
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Perjanjian 

 

 

1. Pengertian Perjanjian 

 

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPdt yang berbunyi : 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Jika, dalam KUHPdt ini 

pengertian perjanjian diartikan hanya mengikatkan diri terhadap satu orang atau 

lebih, berbeda dengan pendapat dari Soebekti yang mengemukakan pengertian 

perjanjian yang lebih luas, yaitu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang 

berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.
1
 Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad 

berpendapat bahwa perjanjian itu adalah suatu persetujuan dengan mana dua 

orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan 

lapangan harta kekayaan.2 Dari ketiga definisi tentang perjanjian tersebut, dapat 

diartikan bahwa perjanjian adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan dua orang 

atau lebih untuk melakukan suatu hal hingga tercapainya kata sepakat dari para 

pihak di lingkungan harta kekayaan. Yang dimaksud harta kekayaan dalam suatu 

perjanjian tidak hanya harta benda, tetapi kesehatan juga dapat dimaksudkan 

                                                 
1
 R. Soebekti, Hukum Perjanjian, Intermesa, Jakarta, 2002, hlm. 1. 

2
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 76. 
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sebagai harta kekayaan. Karena kesehatan merupakan salah satu unsur 

kesejahteraan manusia dalam menjalani hidup. 

 

Untuk melihat apakah kita berhadapan dengan suatu perjanjian atau bukan, 

perlunya mengenali unsur-unsur perjanjian, menurut Herlien Budiono unsur-unsur 

dari perjanjian tersebut ialah, sebagai berikut; 

a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;  

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

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

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

atau timbal balik, dan; 

e.  Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan
3
. 

 

2. Asas-Asas Perjanjian 

 

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu 

hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Dalam hal ini 

asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan merupakan 

pikiran dasar yang umum sifatnya. Pada umumnya asas hukum akan berubah 

mengikuti perkembangan masyarakat terpengaruh pada waktu dan tempat. 

Handri Raharjo menyatakan bahwa terdapata lima asas dalam perjanjian, yaitu: 

 

                                                 
3 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti,  
Bandung, 2011, hlm. 5 
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a. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum 

perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak 

asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, 

yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian 

diadakan. 

b. Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPdt dan disebutkan 

secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua 

belah pihak. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditemukan 

dalam perkataan “semua” menunjukan bahwa setiap orang diberi kesempatan 

untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian. 

c. Asas Keseimbangan 

Asas keseimbangan menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan 

perjanjian yang mereka buat. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut 

pelaksanaan prestasi dengan melunasi utang melalui kekayaan debitur, namun 

kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad 

baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi 

dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur 

dan debitur seimbang. 
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d. Asas Kepercayaan 

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, menumbuhkan 

kepercayaan di antara para pihak antara satu dengan yang lain akan memegang 

janjinya untuk memenuhi prestasi di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan 

itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan para pihak. 

e. Asas Kebiasaan 

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo 

Pasal 1347 Kitab Undang-undang Hukum perdata. Menurut asas ini perjanjian 

tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang 

dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.
4 

  

3. Jenis-Jenis Perjanjian 

 

Jenis-jenis perjanjian tidak secara khusus diatur dalam KUHPdt akan tetapi 

J Satrio, mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian sebagai berikut: 

a. Perjanjian Timbal balik dan Perjanjian Sepihak 

Perjanjian timbal balik (Bilateral Contract) adalah perjanjian yang 

memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Jenis perjanjian 

ini yang paling umum terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian 

sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan 

hak kepada pihak lainnya. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda 

                                                 
4
 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, hlm. 43-46 



12 

 

yang menjadi objek perikatan dan pihak lainnya berhak menerima benda yang 

diberikan itu. 

b. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Atas Hak yang Membebani. 

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan 

kepada satu pihak saja. Perjanjian dengan atas hak yang membebani adalah 

perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat 

kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara prestasi itu ada 

hubungannya menurut hukum. 

c. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama.  

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang 

dikelompokkan sebagai perjanjian khusus, dan jumlahnya terbatas. 

Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai 

nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. 

d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligator.  

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam 

perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian 

obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, 

artinya sejak terjadinya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. 

Pembeli berhak untuk menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas 

pembayaran harga, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan barang.  

Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian 
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itu ada penyerahan (levering) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu 

sah menurut hukum atau tidak. 

e. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real. 

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan 

kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian di samping ada 

persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata dari 

barangnya
 5. 

Undang-Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu
: 

a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu; 

Perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu diatur dalam Pasal 1601 KUHPdt. 

Suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan 

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

sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama 

sekali terserah kepada pihka lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah 

seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah 

memasang tarif untuk jasanya itu. Dapat juga lazimnya dimasukkan antara 

hubungan seorang pasien dengan seorang dokter yang diminta jasanya untuk 

menyembuhkan suatu penyakit.  

b. Perjanjian kerja/perburuhan; dan 

Perjanjian kerja/perburuhan diatur dalam Pasal 1601a KUHPdt. perjanjian 

perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, 

mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si majikan, 

untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. 

c. Perjanjian pemborongan-pekerjaan 

                                                 
5
 J Satrio, Hukum Perjanjian,  PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hlm. 31 
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Perjanjian pemborongan-pekerjaan dibedakan dalam dua macam, yaitu 

dimana pihak pemborong diwajibkan memberikan bahannya untuk pekerjaan 

tersebut dan dimana si pemborong hanya akan melakukan pekerjaannya saja.  

 

4. Syarat Sah Perjanjian 

 

Perjanjian yang diadakan agar tercapainya tujuan yang dikehendaki harus 

perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sah tersebut telah 

ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdt sebagai berikut: 

 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

kata sepakat merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Perjanjian dianggap 

lahir atau terjadi pada saat dicapainya kata sepakat antara pihak yang 

mengadakan perjanjian. Sepakat mengandung pengertian bahwa para pihak 

saling menyatakan kehendak masing-masing secara timbal balik. Pernyataan 

sepakat tidak hanya dilakukan dengan secara tegas diucapkan dengan kata-

kata, tetapi dapat juga dilakukan dengan perbuatan atau sikap yang 

mencerminkan adanya kehendak untuk sepakat dalam suatu perjanjian. 

 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Dalam Pasal 1329 KUHPdt dikatakan setiap orang adalah cakap untuk 

membuat perikatan-perikatan atau perjanjian, jika ia oleh undang-undang 

dinyatakan cakap. Seseorang dapat dikatakn tidak cakap jika orang tersebut 

belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampunan, dan/atau orang-

orang perempuan, maksudnya adalah dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 
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undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 

telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 

 

3. Suatu hal tertentu 

Suatu hal tertentu dimaksudkan bahwa harus terdapatnya obyek perjanjian 

yang tentu dan jelas. Yang dikatakan obyek tidak hanya individu tetapi juga 

dapat berupa benda. Seperti dalam Pasal 1333 ayat (2) KUHPdt menyatakan 

bahwa  jumlahnya semula boleh belum tentu asal kemudian hari dapat 

ditentukan. Tetapi jika pada saat perjanjian ditutup obyek sama sekali tidak 

tentu atau tidak ada adalah tidak boleh. Jadi pada intinya paling tidak macam 

atau jenis benda dalam perjanjian sudah dapat ditentukan saat akan lahirnya 

perjanjian. 

4. Suatu sebab yang halal 

Adanya suatu sebab yang halal dalam KUHPdt tidak dirumuskan apa yang 

dimaksud dengan suatu sebab yang halal. Hanya dalam Pasal 1337 dikatakan 

bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang undang-undang, atau 

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Dari 

penjelasan tersebut dapat ditarik pengertian bahwa untuk sahnya perjanjian 

harus memiliki tujuan yang jelas, yang tidak  dilarang oleh undang-undang atau 

berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. 
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B. Hukum Kesehatan 

1. Pengertian Hukum Kesehatan 

Kemajuan dibidang ilmu kesehatan telah memberikan harapan hidup yang lebih 

baik pada manusia. Namun terlepas dari keberhasilan ilmu kesehatan terdapat pula 

berbagai masalah kesehatan didalamnya. Dokter, pasien dan rumah sakit adalah 

tiga subyek hukum yang terikat dalam bidang pemeliharaan kesehatan. Ketiganya 

membentuk baik hubungan medis maupun hubungan hukum. Untuk mendapatkan 

penjelasan mengenai hubungan hukum yang terjadi antara dokter, pasien dan 

rumah sakit, diperlukannya pengertian atau pemahaman tentang nilai, kaidah, 

peraturan dan pengertian hukum itu sendiri. 

Hukum adalah kumpulan peraturan yang berisi kaidah hukum. Jadi, hukum 

terbentuk berdasarkan adanya nilai, norma dan peraturan didalam kehidupan 

bermasyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan baik didalam 

kehidupan bermasyarakat maupun didalam bidang kesehatan. maka dari itu dalam 

hubungan antara dokter, pasien dan rumah sakit juga terdapat hubungan hukum 

yang mengikat yaitu hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat.   

Hukum pada hakekatnya adalah kekuasaan. Hukum mengatur, mengusahakan 

ketertiban dan membatasi ruang gerak individu.
6
 Suatu negara yang berlandaskan 

hukum maka sesuai dengan sifat dan hakikatnya, hukum sangat besar peranannya 

dalam mengatur setiap hubungan hukum yang timbul, baik antara individu dengan 

                                                 
6 Alexandra Indriyanti Dewi, Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher, 2008, hlm. 132.  
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individu ataupun antara individu dengan masyarakat dalam berbagai bidang 

kehidupan, termasuk kesehatan.
7
 

Undang-undang Kesehatan memberikan pengertian bahwa kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.  

Kesehatan pada hakikatnya adalah salah satu penunjang kesejahteraan hidup 

manusia oleh karena itu, mengenai kesehatan agar terciptanya peningkatan derajat 

kesehatan dibutuhkan hukum untuk mengatur dan membina segala sesuatu 

mengenai kesehatan. 

Menurut Wila Chandrawila, hukum kesehatan adalah kumpulan peraturan hukum 

tentang kesehatan. Singkatnya bahwa, seluruh kumpulan peraturan yang mengatur 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan adalah hukum kesehatan
8
. 

Soekidjo Notoatmodjo menambahkan bahwa pengertian hukum kesehatan tidak 

hanya sebatas sekumpulan peraturan yang mengatur tentang kesehatan saja, tetapi 

hukum kesehatan adalah semua hukum yang berhubungan langsung dengan 

pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum 

kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi 

pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat.
9
 

                                                 
7
  Veronica Komalwati, Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan dalam 

hubungan dokter dan Psien, PT. Citra Aditya Bakti,1999, hlm. 64 
8
  Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, Mandar maju, Bandung,2001, hlm. 6 

9
  Soekidjo Notoatmodjo, Op.Cit., 44 
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Pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan secara 

mandiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan 

memelihara kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan 

kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Pelayanan 

kesehatan menurut Benyamin Lumenta adalah segala upaya kegiatan pencegahan 

dan pengobatan penyakit, semua upaya dan kegiatan peningkatan serta 

pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh pranata sosial atau lembaga dengan 

suatu populasi tertentu, masyarakat atau komunitas.
10

 

 

Jadi, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum kesehatan bukan 

hanya mengenai peraturan hukum tentang kesehatan saja tetapi juga hukum 

kesehatan itu adalah peraturan yang mengatur segala sesuatu dalam bidang 

kesehatan, termasuk dalam pelayanan kesehatan, yang diselenggarakan  dalam 

bentuk “upaya” pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak pemberi 

yaitu dokter dan penerima pelayanan kesehatan yaitu masyarakat yang disebut 

sebagai pasien.   

 

2. Asas-Asas Hukum Kesehatan  

Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan pada asasnya hukum kesehatan 

bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai dasar sosial (the right to 

health care) yang di topang oleh dua hak dasar individual yang terdiri dari hak 

                                                 
10

 Benyamin Lumenta, Pelayanan Medis, Citra, Konflik, dan Harapan, Kanisius, 

Yogyakarta,1989, hlm. 15   
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atas informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri.
11

 Saat ini segala sesuatu 

yang berhubungan dengan kesehatan diatur pada Undang-Undang Kesehatan. 

Di dalam Undang-Undang Kesehatan ini disebutkan asas-asas dalam hukum 

kesehatan adalah sebagai berikut: 

1. Asas prikemanusiaan: yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus 

dilandasi atas prikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha 

Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa. 

2. Asas keseimbangan: berarti bahwa pembangunan kesehatan harus 

dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat antara fisik dan 

mental, serta antara material dan spiritual. 

3. Asas pemanfaatan: berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan prikehidupan yang 

sehat bagi setiap warga negara. 

4. Asas perlindungan: berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kehidupan 

yang sehat bagi setiap warga negara. 

5. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban: berarti bahwa pembangunan 

kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk 

kesamaan kedudukan hukum 

                                                 
11

 Harmien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedoktern; studi tentang Hubungan hukum dalam Mana 

dokter Sebagai Salah satu Pihak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1998, hlm. 22   
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6. Asas keadilan: berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat 

memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan 

masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. 

7. Asas Gender dan Asas  nondiskriminatif: berarti bahwa pembangunan 

kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki. 

8.  Norma-norma agama: berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan 

dan menghormati serta tidak  membedakan agama yang dianut masyarakat. 

Dari semua asas-asas hukum kesehatan di atas dapaat dikatakan bahwa asas 

hukum kesehatan bertujuan untuk menciptakan derajat kesehatan masyarakat dan  

memberikan pelayan kesehatan bagi masyarakat dengan seadil-adilnya tanpa 

membeda-bedakan status sosial. 

3. Sumber dan Ruang Lingkup Hukum Kesehatan 

a. Sumber Hukum Kesehatan 

Sumber hukum adalah tempat ditemukannya hukum. Sumber hukum dapat dibagi 

menjadi dua yaitu materiil dan formil. Sumber hukum materiil ialah tempat 

darimana materi hukum diambil. Sedangkan sumber hukum formil ialah tempat 

darimana suatu ketentuan mendapatkan legitimasi atau kekuatan hukum.  

Undang-undang dalam hukum kesehatan adalah sebagai sumber hukum 

kesehatan. ketetapan atau keputusan penguasa yang dilihat dari isinya merupakan 

undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum yang berbeda dalam 

wilayah kompetensinya. Hal ini kemudian dapat disebutkan sebagai undang-

undang materiil. Sementara di dalam arti formil, undang-undang berarti keputusan 
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penguasa yang jika dilihat dari bentuk dan cara terjadinya atau cara 

pengesahannya.  

 

Kekuatan berlakunya Undang-Undang menyangkut berlakunya Undang-Undang 

secara operasional. Hukum kesehatan terkait dengan aturan legal yang dibuat 

untuk kepentingan atau melindungi kesehatan masyarakat. Sejak kemerdekaan 

sampai saat ini, Indonesia telah tiga kali mengalami pergantian Undang-Undang 

tentang Kesehatan, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Pokok Kesehatan No. 9 tahun 1960 

2. Undang-Undang No. 23 tahun1992 tentang Kesehatan 

3. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

 

Sampai saat ini, Undang-Undang Kesehatan yang masih menjadi pedoman dalam 

segala sesuatu mengenai kesehatan ialah Undang-Undang No. 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan.  

 

b. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan  

Ruang lingkup dalam hukum kesehatan yaitu meliputi peraturan dan hukum yang 

berhubungan dengan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Mengingat banyaknya 

penyelenggara pelayanan kesehatan, baik dari segi perorangan maupun 

kolektivitas, di mana masing-masing mempunyai kekhususan antara pihak yang 

dilayani kesehatannya maupun sifat pelayanan dari pihak penyelenggara 

pelayanan kesehatan, maka hukum kesehatan itu dikelompokkan menjadi berbagai 

bidang, antara lain: 
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1. Hukum Kedokteran dan kedokteran gigi 

2. Hukum Keperawatan 

3. Hukum farmasi 

4. Hukum Rumah Sakit 

5. Hukum Kesehatan masyarakat  

6. Hukum Kesehatan Lingkungan  

7. Hukum Rumah Sakit dan sebagainya. 
12

 

 

4. Pihak – Pihak dalam Hukum Kesehatan 

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan yang berhubungan langsung dengan 

pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Oleh sebab itu di 

dalam hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang menjadi pihak dalam 

hukum kesehatan ini, yaitu: 

1. Penerima pelayanan, yang harus diatur hak dan kewajibannya, baik 

perorangan, kelompok atau masyarakat. 

2. Penyelenggara pelayanan, yaitu organisasi dan sarana-prasarana pelayanan, 

yang juga harus diatur hak dan kewajibannya. 

Berdasarkan uraian diatas Undang-Undang Kesehatan tidak merinci secara jelas 

mengenai pihak-pihak yang terikat dalam hukum kesehatan, tetapi hanya 

memaparkan bahwa yang menjadi penerima pelayanan kesehatan ialah 

                                                 
12

 Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta,2010, hlm. 46-47 
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masyarakat sebagai pasien. Sedangkan penyelenggara pelayanan ialah 

Pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab atas pengaturan perencanaan, 

pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya dalam menyediakan tenaga 

kesehatan dan sarana tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut. 

Sedangkan Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab atas penyelenggaraan 

upaya kesehatan saja. 

Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, 

nilai dan norma agama, sosial budaya, moral dan etika profesi. Dalam lalu lintas 

hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu sistem sosial, 

rumah sakit merupakan organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan 

perbuatan hukum (rechtshandeling). Rumah sakit bukan manusia yang dapat 

berbuat dalam lintas hukum seperti masyarakat sebagai manusia (natuurlijk 

persoon), melainkan rumah sakit diberi menurut hukum sebagai “persoon” dan 

karenanya rumah sakit merupakan “rechtspersoon”. Hukum yang telah 

menjadikan rumah sakit sebagai “rechtspersoon” dan oleh karena itu rumah sakit 

juga dibebani dengan hak dan kewajiban hukum atas tindakan yang dilakukan 

ataupun terjadi didalamnya. Dalam kemandiriannya untuk berbuat hukum sebagai 

subjek hukum inilah rumah sakit melibatkan orang-orang yang menyandang 

profesi kedokteran atau tenaga kesehatan yang tidak hanya terdiri atas para dokter 

dan dokter gigi, tetapi juga semua yang mendukung dalam upaya pelayanan 

kesehatan. Tenaga kesehatan tersebut menurut Soekidjo Notoatmodjo, dijelaskan 

adanya berbagai macam tenaga kesehatan yang mempunyai bentangan yang 



24 

 

sangat luas, baik dari segi latar belakang pendidikan maupun jenis pelayanan atau 

upaya kesehatan yang dilakukan. Jenis tenaga kesehatan tersebut yang di uraikan 

dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996, yaitu sebagai berikut; 

1) Tenaga medis, mencakup: dokter dan dokter gigi 

2) Tenaga keperawatan, mencakup: perawat dan bidan 

3) Tenaga kefarmasian, mencakup: apoteker, analis dan asisten apoteker 

4) Tenaga kesehatan masyarakat, mencakup: epidemiolog kesehatan, entomolog 

kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator 

kesehatan, dan sanitarian 

5) Tenaga gizi, mencakup: nutrisionis dan asisten 

6) Tenaga keterapian fisik, mencakup: fisiotrapis, akupasiterafis, dan terapis 

wicara 

7) Tenaga teknisian medis, yang mencakup: radiografer, radiotrafis, teknisi gizi, 

teknisi elektromedis, analisis kesehatan, refraksionis, optisien, otorik 

prostetek, teknisi tranfusi dan perekam medis.
13

 

 Para tenaga kesehatan yang telah diuraikan di atas, berada dalam hubungan 

pekerjaan dengan rumah sakit sebagai tempat untuk menyelenggarakan tugas 

profesinya dan menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan keahlian 

(bidang ilmunya) serta diikat oleh etik profesinya.
14

 

 

                                                 
13

 Soekidjo Notoatmodjo, Op.cit., hlm. 98 
14

 Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di rumah sakit, 

PT. Citra Aditya Bakti, bandung,2009, hlm. 81 
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C. Tinjauan Umum Perjanjian Terapeutik 

 

1. Pengertian Perjanjian Terapeutik 

 

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih, Sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

bagian sebelumnya. Perjanjian merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan 

melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang 

mengandung unsur atau nilai pengobatan.  

 Sedangkan istilah therapeutic adalah terjemahan dari bahasa inggris. Jika 

diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi terapeutik yang berarti suatu hal 

dibidang pengobatan.  

Jadi, perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik adalah  transaksi antara dokter 

dan pasien untuk mencari atau menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan 

penyakit oleh dokter yang didukung oleh dua macam hak yang sifatnya mendasar 

dan yang lebih bersifat individual, yaitu hak atas informasi (the right to 

informations) dan hak untuk menentukan nasib sendiri  (the right of self 

determination.15 Persetujuan yang terjadi diantara dokter dan pasien bukan 

dibidang pengobatan saja melainkan lebih luas mencangkup bidang diagnostik, 

preventif, rehabilitatif maupun promotif maka persetujuan tersebut disebut dengan 

perjanjian terapeutik16. Perjanjian Terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik 

yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan. Dalam hal 

ini Salim mengutip pendapat Fred Ameln yang mengartikan Kontrak atau Perjanjian 

                                                 
15

 Hermein Haditati Koeswadji, Op.cit, hlm.  99. 
16

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

hlm. 39. 
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terapeutik dengan “kontrak dimana pihak dokter berupaya maksimal menyembuhkan 

pasien (inspaningsverbintenis) jarang merupakan kontrak yang sudah pasti 

(resultastsverbintenis). 17 

 

Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Veronica Keomalawati 

bahwa perjanjian terapeutik itu pada asasnya bertumpu dua macam hak asasi 

manusia, yaitu Hak untuk menentukan nasib sendiri dan  Hak atas informasi.18
 

Dalam Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia tertuang dalam Keputusan 

Menteri Kesehatan RI Nomor:434/Men.Kes/X/1983 tentang Berlakunya Kode 

Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, mencantumkan tentang 

perjanjian terapeutik sebagai berikut : perjanjian terapeutik adalah hubungan 

antara dokter dengan pasien dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling 

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

kekhawatiran makhluk insani”.
19

 

Perjanjian Terapeutik juga diatur dalam Buku III KUHPdt, sebagaimana 

disebutkan didalam Pasal 1319 KUHPdt yang berbunyi: “Semua perjanjian , baik 

yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama 

tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat dalan Bab ini dan Bab yang 

lalu”.   

 

                                                 
17

 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Rajawali Press, Jakarta. 2006, 

Hal 45   
18

 Veronica Komalwati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung ,2002,  Hlm. 74 
19

 Keputusan Menteri Kesehatan  RI  Nomor  434 /Men.Kes /X / 1983 
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a.  Asas Perjanjian Terapeutik 

Perjanjian terapeutik merupakan dasar terjadinya hubungan hukum antara dokter 

dan pasien, adapun asas-asas yang berlaku pada perjanjian teraputik yaitu, sebagai 

berikut: 

 

8) Asas Legalitas 

 

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Kesehatan, secara eksplisit tersirat dalam 

bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan kesehatan atau melakukan 

kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenega 

kesehatan yang bersangkutan. Pelayanan medis hanya dapat terselenggara jika 

tenaga kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan perizinan 

yang diatur dalam perundang-undangan. Persyaratan dan izin praktik kedokteran 

diatur dalam perundang-undangan. 

 

1) Asas Keseimbangan  

 

Asas ini termuat dalam Pasal 2 dalam Undang-Undang Kesehatan bahwa 

penyelengaraan kesehatan harus diselenggarakan secara seimbang antara 

kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental serta antara material 

dan spiritual.  Hal ini dapat diartikan sebagai keseimbangan antara tujuan dan 

sarana, antara sarana dan hasil serta antara manfaat dan risiko yang ditimbulkan 

dari upaya medis yang dilakukan. 

  

2) Asas Tepat Waktu 

 

Asas ini sangat diperlukan karena keterlambatan penanganan seorang pasien akan 

dapat berakibat fatal yaitu kematian pasien. Penanganan yang berkesan lambat 
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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 faktor yang dapat memberikan kesembuhan pada pasien.  

 

3) Asas Itikad Baik 

 

Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan 

dengan itikad baik, namun Pasal ini tidak menjelaskan artinya. Akan tetapi jika 

dilihat dari terjemahan dari kata bona fides dalam hukum Romawi berbuat sesuai 

dengan itikad baik berarti berbuat berdasarkan pengertian yang baik, jujur dan 

lurus. Arti prinsip tersebut, bahwa setiap orang berkewajiban membantu atau 

menolong orang lain dalam memajukan kepentingannya, sepanjang tidak 

menimbulkan risiko bagi dirinya sendiri.  

 

4) Asas Kehati-Hatian 

 

Pada dasarnya setiap orang sebelum melakukan sesuatu dalam hubungan dengan 

orang lain harus bersikap hati-hati. Dokter sebagai seorang ahli di dalam medik, 

maka tindakanya harus didasarkan atas ketelitianya dalam menjalankan fungsi dan 

tanggung jawabnya. Dengan demikian, dokter sebagai profesional, bukan hanya 

dituntut memiliki keahlian dan keterampilan, melainkan juga ketelitian atau 

kecermatan bertindak. 20
 

 

 

 

 

                                                 
20

 Veronica Komalawati, Op.Cit.,hlm.126. 
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b. Syarat Sah Perjanjian Terapeutik 

Perjanjian terapeutik secara khusus memang tidak diatur dalam Buku III KUHPdt. 

Namun, secara umum semua perjanjian yang mengikat, termasuk perjanjian 

terapeutik harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdt 

agar perjanjian tersebut menjadi sah. Adapun unsur-unsur tersebut adalah;  

a. Sepakat mengikatkan diri  

b. Cakap membuat perikatan  

c. Ada hal tertentu  

d. Karena sebab yang halal 

 

Sedangkan khusus bagi perjanjian terapeutik selain harus memenuhi unsur-unsur 

yang terdapat didalam Pasal 1320 KUHPdt tersebut juga harus memenuhi unsur 

lain, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran,  yaitu 

terdapatnya Informed Concent yang artinya persetujuan tindakan medis. jadi, 

syarat bagi sahnya perjanjian terapeutik harus terpenuhinya 5 (lima) unsur yaitu 

sebagai berikut: 

b. Sepakat mengikatkan diri 

dalam hal ini sama dengan syarat sah perjanjian pada umunya. Yaitu, kedua 

belah pihak atau pihak yang ingin melakukan perjanjian harus dengan keadaan 

sadar dan bukan dalam paksaan. Dalam perjanjian terapeutik pihak-pihak yang 

dimaksud ialah dokter dan pasien atau keluarga pasien. 

c. Cakap membuat perikatan 
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Dalam hal ini jika dalam Pasal 1329 KUHPdt dikatakan setiap orang yang 

diperbolehkan oleh undang-undang adalah cakap untuk membuat perjanjian. 

Sama halnya dalam perjanjian terapeutik setiap orang atau pasien dapat 

melakukan perjanjian dengan dokter, atau bahkan jika pasien dalam keadaan 

tidak sadarkan diri, perjanjian dapat disepakati oleh keluarga pasien atau 

perwakilan. 

d. Ada hal tertentu 

dalam hal ini dimaksudkan adalah kesembuhan pasien. Jika dalam KUHPdt 

diuraikan hal tertentu itu sebagai barang berbeda dalam perjanjian terapeutik 

yang objeknya adalah informasi tentang penyakit yang diderita pasien dan 

kesembuhan penyakit pasien. 

e. Karena sebab yang halal, dan 

dalam hal ini yang dimaksud sebab yang halal adalah bersedianya dokter untuk 

memberikan informasi tentang penyakit pasien dan informasi upaya 

penyembuhan karena suatu sebab yaitu informasi tentang  penyakit yang 

dirasakan oleh pasien.  

f. Imformed concent 

Syarat sah yang ke lima inilah yang memperkuat perbedaan perjanjian 

terapeutik dengan perjanjian pada umumnya. Informed concent adalah 

persetujuan  yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan 

mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.  
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Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak- pihak dalam 

pejanjian sehingga disebut syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat 

disebut syarat objektif karena mengenai objek suatu perjanjian. Dalam hal syarat 

subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta 

supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah 

pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak 

bebas. Sehingga perjanjian yang dibuat tersebut mengikat selama tidak dibatalkan 

oleh keputusan pengadilan atas permintaan pihak yang berhak meminta 

pembatalan.
21

  

 

Pelayanan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik perlunya persetujuan yang 

diberikan oleh pasien atau keluarga pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan 

atas dasar mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. 

persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik ini disebut sebagai 

Informed Consenst. 

Untuk dapat dilakukan tindakan medis baik berupa diagnostik maupun terapeutik, 

maka diperlukan informed consent yang merupakan konstruksi dari persesuaian 

kehendak yang harus dinyatakan baik oleh dokter maupun pasien setelah masing-

masing menyatakan kehendaknya sehingga masing-masing telah menyatakan 

informed concent secara timbal balik. Oleh karena itu, informed consent diartikan 

sebagai persetujuan setelah informasi.
22
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 Hasanudin Rahman, Legal Drafting, PT Citra aditya Bakti, Bandung, 2000 , Hlm. 5 
22

 Endang Kusuma Astuti, Op.Cit., Hlm. 129 
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Persetujuan yang dimaksud diatas dapat berupa persetujuan secara lisan maupun 

isyarat yang menunjukkan sikap-sikap yang memberi kesan setuju. Namun, kedua 

cara ini dapat merepotkan dokter jika dibelakang hari diingkari. Oleh sebab itu, 

para dokter diharapkan untuk secara lengkap memberikan informasi kepada 

pasien dalam bentuk tindakan yang akan atau perlu dilaksanakan dan juga 

resikonya. Persetujuan dari pasien, dalam hal ini memiliki arti yang cukup luas 

sebab dengan pasien membubuhkan tanda tangannyadi formulir persetujuan 

tindakan medis, maka dianggap pasien telah sepakat atau setuju menyerahkan 

nasibnya pada dokter.  

 

Tindakan medis yang memberlakukan atau yang membutuhkan informed concent  

adalah: 

1. Pembedahan invasif mayor atau minor 

2. Semua prosedur yang menyangkut lebih dari risiko bahaya yang ringan 

3. Semua bentuk terapi radiologi 

4. Terapi kejut listrik 

5. Semua prosedur yang berhubungan dengan percobaan, dan 

6. Semua prosedur yang mana formulir concent dibutuhkan oleh undang-undang 

atau perturan.
23
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 Endang Kusuma Astuti, Op.Cit., Hlm. 136 
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2. Pola Hubungan Perjanjian Terapeutik  

 

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat, baik antra 

subjek hukum dengan subjek hukum maupun antara subjek hukun dengan benda, 

yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yakni hak dan 

kewajiban. Demikian halnya dalam perjanjian terapeutik, hubungan yang terjadi 

dalam perjanjian terapeutik adalah hubungan hukum anatar subjek hukum satu 

dengan subjek hukum lainnya yaitu dokter, pasien dan rumah sakit. Pola 

hubungan yang terjadi antara dokter, pasien dan rumah sakit dalam perjanjian 

terapeutik adalah pola hubungan yang melingkar yang dapat dikatakan sebagai 

pola hubungan timbal balik atau saling membutuhkan. 

   

Perjanjian terapeutik tunduk pada asas-asas perjanjian pada umumnya. 

perbedaannya adalah di dalam perjanjian terapeutik pihak yang mengikatkan diri 

adalah orang-orang yang terlibat ataupun dilibatkan dalam penyelenggaraan upaya 

pelayanan kesehatan. Pihak-pihak dalam kegiatan upaya pelayanan kesehatan ini  

adalah dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dan mengupayakan 

semaksimal mungkin dalam upaya penyembuhan, masyarakat sebagai pasien 

penerima jasa pelayanan kesehatan.  

Hubungan antara dokter dan pasien dilihat dari aspek hukum adalah hubungan 

antara subyek hukum dengan subyek hukum yang diatur oleh kaidah-kaidah 

hukum perdata. Kaidah-kaidah hukum perdata berisi pedoman bagaimana para 

pihak yang melakukan hubungan melaksanakan hak dan kewajibannya. Seperti 

telah dituliskan di atas, berbicara mengenai hukum, maka terdapat hak dan 
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kewajiban yang timbal balik, dimana hak dokter menjadi kewajiban pasien dan 

hak pasien menjadi kewajiban dokter. Dilihat dari hubungan hukumnya, antara 

dokter dan pasien terdapat hubungan yang menimbulkan  kesepakatan . Dalam hal 

ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan pengobatan bagi pasien 

terbentuklah apa yang dikenal sebagai perikatan. 

Doktrin ilmu hukum mengenal dua macam perikatan, yaitu perikatan ikhtiar dan 

perikatan hasil. Pada perikatan ikhtiar maka prestasi yang harus diberikan oleh 

dokter adalah upaya semaksimal mungkin, sedangkan pada perikatan hasil, 

prestasi yang harus diberikan oleh dokter berupa hasil tertentu. Kemudian diatur 

pula tentang dasar dari perikatan, yaitu perikatan terbentuk berdasarkan perjanjian 

atau undang-undang. Dasar dari perikatan antara dokter dan pasien adalah 

perjanjian terapeutik. 

Pada perikatan atas dasar perjanjian, apabila seorang pasien datang ke tempat 

praktek dokter dalam arti menerima jasa pelayanan kesehatan dari dokter, maka 

antara dokter dan pasien terdapat hubungan hukum dalam perjanjian terapeutik. 

jika berbicara mengenai perjanjian tidak terlepas dari kata kontrak. Yang berarti 

bahwa, para pihak dalam perjanjian terapeutik yaitu dokter dan pasien bebas 

menentukan isi perjanjiannya sendiri yang disepakati bersama dengan syarat tidak 

bertentangan dengan undang-undang. Hal ini termasuk kedalam asas kebebasan 

berkontrak.
24
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 Wila Chandrawila Supriadi, 2001, op.cit., hlm. 8 
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Rumah sakit adalah salah satu pihak yang dilibatkan dalam perjanjian terapeutik 

ini yang berfungsi sebagai sarana tempat pelaksanaannya perjanjian terapeutik 

antara dokter dan pasien. Rumah sakit juga terikat hubungan hukum. Pola 

hubungan antara dokter, pasien dan rumah sakit juga merupakan hubungan antara 

subyek hukum, subyek hukum dan subyek hukum. Yang diatur pula oleh kaidah-

kaidah hukum perdata. Dokter dan pasien sebagai subyek hukum pribadi, 

sedangkan rumah sakit sebagai subyek hukum yang berbadan hukum. Ketiganya 

dalam kaidah hukum perdata memenuhi hubungan yang mengatur hak dan 

kewajiban para pihak. Dokter, pasien dan rumah sakit terikat hubungan yang 

berdasarkan perjanjian kontraktual yang dapat ditentukan sendiri isi perjanjiannya 

dengan tidak diluar dari peraturan perundang-undangan, yang telah disebutkan 

sebelumnya dalam kegiatan upaya pelayanan kesehatan, perjanjian tersebut  

adalah perjanjian teraputik. 

Anggaran Dasar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), sebagai 

pedoman peraturan rumah sakit pada  Bab I Pasal 1, menjelaskan bahwa: “rumah 

sakit adalah suatu sarana yang merupakan bagian dari system kesehatan 

nasional yang mengemban tugas pelayanan kesehatan untuk seluruh 

masyarakat”. Dengan demikian, dalam Anggaran Dasar PERSI ini juga 

membenarkan bahwa rumah sakit terikat dalam perjanjian terapeutik antara dokter 

dan pasien dalam kegiatan upaya pelayanan kesehatan, sebagaimana rumah sakit 

adalah sebagai suatu sarana tempat berlangsungnya kegiatan upaya pelayanan 

kesehatan. 



36 

 

C. Sifat atau Ciri Perjanjian Terapeutik 

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang dilakukan antara dokter dengan 

pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua 

belah pihak. Perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri khusus yang berbeda 

dengan perjanjian pada umumnya karena obyek perjanjian terapeutik bukan 

kesembuhan pasien melainkan, mencari “upaya” yang tepat untuk kesembuhan 

pasien, yaitu sebagai berikut;  

1. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) 

cara, yaitu scara lisan dan secara tertulis. Terjadinya perjanjian terapeutik 

secara lisan itu pada saat pasien menemui dokter dan memberitahukan keadaan 

dirinya dan dokter besedia memberikan informasi tentang keadaan yang 

dirasakan pasien seperti penyakit apa yang dialami oleh pasien sebenarnya dan 

memberikan informasi tentang upaya penyembuhan terhadap penyakit yang 

diderita pasien seperti memberikan obat ringan dan memberikan saran untuk 

beristirahat. Dan saat itu juga pasien mempercayai informasi yang didapat dari 

dokter. Kepercayaan pasien terhadap dokter dan bersedianya dokter 

memberikan informasi inilah yang menimbulkan suatu perjanjian terapeutik 

secara lisan. Meskipun tidak terdapat kata “sepakat” ataupun “berjanji” dalam 

kegiatan upaya pelayanan kesehatan yang diberikan dokter terhadap pasien, 

tetapi dengan gerak tubuh dan/atau isyarat yang dilakukan oleh dokter dan 

pasien inilah yang dianggap telah menyepakati suatu perjanjian tersebut. dan 

biasanya perjanjian terapeutik secara lisan ini terjadi pada saat pasien 

mengalami sakit yang tidak terlalu parah atau penyakit yang tidak 
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membutuhkan tindakan medis dan rawat inap.  sedangkan untuk pasien dalam 

keadaan sakit yang membutuhkan tindakan medis seperti operasi dan rawat 

inap, dibutuhkannya perjanjian terapeutik secara tertulis. Dengan maksud 

untuk menyepakati bersedianya pasien dan/atau keluarga pasien dilakukannya 

tindakan medis terhadap pasien yang dilakukan oleh dokter dan tim medis 

sebagai pembantu dokter. 

2.  Upaya penyembuhan kesehatan yang diberikan oleh dokter kepada pasien 

tidak bergantung pada hasil. Maksudnya ialah segala upaya pelayanan 

kesehatan untuk tujuan menyembuhkan penyakit yang diderita pasien, tidak 

dapat ditentukan hasilnya akan selalu baik. Dokter dalam perjanjian terapeutik 

ini hanya sebatas melakukan upaya semaksimal mungkin untuk penyembuhan 

penyakit yang diderita pasien. Hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat di 

sesuaikan oleh keinginan pasien dan/atau keluarga pasien.  

3. Ketidakpastian hasil dari upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter, jika 

menimbulkan ketidakpuasan pasien dan/atau keluarga pasien terhadap hasil 

akhir tidak dapat dokter dikatakan wanprestasi dan dokter tetap mendapatkan 

haknya yaitu pembayaran.  

Jadi, sifat atau ciri perjanjian terapeutik dari apa yang telah dipaparkan di atas 

adalah perjanjian terapeutik juga melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak 

yang terikat didalamnya, perjanjian terapeutik dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu secara lisan dan tertulis, perjanjian terapeutik tidak bergantung pada hasil, 

tetapi hanya sebatas upaya maksimal yang dilakukan dokter, bahwa perjanjian 

terapeutik tidak mengenal “wanprestasi”, dan ketidakpuasan yang didapat oleh 
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pasien dan/atau keluarga pasien terhadap hasil akhir dari upaya maksimal yang 

dilakukan dokter tidak mempengaruhi hak dokter untuk mendapatkan 

pembayaran. 
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KERANGKA PIKIR 

Guna memperjelas pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka fikir seperti 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

Rumah sakit adalah sarana tempat terlaksananya kegiatan upaya pelayanan 

kesehatan antara dokter dan pasien. Agar dapat terlaksana dan tercipta pelayanan 

kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, di dalam upaya pelayanan kesehatan ini 

didasari oleh suatu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian terapeutik. setelah 

diketahui terdapat suatu perjanjian terapeutik didalam upaya pelyanan kesehatan, 

maka harus diketahui pula pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian terapeutik 

tersebut. para pihak yang terikat dalam perjanjian terapeutik akan memiliki 

hubungan hukum yang mengikat satu sama lain, dari hubungan hukum para pihak 

inilah maka para pihak yang terikat akan dibebani oleh hak dan kewajiban yang 

harus dipenuhi. 

Dokter 

 

Hubungan Hukum 

 

Hak dan Kewajiban 

 
Pihak-Pihak Terikat 

Rumah Sakit 

Pasien 

 

Perjanjian Terapeutik 

(Pasal 1601 Bab 7 Buku III KUHPdt) 


