya dan beriktiar pada hasil akhirnya. 

Pasien menaruh kepercayaan kepada dokter untuk melakukan perluasan 

tindakan kedokteran dengan daya upaya, ikhtiar dan tindakan medis secara 

maksimal.  
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