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ABSTRAK 
 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN ASAS ITIKAD BAIK 
DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI TERAPEUTIK ANTARA 

DOKTER DAN PASIEN 
 

Oleh 
Dwi Nanang Saputra 

 
Hubungan dokter dan pasien diikat oleh suatu perjanjian terapeutik, dokter dalam 
perjanjian terapeutik harus berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan 
pasien. Perjanjian terapeutik ini menyatakan bahwa dalam menjalankan praktik, 
dokter sebagai tenaga medis yang memberikan pelayanan langsung kepada 
penerima pelayanan kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk 
kepentingan penerima pelayanan kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil. Pada 
prinsipnya dokter bertanggung jawab secara etik, disiplin dan hukum atas 
pelaksanaan pelayanan medis yang dilakukan di masyarakat. Tenaga medis dokter 
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan ketentuan UU 
Kedokteran yang telah menetapkan batasan kewenangan dalam memberikan 
pelayanan agar dalam pelaksanaannya dokter praktik mandiri memberikan 
pelayanan sesuai dengan kompetensinya. Terkait hal tersebut, kajian pada 
penelitian ini membahas mengenai hubungan hukum antara dokter praktik mandiri 
dan pasien, hak dan kewajiban dokter praktik mandiri dalam pemberian 
pengobatan kepada pasien, serta pemenuhan asas itikad baik dalam hubungan 
terapeutik antara dokter dan pasien. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe 
penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan 
normatif-empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang 
terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara dokter dan pasien 
dalam pelayanan medis yaitu berdasarkan transaksi terapeutik, dimana pasien 
memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent) pada dokter dan 
dokter dalam pelayanan medis guna memenuhi transaksi terapeutik untuk 
melakukan usaha maksimal (inspanning verbintenis) pada pasien. Hubungan 
hukum dalam pemberian pengobatan dokter kepada pasien harus berdasarkan 
standar praktik kedokteran. Selain itu, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa 
tingkat pemenuhan asas itikad baik dalam transaksi terapeutik antara dokter dan 
pasien berdasarkan standar pelayanan minimal kesehatan masyarakat sudah baik  , 



 

 

faktor-faktor dominan yang cenderung mempengaruhi terhadap kesadaran hukum 
dokter adalah faktor motivasi dan faktor komunikasi. 

 
Kata Kunci : Transaksi Terapeutik, Pemenuhan Asas Itikad Baik , Dokter, 

Pasien 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

JURIDICAL ANALYSIS OF COMPLIENCE THE PRINCIPLE OF GOOD 
FAITH IN THE IMPLEMENTATION OF THERAPEUTIC TRANSACTIONS 

BETWEEN DOCTORS AND PATIENTS 
 

Written By 
Dwi Nanang Saputra 

 
 

The relationship between the physician and the patient was bound by the 
therapeutic contract, whereby the physician should be attempted optimally to cure 
the patient. This therapeutic contract was stated that in practice, the health 
workers as health provider should be given the best health services to health 
receiver's interest without promising result. Health Workers who state that in 
carrying out practice, health workers who provide services directly to recipients 
of health services must carry out the best efforts in the interests of recipients of 
health services without promising results. In principle, doctors are responsible 
ethically, disciplined and legally for the implementation of medical services 
carried out in the community.Doctors in carrying out their duties and obligations 
must be based on the provisions of the Medical Law. In addition to stipulating the 
Medical Act the task also gives authority to medical personnel to practice 
independently, as well as setting limits on the authority in providing services so 
that in practice independent doctors provide services in accordance with their 
competencies. Related to this, the study in this study discusses the legal 
relationship between independent practice physicians and patients, the rights and 
obligations of independent practice doctors in providing treatment to patients, as 
well as the fulfillment of good faith principles in the relationship between doctors 
and patients. 
 
This type of research is normative-empirical legal research with descriptive 
research type. The problem approach used is the normative-empirical approach 
which is assisted by the interview process. The data used are secondary data 
consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal 
materials. Data collection was carried out with literature and field studies. The 
collected data is then analyzed qualitatively. 
 
The results showed that the legal relationship between doctors and patients in 
medical services is based on therapeutic transactions, where patients give 
informed consent to doctors and doctors in medical services to fulfill therapeutic 
transactions to make maximum effort (verbintenis inspanning) on patients. The 
legal relationship in providing medical treatment to patients must be based on 



 

 

medical practice standards. In addition, the results of the study illustrate that the 
level of fulfillment of good faith principles in therapeutic transactions between 
doctors and patients regarding minimum health care standards is relatively high, 
the dominant factors that tend to affect the legal awareness of doctors are 
motivational factors and communication factors.  
 
Keywords : complience the principle of good faith, therapeutic agreement, 

docters, patient. 
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“Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya.  

Namun jika tak serius, kamu hanya akan menemukan alasan.” 

 (Jim Rohn) 

 
“Aegroti Salus Lex Suprema” 

"(Keselamatan Pasien adalah Hukum yang Tertinggi).” 

(Asas Hukum Kesehatan) 

 
 

“Hal yang paling menyenangkan di tengah masa sulit adalah kesehatan yang 

baik dan tidur yang cukup.” 

( Penulis. ) 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 
 
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain pangan, sandang 

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

berkembang serta berkarya dengan lebih baik. Kesehatan juga merupakan hak 

asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai 

dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi 

bahwa ; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan.  

 
Pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga dan 

ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan  yang berlaku agar masyarakat 

dapat merasakan kualitas layanan dan hak-haknya dapat terpenuhi.1 Sejatinya 

dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, perlu 

diselenggarakannya upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, 

peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan 

penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang dilaksanakan 

 
1 Titik Triwulan Tutik, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2010), hlm. 12. 
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secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.2 Salah satu upaya 

meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yaitu berupa upaya 

penyembuhan penyakit, dimana setiap orang berhak secara mandiri dan 

bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi 

dirinya. Artinya, orang yang merasakan kesehatannya terganggu bebas memilih 

upaya penyembuhan penyakit yang diperlukan bagi dirinya. Mengenai hal ini, 

biasanya pasien mempercayakan upaya penyembuhan penyakitnya kepada tenaga 

medis yang salah satunya adalah dokter. 

 
Hakekatnya hubungan antara dokter dan pasien adalah hubungan pemberian 

bantuan pelayanan kesehatan berawal pada saat pasien mendatangi dokter untuk 

meminta bantuan terkait dengan masalah kesehatan yang dideritanya.3 Apabila 

pasien datang dan bertemu dengan dokter, berarti pasien bersedia untuk 

mengikatkan diri dengan dokter. Jika kemudian dokter menerima pasien tersebut 

dan terjadi komunikasi tarapeutik, maka hubungan hukum pemberian bantuan 

pelayanan medis sudah terjadi dan akibatnya timbul kewajiban pada dokter. 

 
Hubungan dokter dan pasien diikat oleh suatu perjanjian terapeutik, yaitu suatu 

perjanjian yang harus dimaknai sebagai upaya dokter secara maksimal untuk 

menyembuhkan pasien dalam pelayanan medis secara profesional yang 

didasarkan kompetensi dan keterampilan tertentu sesuai dengan ilmu kedokteran. 

Fred Almenln juga mengartikan perjanjian  teraupetik sebagai hubungan dokter 

dan pasien, dimana dokter berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan 

 
2 Nasution, Bahder Johan, Hukum Kesehatan : Pertanggungjawaban dokter, PT Rineka 

Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 11. 
3 Desriza Ratman, Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi 

Terapeutik, Keni Media, Bandung, 2013,hlm 15. 
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pasien (inspanningverbintenis) dan bukan hasil yang sudah pasti 

(resultastsverbintenis).4 Perjanjian terapeutik ini melahirkan hak dan kewajiban 

antara dokter dan pasien, dimana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi 

secara timbal balik. 

 
Pada umumnya, terjadinya suatu perjanjian itu ketika adanya suatu kesepakatan 

pada suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua 

orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal.5. Kesepakatan dalam suatu perjanjian diatur dalam Pasal 

1320 KUHPdt. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu 

orang atau lebih dengan pihak lainnya.6 Yang sesuai itu adalah pernyataannya. 

Pernyataan sebagai perwujudan dari kehendak. Jadi, jika kehendak saja tidak 

cukup, harus diwujudkan dalam bentuk pernyataan. Pernyataan itu dapat dibuat 

secara lisan maupun tertulis. Setelah adanya persesuaian pernyataan kehendak 

baik secara lisan maupun tertulis, maka disinilah letak kesepakatan dalam sebuah 

perjanjian itu terjadi. Jika dihubungkan dengan hubungan dokter dan pasien, pada 

dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Hubungan dimulai sejak dokter 

menyatakan secara lisan maupun secara sikap atau tindakan yang menunjukkan 

kesediaan dokter. Seperti menerima pendaftaran, memberi nomor urut, mencatat 

rekam medis, dan sebagainya. Hubungan kontraktual antara dokter dan pasien 

dinamakan kontrak terapeutik.7 

 
4 Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, Tinjauan Yuridis Perjanjian Terapeutik dan 

Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum Privat, Vol III, No. 2, 
hlm. 4.   

5 Ibid, Hlm. 1 . 
6 Salim HS, Hukum Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 33. 
7 Sofwan Dahlan. 2003. Hukum Kesehatan, Cetakan ke III. (Semarang : Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro,2003), hlm 33 
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Dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien mengandung 

konsep asas itikad baik. Konsep asas itikad baik dalam perjanjian terapeutik 

berdasar pada Pasal 1338 KUH perdata yang menyatakan bahwa “ perjanjian 

harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya masing-masing pihak harus berbuat 

baik, jujur, dan pantas “. Asas itikad baik merupakan prinsip universal yang wajib 

diterapkan pada setiap perjanjian tak terkecualipun dalam pelaksanaan perjanjian 

terapeutik.8 Asas ini berpegang teguh pada prinsip etis berbuat baik yang perlu 

diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien. Penerapkan asas 

itikad baik ini akan tercermin dari penghormatan dokter terhadap pasien dan 

pelaksanaan praktik kedokteran yang selalu berpegang teguh kepada standar 

profesi. Asas ini merupakan salah satu hal yang harus diterapkan dalam praktek 

jasa pelayanan kesehatan khususnya dokter kepada pasien sebagaimana yang telah 

diatur dalam KODEKI ( Kode Etik Kedokteran Indonesia ). 

 
Pada era globalisasi profesi di bidang kesehatan merupakan salah satu profesi 

yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, karena sifat pengabdiannya 

kepada masyarakat yang sangat kompleks. Sehingga dengan demikian perlu 

didukung oleh adanya peraturan perundang-undangan yang lebih baik bagi para 

tenaga medis dan lebih menjamin mutu pelayanan terhadap pasien serta 

keluarganya sebagai pengguna jasa profesi kesehatan. Meningkatnya sorotan 

masyarakat terhadap profesi kesehatan disebabkan oleh berbagai perubahan, 

antara lain karena adanya kemajuan bidang ilmu dan teknologi kesehatan, 

perubahan karakteristik tenaga medis sebagai pemberi jasa, dan juga perubahan 

 
8http://adriankristyantoadi.blogspot.com/2017/06/asas-itikad-baik-good-faith-dalam 

suatu.html Di akses pada tangga 13 maret 2019 pukul 10:18. 
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masyarakat pengguna jasa kesehatan yang lebih sadar akan hak-haknya. Apabila 

perubahan tersebut tidak disertai dengan peningkatan komunikasi antara tenaga 

kesehatan dan penerima jasa kesehatan dalam hal ini adalah pasien maka hal 

tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidakpuasan dan perselisihan 

antar para pihak. 

 
Pelayanan kesehatan di Indonesia sekarang ini diangap belum memenuhi harapan 

masyarakat. Keluhan masyarakat tentang kualitas pelayanan masih secara 

dominan mewarnai proses pelayanan kesehatan keluhan ini mencakup meliputi : 

Sikap dan prilaku pelayan kesehatan yang kurang humanistik, mekanisme yang 

rumit, persyaratan yang berlebihan, prosedur yang panjang yang mempengaruhi 

kecepatan proses pelayanan (pelayanan yang lambat), biaya yang mahal, dan 

kualitas pelayanan.9 

 
Seperti beberapa contoh kasus yang menjerat dokter ke ranah hukum di antaranya 

soal komunikasi dengan pasien, ingkar janji, penelantaran pasien, serta masalah 

kompetensi dokter. Soal komunikasi juga yang sering dilaporkan, misalnya hanya 

periksa sebentar lalu dia keluar, dimana hal tersebut yang dapat membuat pasien 

menjadi kurang puas dengan pelayan kesehatan.10 

 
Kadangkala kasus dugaan malpraktek diawali oleh kegagalan komunikasi. 

Kegagalan terjadi karena dokter memiliki keterbatasan waktu untuk menjelaskan 

penyakit atau seringkali dipicu oleh sikap apriori pasien terhadap kemampuan 

dokter sehingga komunikasi tidak bisa terjalin dengan baik. Dokter harus menjalin 

 
9 Ni Putu Ayu Myra Gerhana Putri :”Asas Proporsionalitas Dalam Pembayaran Ganti 

Rugi Melalui Asuransi Dalam Kasus Malpraktik Dokter” (Bali: Uninersitas Udayana,2011),Hlm. 2 
10 Ibid,  Hlm. 2 
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komunikasi yang efektif dengan pasien. Dokter harus menjelaskan kepada pasien 

tentang penyakitnya apa, gejalanya apa, diberi apa, itu harus dioperasi atau tidak. 

Termasuk soal biaya, juga sering dikeluhkan oleh pasien ataupun masyarakat, 

karena Rumah Sakit dinilai membebankan biaya terlalu tinggi dan tidak pasti. 

 
Begitu pula soal anggapan dokter menelantarkan pasien. Terkadang  dokter tidak 

memperkenalkan penggantinya. Sehingga pasien seringkali kebingungan ketika 

suatu tindakan medik dilakukan oleh dokter yang berbeda dengan dokter yang 

seharusnya menangani operasi (dokter pengganti). Malpraktek merupakan salah 

satu bentuk masalah dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Masalah ini 

mencakup dua hal yaitu, akibat malpraktek terhadap kesehatan pasien, dan ganti 

rugi yang seringkali yang tidak memenuhi harapan pasien. 

 
Seperti contoh kasus malpraktek pada suatu Rumah Sakit terkemuka di Jakarta, 

yang mengakibatkan Oka yang berusia 5,5 tahun meninggal. Dimana Oka yang 

awalnya menderita demam yang disertai muntah-muntah selama satu malam tidak 

mendapat perawatan apa pun dari dokter di Rumah Sakit. Dokter pertama hanya 

menuliskan resep tanpa menyentuh Oka. Dokter kedua justru menegur Murnawati 

ibu si pasien yang tidak memberi minum kepada anaknya, karena Oka selalu 

muntah tiap kali disuapi sesuatu. Dokter ketiga hanya menjanjikan akan memberi 

resep, tanpa menyentuh Oka. Hingga akhirnya Oka menghembuskan nafas 

terakhir.11 

 
Berdasarkan pada beberapa kasus yang telah penulis uraiankan maka artinya 

masih ada beberapa jasa penyedia pelayanan kesehatan termasuk dokter di 
 

11Dokter“KejarSetoran”MemicuMalpraktek,http://www.mailarchive.com/gorontalomaju2
020@yahoogroups.com/msg09972.html, diakses pada hari Jumat Tanggal 30 agustus 2020 
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dalamnya yang bertindak  tidak ramah kepada pasiennya dan tidak berpegang 

teguh pada prinsip etis berbuat baik. Padahal prinsip itikad baik perlu diterapkan 

dalam pelayanan dokter terhadap pasien yang merupakan bentuk penghormatan 

terhadap hak-hak pasien serta cerminan pelaksanaan praktik kedokteran yang 

berpegang teguh kepada standar profesi. 

 
Dengan berdasarkan latar belakang tersebut,  penulis tertarik  melaksanakan 

penelitian tetang hal tersebut sebagai pemenuhan tugas akhir skripsi. Penenlitian 

penulis berjudul “Analisis Yuridis Pemenuhan Asas Itikad Baik Dalam 

Pelaksanaan Transaksi Terapeutik Antara Dokter dan Pasien’’. 

 
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 
 
 
1. Permasalahan Penelitian 
 
 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 
a. Bagaimana Hubungan hukum yang timbul  antara dokter dan pasien dalam 

pelaksanaan perjanjian terapeutik ? 

b. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam proses transaksi terapeutik antara 

dokter dan pasien ? 

c. Apakah pemenuhan asas itikad baik pada transaksi terapeutik antara dokter dan 

pasien dalam pelaksanaanya di masyarakat sebagaimana standar profesi ? 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 
 
 
Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:   
 
a.    Ruang Lingkup Bidang Ilmu   

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang 

ilmu Hukum Perdata, khususnya Hukum Kesehatan. 

b. Ruang lingkup pembahasan 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menenai pada tahapan proses 

pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dan pemenuhan 

asas itikad baik dalam proses transaksi teraupeutik antara dokter dan pasien yang 

baik berdasarkan aspek hukum keperdataan khususnya Hukum Kesehatan. 

 
C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 
1. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Mengetahui, memahami,dan menganalisis pada proses pelaksanaan perjanjian 

terapeutik yang terjadi pada dokter dan pasien . 

b. Mengetahui, memahami, dan menganalisis penerapan asas itikad baik dalam 

proses transaksi teraupeutik antara dokter dan pasien. 

c. Mengetahui, memahami, dan menganalisis pemenuhan asas itikad baik dalam 

pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien yang terjadi dalam 

pelayanan kesehatan dalam masyarakat. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah antara lain sebagai 

berikut. 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pikiran dan 

perkembangan Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Kesehatan. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini sebagai sumber bacaan dan informasi bagi mahasiswa dan 

masyarakat luas yang ingin mengetahui mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan hukum kesehatan.  

2) Bagi pemerintah dan para tenaga kesehatan sebagai bahan evaluasi dan 

masukan dalam sektor pelayanan dibidang kesehatan pada masayarakat. 

3) Sebagai bahan referensi untuk perpustakaan dan bagi semua pihak yang 

bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

A. Tinjauan Umum tentang Dokter 

1. Pengertian Dokter 

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

pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. 

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran menjelaskan definisi Dokter dan dokter gigi adalah 

dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan 

kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui 

oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 
2. Hak dan Kewajiban Dokter 

Seorang dokter harus memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam 

pelaksanaan profesinya termasuk didalamnya tentang pemahaman hak-hak dan 

kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai dokter.12 Hak-hak Dokter menurut 

Pasal 50 Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran terinci 

menjadi 4 hal yang terdiri dari :  

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 

standar profesi dan standar prosedur operasional 

 
12 Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I (Prestasi 

Pustaka: Jakarta, 2006), hlm.5 
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b. Memberikan pelayanan menurut standar profesi dan standar operasional 

prosedur 

c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya 

d. Menerima imbalan jasa 

Sedangkan kewajiban hukum yang utama dari seorang dokter berdasarkan Pasal 

51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terdiri 

dari: 

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar 

prosedur operasional  serta kebutuhan medis pasien; 

b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau 

kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu 

pemeriksaan atau pengobatan; 

c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga 

setelah pasien itu meninggal dunia; 

d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia 

yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan 

e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran 

atau kedokteran gigi. 

 
Kewajiban dokter juga diatur di dalam keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter 

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

Kedokteran Indonesia bagi para dokter di indonesia yaitu: 

a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati profesinya dan 

mengamalkan sumpah dokter. 
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b. Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang 

tertinggi. 

c. Dalam melakuakan pekerjaan kedokteran, seorang dokter tidak boleh 

dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi. 

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

makhluk insani, baik jasmani maupun rohani hanya diberikan untuk 

keuntungan penderita. 

e. Seorang dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan 

menetapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji 

kebenarannya  

f. Dalam melakukan pekerjaan, seorang dokter harus mengutamakan atau 

mendahukukan kepentingan masyarakat dan memperhatikan pelayanan yang 

menyeluruh, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang 

sebenarnya. 

g. Setiap dokter dalam bekerjasama dengan pejabat di bidang kesehatan dan 

bidang lainnya serta masyarakat harus memelihara saling pengertian sebaik-

baik. Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik yaitu setiap 

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

menerapkan pengetahuan dan keterampilan kodokteran dalam segala bentuk 

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

sesuai dengan jasanya kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan 

kehendak pribadi. 
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B. Tinjauan Umum tentang Pasien 

1. Pengertian Pasien 

Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasien adalah orang sakit (yang dirawat dokter), 

penderita (sakit).13  Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa 

pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. 

 
2. Hak dan Kewajban Pasien  

Hak-hak pasien menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 29 tahu 2004 tentang 

Praktek Kedokteran terinci sebagai berikut : 

1) mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal  45 ayat (3); 

2) meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 

3) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 

4) menolak tindakan medis; dan  

5) mendapatkan isi rekam medis. 

Kewajiban hukum yang utama dari seorang pasien berdasarkan Pasal 53 Undang-

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

terdiri dari : 

 
13 http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php. diakses tanggal  5 september 2020  pukul 

13.28 WIB 
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1) memberikan informasi yang benar, jeias, dan jujur tentang masalah 

kesehatannya; 

2) mematuhi nasihat dan petunjuk dokter; 

3) mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan; dan  

4) memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 

 
C. Tinjauan Umum tentang Hubungan Dokter dan Pasien 

 
1. Pola Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien 
 
a) Hubungan Asimetris 

Pada prinsipnya dalam hubungan antara dokter dan pasien ada dua hal penting 

yang harus diperhatikan yaitu bagaimana dokter menempatkan otonomi pasien 

sebagai individu khususnya dalam pengambilan keputudan medis dan bagaimana 

dokter membangun keharmonisan tersebut melalui komunikasi yang efektif. 

Selama ini dokter menempatkan dirinya dalam keputusan medis sebagai guardian 

dan yang paling serba tahu, sehingga otonomi pasien kurang mendapat tempat. 

Pola hubungan dokter dan pasien seperti ini dapat diibaratkan sebagai hubungan 

antara ayah dan anak atau hubungan yang bersifat paternalistik. Sifat paternalistik 

ini menimbulkan ketidakseimbangan hubungan dan interaksi antara pasien dan 

dokter serta ditopang dengan penuh ketidakpastian. Kondisi inilah yang 

menimbulkan hubungan “asimetris” antara dokter dan pasien. Selain itu, dengan 

adanya sifat paternalistik  antara dokter dan pasien, selanjutnya akan melahirkan 

prinsip father know best (ayah yang paling tahu).14 

 
 

14 Bertens, Etika Bio Medis, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), Hlm.67. 
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Adanya hubungan yang bersifat “asimetris” antara dokter dan pasien, seperti 

disebutkan di atas, ada ketidakseimbangan yang melekat dalam hubungan 

tersebut, sehingga dapat merugikan salah satu pihak terutama pasien. Sampai saat 

ini, masih banyak dokter yang menganut prinsip paternalistik dalam membina 

hubungan dengan pasiennya, sehingga tetap mempertahankan sifat “asimetris”.15 

Pasien tidak bertindak sebagai kontrol atas apa yang dilakukan oleh dokter 

terhadap dirinya. Dalam konteks ini pasien bersifat pasif dan tidak bersifat kritis 

serta pada umumnya tidak menuntut lebih banyak, hanya bersikap menerima, 

sehingga dokter akan cenderung memberikan pelayanan lebih “apa adanya”. 

Dalam konteks ini pasien hanya menyerahkan diri sepenuhnya atau mungkin 

mempercayai dokternya secara membuta, terlebih bila pasien tidak bersifat kritis. 

Apabila digambarkan model hubungan dokter dan pasien yang bersifat 

paternalistik, adalah sebagaimana dalam bagan di bawah ini. 

 
Gambar 1. Bagan Hubungan dokter dan pasien model paternalistik atau asimetris 

 

 

 

 

 

 

Melalui bagan di atas dapat digambarkan bahwa hubungan timbul saat  pasien 

menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya 

 
15 Suharjo B Cahyono. 2008. Membangun Budaya Keselamatan pasien dalam Praktek 

kedokteran.Kanisius,Yokyakarta. .hlm 294 

DOKTER 

PASIEN 

Paternalistik (Dokter mengambil 
keputusan medis tanpa melibatkan 

pasien atau keluaga pasien) 
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membahayakan kesehatannya. Keadaan psiko-biologisnya memberikan  

peringatan bahwa ia merasa sakit, dan dalam hal ini dokterlah yang dianggapnya 

mampu menolongnya  dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi, kedudukan 

dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien dan peranannya lebih penting daripada 

pasien.16 Dalam praktik, dapat  dilihat hal ini yang menyebabkan timbulnya 

hubungan asimetris antara pasien dengan  dokter, hubungan yang terjadi  terutama  

karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan 

mengobati sakit yang dideritanya 

 
b) Hubungan Simetris 

Bentuk hubungan simetris merupakan kebalikan dari hubungan asimetris. 

Menurut KBBI simetris diartikan sama kedua belah bagiannya; setangkup.17 Jika 

dianalogikan pada posisi dokter dan pasien maka kedudukannya tentu sama. 

Hubungan dokter dan pasien yang simetris memberikan ruang hak dan kewajiban 

kedua belah pihak secara timbal balik. Kedudukan dokter dan pasien setara dalam 

hal ini. Latar belakang munculnya hubungan simetris ini tentu ada kaitannya 

dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat. 

 
Hubungan hukum dokter dan pasien dewasa ini mengalami perubahan, semula 

kedudukan pasien dianggap tidak sederajat dengan dokter, karena dokter dianggap 

paling tahu terhadap pasiennya, dalam hal ini kedudukan pasien sangat pasif, 

sangat tergantung kepada dokter. Namun dalam perkembangannya hubungan 

 
16Endang Kusumah Astuti. 2003.Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam 

Upaya Pelayanan Medis. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 3 
17 KBBI, “Simetris” diakses dari https://kbbi.web.id/simetris, Pada Tanggal 13 Agustus 

2020, Pukul 18:10 WIB. 



17 
 

 

antara dokter dan pasien telah mengalami perubahan pola, di mana pasien 

dianggap sederajat kedudukannya dengan dokter. Segala tindakan medis yang 

akan dilakukan dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan dari 

pasien, setelah sang pasien mendapatkan penjelasan yang cukup memadai tentang 

segala seluk beluk penyakit dan upaya tindakan mediknya.18 

 
Hubungan setara terlihat dengan adanya pola konsumeristik yaitu pasien 

mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan dokter dan hubugannya dengan 

dokter bersifat sebagai persetujuan negosiasi antara pihak yang sama. Pola 

konsumeristik, yaitu hubungan antara dokter dan pasien dianggap sebagai 

hubungan antara pemberi dan penerima jasa, maslng - masing pihak dianggap 

sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. 

Pergeseran itu sebagai akibat perkembangan struktur sosial dan kesadaran hukum 

.masyarakat. sekarang pasien semakin memahami hak-haknya dalam 

hubungannya dengan dokter serta tingkat kecerdasan masyarakat mengenai 

kesehatan semakin meningkat. 

 
Gambar 2. Bagan Hubungan dokter dan pasien model simetris 

 
 

 

 

 

 

 
 

18 Veronica Komalawati. Hukum dan Etika Praktek Harapan,Jakarta.1989.Kedokteran. 
Sinar.Hlm  77 

DOKTER PASIEN 

PARTNERSHIP/
KEMITRAAN 
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Pola konsumeristik menempatkan pasien pada the patient knows best, pasien 

sederajat kedudukannya (horisontal) dengan dokter. Pasien mempunyai hak 

otonomi atau hak menentukan dirinya sendiri, mempunyai hak untuk memperpleh 

keterangan atau informasi dari dokter mengenai penyakitnya serta tindakan medis 

yang akan diambil dokter untuk penyembuhannya. 

 
2. Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien 

 
Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum satu dan 

yang lain. Hubungan hukum ini menimbulkan akibat hukum berupa hak dan 

kewajiban. Demikian halnya dengan perjanjian terapeutik, subjek hukumnya 

berupa dokter dan pasien. Pola hubungan yang terjadi antara dokter, pasien dalam 

perjanjian terapeutik adalah pola hubungan yang melingkar atau pola hubungan 

yang timbal balik. 

 
Hubungan dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik ini melibatkan dokter 

sebagai produsen jasa sedangkan pasien sebagai konsumen jasa. Itulah mengapa 

transaksi terapeutik ini diikat oleh Pasal 1601 KUHPerdata19, yakni perjanjian 

melakukan jasa-jasa tertentu. 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 pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan 

ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga 

 
19 Perjanjian terapeutik memang cenderung termasuk dalam perjanjian dengan melakukan 

jasa-jasa tertentu. Namun, hal ini tidak menghilangkan esensi dari syarat sah perjanjian yang 
harus dipenuhi. Artinya, meskipun perjanjian terapeutik ini masuk diikat oleh Pasal 1601 
KUUHPerdata, namun tetapi tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata 
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sudah memasang tarif untuk jasanya itu. Dapat juga lazimnya dimasukkan antara 

hubungan seorang pasien dengan seorang dokter yang diminta jasanya untuk 

menyembuhkan suatu penyakit. Hal ini jelas bahwa objek dalam perjanjian 

terapeutik adalah pelayanan kesehatan . 

 
Hubungan hukum antara dokter dengan pasien didasarkan adanya suatu perjanjian   

atau sering dikenal dengan istilah transaksi terapeutik, yaitu suatu perjanjian 

dimana dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien dari 

penderitaan sakitnya atau yang lazim disebut perjanjian inspanning verbitenis, 

dimana dalam hal ini yang dituntut bukan perjanjian hasil atau resultaat verbitenis 

namun yang dituntut adalah suatu upaya yang maksimal yang dilakukan dokter 

atau usaha yang maksimal bukan seperti perjanjian yang lain karena dilandaskan 

pada ketentuan undang-undang. Hubungan hukum yang demikian ini akan 

menghasilkan suatu hubungan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang 

dapat dituntut pemenuhannya. 

 
D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Terapeutik 

1. Pengertian Perjanjian Terapeutik 

Dasar hukum perjanjian adalah Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana salah satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian adalah 

sumber perikatan. Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, “Perikatan lahir karena suatu  

persetujuan atau karena undang-undang”. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian adalah sumber perikatan. 
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Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. 

Hal yang mengikat itu merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut 

menciptakan hubungan hukum.20 Perjanjian berupa suatu rangkaian perikatan 

yang mengandung janji-janji atas kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.21 

 
Hubungan antara pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup perjanjian 

karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau 

kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan yang dilakukan oleh 

dokter tersebut, perjanjian ini disebut perjanjian terapeutik. Dengan demikian, 

apabila timbul persetujuan timbal balik antara dokter dan pasien atau keluarganya 

untuk dilakukan upaya kesehatan lebih lanjut, berupa tindakan medis tertentu 

yang memerlukan pembiayaan tertentu sebagai konsekuensi pemberian jasa 

kesehatan professional, maka transaksi terapeutik dapat dikategorikan sebagai 

suatu perjanjian.  

 
Istilah terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai 

pengobatan. Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan 

hukum antara tenaga kesehatan dengan pasien dalam pelayanan medis secara 

profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan  

tertentui bidang kesehatan. 

 
Transaksi terapeutik secara yuridis diartikan sebagai hubungan hukum antara 

dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional dengan 

 
20 Muhammad Abdulkadir. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti. 

Hlm. 198. 
21 Cecep Triwibowo. Etika dan Hukum Kesehatan (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014),  hlm. 

54 
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didasarkan pada kompetensi yang sesuai pada keahlian dan keterampilan tertentu 

di bidang kesehatan. 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)22. 

 
Perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri yang khusus, tidak sama dengan sifat 

dan ciri perjanjian pada umumnya, karena obyek perjanjian dalam transaksi 

terapeutik bukan “kesembuhan” pasien, melainkan mencari “upaya” yang tepat 

untuk kesembuhan pasien. Perjanjian dokter dengan pasien termasuk pada 

perjanjian tentang “upaya” atau disebut (Inspanings verbintenis) bukan perjanjian 

tentang “hasil” atau disebut (Resultaat verbintenis). Dalam hal ini Salim mengutip 

pendapat Fred Ameln yang mengartikan Kontrak atau Perjanjian terapeutik 

dengan “kontrak dimana pihak dokter berupaya maksimal menyembuhkan pasien 

(inspanings verbintenis) jarang merupakan kontrak yang sudah pasti (resultasts 

verbintenis)23. 

 
2. Para Pihak dalam Perjanjian Terapeutik 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 

290/Men.Kes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 

menyebutkan bahwa pelayanan medis/tindakan medis adalah Tindakan 

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

Mana dokter Sebagai Salah satu Pihak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1998, Hlm. 99 
23 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Rajawali Press, 

Jakarta. 2006, Hlm. 45 
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kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran 

adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau 

rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien. Untuk 

mengetahui lebih jelas mengetahui para pihak yang terlibat dalam suatu 

transaksi/perjanjian terapeutik, dapat dilihat pada uraian berikut:    

 
a) Dokter, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2  Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yaitu “Dokter dan dokter gigi 

adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan 

pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar 

negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”.  

b) Pasien, adalah merupakan orang sakit yang dirawat oleh dokter dan tenaga 

kesehatan lainnya ditempat praktek atau rumah sakit. Pasien adalah 

merupakan orang yang menjadi fokus ataupun sasaran dalam usaha-usaha 

penyembuhan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya. 24 

 
 

3. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik 

Di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-

undang. Oleh karena itu, jika transaksi terapeutik telah memenuhi syarat sahnya 

perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka semua 

 
24 Endang Wahyati Yustina, Mengenal Hukum Rumah Sakit, (Bandung: CV Keni Media, 

2012), Hlm. 8 
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kewajiban yang timbul mengikat baik dokter maupun pasiennya. Akan tetapi 

dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya.  

 
Adapun isi suatu perjanjian itu ditentukan, atau dalam hal-hal tertentu dianggap 

ditentukan oleh para pihak sendiri. Oleh karena itu, kata semua dalam Pasal 1338 

ayat (1) KUH Perdata ditafsirkan sebagai adanya berbagai perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak yang isinya ditentukan dan diatur sendiri, bahkan dapat 

diperjanjikan mengenai pembatasan tanggung jawab (eksonerasi) terhadap 

kerugian yang timbul karena kelalaian. Selain itu, kata yang dibuat secara sah, 

dapat diartikan sebagai patokan untuk membuatnya agar mempunyai kekuatan 

hukum, dan kata mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang, dapat 

diartikan bahwa para pihak membuat undang-undang untuk dirinya sendiri 

 
Hal ini didukung oleh pernyataan Komalawati bahwasanya berdasarkan Pasal 

1338 ayat (2) KHUPerdata dinyatakan bahwa perjanjian itu tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh 

Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.25 Demikian juga halnya Pasal 1338 

ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa,perjanjian harus dilaksanakan 

dengan itikad baik. Artinya, sekalipun telah dibuat perjanjian yang memenuhi 

syarat sahnya perjanjian dan mempunyai kekuatan mengikat, namun dapat juga 

tidak mengikat jika perjanjian itu dilaksanakan tidak dengan itikad baik. 

Maksudnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

dibuatnya perjanjian, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan kepatutan, 

 
25 Veronica Komalawati. Hukum dan Etika Praktek Harapan ,Jakarta.1989. Kedokteran. 

Sinar hlm. 169. 
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kesusilaan, dan undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1320 ayat 

(4) KUH Perdata. 

 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi terapeutik bukan dari 

isi perjanjian tetapi tujuan dilakukannya hubungan pelayanan medik tersebut. 

Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa kewajiban yang timbul dari perjanjian 

itu semakin lama tidak ditentukan oleh kesepakatan, melainkan oleh apa yang 

dianggap layak atau patut oleh masyarakat. Dengan kata lain, timbulnya 

kewajiban pemberian pertolongan pelayanan medik, tidak ditentukan oleh saat 

terjadinya transaksi terapeutik. 

 

E. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Kesehatan 

 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pelayanan kesehatan 

Pelayanan kesehatan (health care service) merupakan  hak setiap orang yang 

dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatkan 

derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara 

keseluruhan. Defenisi Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia Tahun 2009 ( Depkes RI) yang tertuang dalam Undang-

Undang Kesehatan tentang kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan 

sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.  

 
Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum 

terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu: 
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a. Pelayanan kesehatan perseorangan (medical service) 

Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri 

(self care), dan keluarga (family care) atau kelompok anggota masyarakat yang 

bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan 

perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut dilaksanakan 

pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, 

praktik mandiri. 

 
b. Pelayanan kesehatan masyarakat (public health service) 

Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat 

yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu 

pada tindakan promotif dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat tersebut 

dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas. 

Kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU 

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:  

a. Pelayanan kesehatan promotif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 

pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat 

promosi kesehatan.  

b. Pelayanan kesehatan preventif, suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu 

masalah kesehatan/penyakit.  

c.  Pelayanan kesehatan kuratif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 

pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan 

penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, pengendalian kecacatan 

agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.  
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d.  Pelayanan kesehatan rehabilitatif, kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 

untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat 

berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan 

masyarakat, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.  

 
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, 

aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Dalam hal ini setiap orang atau 

pasien dapat memperoleh kegiatan pelayanan kesehatan secara professional, 

aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif serta lebih mendahulukan 

pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya. Dalam 

penyelenggaraan kesehatan mencakup segala aspeknya yang berkaitan dengan 

pemeliharaan kesehatan.26 

 
Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka 

semakin berkembang juga aturan dan peranan hukum dalam mendukung 

peningkatan pelayanan kesehatan, alasan ini menjadi faktor pendorong pemerintah 

dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan 

peranan hukum dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi 

terhadap perlindungan dan kepastian hukum pasien.27 Dasar hukum pemberian 

pelayanan kesehatan secara umum diatur dalam Pasal 53 UU Kesehatan, yaitu:  

a. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit 

dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.  

 
26 Cecep Triwibowo. Etika dan Hukum Kesehatan (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014),  

Hlm. 16 
27 Endang Wahyati Yustina, Mengenal Hukum Rumah Sakit, (Bandung: CV Keni Media, 

2012), hlm. 77 
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b. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan 

masyarakat   

c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan 

lainnya.  

  
Kemudian dalam Pasal 54 UU Kesehatan juga mengatur pemberian pelayanan 

kesehatan, yaitu:  

a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung 

jawab,aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.  

b. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat.   

 
Tujuan pembangunan di bidang kesehatan mencapai hasil yang optimal, yaitu 

melalui pemanfaatan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, baik dalam jumlah 

maupun mutunya, harus berorientasi pada ketentuan hukum yang melindungi 

pasien, sehingga memerlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis yang 

dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, 

mengarahkan, dan memberi dasar bagi pelayanan kesehatan. 
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2. Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan 

Hubungan hukum antara pasien dengan penyelenggara kesehatan dan pihak 

pelayanan kesehatan (dalam hal ini rumah sakit, dokter, perawat, bidan) dalam 

melakukan hubungan pelayanan kesehatan. Pertama adalah hubungan medis yang 

diatur oleh kaedah-kaedah medis, dan kedua adalah hubungan hukum yang diatur 

oleh kaedah-kaedah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 

Hubungan hukum yang terjadi dalam pelayanan medis ialah berdasarkan 

perjanjian yang bertujuan untuk melakukan pelayanan dan pengobatan pasien 

demi kesembuhan pasien.28 

Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan tersebut diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, bahwa unsur-unsur syarat perjanjian dalam transaksi terapeutik 

meliputi:  

a. Adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya.  

b. Adanya kecakapan antara pihak membuat perikatan.  

c. Suatu hal tertentu yang diperbolehkan.  

d. Karena suatu sebab yang halal.   

Pelaksanaan dan pengaplikasian perjanjian itu sendiri harus dilaksanakan dengan 

itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata dan 

perikatan tersebut berdasarkan perikatan usaha yang berdasarkan prinsip kehati-

hatian. Perikatan antara pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien dapat 

dibedakan dalam dua bentuk perjanjian yaitu :  

 
28 Hermien Hadiati Koeswadji . Hukum Kedokteran (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

1998), hlm. 101 
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a. Perjanjian perawatan, kesepakatan pihak rumah sakit menyediakan kamar 

perawatan serta tenaga perawatan melakukan tindakan penyembuhan.  

b. Perjanjian pelayanan medis, di mana terdapat kesepakatan tenaga medis akan 

berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan 

medis.29 

Secara teoritis proses terjadinya pelayanan kesehatan diawali dengan keputusan 

pasien dan keluarganya untuk mendatangi dokter atau rumah sakit, kedatangan 

pasien dapat ditafsirkan untuk mengajukan penawaran (offer,anbod) kepada 

dokter untuk meminta pertolongan dalam mengatasi masalah kesehatan yang 

dideritanya. Apabila pasien dan keluarganya menyetujui untuk menjalani 

pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka rumah sakit bersedia untuk 

memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan pasien, dan maka hak dan 

kewajiban pasien dan rumah sakit timbul sejak pasien masuk ke rumah sakit dan 

sepakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.    

Secara umum dalam hubungan hukum antara penyelenggara pelayanan kesehatan 

dengan pasien ialah upaya penyembuhan bukan merupakan perikatan hasil 

(resultaasverbitenis), melainkan perikatan usaha (inspanningsverbintenis) secara 

maksimal dan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang hasilnya belum pasti. 

Sebaliknya pasien juga harus memberikan informasi secara jelas, lengkap dan 

jujur kepada dokter terkait dengan penyakit yang dideritanya. Sehingga, tidak 

menyebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak guna tercapainya tujuan 

pelayanan kesehatan yang lebih optimal. 
 

29 Pengurus Besar IDI. Panduan Aspek Hukum Praktek Swasta Dokter, IDI, 1994, hlm.18. 
Dikutip dalam Buku Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan 
Medis Di Rumah Sakit ( Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009)  hlm.94. 



30 
 

 

F. KERANGKA PIKIR 

Gambar 3. Bagan Hubungan dokter dan pasien dalam pemenuhan asas-asas itikad     

                   baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada dasarnya dokter dengan pasien memiliki hubungan yang erat. Hubungan 
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yang terjalin antara dokter dengan pasien/keluarganya dikenal dengan perjanjian 

terapeutik. Dari hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, timbulah 

hak dan kewajiban masing-masing pihak pasien mempunyai hak dan 

kewajibannya, demikian juga sebaliknya dengan dokter. Umumnya perikatan 

yang timbul dari transaksi terapeutik termasuk golongan Inspanning verbintenis 

yaitu perikatan yang prestasi``nya berupa upaya penyembuhan, bukan 

kesembuhan. 

Hubungan hukum antara pasien dengan penyelenggara kesehatan dan pihak 

pelayanan kesehatan (dalam hal ini rumah sakit, dokter, perawat, bidan) dalam 

melakukan hubungan pelayanan kesehatan. Pertama adalah hubungan medis yang 

diatur oleh kaedah-kaedah medis, dan kedua adalah hubungan hukum yang diatur 

oleh kaedah-kaedah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 

Hubungan hukum yang terjadi dalam pelayanan medis ialah berdasarkan 

perjanjian yang bertujuan untuk melakukan pelayanan dan pengobatan pasien 

demi kesembuhan pasien. 

Secara umum dalam hubungan hukum antara penyelenggara pelayanan kesehatan 

dengan pasien ialah upaya penyembuhan bukan merupakan perikatan hasil 

(resultaasverbitenis), melainkan perikatan usaha (inspanningsverbintenis) secara 

maksimal dan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang hasilnya belum pasti. 

Sehingga hubungan medis antara dokter dan pasien tidak lupa dokter dengan 

penerapan asas itikad baik baik dan dalam setiap proses pelayanan kesehatannya. 

Serta dalam proses pengobatan pasien juga harus memberikan informasi secara 

jelas, lengkap dan jujur kepada dokter terkait dengan penyakit yang dideritanya. 
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Sehingga, tidak menyebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak guna 

tercapainya tujuan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. 

 
 
 
 
 
 



 

 

III.   METODE PENELITIAN 
 
 
 

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan 

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, 

dengan jalan menganalisisnya.30 

 
1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif-empiris (Applied law research) yaitu mengkaji pelaksanaan atau 

implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara 

faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

 
2. Tipe Penelitian 
 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran ( deskriptif ) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat 

tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakaat.  

 

 

 

 
30 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 

2004. hlm 32. 
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3. Pendekatan Masalah 

 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode 

sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 

hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.31 Penelitian jenis ini menggunakan 

pendekatan yuridis empiris. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-

konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini.32  

 
4. Sumber Data 

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber.33  

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:  

1. Data sekunder  

 Adapun penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer                                                                                                                                                                                                                         

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan                                                  

hukum mengikat seperti peraturan perundang undangan dan peraturan-

peraturan lainnya.34 Bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu : 

 
31 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. hlm 1. 

32 Ronny Harnitijo Soemitro. Metodologi Penelitian hukum dan Julimetri. Jakarta; Ghalia 
Indonesia. 2001 hlm 10. 

33 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja 
Grafindo Perkasa, 2004, hlm 15. 

34 Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 
2003, hlm. 33 
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1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran 

6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 

290/Men.Kes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 

7) Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa literatur mengenai penelitian ini, buku-

buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lain hal sebagainya 

yang berkaitan erat dalam penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, buku, 

makalah di internet, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah 

penerapan asas itikad baik dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien. 

G. Metode Pengumpulan Data 

 
1. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai 
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literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berhubungan dengan penerapan asas itikad baik dalam transaksi terapeutik 

antara dokter dan pasien. 

 
H. Metode Pengolahan Data 

 
Setelah penulis melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya melakukan 

pengelolaan data supaya dapat digunakan dan dianalisis permasalahan yang akan 

diteliti. Data yang sudah terkumpul tersebut akan diolah melalui beberapa 

tahapan, yaitu : 

1.  Pemeriksaan data ( editing ), melalui pemeriksaan data ini, penulis akan 

memeriksa kelengkapan data yang sudah terkumpul dan diseleksi terlebih 

dahulu untuk dilakukan proses selanjutnya. Data yang telah diperoleh tersebut, 

kemudian akan disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian 

ini. 

2. Penandaan data ( coding ), setelah dilakukannya pemeriksaan dan penyesuaian 

data dengan penelitian ini, tahap selanjutnya adalah memberi catatan atau tanda 

yang menyatakan jenis sumber data berupa buku literatur, perundang-

undangan, atau dokumen secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang 

ada dalam penelitian ini. 

3. Rekonstruksi data ( reconstructing ), apabila penulisan sudah memberi catatan 

atau tanda, selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyusun ulang data yang 

sudah diberi tanda secara teratur, berurutan, dan logis supaya mudah dipahami 

dan dapat diinterpretasikan. 
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4. Sistematisasi data ( systematizing ), jika sudah disusun ulang, tahap berikutnya 

adalah penulis dapat menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan permasalahan. 35 

 
I. Analisis Data 

 
Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh 

informan secara tertulis atau lisan dan prilaku yang nyata.36 Analisis secara 

kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak 

tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan, kemudian data 

disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap 

permasalahan terhadap analisis yuridis pemenuhan asas pemenuhan asas itikad 

baik dalam pelaksanaan transaksi terapeutik antara dokter dan pasien 

  

 
35 Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm. 126 
36 Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm. 128 



 

 

V. PENUTUP 
 
 
 

A. Kesimpulan 
 

1. Hubungan hukum dokter praktik mandiri dan pasien adalah hubungan 

kontraktual yang pada bidang pelayanan kesehatan dikenal sebagai 

perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik masuk dalam kategori 

perjanjian lain (Pasal 1319 KUHPerdata). Perjanjian terapeutik merupakan 

perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu (Pasal 1601 KUHPerdata) 

dan merupakan jenis perjanjian inspanningverbintenis yaitu perjanjian 

yang berdasarkan usaha maksimal dokter dalam menyembuhkan penyakit 

pasien. Hubungan ini mengikat karena adanya hak dan kewajiban dokter 

dan pasien yang direalisasikan dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik. 

2. Pelaksanaan perjanjian terapeutik dokter dan pasien dimulai pada saat 

pasien datang ke tempat dokter praktik mandiri. Kedatangan Pasien 

ditafsirkan untuk meminta perolongan dan dokter tanpa sadar melakukan 

penerimaan seperti menerima pendaftaran, memberikan nomor urut, 

menyediakan serta mencatat rekam medis, dan sebagainya yang kemudian 

dilakukannya tindakan medis seperti: anamnesis dengan menanyakan 

keluhan yang diderita pasien, kemudian memeriksa kondisi fisik pasien 

dengan berbagai tindakan yang tentunya disetujui oleh pasien dan 

menghasilkan diagnosis penyakit pasien dengan memerhatikan semua 

gejala dan hasil dari pemeriksaan, serta sampai pada terapi. Dari 

serangkaian kegiatan yang dilakukan dokter dan pasien dalam pelaksanaan 

perjanjian terapeutik tersebut, komunikasi dokter dan pasien secara baik 
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dan mudah dimengerti sangat dibutuhkan karena agar tidak terjadi 

kesalahpahaman atau kekeliruan dalam pelaksanaannya. 

3. Pada transaksi terapeutik penerapan Asas itikad baik ini pada dasarnya 

bersumber pada prinsip etis untuk berbuat baik pada umumnya yang perlu 

di diaplikasikan dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien 

dalam pelayanan kesehatan. Dokter sebagai pengemban profesi, penerapan 

asas itikad baik akan tercermin pada sikap penghormatan terhadap hak-hak 

pasien dan pelaksanaan praktik kedokteran yang selalu patuh dan taat 

terhadap standar profesi. Kewajiban untuk berbuat baik ini tentunya bukan 

tanpa batas, karena berbuat baik harus tidak boleh sampai menimbulkan 

kerugian pada diri sendiri.  

4. Penerapan asas itikad baik dalam transaksi terapeutik dimasayarakat, 

penulis menyimpulkan bahwa hasilnya adalah sebagai berikut : 

1. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pelayanan yang 

diberikan di beberapa tempat dokter praktek mandiri di Seputih 

Banyak sudah cukup baik sudah mencerminkan sikap pelayanan 

yang sesuai dengan stansdar profesi  .  

2. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pemberian informasi 

yang diberikan dokter praktek mandiri di Seputih Banyak dan  cukup 

baik.  

 

B. Saran 

1) Dokter yang berpraktik mandiri maupun yang praktek di rumah sakit 

disarankan agar dapat berkomunikasi dengan baik kepada pasien 
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sehingga antara dokter dan pasien tidak terjadi kesalahpahaman dan 

lebih berhati-hati dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap 

pasien. 

2) Kepada dokter praktik mandiri, agar dapat lebih profesional dalam 

profesinya, khususnya dengan mempelajari dan memahami secara 

lanjut bagaimana kewenangan dan tanggung jawab seorang pdokter 

praktik mandiri dalam pemberian pengobatan terhadap pasien. Karena 

pada fakta dilapangan terutama di pedesaan, banyak dokter praktek 

mandiri yang dalam pelayananannya tidak baik dalam artian berkerja 

seenaknya tidak memperdulikan pasien terutama soal ada tidanya 

itikad baik dalam pelayanannya kepada pasien . Selain itu, seharusnya 

dokter praktik mandiri memberikan pengarahan dan menyarankan 

pasien yang datang kepadanya bahwa sebenarnya apa yang dokter 

praktik mandiri lakukan terkait hal medis merupakan kewenangan 

dokter. 

3) Pasien harus berkata yang sejujurnya kepada dokter mengenai penyakit 

yang dideritanya tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan dan pasien 

harus lebih teliti dan cermat untuk memilih dokter yang berpraktik 

mandiri  dalam mempercayakan kesembuhan penyakitnya 
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