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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Transaksi Terapeutik Dokter dan Pasien dalam Rumah Sakit 

Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang dilaksanakan dengan rasa 

kepercayaan dari pasien terhadap dokter disebut dengan istilah transaksi terapeutik.
1
 

Yang menjadi obyek dalam transaksi terapeutik ini adalah upaya penyembuhan 

pasien, bukan kesembuhan pasien.  transaksi Terapeutik merupakan hubungan 

pelayanan kesehatan (medical service) atau dengan istilah lain merupakan tindakan 

medik antara pemberi layanan kesehatan (health provider) dengan penerima layanan 

kesehatan (health receiver). Hubungan antara dokter dan pasien semakin berkembang 

ke dalam hubungan yang lebih seimbang, dimana antara dokter dan pasien memiliki 

hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. 

Perkembangan hubungan ini dapat dikelompokkan pada tahapan – tahapan sebagai 

berikut : 
2
 

1. Hubungan “Aktif-Pasif” 

Pada tahapan ini pasien tidak memberikan kontribusi apapun bagi jasa pelayanan 

kesehatan yang akan diterimanya. Ia sepenuhnya menyerahkan kepada dokter 

kepercayaannya untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Pasien sangat 

percaya dan memasrahkan dirinya pada keahlian dokter. Dokter bagi pasien 

merupakan orang yang paling tahu tentang kondisi kesehatannya. Pada tahapan 

hubungan yang seperti ini interaksi komunikasi yang dilakukan pasien tidak 

menyangkut pilihan-pilihan tindakan pelayanan kesehatan, pasien tidak mampu 

memberikannya. Ketidakmampuan tersebut dapat saja karena pasien benar-benar 

tidak memiliki pengetahuan atau karena kondisinya yang tidak memungkinkan 
                                                           
1
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untuk memberikan pendapatnya, misalnya pasien dalam keadaan tidak sadarkan 

diri. 

 

2. Hubungan “Kerjasama Terpimpin”  

Tahap hubungan ini terjadi apabila pasien sakit tapi sadar dan mempunyai 

kemampuan untuk meminta pertolongann dokter serta bersedia untuk kerjasama 

dengan dokter. Pada tahap hubungan ini sudah nampak adanya partisipasi dari 

pasien tetapi dalam proses pelayanan kesehatan. Peran dokter masih lebih dominan 

dalam menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dengan demikian 

kedudukan dokter sebagai orang yang dipercaya pasien masih signifikan. 

 

3. Hubungan “Partisipasi Bersama”  

Pada tahap hubungan ini pasien menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang 

sederajat dengan dokter, dan dengan demikian apabila ia berhubungan dengan 

dokter maka hubungan tersebut dibangun atas dasar perjanjian yang disepakati 

bersama. Kesepakatan tersebut diambil setelah dokter dan pasien melalui tahapan-

tahapan komunikasi yang intensif hingga dihasilkan suatu keputusan.  

 

Menurut Dassen sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, terdapat beberapa 

alasan mengapa seorang pasien mendatangi dokter, alasan tersebut adalah sebagai 

berikut :
3
 

 

1. Pasien pergi ke dokter karena merasa ada sesuatu yang membahayakan 

kesehatannya. Segi psikobiologisnya memberikan suatu peringatan bahwa dirinya 

menderita sakit. dalam hal ini dokter atau dokter gigi dianggap sebagai pribadi 

yang akan dapat menolongnya karena kemampuannya secara ilmiah. Dokter 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan peranan yang lebih penting daripada 

pasien (dari sudut pandang pasien). 

                                                           
3
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2. Pasien pergi ke dokter karena mengetahui dirinya sakit dan dokter akan mampu 

untuk menyembuhkannya. Pasien menganggap kedudukannya sama dengan 

dokter, tetapi peranan dokter lebih penting dari dirinya. 

3. Pasien pergi ke dokter atau ke dokter gigi untuk mendapatkan pemeriksaan yang 

intensif dan mengobati penyakit yang ditemukan. Hal ini mungkin diperintahkan 

oleh pihak ketiga dan terjadi pemeriksaan yang bersifat preventif.  

 

Transaksi terapeutik antara dokter dan pasien yang kemudian akan menghasilkan 

pelayanan medik atau tindakan medik, terdapat beberapa asas hukum sebagaimana 

diatur dan termuat dalam UUPK pada Pasal 2 yang menyatakan : “ Bahwa 

penyelenggaraan praktek kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan 

didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan,  kemanusiaan, keseimbangan serta 

perlindungan dan keselamatan pasien”. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 

tersebut dijelaskan pengertian asas-asas tersebut diuraikan sebagai berikut : 

1. Nilai ilmiah adalah, bahwa praktek kedokteran harus didasarkan pada ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi yang diperoleh baik dalam pendidikan termasuk 

pendidikan berkelanjutan maupun pengalaman serta etika profesi.  

2. Manfaat adalah, bahwa penyelenggaraan praktek kedokteran harus memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan 

dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

3. Keadilan adalah, bahwa penyelenggaraan praktek kedokteran harus mampu 

memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya 

yang terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu.  
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4. Kemanusiaan adalah, bahwa dalam penyelenggaraan praktek kedokteran 

memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan suku, bangsa, status 

sosial dan ras. 

5. Keseimbangan adalah, bahwa dalam penyelenggaraan praktek kedokteran tetap 

menjaga keserasian serta keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat. 

6. Perlindungan dan keselamatan pasien adalah, bahwa penyelenggaraan praktek 

kedokteran tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus 

mampu memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.  

Selain daripada asas-asas sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 UUPK tersebut, 

terdapat beberapa asas yang harus dipedomani dan dijadikan dasar oleh para dokter 

dalam melakukan perjanjian atau transaksi terapeutik dengan pasien. Asas-asas 

hukum yang dimaksud, yaitu : 
4
 

1. Asas Legalitas  

Asas ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Kesehatan yang 

menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan 

kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga 

kesehatan yang bersangkutan. Hal ini mengandung makna bahwa pelayanan 

kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, baik 

pendidikannya maupun perizinannya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 
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Asas legalitas ini lebih ditekankan lagi pada UUPK, khususnya Pasal 26 sampai 

dengan Pasal 28 yang mengatur tentang standar pendidikan profesi kedokteran dan 

kedokteran gigi. UUPK juga menentukan kewajiban bagi dokter yang berpraktek 

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan guna menyerap 

perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran maupun teknologi mutakhir.  

 

Selain itu untuk menindaklanjuti asas legalitas, maka bagi dokter sebelum 

melakukan praktek diwajibkan memiliki surat tanda registrasi dokter yang 

diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan memenuhi persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan oleh UUPK, yaitu:  

a. Memiliki ijazah dokter,dokter spesialis,dokter gigi atau dokter gigi spesialis. 

b. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau 

dokter gigi. 

c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. 

d. Memiliki sertifikat kompetensi. 

e. Membuat pernyataan akan memenuhi dan melaksanakan etika profesi. 

Selain harus ada surat tanda registrasi, seorang dokter yang praktek juga diwajibkan 

memiliki surat izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang 

di kabupaten/kota tempat praktek kedokteran dilaksanakan. Permenkes RI Nomor 

2052/Menkes/Per/X/2011  menentukan, terdapat tiga jenis surat izin dalam 

menjalankan pekerjaannya sebagai dokter, yaitu sebagai berikut : 
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a. Surat Izin Dokter (SID) yang merupakan izin yang dikeluarkan bagi dokter yang 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya di wilayah Negara RI. 

b. Surat Izin Praktek (SIP), yaitu izin yang dikeluarkan bagi dokter yang 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan bidang profesinya sebagai swasta 

perseorangan di samping tugas/fungsi lain pada pemerintahan atau unit pelayanan 

kesehatan swasta.  

c. Surat Izin Praktek (SIP) semata-mata, yaitu izin yang dikeluarkan bagi dokter yang 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya sebagai swasta perseorangan 

semata-mata, tanpa tugas pada pemerintahan atau unit pelayanan kesehatan 

swasta.  

 

2. Asas Keseimbangan 

Fungsi hukum selain memberikan kepastian dan perlindungan terhadap 

kepentingan manusia, hukum juga harus bias memulihkan keseimbangan tatanan 

masyarakat yang terganggu pada keadaan semula. Atas keseimbangan ini 

merupakan asas yang berlaku umum tidak hanya berlaku untuk transaksi 

terapeutik. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara 

seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, 

juga keseimbangan antara tujuan dan sarana, antara sarana dan hasil, antara 

manfaat dan resiko yang ditimbulkan dari upaya medik yang dilakukan. 

 

3. Asas Tepat Waktu 

Asas tepat waktu ini merupakan asas yang sangat penting diperhatikan oleh para 

pelayan kesehatan khususnya para dokter. Karena keterlambatan penanganan 
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seoran pasien akan dapat berakibat fatal yaitu kematian pasien. Penanganan yang 

berkesan lambat dan asal-asalan terhadap pasien sangat tidak terpuji dan 

bertentangan dengan asas tepat waktu ini. Kecepatan dan ketepatan penanganan 

terhadap pasien yang sakit merupakan salah satu factor yang dapat berakibat 

terhadap kesembuhan pasien. 

4. Asas Iktikad Baik 

Asas ini bersumber pada prinsip etis berbuat baik (beneficence) yang perlu 

diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien. Sebagai 

professional seorang dokter dalam menerapkan asas iktikad baik ini akan 

tercermin dengan penghormatan terhadap hak pasien dan pelaksanaan praktek 

kedokteran yang selalu berpegang teguh pada standar profesi.  

 

5. Asas Kejujuran  

Kejujuran antara dokter dan pasien merupakan salah satu hal penting dalam 

transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik telah berubah, semula kedudukan pasien 

dianggap tidak sederajat dengan dokter karena dokter dianggap paling tahu 

terhadap pasiennya, dalam hal ini kedudukan pasien sangat pasif dan sangat 

bergantung pada dokter (vertical paternalistik).  

 

Perkembangan transaksi terapeutik telah mengalami perubahan pola, dimana 

pasien dianggap sederajat kedudukannya dengan dokter. Segala tindakan medis 

yang akan dilakukan dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan dari 

pasien setelah pasien mendapatkan penjelasan yang cukup yang cukup memadai 
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tentang segala seluk beluk penyakit dan upaya tindakan medik (horizontal 

kontraktual).  

 

Kedudukan dokter tetap tidak akan sama dengan pasiennya, artinya dokter tetap 

akan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi tentang tekhnik mengenali dan 

mengobati penyakit pasien.  Transaksi terapeutik didasarkan pada adanya suatu 

perjanjian, yaitu perjanjian dimana dokter berusaha semaksimal mungkin untuk 

menyembuhkan pasien dari penderitaan sakitnya atau lazim disebut inspanning 

verbintenis. Maka dalam hal ini yang dituntut bukan perjanjian hasil atau kepastian 

adanya kesembuhan atau keberhasilan atau disebut resultaat verbintenis, namun 

perjanjian tersebut berupa upaya atau usaha semaksimal mungkin dari dokter 

untuk menyembuhkan pasien secara hati-hati dan cermat didasarkan pada ilmu 

pengetahuan yang layak.  

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, berkaitan dengan transaksi terapeutik antara dokter 

dan pasien dapat ditarik beberapa pengertian sebagai berikut :
5
 

a. Transaksi terapeutik berlaku sebagai undang-undang baik bagi pasien maupun 

dokter, dimana undang-undang mewajibkan para pihak memenuhi hak dan 

kewajiban masing-masing sesuai dengan hal yang diperjanjikan. 

b. Transaksi terapeutik tidak dapat ditarik kembali tanpa kesepakatan pihak lain, 

misalnya dalam hal ini karena dokter tidak berhasil menyembuhkan pasien atau 

kondisi pasien memburuk setelah ditanganinya, dokter tidak boleh lepas tanggung 
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jawab dengan mengalihkan pasien kepada sejawat yang lain tanpa indikasi medis 

yang jelas, untuk mengalihkan pasien kepada teman sejawat yang lain, dokter yang 

bersangkutan harus meminta persetujuan pasien atau keluarganya. 

c. Kedua belah pihak baik dokter dan pasien harus sama-sama beritikad baik dalam 

melaksanakan transaksi terapeutik. Wawancara dalam pengobatan harus dilakukan 

berdasarkan itikad baik dan kecermatan yang patut oleh dokter, dan pasien harus 

membantu menjawab dengan itikad baik agar hasil yang di capai sesuai dengan 

tujuan dibuatnya transaksi terapeutik. 

d. Transaksi terapeutik hendaknya dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibuatnya 

perjanjian yaitu kesembuhan pasien, dengan mengacu kepada kebiasaan atau 

kepatutan yang berlaku baik kebiasaan yang berlaku dalam bidang pelayanan 

medis maupun dari pihak kepatutan pasien. Dokter harus menjaga mutu pelayanan 

dengan berpedoman kepada standar pelayanan medik yang telah disepakati 

bersama dengan rumah sakit maupun organisasi profesi sebagai kebiasaan yang 

berlaku.   

 

Transaksi terapeutik memiliki beberapa kekhususan dibandingkan dengan perjanjian 

lainnya, antara lain sebagai berikut :
6
 

a. Subyek pada transaksi terapeutik terdiri dari dokter dan pasien. Dokter bertindak 

sebagai pemberi pelayanan medik professional yang pelayanannya didasarkan 

pada prinsip pemberian pertolongan. Pihak dokter mempunyai kkualifikasi dan 

kewenangan tertentu sebagai tenaga professional di bidang medik yang 

                                                           
6
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berkompeten untuk memberikan pertolongan yang dibutuhkan pasien, sedangkan 

pasien karena tidak mempunyai kualifikasi dan kewenangan sebagaimana yang 

dimiliki dokter berkewajiban membayar honorarium kepada dokter atas 

pertolongan yang telah diberikan. 

b. Objek perjanjian berupa upaya medik professional yang bercirikan pemberian 

pertolongan. 

c. Tujuan perjanjian adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang 

berorientasi kekeluargaan, mencakup kegiatan peningkatan kesehatan (promotif), 

pencagahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan 

pemulihan kesehatan ( rehabilitatif). 

 

Dalam Kode Etik Kedokteran, sebagaimana termaktub dalam surat Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor : 434/Men.Kes/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik 

Kedokteran Indonesia (Kodeki) bagi para dokter Indonesia. Kodeki tersebut 

menyebutkan secara khusus hubungan antara dokter dengan pasien adalah sebagai 

berikut : 

a. Transaksi terapeutik hanya khusus mengatur hubungan hukum antara dokter dan 

pasien  

b. Dilakukan dalam nuansa saling percaya atau konfidensial, yang mengandung 

makna bahwa pasien atau keluarga pasien harus percaya kepada dokter yang 

melakukan upaya pengobatan penyembuhan terhadap sakit pasien, demikian pula 

dokter harus mempercayai pasien. Pasien harus jujur menceritakan tentang segala 
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keluhannya dan segala ketidaktahuannya terhadap obat-obat tertentu, agar dokter 

dapat memberikan terapi yang tepat.  

c. Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang khusus ini meliputi pula 

hubungan emosional,harapan dan kekhawatiran makhluk insane atas kesembuhan 

pasien.  

 

A. Eksistensi Informed Consent Dalam Tindakan Medis   

Pada transaksi terapeutik antara dokter dan pasien, para pihak harus saling sepakat 

tentang upaya pengobatan atau pelayanan kesehatan yang akan diberikan dokter . 

wujud dari transaksi terapeutik ini adalah Informed consent yang lazim diterjemahkan 

dengan persetujuan tindakan kedokteran. informed consent  terjadi setelah hak atas 

informasi dan kemudian hak untuk memberikan persetujuan dari pasien atas upaya 

dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan baginya telah diberikan secara cukup.  

 

Secara etimologis informed consent berasal dari kata informed yang artinya sudah 

diberikan informasi atau sudah dijelaskan atau sudah diuraikan dan kata “consent” 

yang artinya persetujuan atau izin. Jadi informed consent atau persetujuan tindakan 

kedokteran adalah persetujuan dari pasien atau keluarganya terhadap tindakan 

kedokteran yang akan dilakukan terhadap dirinya atau keluarganya setelah mendapat 

penjelasan yang adekuat dari dokter.
7
 

 

Persetujuan dari pasien sebelum dokter melakukan pelayanan medik atau tindakan 

kedokteran atas pasiennya merupakan satu keharusan atau kewajiban. Hal ini 

                                                           
7
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tercermin dari ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2 ) UUPK yang menyebutkan sebagai 

berikut : 

1. Setiap tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus 

mendapat persetujuan. 

2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien 

mendapat penjelasan secara lengkap.  

 

Penjelasan yang harus diberikan oleh dokter kepada pasien atau keluarganya menurut 

Pasal 45 ayat (3) minimal mencakup tentang :  

1. Diagnosa dan tata cara tindakan medis.  

2. Tujuan tindakan medis yang dilakukan.  

3. Alternative tindakan lain dan resikonya. 

4. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan  

5. Prognosis terhadap tindakan yang mungkin dilakukan.  

 

Pada dasarnya persetujuan tindakan medik berasal dari hak asasi pasien dalam 

hubungan dokter pasien,yaitu :
8
 

1. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri. 

2. Hak untuk mendapatkan informasi. 

 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,maka semakin 

kompleks jenis-jenis penyakit yang ditemukan para ahli di bidang kedokteran. 

Sehingga dalam perkembangannya tidak saja diperlukan tenaga kesehatan yang biasa 

                                                           
8
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akan tetapi juga memerlukan perawatan khusus dari dokter ahli dalam penanganan 

pasien di rumah sakit. 

 

Sebelum dokter melakukan tindakan operasi medik, dokter berkewajiban untuk 

memberikan informasi tentang jenis penyakit yang diderita pasien dan tindakan 

kedokteran yang akan dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien serta risiko-risiko 

yang mungkin timbul dari tindakan kedokteran tersebut kepada pasien dan 

keluarganya. Informed Consent merupakan perjanjian untuk melakukan tindakan 

operasi medik,maka keberadaan informed consent sangat penting bagi para pihak 

yang melakukan perjanjian pelayanan kesehatan, sehingga dapat diketahui bahwa 

keberadaan informed consent sangat penting dan diperlukan di rumah sakit. 

 

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain 

atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
9
 

 

Dari suatu perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan antara dua orang yang 

kemudian disebut dengan perikatan, di mana pihak yang satu berhak menuntut 

sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi 

tuntutan itu.  dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling 

banyak menimbulkan perikatan karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka 

sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan Undang-

Undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. 

 

                                                           
9
 Subekti,1990,hukum perjanjian,PT Intermasa,Jakarta,hlm.1 
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Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu 

perhubungan hukum mengenai harta benda atau pihak, dalam mana satu pihak 

berjanji atau berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak 

menuntut pelaksanaan.
10

 

 

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 

empat syarat, yaitu : 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian ; 

3) Mengenai suatu hal tertentu; 

4) Suatu sebab yang halal; 

Bila dikaitkan dengan ketentuan pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran maka 

untuk syarat pertama syahnya suatu perjanjian yaitu adanya kata sepakat antara 

dokter dan pasien yang merupakan asas konsensualisme dalam perjanjian dan diukur 

dari ketiadaan paksaan, ketiadaan kekhilafan, dan ketiadaan penipuan. Seorang dokter 

yang terikat dengan sumpah jabatannya tentu tidak akan pernah melakukan penipuan, 

sedangkan untuk mengukur ketiadaan paksaan dan kekhilafan sangat tergantung dari 

seberapa jauh pasien dapat memahami alternative pilihan-pilihan sebelum 

memberikan persetujuan atas tindakan kedokteran tertentu, dan seberapa jauh dokter 

telah memberikan penjelasan.  
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Pada akhirnya ukuran ketiadaan kekhilafan akan sangat banyak ditentukan dari 

tingkat kepercayaan pasien terhadap dokter dan individu pasien. Bagi pasien tertentu 

yang sudah sangat percaya kepada dokternya dengan mudah akan memberikan 

persetujuannya tanpa banyak bertanya, sedangkan bagi pasien yang lain mungkin 

akan banyak bertanya bahkan bila perlu bertanya kepada dokter lain (second 

opinion). 

 

Selanjutnya untuk syarat kedua dari suatu perjanjian apabila dikaitkan dengan 

persetujuan tindakan kedokteran adalah siapakah yang memberikan persetujuan, hal 

ini berkaitan dengan kecakapan untuk membuat perjanjian. Permenkes tentang 

persetujuan tindakan kedokteran telah menyebutkan bahwa pihak yang memberikan 

persetujuan yaitu pasien sendiri dalam hal pasien tersebut telah dewasa (berumur 21 

tahun keatas atau telah menikah) dan dalam keadaan sadar serta sehat akal. 

Persetujuan tersebut diberikan pada dokter yang akan melakukan pelayanan 

kedokteran untuk itu dokter harus mempunnyai wewenang untuk melakukan 

pelayanan kedokteran tersebut. Jika dokter tidak memiliki wewenang tersebut, maka 

informed consent dapat dibatalkan (verneiteghbaar voidable). Pasal 1329 KUH 

Perdata menyebutkan bahwa, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-

perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH 

Perdata menyebutkan bahwa, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat 

perjanjian adalah :  

1) Orang-orang yang belum dewasa 

2) Mereka yang ditaruh di dalam pengampuan  
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3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan 

pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang 

membuat perjanjian-perjanjian tertentu.  

 

Bahwa dalam setiap perjanjian dapat dikatakan sah apabila terdapat setidak-tidaknya 

dua belah pihak yang akan melakukan perjanjian. Kemudian di dalam perjanjian 

harus jelas tujuan dan objek yang dijadikan dasar perjanjian. Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia pengertian perjanjian adalah perikatan yang menyatakan kesediaan , 

kesanggupan untuk berbuat (kehendak memberi, menolong,datang dan bertemu). 

 

Menurut M. Yahya Harahap, seseorang atau lebih yang berjanji kepada seseorang 

atau lebih atau saling berjanji untuk melakukan suatu hal, ini merupakan suatu 

peristiwa yang menimbulkan suatu hubungan hukum antar orang yang membuatnya 

yang disebut sebagai suatu perikatan. Dalam suatu perikatan terkandung hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Adanya hubungan hukum, 

2. Biasanya mengenai kekayaan atau harta, 

3. Memberi hak kepada pihak yang satu dan hak meletakkan kewajiban pihak yang 

lain, 

4. Adanya prestasi.
11

 

 

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak 

pihak-pihak dalam mencapai tujuan. 
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Beberapa asas tersebut sebagai berikut : 

1. Asas Kebebasan Berkontrak 

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau 

belum diatur dalam Undang-Undang. Tetapi kebebasa tersebut dibatasi oleh tiga 

hal yaitu tidak dilarang pleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan. 

2. Asas Pelengkap  

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan Undang-Undang tidk boleh diikuti 

apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang 

menyimpang dari ketentuan Undang-Undang. tetapi, apabila dalam perjanjian yang 

mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan Undang-Undang. 

Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja. 

3. Asas Konsensual 

Asas ini mengandung  bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat 

(consensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu 

perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Dari asas ini dapat 

disimpulkan bahwa perjanjian yang itu cukup secara lisan saja, sebagai 

penjelmaan dari asas “manusia itu dapat dipegang mulutnya”, artinya dapat 

dipercaya dari kata-kata yang diucapkannya. Tetapi ada perjanjian-perjanjian yang 

dibuat tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, hibah, pertanggungan. Tujuannya 

ialah untuk bukti lengkap mengenai apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian 

dengan formalitas tertentu ini disebut dengan perjanjian formal. 

4. Asas Obligator 
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Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru 

dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. 

Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat 

kebendaan (zakelijke overeenkomst), yaitu menyerahkan levering.  

 

berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum harus diawali dengan perjanjian yang mana perjanjian itu sendiri 

berarti adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

 

Setiap perjanjian dapat dikatakan sah apabila terdapat setidak-tidaknya dua belah 

pihak yang akan melakukan perjanjian, di dalam perjanjian harus jelas tujuan dan 

objek yang dijadikan dasar perjanjian. Setiap perjanjian dapat dikatakan sah apabila 

terdapat setidak-tidaknya dua belah pihak yang akan melakukan perjanjian. 

Kemudian di dalam perjanjian harus jelas tujuan dan objek yang dijadikan dasar 

perjanjian. 

 

Adapun hal-hal yang menjadi substansi persetujuan adalah tindakan kedokteran atau 

pelayanan kesehatan yang akan dilakukan oleh dokter sebagai wujud pelayanan 

kesehatan, sebagai penenuhan syarat ketiga untuk syahnya perjanjian. Kemudian 

untuk syarat terakhir dari suatu perjanjian yaitu kausa yang halal. Tentang kausa yang 

halal atau suatu sebab yang halal dalam transaksi terapeutik (syarat objektif) adalah 

penyembuhan terhadap suatu penyakit, berupa pelayanan kesehatan atau tindakan 
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medis. Tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, harus dianggap 

halal.  

 

B. Penolakan Tindakan Kedokteran (Informed Refusal) dalam Transaksi 

Teraupetik  

Setiap pasien berhak atas informasi dan penjelasan tentang keadaan kesehatannya. 

Setelah pasien diberi penjelasan maka keputusan untuk menerima atau menolak 

tindakan perawatan yang ditawarkan dokter mutlak berada di tangan pasien itu 

sendiri. Hak untuk menolak perawatan ini disebut dengan Informed Refusal, namun 

dalam keadaan seperti ini dokter juga harus menerangkan secara rinci akibat dari 

penolakan tersebut, jika pasien tetap menolak perawatan maka pasien harus 

menandatangani formulir surat penolakan tindakan medis yang sudah disiapkan oleh 

rumah sakit.  

 

Di informasikannya tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter, maka 

selanjutnya pasien dapat mempergunakan haknya untuk memilih, menyetujui atau 

menolak tindakan medik tersebut. Jadi pada hakekatnya hak atas persetujuan tindakan 

kedokteran ini merupakan pelaksanaan hak dasar atas pelayanan kesehatan dan hak 

untuk menentukan nasib sendiri yang keduanya adalah hak pasien atas kesehatan 

yang harus diakui dan dihormati.  

 

Hak yang diberikan perundang-undangan kepada pasien diatur dalam Pasal 52 UUPK 

yang menyebutkan bahwa pasien  dalam menerima pelayanan pada praktek 

kedokteran mempunyaai hak :  
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1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) UUPK. 

 

2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. 

3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. 

4. Menolak tindakan medis. 

5. Mendapatkan isi rekaman medis. 

 

Selain diatur dalam UUPK hak pasien untuk menolak tindakan kedokteran 

dicantumkkan juga pada KODEKI ( Kode Etik Kedokteran Indonesia), yang 

menyatakan sebagai berikut : 

1. Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri dan hak untuk mati secara wajar. 

2. Hhak memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar 

profesi kedokteran. 

3. Hak memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang 

mengobati. 

4. Hak untuk menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan 

dapat menarik diri dari konttrak teraupetik. 

5. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya 

serta menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran tersebut.  

6. Hak untuk dirujuk kepada dokter spesialis bila perlu, dan dikembalikan kepada 

dokter yang merujuknya setelah selesai konsuultasi atau pengobatan untuk 

memperoleh perawatan atau tindak lanjut. 
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7. Hak atas kerahasiaan atau rekam medik yang bersifat pribadi. 

8. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit. 

9. Hak untuk berhubungan dengan keluarga, penasehat, atau rohaniawan dan lain-

lainnya yang diperlukan selama perawatan di rumah sakit. 

10. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, 

pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rontgen, ultrasonografi (USG), CT-Scan, 

Magnetic Imaging (MRI) dan sebagainya, (kalau dilakukan) biaya kamar bedah, 

kamar bersalin, imbalan jasa dokter dan lain-lainnya.       

 

Soerjono Soekanto
12

 secara umum memberikan penjelasana tentang hak-hak pasien 

dalam pelayanan kesehatan, adalah sebagai berikut : 

1. Hak pasien atas perawatan dan pengurusan. 

2. Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien. 

3. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu. 

4. Hak atas informasi. 

5. Hak atas rasa aman dan tidak diganggu. 

6. Hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan. 

 

Bahder Johan Nasution
13

 menguraikan tentang hak-hak pasien dalam pelayanan 

kesehatan secara umum dapat diperinci sebagai berikut : 

1. Hak pasien atas perawatan. 

2. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu. 
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3. Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien. 

4. Hak atas informasi. 

5. Hak untuk menolak perawatan tanpa izin. 

6. Hak atas rasa aman. 

7. Hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan. 

8. Hak untuk mengakhiri perawatan. 

9. Hak atas twenty-four-a-day-visitor-rights. 

10. Hak pasien menggugat atau menuntut. 

11. Hak pasien mengenai bantuan hukum. 

12. Hak pasien untuk menasehatkan mengenai percobaan oleh tenaga kesehatan atau 

ahlinya. 

 

Terhadap hak pasien untuk menolak prosedur diagnostik dan terapi yang 

direncanakan meripakan hak asasi manusia untuk menerima atau menolak sesuatu 

yang ditawarkan. Oleh karena itu pasien yang memiliki hak dasar atau hak asasi 

untuk menentukan diri sendiri (the right of self  determination), harus diberikan hak 

untuk memberikan persetujuannya terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan 

terhadap dirinya.     

 

 

 


