
 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

KESIMPULAN dan SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Bahwa perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang sah menurut KUHPdt dan 

termasuk dalam golongan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan yang 

ketentuannya diatur dalam Pasal 1601 Bab 7 Buku III KUHPdt. 

Dalam perjanjian terapeutik terdapat,  

1. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian terapeutik yaitu dokter, pasien dan 

rumah sakit. Dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dengan upaya 

pelayanan kesehatan maksimal. Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. 

dan rumah sakit juga terikat dalam perjanjian terapeutik sebagai sarana tempat 

terjadi pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan.  

2. Interaksi yang terjadi antara dokter dan pasien di rumah sakit, menimbulkan 

hubungan hukum yang saling mengikat. Hubungan hukum yang terjadi antara 

dokter dan pasien adalah hubungan perjanjian jasa yang hanya sebatas upaya 

semaksimal mungkin yang diberikan dokter pada pasien. Sedangkan hubungan 

yang terjadi antara dokter dan rumah sakit adalah hubungan kerja, yaitu dokter 

sebagai pekerja.  
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3. Pihak yang terikat dalam perjanjian terapeutik akan dibebani oleh hak dan 

kewajiban, sebagai berikut; 

a. kewajiban dokter sebatas memberikan informasi dan mengupayakan 

penyembuhan semaksimal mungkin tanpa memberikan jaminan 

kesembuhan. Sedangkan hak dokter menerima pembayaran dari pasien 

atas jasa yang diberikan dokter kepada pasien 

b. kewajiban pasien yaitu membayar jasa dokter. Sedangkan hak pasien 

mendapatkan informasi tentang kesehatan dirinya dan mendapatkan 

pelayanan kesehaan dari dokter. 

c. kewajiban rumah sakit adalah membuat peraturan untuk dokter, pasien 

dan pengunjung rumah sakit agar terciptanya kenyamanan dan 

menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan 

kegiatan pelyanan kesehatan di rumah sakit. Sedangkan hak rumah 

sakit adalah mendapatkan perlindungan hukum.   

Pada kesimpulannya pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh 

dokter, pasien di rumah sakit bertujuan agar kegiatan upaya pelayanan 

kesehatan dapat berjalan dengan lancar, serasi, dan tanpa adanya diskriminasi.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis mencoba 

memberikan saran yaitu sebaiknya Ikatan Dokter Indonesia dapat memberikan 

sosialisasi mengenai perjanjian terapeutik pada masyarakat. Mengenai perjanjian 
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terapeutik disarankan dapat dimasukan kedalam materi pembelajaran khususnya 

mahasiswa kedokteran dan mahasiswa hukum kesehatan. Agar masyarakat 

dan/atau mahasiswa dapat mengetahui bahwa mereka juga termasuk pihak yang 

terikat langsung dan memiliki hubungan hukum dengan dokter dan rumah sakit 

didalam kegiatan upaya pelayanan kesehatan yang dibebani oleh hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi.  

 

 

 


