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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dapat dilihat semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah

aspek hukum. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai

hasrat untuk hidup teratur. Akan tetapi keteraturan bagi seseorang belum tentu

sama dengan keteraturan bagi orang lain, oleh karena itu diperlukan kaidah-kaidah

yang mengatur hubungan antar manusia melalui keserasian antara ketertiban dan

landasan hukum.

Negara hukum seperti Indonesia, sudah selayaknya jika hukum dijadikan

pangkuan dimana semua orang diharapkan tunduk dan patuh kepadanya tanpa

kecuali. Untuk mewujudkan cita-cita yang demikian itu maka perlu diciptakan

perangkat-perangkat hukum yang mengatur seluruh sektor kehidupan; meliputi

bidang ekuin, polkam dan kesra. Masing-masing sektor tersebut masih perlu

dirinci lagi ke dalam subsektor-subsektor, dan salah satu subsektor yang

terpenting di dalam kehidupan di suatu negara adalah subsektor kedokteran, sebab

subsektor ini ikut menentukan keberhasilan dari sektor kesra. Oleh karena itu pada

subsektor tersebut perlu diciptakan perangkat hukum yang akan menentukan pola
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kehidupan di dalam sub sektor yang bersangkutan. Perangkat hukum tersebut

dinamakan hukum kesehatan atau health law.1

Hukum kesehatan merupakan suatu bidang spesialisasi ilmu hukum yang relatif

masih baru di Indonesia. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan

yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan

yang terancam atau kesehatan yang rusak. Hukum kesehatan mencakup penerapan

hukum perdata dan hukum pidana yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam

pelayanan kesehatan. Subyek-subyek hukum dalam sistem hukum kesehatan

adalah:

1. Tenaga kesehatan sarjana yaitu: dokter, dokter gigi, apoteker dan sarjana lain

di bidang kesehatan.

2. Tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah;

a. Bidang farmasi

b. Bidang kebidanan

c. Bidang perawatan

d. Bidang kesehatan masyarakat, dll.

Salah satu unsur penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang berhasil guna

adalah tersedianya asuhan klinis dan asuhan medis oleh dokter dan dokter gigi

yang dalam sistem tersebut untuk melindungi masyarakat dengan memberikan

asuhan medis yang aman. Makna diterbitkannya Undang- Undang Nomor 29

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah untuk mengatur praktik dokter dan

dokter gigi agar kualitasnya terpelihara. Pengendalian kualitas dilakukan sejak

1 Sofyan Dahlan, Eko Soponyono, Hukum Kedokteran, Fakultas Hukum Universitas Diponeogoro
Semarang, hlm. 1.
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dari pendidikan, memberi kewenangan dokter dan dokter gigi untuk berpraktik

dengan prasyarat terregistrasi dan melakukan pembinaan lebih lanjut setelah

berpraktik.2

Memasuki era global yang terjadi seperti saat ini, profesi kedokteran merupakan

salah satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat. Sorotan masyarakat

terhadap profesi dokter merupakan satu pertanda bahwa saat ini sebagian

masyarakat belum puas terhadap pelayanan medis dan pengabdian profesi dokter

di masyarakat. Pada umumnya ketidakpuasan para pasien dan keluarga pasien

terhadap pelayanan dokter karena harapannya yang tidak dapat dipenuhi oleh para

dokter atau dengan kata lain terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan

yang didapatkan oleh pasien.

Masyarakat banyak yang menyoroti profesi dokter, baik sorotan yang

disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai induk

organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun

media elektronik. Namun terlepas dari sorotan-sorotan tersebut, sebagian

masyarakat nampaknya tidak mengetahui siapa yang dapat dikatakan sebagai

dokter, dan masyarakat pun seperti tidak terlalu memusingkan hal itu, bila

penyakit yang dideritanya bisa disembuhkan maka hal tersebut bukan jadi

masalah. Oleh karena itu, tidak heran apabila ada orang-orang yang

memanfaatkan hal tersebut, dengan hanya bermodal pengetahuan dasar tentang

kesehatan orang-orang tersebut membuka praktik kedokteran secara ilegal, seperti

yang terjadi di Surabaya, sepasang suami istri menggelar praktik kedokteran

2 Konsil Kedokteran Indonesia, Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia,
Jakarta, 2006, hlm. 3.
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dimana keduanya tak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran dan selain

itu juga praktik keduanya tidak memiliki izin dari dinas berwewenang. Untuk

perbuatannya tersebut pasutri tersebut dijerat Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 29

Tahun 2001 tentang Praktik Kedokteran dengan vonis 1 Tahun 6 Bulan.3

Kasus lainnya juga  yang baru saja terungkap yaitu adanya praktik kedokteran

ilegal di Jalan Ikan Sepat, Gang Ekajaya, Kelurahan Kangkung, Telukbetung

Selatan. Praktik ilegal yang sudah berlangsung satu tahun tersebut terungkap

berkat laporan warga setempat. Diketahui bahwa tersangka yang bernama Yanto

ini mengaku sebagai dokter dan membuka praktik kedokteran di rumahnya.

Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung, petugas

menyita seperangkat alat kedokteran di rumah tersangka. Alat-alat medis itu

seperti pengukur tekanan darah dan stetoskop dipakai tersangka untuk mengelabui

korbannya. Tersangka yang merupakan lulusan Diploma 1 Asisten Kesehatan di

salah satu tempat pendidikan kesehatan di Tanjung Karang diketahui dalam

mengobati pasiennya terkadang memberikan cairan infus serta beberapa tindakan

kedokteran sesuai kebutuhan pasien. Perbuatan Tersangka Yanto ini dijerat

dengan Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama

lima tahun.4

Terkait kasus-kasus di atas maka dari itu sudah seharusnya di zaman sekarang ini

masyarakat bisa lebih paham dengan arti sebenarnya profesi kedokteran itu dan

3 http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/26/dokter-gadungan-divonis-15-tahun diakses
pada tanggal 27 Agustus pada pukul 20. 15 WIB.
4 http://www.tribunnews.com/regional/2014/06/12/meski-gadungan-dokter-ini-telah-menangani-
200-pasien, diakses pada tanggal 27 Agustus pada pukul 20. 08 WIB.
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seseorang yang dapat dikatakan sebagai dokter, hal ini untuk menghindari adanya

perbuatan-perbuatan yang justrunya akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Karena pada dasarnya para dokter-dokter gadungan ini melakukan praktik

kedokterannya hanya dengan ilmu-ilmu dasar kesehatan, jelas berbeda dengan

dokter-dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokterannya, jadi bukan

tidak mungkin apabila tindakan medis dari para dokter gadungan ini dapat

membahayakan si pasien. 3 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang

Perizinan Bidang Kesehatan.

Dampak yang dapat ditimbulkan apabila praktik kedokteran tanpa STR atau SIP

tersebut menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan fisik atau 10 mental atau

nyawa pasien maka terjadi malpraktik kedokteran, walaupun praktik kedokteran

tersebut tidak bertentangan dengan standar profesi dan prosedur dan dilakukan

atas informed consent.5 Informed Consent adalah suatu izin atau pernyataan setuju

dari pasien yang diberikan sebagai suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien

yang diberikan secara bebas, sadar dan rasional, setelah ia mendapat informasi

yang dipahaminya dari dokter tentang penyakitnya.6

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin lebih banyak mengetahui

tentang praktik-praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter-dokter paslsu dan

bagaimanakah penegakan hukum pidana berdasarkan hukum postitif yang berlaku

di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :

“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Kedokteran Ilegal yang Dilakukan

Oleh Dokter Palsu”.

5 Adami Chazawi, Malpraktik Kedokteran, Malang: Bayumedia, 2007, hal. 154
6 Guwandi J., 137 Tanya Jawab Persetujuan Tindakan Medik ( Informed Consent ), FKUI, Jakarta,
1990, hal. 1.
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini permasalahan

yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

a.) Bagaiamanakah penegakan hukum pidana terhadap praktik kedokteran ilegal

yang dilakukan oleh dokter palsu?

b.) Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana praktik

kedokteran ilegal yang dilakukan oleh dokter palsu?

2. Ruang Lingkup

Guna menjaga agar penulisan skripsi ini tidak meluas, maka penulis pun

membatasi  ruang lingkup penulisan pada pembahasan substansi Hukum Pidana ,

baik Hukum Pidana materil, hukum Pidana formil maupun hukum pelaksanaan

pidana mengenai objek kajian  terkait upaya  aparat penegak hukum dan pihak-

pihak tertentu tentang penegakan hukum pidana terhadap Praktik Kedokteran

ilegal yang dilakukan oleh dokter palsu ini sesuai Kitab Undang – Undang Hukum

Pidana dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang

Praktik Kedokteran. Lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah hukum Polresta

Bandar Lampung, Dokter di Bandar Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas

Lampung pada tahun 2014.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan

diatas, antara lain adalah untuk berikut:

a) Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap praktik kedokteran ilegal oleh

seorang dokter palsu.

b) Mengetahui faktor-faktor penghambat yang dalam penegakan hukum pidana

terhadap praktik kedokteran ilegal oleh seorang dokter palsu.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun

praktis, yaitu:

a) Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

atau masukan untuk mengembangkan dan menambah kajian ilmu hukum,

khususnya ilmu hukum pidana, serta untuk mengetahui bagaimana penegakan

hukum pidana terhadap kasus praktik kedokteran ilegal oleh seorang dokter

palsu.

b) Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban

dan masukan bagi pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti sehingga

dapat berguna dalam pemecahannya.
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penulisan skripsi ataupun penelitian sangatlah membutuhkan suatu teori sebagai

dasar pemikiran. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya

merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk

mengidentifikasikan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.7

Teori yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang

berhubungan dengan pengaturan tentang penegakan hukum pidana terhadap

praktik ilegal yang dilakukan oleh dokter palsu dan faktor-faktor apa saja yang

menghambatnya.

a) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai

hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam

pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.8

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-

undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya

adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu

ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai

pelaksana keputusan-keputusan hakim. Pendapat yang agak sempit tersebut

mempunyai kelemahan-kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau

7Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.125.
8 Ibid, hlm. 25
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keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam

pergaulan hidup.9

Dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari

tiga tahap, yaitu:

1) Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstacto oleh
badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-
undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan
keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian
merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk
mencapai hasil perundang-undangn pidana yang baik. Tahap ini dapat
juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.

2) Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat
penegak hukum mulai dari kepolisisan, kejaksaan, hingga pengadilan.
Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan
peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk
undang-undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus
memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini
disebut tahap kebijakan yudikatif.

3) Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret
oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah
dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang
telah ditetapkan oleh pengadilan.10

b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto ada beberapa

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

a. faktor hukumnya sendiri
b. faktor penegak hukum
c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
d. faktor masyarakat
e. faktor kebudayaan11

9 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 226
10Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Undip, 1995, hlm 45.
11 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali
Press,1983, hlm. 4-5.
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1) Faktor Perundang-Undangan

Substansi hukum, hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang,

sebagai contoh Undang-undang di buat oleh DPR, dalam menciptakan

substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi

wewenang harus memperhatikan apakah isi undang-undang itu betul-betul

akan memberikan keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan bagi

masyarakat atau justru di buatnya hukum akan semakin membuat ketidak

adilan dan ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat.

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan, bahwa tiada perbuatan

yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu

belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan (asas legalitas).

Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali. Menurut Muladi

bahwa secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai

kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut

memberikan defenisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan

sebagai tindak pidana.

2) Faktor Penegak Hukum

Struktur hukum dimaknai para pelaku penegak hukum, sebagaimana yang di

sampaikan oleh bagirmanan bahwa penegak hukum ada dua yaitu penegak

hukum yang pro yustitia dan penegak hukum yang non pro yustitia,

penegakan hukum pro yustisia adalah Hakim, Jaksa, Polisi dan advokat,

sedangkan yang non pro yustisia dilingkungan bea cukai, perpajakan,lembaga

pemasyarakat. Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat
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penting di tangan merekalah hukum di tegakkan, mereka harus memiliki

komitmen moral yang kuat dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum

harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan,

pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses

peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun

peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam

melaksanakan pemidanaannya.

3) Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana, penegakan hukum membutuhkan sarana-

prasarana seperti bagi polisi peralatan yang memadai dan tentunya bisa

digunakan, apa jadinya jika dalam penegakan lalu lintas motor yang

digunakan untuk patroli motor yang sudah usang, atau dalam penyusunan

berkas masih menggunakan mesin ketik manual, sarana dan prasarana ini

tentu berkaitan dengan anggaran, maka anggaran untuk penunjang benar-

benar dimanfaatkan untuk itu.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai

kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat

mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku atau

diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan

hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.
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5) Faktor Kebudayaan

Budaya hukum masyarakat tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain,

faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan

peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana

Penegakan hukum bukanlah diruang hampa, penegakan hukum dilakukan di

tengah-tengah masyarakat, maka untuk itu penegakan hukum tidak akan dapat

berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mendukung, partisipasi masyarakat

sangat dibutuhkan, partisipasi itu dapat dilakukan dengan aktif untuk

mematuhi hukum dan juga jika ada pelanggaran hukum dapat melaporkan

kepada yang berwenang. Masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan

terhadap penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan

hukum.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan natara

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan

istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui.12

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan

12Ibid, hlm.132.
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masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara

preventif dan represif.13

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu

yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan pidana.14

c. Praktik Kedokteran

Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan

dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, untuk itu harus dilakukan oleh

dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian

kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui

pendidikan dan pelatihan berkelanjtuan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta

pembinaan pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik

kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.15

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan

yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam

melaksanakan upaya kesehatan.

d. Ilegal

Ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya tidak legal,

tidak menurut hukum, tidak sah.16

13 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan
Hukum Pidana,” Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 30.
14Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.23.
15 http://www.ilunifk83.com/t253-praktik-kedokteran
16 http://kbbi.web.id



14

e. Dokter Palsu

Dokter palsu yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran adalah mereka yang sengaja menggunakan

identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi

masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi

ataupun mereka yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara

lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan

kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi.17

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk mempermudah pemahaman mengenai

penulisan secara keseluruhan yang dirinci sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dari permasalahan yang diselidiki,

perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka

teoritis dan konseptual yang dipergunakan, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pemahaman mengenai penanggulangan hukum, tindak pidana

praktik kedokteran ilegal, pengaturan tentang praktik kedokteran ilegal dan dokter

palsu.

17 Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
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III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini

yaitu langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai di dalam penelitian antara lain

memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber,

metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu

mengenai upaya penanggulangan praktik kedokteran ilegal oleh seorang dokter

palsu.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dan menguraikan kesimpulan dan saran-saran

penulis dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.


