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Abstrak 

 
Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi  Pasien dalam Undang-Undang RI Nomor 29 
Tahun 2004  tentang Praktik Kedokteran Berkaitan dengan Malpraktik, Yuliati, 
SH.,LLM 

Hubungan antara dokter, Rumah Sakit dan pasien atau yang lebih dikenal 
dengan transaksi terapeutik inilah  biasanya konflik bermula. Konflik biasanya terjadi 

manakala para pihak tidak menjalankan perannya sebagaimana yang diharapkan 
oleh pihak lain. Pasien sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan berada pada 
posisi yang lemah sehingga seringkali tidak memiliki posisi tawar yang 
menguntungkan bagi dirinya. Sebaliknya pihak penyedia layanan kesehatan 
seringkali tidak dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pasien maupun 
keluarga pasien, akibatnya transaksi terapeutik yang seharusnya dapat berjalan 
dengan baik menjadi keadaan yang tidak menyenangkan baik bagi pasien maupun 
dokter ataupun Rumah Sakit. 

Penelitian ini difokuskan pada UU 29/2004 tentang praktik kedokteran apakah 
telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pasien manakala terjadi 
dugaan malpraktik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hak- 
hak pasien dalam  UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran manakala terjadi dugaan 
malpraktik. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai wacana 
pengembangan keilmuan bagi dosen,   mahasiswa dan pihak lain yang menaruh 
perhatian bagi pengembangan hukum kesehatan di Indonesia; 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara 
mengkaji secara mendalam bahan hukum baik yang berupa Undang-undang maupun 
aturan hukum lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara dokter dan pasien 
mengalami berbagai perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta hukum. Semakin bertambahnya kesadaran pasien 
atas hak-haknya juga membawa pengaruh tersendiri terhadap cara pandang pasien 
dalam mencari penyelesaian atas kasus malpraktek yang merugikannya. Pemerintah 
telah mencoba mengakomodasi kepentingan pasien untuk mendapatkan 
perlindungan hukum dengan memakai instrumen aturn perundang-undangan 
ternyata tidak menguntungkan bagi pasien. Diberlakukannya UU 29/2004 tentang 

Praktik kedokteran pun ternyata tidak mampu menjawab persoalan hak pasien jika 
terjdai malpraktek. Sebaliknya, yang terjadi adalah adanya pemborosan yang 
seharusnya tidak perlu, karena UU ini mengatur hal-hal yang sebenarnya sudah 
diatur dengan aturan yang lebih dahulu ada dan secara normatif masih berlaku. Oleh 
karena itu perlu adanya amandemen terhadap materi UU 29/2004 yang rancu, tidak 
logis dan tidak dapat diterapkan;dan dengan tujuan memberikan kejelasan 
perlindungan atas hak pasien maka hal yang mendesak untuk dilakukan adalah 
melakukan kajian yang berkaitan dengan aturan hukum yang berkaitan dengan hak-
hak pasien. 
 

 



Yu
lia

ti.
 D

O
 N

O
T 

CO
PY

 3 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Ketika seseorang merasa dirinya tidak mampu menjalankan perannya 

sebagai mahluk sosial, baik secara fisik, mental dan sosial, maka dapat 

dikatakan seseorang dalam kondisi sakit. Dalam keadaan yang demikian, 

seseorang akan bertindak untuk mencari pertolongan sesuai dengan tingkat 

pendidikan, pengalaman maupun lingkungan sosial budayanya . Pada 

umumnya seseorang yang sakit akan mendatangi dokter atau penyedia 

layanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan, bahkan apabila ternyata 

keadaan penyakitnya tergolong parah maka tidak jarang ia diharuskan untuk 

rawat inap di Rumah Sakit. Hubungan antara dokter, Rumah Sakit dan pasien 

atau yang lebih dikenal dengan transaksi terapeutik inilah  biasanya konflik 

bermula.  

Konflik biasanya terjadi manakala para pihak tidak menjalankan perannya 

sebagaimana yang diharapkan oleh pihak lain. Pasien sebagai pihak yang 

membutuhkan pertolongan berada pada posisi yang lemah sehingga 

seringkali tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan bagi dirinya. 

Sebaliknya pihak penyedia layanan kesehatan seringkali tidak dapat menjalin 

komunikasi yang baik dengan pasien maupun keluarga pasien, akibatnya 

transaksi terapeutik yang seharusnya dapat berjalan dengan baik menjadi 
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keadaan yang tidak menyenangkan baik bagi pasien maupun dokter ataupun 

Rumah Sakit. 

Kinerja penyedia layanan kesehatan di Indonesia pada akhir-akhir ini 

sering menjadi perhatian media dan masyarakat. Beberapa issu mulai 

diangkat dan dipertanyakan, mulai pelayanan yang kurang ramah, mutu 

pelayanan yang kurang baik, dugaan adanya malpraktik, perbandingan 

pelayanan Rumah Sakit di luar negeri sampai dengan issu privatisasi Rumah 

Sakit pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Kasus yang berkaitan dengan adanya dugaan malpraktik ternyata semakin 

banyak terungkap, dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2003 tercatat ada 

15 kasus sebagai berikut:1 

N
o 

Tahu
n 

Nama 
Pasien 

Kasus Lokasi 

1 1995 Dianita Kaki diamputasi karena salah 

obat 

RS Koesma 

Tuban 

2 1995 Meilani 
Shanti 

Demam berdarah, dioperasi, 
mati 

RS Permata 
Bunda Medan 

3 1997 Sriyati Meninggal setelah disuntik Ruang Praktik dr 
Ang Djin Wan 

4 1997 Lim A Hui Buta akibat salah transfusi 

darah 

RS Harapan 

Anda Pontianak 

5 1999 Firdaus Meninggal setelah diberi 

antibiotika 

RSUD Dr 

Soetomo 

Surabaya 

6 2000 Sisi 
Chususyati 

Pendarahan dan meninggal 
setelah laparoskopi 

RS Budi Jaya 
Jakarta 

7 2002 Arif 

Budiyanto  

dan Syaifudin 

Keracunan CO2 setelah 

anestesi 

RSU Bengkulu 

8 2002 Liantia 
Khaliza 

Meninggal , operasi 
dilakukan oleh dokter umum 

RSUD Mataram 
dan RS Siti Hajar 

                                                
1
 Arie Kelana, Laporan Khusus: Susahnya menyeret dokter ke meja Hijau, Gatra, 13 maret 2004, h. 75 
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Mataram 

9 2002 Irianti Lo ode Meninggal akibat kelalaian 
dokter 

Klinik Tunas 
Cendrawasih 
Jakarta 

10 2002 M.Genta Kepala bayi tersayat pisau , 
saat bedah caesar 

RS Mitra 
Keluarga Bekasi 

11 2002 Suwarti meningggaal setelah 

persalinan 

RS Setiawan 

Bangkalan 
Madura 

12 2002 Sherly Cacat setelah persalinan RSB Libra 

Citeureup 

13 2003 Asri Muliasari Meninggal setelah operasi 
kelenjar limpa 

RS W 
Sudirohusodo 

Makasar 

14 2003 Irwanto Lumpuh, salah diagnosa dan 

pemberian obat 

RS International 

Bintaro 

15 2003 Yoshefina Meninggal akibat obat 
perangsang kelahiran 

RS Permata 
Bunda Kupang 

 

Pada tahun 2004 ternyata kasus dugaan malpraktik ini semakin panjang 

daftarnya dan mendapat perhatian luas dari masyarakat termasuk kasus Ny 

Agian Isna Nauli, Kasus Siti Zulaicha, Kasus Adya Vitri Harisusanti yang 

berhasil mengajukan gugatan malpraktik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 

walaupun akhirnya kandas.2Kondisi tersebut diatas menunjukkan rentannya 

perlindungan hukum bagi pasien sebagai penerima jasa layanan kesehatan. 

Adanya keberanian masyarakat untuk mengungkapkan keluhan bahkan 

melayangkan gugatan atas pelayanan Rumah Sakit merupakan hal yang 

menggembirakan, karena hal ini dapat dipakai ukuran meningkatnya 

kesadaran pasien untuk menuntut haknya sebagai pihak yang penerima 

layanan kesehatan. Sebaliknya bagi penyedia layanan kesehatan baik dokter, 

                                                
2
 Tempo Interaktif, Gugatan Malpraktek Kandas, 30 September 2004. 
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perawat maupun Rumah Sakit sebagai satu kesatuan unit kerja, fenomena 

tersebut harus direspon secara proporsional karena profesi apapun yang 

dijalani oleh seseorang sudah selayaknya dapat dipertanggungjawabkan 

kepada publik. 

Permasalahan-permasalahan yag timbul dari transaksi terapeutik inilah 

yang mendorong pemerintah untuk membuat aturan hukum yang berkaitan 

dengan praktik kedokteran. Sampai dengan dua tahun sejak RUU praktik 

Kedokteran ini di gulirkan terus menuai kritik dari berbagai elemen 

masyarakat terutama LSM yang tidak sependapat dengan pemerintah dan 

DPR. Kritik yang paling sering dilontarkan adalah substansi dari RUU ini tidak 

melibatkan konsumen jasa pelayanan kesehatan (pasien) sebagai pihak yang 

seringkali mengalami kerugian dari pelayanan yang buruk. Selain itu 

pembahasan RUU ini terkesan sangat eksklusif karena tidak melibatkan 

organisasi atau lembaga profesi lain sehingga RUU ini dinilai tidak 

mencerminkan kepentingan publik. Kondisi ini diperburuk dengan adanya 

kecurigaan bahwa RUU ini nantinya akan dipakai sebagai tameng bagi profesi 

kedokteran agar dapat terhindar dari ketentuan hukum manakala terjadi 

dugaan malpraktik, karena faktanya selama ini tidak banyak kasus dugaan 

malpraktik yang berhasil diselesaikan melalui jalur hukum.3 

Apapun pendapat masyarakat berkaitan dengan permasalahan yang ada 

dalam RUU praktik kedokteran ternyata tidak menghalangi DPR untuk 

                                                
3
 Susahnya Menjerat Dokter yang bersalah,Forum Keadilan no. 15 agustus 2004, h. 12 -13 
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mengesahkan menjadi UU sejak tanggal7 september 2004, walaupun UU ini 

baru berlaku efektif setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. 

B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas ada 2 (dua) 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini: 

Apakah UU 29/2004 tentang praktik kedokteran telah menberikan 

perlindungan hukum yang memadai bagi pasien manakala terjadi dugaan 

malpraktik? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hak- hak pasien dalam  UU 

29/2004 tentang Praktik Kedokteran manakala terjadi dugaan malpraktik.  

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan sebagai wacana pengembangan keilmuan bagi 

dosen,   mahasiswa dan pihak lain yang menaruh perhatian bagi 

pengembangan hukum kesehatan di Indonesia; 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghapus kecurigaan dan memperkecil          

kesenjangan antara dokter, pasien , lembaga swadaya masyarakat dalam 

memahami dan menyikapi substansi dari undang-undang tersebut 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM 

Eksistensi hukum dalam  masyarakat adalah untuk mengintegrasikan 

dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota 

masyarakat. Pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan 

pada keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan 

melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang diciptakan hukum baru 

menjadi kenyataan manakala subyek hukum diberi hak dan kewajiban. 

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hak dan kewajiban bukanlah 

merupakan kumpulan kaidah atau peraturan, melainkan perimbangan 

kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin dalam 

kewajiban pada pihak lawan, hak dan kewajiban inlah yang diberikan oleh 

hukum.4 

Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal 

atau perbuatan, memperlindungi.Perlindungan diartikan sebagai perbuatan 

memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan 

kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau 

resiko yang mengancamnya.5 Perlindungan hukum menurut pendapat 

Phillipus Hadjon ada dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu: 

                                                
4 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.40 

 
5
 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
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Pertama, perlindungan hukum Preventif artinya rakyat diberi kesempatan 

mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk 

yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, 

perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.6 

B. PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN 

Perkembangan hukum disuatu negara tidak dapat dilepaskan dari 

sistem hukum yang dianut di negara tersebut. Baik di negara yang menganut 

sistem hukum Civil Law maupun di negara yang menganut sistem hukum 

Common Law, hukum kedokteran mempunyai fokus kajian yang sama yaitu 

pasien. 

Pemakaian istilah pada bidang kajian yang mempelajari aspek hukum 

yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dikenal dengan istilah  Hukum 

Kesehatan. Menurut Pendapat H.J.J. Leenen:7 

Hukum kesehatan meliputi semua ketentuan yang langsung 

berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan hukm 

perdata, hukum pidana dan hukum administrasi dalam hubungan 
tersebut.Demikian pula dengan penerapan pedoman internasional, 

hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan dengan 

pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu, literatur menjadi 

sumber hukum kesehatan. 
 

Sedangkan Anggaran Dasar PERHUKI ( Perhimpunan Hukum 

Kesehatan Indonesia) menyebutkan bahwa hukum kesehatan adalah :8 

Semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan 

pemeliharaan dan pelayanan kesehatan dan penerapan hak dan 

                                                
6 Phillipus. M. Hadjon, Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina ilmu, Surabaya, 1988, h.5. 
7 Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya, Jakarta 1991, h. 14 

 
8
 Amri Amir, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Medika, Jakarta,1997, h.10  
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kewajiban baik perseorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai 

penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara 
pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman-

pedoman medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta 
sumber-sumber hukum lainnya;Sedangkan yang dimaksud dengan 

hukum kedokteran adalah bagian dari hukum kesehatan yang 
menyangkut pelayanan medis. 

 
C. PENGERTIAN PROFESI KEDOKTERAN 

Profesi adalah panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada 

kemanusiaan didasarkan pada pendidikan yang harus dilaksanakan dengan 

kesungguhan niat dan tanggungjawab penuh. Pendapat Talcott Parsons 

sebagaimana dikutip Veronica Komalawati, mengemukakan ada beberapa ciri 

khusus yang melekat pada profesi. Pertama, disinterestedness artinya tidak 

berdasarkan pamrih. Kedua, rationalitas artinya melakukan usaha mencari 

yang terbaik dengan bertumpu pada pertimbangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga, spesifitas fungsional artinya 

profesi dijalankan berdasarkan otoritas dan kompetensi teknikal yang dimiliki 

oleh seorang profesional. Keempat, Universalitas artinya dalam setiap 

pengambilan keputusan tidak didasarkan pada siapa yang mengambil 

keputusan akan tetapi apa yang menjadi keputusannya. 9 

Undang- Undang nomor 23/1992 memberikan batasan tentang 

kategori tenaga kesehatan berdasarkan lingkup kerja dan atau keahliannya 

serta tugasnya sebagai berikut: 

Tenaga Kesehatan (pasal 1 angka 3 UU23/1992) 
                                                
9 Veronika Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1999, h.20 
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Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang 

untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan pelayanan 

kesehatan. 

Sedangkan pembagian Tenaga kesehatan menurut Pasal 1 PP 32/1996 

tentang Tenaga Kesehatan adalah: 

Tenaga medis terdiri dari: 

a. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi; 

b. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan 

c.  Tenaga kefarmasian meliputi: apoteker, analis farmasi dan asisten 

apoteker; 

d. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi: epidemiolog kesehatan, 

etnoniolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, 

administrator kesehatan dan sanitarian; 

e. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien; 

f. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis, dan 

terapi wicara; 

g. Tenaga keteknisian medis meliputi: radiografer, radioterapis, teknisi 

gigi, teknisi elekromedis, analis kesehatan, refraksionis optiesien, 

otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekaman medis. 

Sedangkan tugas tenaga kesehatan secara umum diatur dalam  pasal 50 UU 

23/1992 Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan 
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kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kerja 

yang bersangkutan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua tenaga 

kesehatan disyaratkan mengikuti pendidikan sesuai dengan bidangnya dan 

menjalankan profesinya dengan ijin menteri kesehatan dan tunduk pada 

aturan-aturan hukum baik dibidang hukum kesehatan maupun aturan lain 

yang terkait.  

D. KONSEP HUKUM DALAM HUBUNGAN TERAPEUTIK 

Hubungan terapeutik pada dasarnya merupakan hubungan perikatan 

yang khusus, oleh karena itu apabila ada konflik atau sengketa antara 

penyedia jasa dan penerima jasa pelayanan kesehatan maka masing-masing 

pihak tunduk pada konsep hukum yang mengaturnya. Dalam Transaksi 

Terapeutik, Karakteristik perikatannya adalah Inspanning10 artinya perikatan 

yang tidak didasarkan pada hasil akhir akan tetapi didasarkan pada upaya 

yang sungguh-sungguh.Dalam hal ini dokter atau Rumah Sakit tidak 

diwajibkan memberikan atau menciptakan suatu hasil seperti yang diinginkan 

pasien, karena dalam transaksi medis banyak hal-hal yang berpengaruh yang 

merupakan faktor diluar jangkauan dokter. Misalnya: daya tahan pasien, usia, 

kondisi fisik, tingkatan penyakit, kepatuhan pasien dan kualitas obat serta 

tersedianya fasilitas pelayanan. Sehingga, Jika pasien tidak sembuh , maka 

dokter atau RS tidak dapat digugat sepanjang upaya medik sudah dilakukan 

sesuai dengan standar profesi. Sedangkan perikatan ini tunduk pada asas-
                                                
10 Veronika Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktek dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

1989, h.84. 
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asas umum perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW .Untuk 

sahnya persetujuan ada 4 syarat: 

- Sepakat mengikatkan diri 

- Cakap membuat perikatan 

- Ada hal tertentu 

- Karena sebab yang halal 

Dalam perjanjian terapeutik ada dua pihak yang masing-masing memiliki hak 

dan 

kewajiban yang harus dipenuhi dan saling dihormati. Hak dari pasien di satu 

sisi akan menjadi kewajiban bagi dokter di sisi yang lain, demikian juga hak 

dari dokter di satu sisi  akan menjadi kewajiban bagi pasien di sisi lainnya. 

Hak  dan Kewajiban Pasien 

Perkembangan terhadap penghormatan hak pasien sejalan dengan 

perkembangan hak-hak asasi manusia. Menurut Fred Ameln Hak Pasien 

meliputi:11 

a. Hak atas informasi; 

b. Hak memberikan Persetujuan; 

c. Hak memilih dokter; 

d. Hak memilih Rumah Sakit; 

e. Hak atas rahasia kedokteran; 

f. Hak untuk menolak perawatan; 

                                                
11
 Fred Ameln. Op.cit, h.40-41 
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g. Hak untuk menolak tindakan medis tertentu; 

h. Hak untuk menghentikan perawatan; 

i.  Hak untuk mendapatkan second opinion; 

j. hak melihat rekam medik. 

Sedangkan kewajiban Pasien adalah:12 

a. Memberikan keterangan, informasi, penjelasan sebanyak mungkin 

berkaitan dengan penyakitnya; 

b. Menaati petunjuk dokter; 

c. Menaati aturan Rumah Sakit; 

d. Memberikan imbal jasa pada dokter; 

e. Melunasi biaya Rumah Sakit. 

Sedangkan  Kewajiban Dokter adalah:13 

a. Memiliki ketrampilan dan pengetahuan; 

b. Menggunakan ketrampilan dan pengetahuannya secara teliti dan 

hati-hati; 

c. Memakai pertimbangan yang terbaik; 

d. Melakukan praktik setelah mendapat ijin; 

e. Mendapatkan informasi yang benar dari pasien; 

f. Bekerja sesuai dengan standar profesi medik 

Sedangkan Hak dokter sebagai berikut:14 

                                                
12 Ibid, h. 53-54. 

 
13
 Ibid 

. 
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a. Menolak melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral, 

etika, hukum, hati nuraninya. 

b. Mengakhiri hubungan terapeutik dengan pasien, kecuali dalam 

keadaan gawat darurat 

c. Menolak pasien yang bukan bidang spesialisasinya, kecuali gawat 

darurat 

d. Hak atas privacy 

e. Hak atas ketentraman bekerja 

f. Hak mengeluarkan surat keterangan 

g. Hak mendapat imbal jasa 

h. Hak untuk membela diri 

E. PENGERTIAN MALPRAKTIK 

Henry Campell Black memberikan definisi malpraktik sebagai berikut: 

Malpractice is professional misconduct on the part of a professional person 

such as physician, dentist, vetenarian, malpractice may be the result of 

ignorance, neglect, or lack of skill or fidelity in the performance of 

professional duties, intentionally wrong doing or illegal or unethical practice.15 

(Malpraktik adalah kesalahan dalam menjalankan profesi seperti dokter, 

dokter gigi, dokter hewan. Malpraktik adalah akibat dari sikap tidak peduli, 

kelalaian, atau krangnya ketrampilan, kuranghati-hati dalam melaksanakan 

                                                                                                                                       
14 Ibid 

 
15
 Henry Campell Black, Black’s Law Dictionary, St Paul Minn, 1990, h.985. 
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tugas profesional, berupa pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum 

ataupun pelanggaran etika.)16. Sedangkan Veronika Komalawati menyebutkan 

malpraktik pada hakekatnya adalahkesalahan dalam menjalankan profesi 

yang timbul akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan 

dokter.17 Selanjutnya Hermien Hediati Koeswadji menjelaskan bahwa 

malpraktik secara harfiah diartikan sebagai bad practice atau praktik buruk 

yang berkaitan dengan penerapan ilmu dan teknologi medik dalam 

menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus.18 

Ps 11 UU 6 /1963 tentang kesehatan menyatakan :Dengan tidak 

mengurangi ketentuan dalam KUHP dan UU lain terhadap tenaga kesehatan 

dapat dilakukan tindakan administratif dalam hal sebagai berikut: 

a. Melalaikan kewajiban; 

b. Melakukan sesuatu hal yang tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga 

kesehatan mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat 

sumpahnya sebagai tenaga kesehatan; 

c. Melanggar ketentuan menurut Undang-Undang  ini. 

F. JENIS-JENIS MALPRAKTIK 

Berpijak pada hakekat malpraktik adalah praktik yang buruk atau tidak 

sesuai 

                                                
16
 Terjemahan bebas oleh Peneliti. 

 
17 D. Veronika Komalawati , Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

1989,h.87. 

 
18
 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.124 
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dengan standar profesi yang telah ditetapkan, maka ada bermacam-macam 

malprktek yang dapat dipilah dengan mendasarkan pada ketentuan hukum 

yang dilanggar, walaupun kadang kala sebutan malpraktik secara langsung 

bisa mencakup dua atau lebih jenis malpraktik. Secara garis besar malpraktik 

dibagi dalam dua golongan besar yaitu Mal praktik medik  (medical 

malpractice) yang biasanya juga meliputi  malpraktik etik (etichal malpractice) 

dan malpraktik yuridik (yuridical malpractice). Sedangkan malpraktik yuridik 

dibagi menjadi tiga yaitu malpraktik perdata ( civil malpractice), malpraktik 

pidana ( Criminal malpractice) dan malpraktik administrasi negara 

(Adminstrative malpractice). Berikut ini uraian dari jenis-jenis malpraktik. 

a. Malpraktik Medik (medical malpractice) 

John.D.Blum merumuskan medical malpractice is a form of professional 

negligence in which miserable injury occurs to a plaintiff patient as the direct 

result of an act or ommission by defendant practitioner.19 ( Malpraktik medik 

merupakan bentuk kelalaian profesional yang menyebabkan terjadinya luka 

berat pada pasien /penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan 

ataupun pembiaran oleh dokter/ tergugat.) 20 Sedangkan rumusan yang 

berlaku di dunia kedokteran adalah: Professional misconduct or lack of 

ordinary skill in the performance of professional act, A practitioner is liable for 

                                                
19 Hermien Hediati Koeswadji, op.cit, hal 122-123. 

 
20
 Terjemahan bebas oleh peneliti. 
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damages or injuries caused by malpractice.21 ( malpraktik adalah 

perbuatanyang tidak benar dari satu profesi atau kurangnya kemampuan 

dasar dalam melaksanakan pekerjaan. Seorang dokter bertanggungjawab 

atas terjadinya kerugian atau luka yang disebabkan karena 

malpraktik).22Sedangkan Junus Hanafiah merumuskan malpraktik medik 

adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan 

dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau 

orang yang terluka menurut lingkungan yang sama.23Dari berbagai rumusan 

malprktek tersebut peneliti menyimpulkan bahwa malpraktik terjadi apabila 

dokter melakukan ataupun tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan  

standar profesinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. 

b. Malpraktik Etik (ethical malpractice) 

Malpraktik etik adalah tindakan dokter yang bertentangan dengan etika 

kedokteran, sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia 

yang merupakan seperangkat standar etika, prinsip , aturan , norma yang 

berlaku untuk dokter.24 

c. Malpraktik Yuridis ( Juridical Malpractice) 

                                                
21
 Soejatmiko, Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridik, Kumpulan Makalah, RSUD, 2001, hal 3. 

 
22 Terjemahan bebas oleh peneliti. 

 
23
 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, ECG, Jakarta, 1999, 

h.87. 

 
24
 Soejatmiko, op.cit, hal. 4. 
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Malpraktik Yuridik adalah pelanggaran ataupun kelalaian dalam pelaksanaan 

profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. 

Malpraktik Yuridik meliputi: 

a. Malpraktik perdata ( civil malpractice) 

Malpraktik perdata terjadi jika dokter tidak melakukan kewajibannya (ingkar 

janji) yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah 

disepakati.Tindakan dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik 

perdata antara lain25: 

o Tidak melakukan apa yang nenurut kesepakatan wajib dilakukan; 

o Melakukan apa yang disepakati dilakukan tetapi tidak sempurna; 

o Melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat; 

o Melakukan apa yang menurut kesepakatanna tidak seharusnya 

dilakukan. 

b. Malpraktik pidana ( Criminal malpractice) 

Malpraktik pidana dapat terjadi, jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak 

dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Perbuatan 

tersebut dapat berupa perbuatan positif ( melakukan sesuatu) maupun 

negatif (tidak melakukan sesuatu) yang merupakan perbuatan tercela ( actus 

reus), dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) berupa 

                                                
25
 Sofwan Dahlan, Hukum Kesehatan, Badan Penerbit UNDIP,  Edisi 2, Semarang,2000, h.61.  
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kesengajaan atau kelalaian.26Contoh malpraktik pidana dengan sengaja 

adalah: 

• Melakukan aborsi tanpa indikasi medik; 

• Mengungkapkan rahasia kedokteran dengan sengaja; 

• Tidak memberikan pertolongan kepada seseornag yang dalam 

keadaan darurat; 

• Membuat surat keterangan dokter yang isinya tidak benar; 

• Membuat visum et repertum tidak benar; 

• Memberikan keterangan yang tidak benar di Pengadilan dalam 

kapasitasnya sebagai ahli. 

Contoh malpraktik pidana karena kelalaian: 

• Kurang hati-hati sehingga menyebabkan gunting tertinggal di perut; 

• Kurang hati-hati sehingga menyebabkan pasie luka berat atau 

meninggal dunia. 

c. Malpraktik administrasi negara (Adminstrative malpractice) 

Malpraktik administrasi terjadi jika dokter menjalankan profesinya tidak 

mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara. Misalnya:27 

o Menjalankan praktik kedokteran tanpa ijin; 

o Menjalankan praktik kedokteran tidak sesuai dengan 

kewenangannya; 

o Melakukan praktik kedokteran dengan ijin yang sudah kadaluwarsa; 
                                                
26 ibid, h. 60. 
27
 Ibid, h. 62 
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o Tidak membuat rekam medik. 

G. ATURAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA YANG BERKAITAN 

DENGAN MALPRAKTIK 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 

UU nomor 23 tahun 1992 merupakan penyempurnaan dari UU 9 tahun 1960 

tentang kesehatan. Pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum 

bagi pasien , walaupun tidak secara eksplisit  akan tetapi ada hal-hal baru 

yang diakomodasi oleh undang-undang ini yang pada dasarnya juga 

memberikan perlindungan hukum bagi pasien walaupun tidak menyebut 

secara spesifik dalam hal terjadinya malpraktik. Hal yang menarik dari 

undang-undang 23 tahun 1992 mengakomodasikan hal baru yang 

sebelumnya tidak diatur dengan jelas atau bahkan menimbulkan kontroversi. 

Misalnya Undang-undang ini  mengatur tindakan medik tertentu yang 

bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil28.Undang undang ini juga 

mengakui cara kehamilan melalui bayi tabung, transplantasi organ tubuh, 

transfusi darah, implan obat atau alat kesehatan lainnya 29dan bedah plastik 

                                                
28
 Pasal 15, 16 UU 23/1992 

 
29 Pasal 34, 35, 36 UU 23/1992 
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dan rekonstruksi30. Selanjutnya, undang-undang ini juga mengakui cara 

pengobatan tradisional.31 

 Sedangkan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 

dokter dan pasien dalam kerangka perlindungan pasien meliputi: 

Pasal 53 

(1) Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya; 
(2) Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk 
mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien; 

(3) Tenaga kesehatan, untuk kepentingan pembuktian, dapat melakukan 

tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan 
keselamatan yang bersangkutan; 
(4) Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien sebagaimana 

dalam ayat (2) ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 
 

Pasal 54 

(1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian 
dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin; 

(2) penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan; 
(3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Majelis 

tenaga Kesehatan di tetapkan dengan keputusan Presiden. 

 
Pasal 55 

(1) Setiap orang berhak atas gantirugi akibat kesalahan atau kelalaian yang 

dilakukan tenaga kesehatan; 
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 80 

(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medik tertentu 

terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 

                                                
30  Pasal 37 UU 23/1992 

 
31
 Pasal 47 UU 23/1992 
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15 (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan 

denda paling banyak 500 juta rupiah; 
(3) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan 

komersial dalam pelaksanaantransplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh 
atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 (2) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 
300 juta rupiah. 

 
Pasal 81 

(1) barang siapa tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja: 

a. melakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 34 ayat (1); 
b. melakukan implan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 

ayat (1); 

c. melakukan bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 37 ayat (1); 
dipidana dengan pidana pejara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling 

banyak 140 juta rupiah. 
(2) Barang siapa dengan sengaja: 

a. mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan 
donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2); 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda sebanyak-

banyaknya 140 juta rupiah. 
 
Pasal 82 

(1) Barang siapa tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja: 

a. melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 32 ayat 4; 

b. melakukan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat1; 

c. melakukan implan obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1; 

d. melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat1; 
e. melakukan bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 2; 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling 

banyak 100 juta rupiah. 
 
Pasal 83 

Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan 82 ditambah 

seperempat apabila menimbulkan luka berat atau sepertiga bila menimbulkan 
kematian. 
 

Pasal 85 
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(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, 81, dan pasal 82 

adalah kejahatan. 
 

2. Pasal 359 – 360 KUHPidana. 
 

Pasal 359 KUHP 

Barang siapa karena kesalahannya (kelpaannya) menyebabkan orang lain 

mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 

kurungan paling lama satu tahun. 

 

Pasal 360 KUHP 

 
(1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat 
luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 

kurungan paling lama satu tahun. 
(2) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka 

sedemikian rupa sehinnga timbul penyakit atau halangan menjalankan 
pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling tinggi tiga ratus 
rupiah. 

 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran; 

Beberapa pasal yang ada dalam undang-undang raktek kedokteran 

yang berkaitan erat kepentingan pasien antara lain: 

Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi 

 

Pasal 45 
(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh 
dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah 

pasien medapat penjelasan secara lengkap. 
(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya 
mencakup: 

a. diagnosis dan tatacara tindakan medis; 
b. tujuan tindakan medis yang dilakukan; 
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c. alternatif tindakan lain dan resikonya; 

d. resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi ;dan 
e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dapat diberikan secara 
tertulis maupun lisan. 

(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko 
tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh 

yang berhak memberikan persetujuan. 
(6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau 
kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) 

diatur dengan peraturan mentri. 

 
Rekam Medis 
 

Pasal 46 

(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran 
wajib membuat rekam medis. 
(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera 

dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. 
(3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda 

tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. 
 

Rahasia Kedokteran 
 

Pasal 48 
(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran 
wajib menyimpan rahasia kedokteran. 

(2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan 

pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka 
penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan 

Peraturan Mentri. 
 

Hak Dan Kewajiban Dokter Atau Dokter Gigi 

 
Pasal 50 
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai 

hak: 

a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 
dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; 
b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar 

prosedur operasional; 
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c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya 

dan; 
d. menerima imbalan jasa. 

  
Pasal 51 

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai 
kewajiban: 

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar 
prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; 
b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi 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. 

 
Paragraf 7 Hak Dan Kewajiban Pasien  

Pasal 52 
Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: 

a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3); 

b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 
c mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien; 
d. menolak tindakan medis dan; 

e.mendapatkan isi rekam medis. 

 
Pasal 53 

Pasien dalam menerima pelayanan praktik kedokteran mempunyai kewajiban: 

a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 

kesehatannya; 
b. mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; 

c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; 

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 
 
 Sedangkan ketentuan pidana diatur dalam pasal 75 sampai dengan 

pasal 80 sebagai berikut: 

Pasal 75 

(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik 
kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud 
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dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lam 3 tahun 

atau denda paling banyak seratus juta rupiah. 
 

Pasal 76 
Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik 

kedokteran tanpa memiliki surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda 

paling banyak seratus juta rupiah. 
 
Pasal 77 

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau 

bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang 
bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda 
registrasi dokter gigi dan atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 73 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau 

denda paling banyak seratus lima puluh juta rupiah. 
 
Pasal 78  

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain 
dalam meberikan pelayana kepada masyarakat yang menimbulkan kesan 

seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah 
memiliki surat tanda registrasi dokter gigi dan atau surat ijin praktik 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak seratus lima puluh juta 

rupiah. 
 
Pasal 79 

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling 

banyak lima puluh juta rupah, setiap dokter atau dokter gigi yang 
a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 41 (1); 

b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 46 (1); 
c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e. 

Pasal 80 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja memperkerjakan dokter atau dokter 
gigi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 tahun atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah; 

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi 

hukuman tambahan berupa pencabutan ijin. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.PENDEKATAN PENELITIAN 

Pendekatan  Yuridis normatif artinya penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan 

hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.32 Pendekatan 

digunakan untuk menjawab permasalahan  dengan cara mengkaji isi Undang-

Undang Praktik Kedokteran 

B.  JENIS DAN SUMBER DATA 

1. Bahan Hukum Primer  

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan 

perundang-undangan33, yang meliputi: 

� Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan; 

� Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran; 

� Pasal 359 – 360 KUHPidana. 

2. Bahan hukum Sekunder 

                                                
32
 Soejono dan h. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta 2003, h.56 

 

 
33Ronny Hanityo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1990, h 11-12  
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Bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer atau 

yang dapat membantu  dalam menganalisa bahan hukum primer.34yang 

berupa bahan pustaka, pendapat para ahli, dokumen pelatihan dan seminar 

dan pemberitaan media massa. 

a. Bahan Hukum tertier 

Bahan hukum yang memberikan petunjuk untuk penjelasan bahan hukum 

primer ataupun bahan hukum sekunder atau bahan-bahan lain35Bahan hukum 

tersier meliputi kamus hukum, kamus Inggris Indonesia serta Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. 

C.TEKNIK PENELUSURAN DATA 

Bahan hukum yang menjadi sumber penelitian didapatkan melalui kajian 

kepustakaan, selanjutnya dipilih dan dipilah berdasarkan kualifikasi bahan 

hukum. 

D.TEKNIK ANALISA DATA 

Analisa data dilakukan dengan menggunakan Content analysis ( analisis isi) 

dengan cara mengidentifikasikan pasal-pasal yang berkaitan, 

menginterpretasikan isi pasal serta menganalisa ketaatasasan antara aturan 

hukum yang satu dengan yang lainnya. 

 

 

 
                                                
34Ibid  

 
35
 Ibid, h.12 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Kajian yuridis perlindungan hukum bagi  pasien dalam Undang-Undang  

nomor 29 tahun 2004  tentang Praktik Kedokteran berkaitan dengan 

malpraktik, akan diawali dengan pembahasan perkembangan hubungan 

antara dokter dan pasien, dilanjutkan dengan pertanggungjawaban bagi 

dokter manakala terjadi malpraktik serta kajian kritis dari substansi terpenting 

dari UU 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam kerangka 

perlindungan bagi pasien. 

A. PERKEMBANGAN  POLA HUBUNGAN ANTARA DOKTER DAN 

PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK 

 Hubungan antara dokter dan pasen telah banyak diteliti oleh para ahli 

baik di bidang medis, sosiologis serta antropologis. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan adanya perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan 

perkembangan budaya, perekonomian dan ilmu pengetahuan. 

 Bila dikaji secara historis, sejak jaman Priestly Medicine36 hubungan 

antara dokter dan pasien didasarkan pada pola hubungan paternalistik atas 

dasar kepercayaan. Model hubungan seperti ini memiliki keunggulan jika 

dibandingkan dengan model hubungan yang semata-mata didasarkan pada 

prinsip-prinsip hukum. Akan tetapi hubungan seperti itu juga mengandung 
                                                
36 Masa priestly medicine adalah semua praktek pengobatan berpusat pada pendeta dengan model yang 

sangat tertutup dan tidak memungkinkan adanya pengawasan pihak lain. 
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kelemahan karena tidak adanya instrumen yang jelas untuk menyelesaikan 

sengketa dan tidak ada badan yang memiliki otoritas untuk memaksakan 

keputusan yang diambil.37 Doktrin yang berpengaruh sangat kuat dalam 

model hubunganini adalah doktrin “ the father knows best”38 yang memiliki 

pengertian bahwa seorang dokter dianggap paling mengetahui keadaan 

pasiennya, artinya semua keputusan atas diri pasien ditentukan oleh dokter. 

Hal ini tampak pada sikap dokter dalam hubungan terapeutik yang merasa 

tidak perlu meminta keterangan pasien secara jelas mengenai 

keluhannya.39Sehingga model hubungannya bersifat Vertikal Paternalistik 

yang intinya adalah kedudukan antara dokter dan pasien tidak sejajar. Dokter 

memiliki posisi yang lebih tinggi dari pasien ,karena dokter dianggap tahu 

tentang sesuatu yang berkaitan dengan penyakit. Sedangkan pasien 

cenderung bersikap pasrah kepada dokter. 

 Perkembangan pola hubungan antara dokter dan pasien berubah 

seiring dengan berkembangnya kesadaran akan hak-hak pasien, sehingga 

melahirkan konsep hubungan hukum yang bersifat inspanning verbentenis. 

Hubungan hukum ini tidak menjanjikan sesuatu yang pasti ( misalnya 

kesembuhan) akan tetapi obyek dari hubungan ini adalah upaya maksimal 

                                                
37
 Sofwan Dahlan, op.cit. hal 29. 

 
38 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.62.  

 
39
 Veronika Komalawati, op cit,  h.33.  
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yang dilakukan secara cermat dan hati-hati berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan pengalamannya dalam menangani penyakit.  

Pola hubungan antara dokter dan pasien yang bersifat horizontal 

kontraktual atau kedudukan antara dokter dan pasien sejajar, tidak lepas dari 

sejarah hukum kedokteran pada masa perang dunia pertama, karena adanya 

percobaan-percobaan dibidang kedokteran dengan menngunakan manusia 

sebagai kelinci percobaan oleh dokter-dokter Jerman yang tidak 

menghiraukan otonomi pasien. Oleh karena itu pada tahun 1947 pengakuan 

hak pasien terutama hak otonomi dirumuskan dalam Nuremberg code 1947 

yang secara eksplisit mengakui hak pasien atas diri sendiri yang selanjutnya 

melahirkan apa yang disebut dengan informed consent. 40 

Sementara itu Solis membagi hubungan antara dokter dan pasien 

menjadi 3 bentuk yaitu:41 

a. activity-passivity relation: there is no interaction between physician 
ant patient because the patient is unable to contribute activity. This is the 
characteristic pattern in emercengy situation when the patient is unconscious. 

b. Guidance- Cooperation Relation :although the patient is ill, he is 
conscious and has the feeling and aspiration of his own, Since he is suffering 
from pain, anxiety and other distressing symptoms, he seeks help and is 
ready and willing to cooperate. The physician considers himself in a position 
of trust. 

c. Mutual Participation Relation: The patient thinks he is jurudically 
equal to the doctor and that his relationship with the doctor is in the nature of 
a negotiated agreement between equal parties. The physician usually feels 
that the patient is uncooperative and difficult, where as the patient regards 

                                                
40
 Hermien Hadiati Koeswadji, op.cit, h 65 

 
41 Veronika Komalawati, op cit,  h.44-45  
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the physician as unsympathetic and lacking in understanding of his 
personality unique needs. 

 
Pola hubungan activity passivity adalah pola hubungan yang tidak ada 

interaksi antara pasien dan dokter karena pasien tidak bisa berkontribusi 

dalam hubungan ini. Pola seperti ini ada dalam keadaan darurat dan  ketika 

pasien tidak sadar. Sedangkan pola guidance cooperation, walaupun pasien 

dalam kondisi sakit, dia tetap sadar dan memiliki perasaan dan pendapatnya 

sendiri. Karena merasa sakit, cemas dan tertekan maka dia mencari bantuan 

dan siap serta bersedia untuk bekerja sama. Dokter memposisikan dirinya 

sebagai orang yang dipercaya. Sedangkan mutual participation relation pasien 

berpendapat bahwa dia memiliki kedudukan hukum yang seimbang dengan 

dokter dan dalam hubungannya dengan dokter didasarkan pada perjanjian 

yang dapat dirundingkan antara para pihak secara seimbang. Dokter merasa 

bahwa pasien tidak dapat bekerjasama karena pasien menanggap bahwa 

dokter tidak simpatik dan kurang memahami kebutuhan khusus dari pasien.       

 Pola hubungan antara dokter dan pasien yang ideal menurut Thiroux42 

didasarkan pada tiga hal yaitu: Peternalisme, individualisme dan reciprocal.     

Paternalisme artinya dokter harus berperan sebagai orang tua terhadap 

pasiennya, karena tingkat pengetahuan dan pengalamannya di bidang 

pengobatan. Sehingga setiap keputusan terbaik bagi pasien ada ditangan 

dokter. Individualisme artinya pasien memiliki hak mutlak atas tubuh dan 

nyawanya sendiri sehingga segala keputusan tentang perawatan dan 

                                                
42
 Ibid, h.46 
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pengobatan pasien harus dihormati.Sedangkan pandangan reciprocal atau 

collegial artinya pasien dan keluarganya adalah anggota dalam satu 

kelompok. Sedangkan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya 

bekerjasama untuk melakukan yang terbaik bagi pasien. Akan tetapi harus 

diingat bahwa dinamika hubungan antara dokter dan pasien ini juga 

dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sistem pelayanan kesehatan yang ada 

di satu negara.  

Di Indonesia, pola hubungan antara dokter dan pasien memiliki tingkat 

perkembangan yang berbeda tergantung pada kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat. Di daerah-daerah yang terpencil dan jauh dari akses 

pelayanan kesehatan, model vertikal paternalistik masih berlaku. Sebaliknya 

di kota-kota besar pola hubungan antara dokter dan pasien lebih mengarah 

pada horisontal kontraktual.  

 Perkembangan yang menarik untuk dicermati tentang hubungan antara 

dokter dan pasien adalah bergesernya peran antara dokter dan pasien yang 

dipandang sebagai penyedia jasa dan penerima jasa pelayanan kesehatan 

dalam konteks transaksi komersial. Perubahan-perubahan tersebut antara 

lain:43                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dasar-dasar moral sebagian masyarakat makin memudar; 
2. Dasar dan sendi agama dibeberapa negara makin menipis; 

3. Penelitian dan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang sangat 

pesat; 

                                                
43 Hariadi, Aspek Etik Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Seminar Etiko legal dan hukum 

dalam Pelayanan di Rumah Sakit, RSSA, Malang, 2004, h. 5-6 
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4. Dokter tidak mungkin menguasai semua kenajuan ilmu dan teknologi 

kedokteran; 
5. Globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan perang ekonomi di 

segala bidang; 
6. Berbagai perkembangan masyarakat sebagai penerima jasa dokter 

misalnya: meningkatnya kesadaran hak-hak pasien, meningkatnya 
kesejahteraan dan ekonomi, adanya teknologi komunikasi dan informasi 

yang canggih; 
7. Perubahan yang terjadi di lingkungan dokter misalnya: makin 

bertambahnya jumlah dokter dan spesialis, msuknya tenaga dokter asing; 

8. Asuransi kesehatan yang menjadi kebutuhan; 

9. Kebebasan pers; 
10. Adanya kesadaran pasien untuk menyelesaikan perkara melalui jalur 

hukum; 

11. Berlakunya Undang-Undang baru yang berdampak pada pelayanan 

kesehatan. 
 

Dari berbagai macam perubahan tersebut diatas, berdampak pula pada 

pola hubungan antara dokter dan pasien. Bahkan ada kecenderungan 

berkurangnya intensitas komunikasi antara dokter dan pasien telah 

menyebabkan terjadinya “over treatment”dengan penggunaan alat-alat 

canggih yang belum tentu semua itu diperlukan oleh pasien , akibatnya 

pasien harus menanggung biaya yang tinggi. Misalnya penggunaan CT-Scan 

yang sebenarnya tidak perlu, pemeriksaan laboratorium yang berlebihan, 

penggunaan antibiotika yang tidak rasional dan sebagainya.44 

Lebih lanjut Dassen menyatakan bahwa perkembangan hubungan dokter 

dan pasien sebagai berikut:45 

1. Pasien pergi ke dokter karena ada sesuatu yang membahayakan 

kesehatannya. Segi psiko biologisnya memberikan suatu peringatan bahwa 

                                                
44
 Ngesti Lestari, Masalah Malpraktek Etik, Seminar Ilmiah Etika dan Hukum Kedokteran, RSSA, 

2001, h.7. 

 
45
 Veronika Komalawati, op cit,  h.39. 
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dirinya menderita sakit. Dalam hal ini, dokter dianggap sebagai pribadi yang 

akan dapat menolongnya karena kemampuannya secara ilmiah. Dokter 
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan mempunyai peranan yang lebih 

penting dari pada pasien. 
2. Pasien pergi ke dokter , karena mengetahui dirinya sakit dan dokter akan 

mampu menyembuhkannya. Dalam hal ini pasien menganggap kedudukannya 
sama dengan dokter, tetapi peranan dokter lebih penting dari dirinya. 

3. Pasien pergi ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan yang intensif dan 
megobati penyakit yang ditemukan. Hal ini mungkin diperintahkan oleh pihak 
ketiga. Dalam hal ini yang terjadi adalah pemeriksaan preventif. 

   

Hubungan antara dokter dan pasien dalam konteks hukum berlaku semua 

asas  perjanjian antara lain:46 

1. Asas Konsensual 

Berdasarkan asas ini maka baik dokter maupun pasien harus menyatakan 

persetujuannya baik secara implisit maupun eksplisit. 

2. Asas Itikad Baik 

Itikad baik atau good faith merupakan asas yang paling utama dalam setiap 

hubungan kontraktual, termasuk dalam hubungan terapeutik. Tanpa itikat 

baik maka hubungan terapetik maka tidak sah menurut hukum. 

3. Asas Bebas 

Para pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan kontraktual bebas 

menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, 

termasuk menentukan bentuk perikatannya. Hal yang perlu dipahami adalah 

hubungan terapeutik bersifat inspanning, oleh karena itu sebaiknya tidak 

menjanjikan hasil /garansi kesembuhan pada pasien. 

                                                
46
 Sofwan Dahlan, op.cit. hal 45. 
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4. Asas tidak Melanggar Hukum 

Meskipun para pihak bebas untuk menentukan isi kesepakatan, namun 

kesepakatan ini tidak boleh melanggar hukum.Misalnya permohonan untuk 

euthanasia, walaupun bertujuan untuk meringankan penderitaan pasien, akan 

tetapi perbuatan seperti itu jelas-jelas dilarang oleh KUHP. 

5. Asas Kepatutan dan Kebiasaan 

Selain hal-hal tersebut diatas, hubungan terapeutik juga harus didasarkan 

pada kepatutan dan kebiasaan. Kepatutan dan kebiasaan sedikit berbeda 

dengan hubungan kontraktual lainnya. Dalam hubungan terapeutik seorang 

pasien boleh memutuskan kesepakatan apabila pasien merasa hubungan 

terapeutik tersebut tidak membawa manfaat baginya. Pemutusan hubungan 

secara sepihak tidak dapat dikenakan wan prestasi, karena hal itu merupakan 

salah satu hak pasien yang harus dihormati. 

 Dalam mencermati hubungan antara dokter dan pasien dapat dilihat 

dari dua teori hukum yaitu:47 

a. Contract theory 

Jika seorang dokter setuju untuk merawat seseorang dengan imbalan honor 

tertentu, maka dapat diciptakan suatu pengaturan kontraktual yang disertai 

hak dan tanggung gugatnya. Jika para pihak secara nyata mencapai suatu 

persetujuan mengenai syarat perawatan, maka dapat timbul suatu kontrak 

nyata (tegas).Di samping itu, kontrak secara diam-diam juga dapat terjadi 

                                                
47
 Veronica Komalawati, op cit,  h.84. 
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yaitu disimpulkan oleh pengadilan. Jadi suatu kontrak baik  secara nyata 

maupun diam-diam merupakan sumber yang paling umum dalam hubungan 

antara dokter dan pasien bentuk kontrak ini disebut kontrak tradisional. 

b. Undertaking Theory 

Jika seorang dokter merelakan diri untuk memberikan perawatan kepada 

seseorang, maka tercipta suatu hubungan profesional yang disertai kewajiban 

perawatan terhadap si penerima. Teori ini memberikan dasar yang 

memuaskan bagi terciptanya hubungan antara dokter dan pasien dalam 

kebanyakan situasi pelayanan medik, termasuk situasi yang tidak disebutkan 

dalam kontrak. Selain itu, juga terdapat hubungan insidentil yaitu pelayanan 

dokter dibayar oleh orang yang bukan penerima pelayanan. Namun, karena 

tujuan utama dari pelayanan medik adalah memberi perawatan dan 

pengobatan, maka suatu hubungan antara dokter dan pasien umumnya 

ditemukan dalam Undertaking Theory atau third Party Beneficiary. 

B. TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DAN DOKTER  BILA TERJADI 

MALPRAKTIK 

Transaksi terapeutik biasanya melibatkan tiga pihak yaitu pasien, 

dokter dan Rumah Sakit. Kedudukan hukum dari para pihak akan menentukan 

tingkat pertanggungjawaban yang harus diemban manakala ada dugaan 

malpraktik. Permasalahan hukum yang timbul akibat pelayanan kesehatan 

yang diberikan oleh dokter dan atau Rumah Sakit diawali dengan adanya 

kegagalan dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien, sehingga 
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kegagalan tersebut dianggap sebagai suatu “kesalahan” yang harus 

dipertanggungjawabkan.  

 Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan kesehatan 

Rumah Sakit  mempunyai hubungan hukum baik dengan dokter ataupun 

dengan pasien. Hal ini dapat dimungkinkan karena dalam hal-hal tertentu 

pasien tidak mengadakan perjanjian dengan dokter, akan tetapi dengan 

Rumah Sakit. Jika Rumah Sakit turut serta menyediakan perawatan dan 

pengobatan pasien ,maka ada dua perjanjian yang mengatur hubungan 

antara Rumah Sakit dan pasien:48 

1. Sistem All in Contract artinya perjanjian Rumah Sakit dan 

pasien, kedudukan Rumah Sakit hanya berkewajiban untuk 

melakukan perawatan saja; 

2. Sistem Arts Out artinya perjanjian antara Rumah Sakit dan 

pasien , kedudukan Rumah Sakit selain berkewajiban melakukan 

perawatan juga melakukan tindakan lain misalnya pemeriksaan 

laboratorium, dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter.  

Sedangkan pertanggungjawaban hukum yang dibebankan pada Rumah 

Sakit manakala ada dugaan malpraktik harus dicermati dulu kedudukan 

hukumnya. Menurut ketentuan PERMENKES nomor 159 b/Menkes/Per/II/1988 

tentang Rumah Sakit merumuskan : “Rumah Sakit adalah sarana upaya 

kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat 

                                                
48
 Ibid, h.86 
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dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian”. Sedangkan 

Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) 

menyatakan: “ Rumah Sakit adalah lembaga dalam mata rantai sistem 

kesehatan nasional yang mengemban tugas pelayanan kesehatan untuk 

seluruh masyarakat”.Lebih lanjut Pasal 58 UU 23 /1992 tentang Kesehatan 

menyatakan secara implisit dengan mengacu pada penjelasan pasal 56 UU 

23/1992 dapat disimpulkan bahwa sarana kesehatan tertentu yang 

diselenggarakan pemerintah dan atau masyarakat harus berbentuk badan 

hukum. Oleh karena itu, berdasarkan kedudukan hukumnya maka Rumah 

Sakit sebagai badan hukum dapat dikenai kewajiban hukum yang sama 

seperti subyek hukum lainnya.  

Badan hukum, menurut R. Subekti diartikan sebagai badan atau 

perkumpulan yang dapat memenuhi hak-hak dan melakukan perbuatan 

seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat. 

Sedangkan dalam sebuah Rumah Sakit yang dianggap sebagai wakil dari 

Rumah Sakit sebagai badan hukum adalah organ dari Rumah Sakit 

tersebut.49Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 PERMENKES nomor 

157/Menkes/SK III/1999 tentang Perubahan atas PERMENKES nomor 159 

b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa : 

1. Organisasi Rumah Sakit terdiri dari unsur pimpinan, pembantu pimpinan, 

pelaksana      tugas pokok dan unsur penunjang pelaksana tugas pokok; 

                                                
49
 Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999, h.19 
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2. Rumah Sakit dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh wakil direktur 

menurut kebutuhan; 

3. Direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat 

dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan atau ahli dalam 

perumahsakitan. 

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas Rumah 

Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan sehingga unsur pelaksana 

tugas pokok adalah mereka yang terkait dan memiliki kompetensi dalam 

bidang pelayanan kesehatan yaitu tenaga kesehatan  sebagaimana ketentuan 

dalam  Pasal 1 PP 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan adalah: 

Tenaga medis terdiri dari: 

a. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi; 

b. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan 

c. Tenaga kefarmasian meliputi: apoteker, analis farmasi dan asisten 

apoteker; 

d. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi: epidemiolog kesehatan, 

etnoniolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, 

administrator kesehatan dan sanitarian; 

e. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien; 

f. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis, dan 

terapi wicara; 
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g. Tenaga keteknisian medis meliputi: radiografer, radioterapis, teknisi 

gigi, teknisi elekromedis, analis kesehatan, refraksionis optiesien, 

otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekaman medis. 

Oleh karena itu pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap pasien dalam 

pelayanan medis berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dokter sebagai 

unsur pelaksana tugas pokok Rumah Sakit. Kedudukan  Rumah Sakit sebagai 

badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, maka berlaku ketentuan 

Pasal 1367 BW yang menyebutkan seseorang tidak saja bertanggung jawab 

untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk 

kerugian yang dsebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah 

pengawasannya. Oleh karena itu Rumah Sakit dapat digugat untuk perbuatan 

yang dilakukan wakilnya sebagai organ atau dalam konteks hukum kesehatan 

hal ini di kenal dengan doktrin respondeat superior. Tanggung jawab Rumah 

Sakit meliputi 3 hal yaitu: 

a. Tanggung jawab yang berkaitan dengan personalia; 

b. Tanggung jawab yang menyangkut sarana da peralatan; 

c. Tanggung jawab yang menyangkut kewajiban perawatan yang baik. 

Tanggung jawab Rumah Sakit sebagaimana tersebut diatas dapat diterapkan 

jika dokter melakukan tugas profesional untuk dan atas nama Rumah Sakit 

yang bersangkutan dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan kerja 

yang ada di Rumah Sakit tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
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jika dokter melakukan kesalahan diluar kerangka kerja profesional dengan 

Rumah Sakit maka pertanggungjawaban ada pada dokter yang bersangkutan.   

C. KAJIAN  UU 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN 

DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN BAGI PASIEN. 

Hampir semua negara di dunia telah memiliki Konsil Kedokteran 

(Medical Council) dan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang fungsi 

utamanya adalah mengawasi kedisiplinan para dokter dalam melaksanakan 

profesinya. Di Indonesia, upaya untuk mengatur hubungan dokter dan pasien 

telah di lakukan dengan di undangkannya Undang-undang 23 tahun 1992 

tentang Kesehatan, akan tetapi sampai saat ini hanya ada 7 Peraturan 

Pemerintah yang dikeluarkan dari 29 Peraturan Pemerintah yang seharusnya 

di buat untuk melaksanakan UU 23/1992. Akibatnya, jika ada sengketa antara 

dokter dan pasien yang berkaitan dengan adanya dugaan malpraktik, maka 

digunakan aturan hukum umum baik KUH Pidana, BW maupun aturan hukum 

yang berkaitan dengan administrasi negara.  

Permasalahan perlindungan hak pasien di bidang pelayanan jasa 

kesehatan mengemuka sejak di undangkannya UU 8/1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menimbulkan silang sengketa apakah 

UU perlindungan konsumen juga dapat diterapkan dalam penyelesaian 

sengketa antara dokter dan pasien. Banyak keberatan yang dilontarkan dari 

kalangan pelayanan kesehatan jika undang-undang perlindungan konsumen 

diberlakukan untuk sengketa antara dokter dan pasien. Menurut pendapat 
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Herkuntanto ada tiga kesalahan fatal dalam penerapan  UUPK dalam sengketa 

dokter dan pasien :50 

a. Menganggap kegiatan medis sebagai usaha bisnis 

Jika kegiatan medis tidak dapat disamakan dengan kegiatan bisnis sebagai 

mana diatur dalam pasal 1 angka 3 dan 5 UUPK, karena sifat hubungan 

terapeutik antara dokter dan pasien tidak semata-mata didasarkan pada 

aspek bisnis akan tetapi lebih ditekankan pada dasar kepercayaan dan  upaya 

penyembuhan yang sungguh-sungguh. 

b. Penerapan strict liability di bidang biomedis 

Penerapan asas strict lialibity  sebagaimana diatur dalam pasal 7,19 UUPK 

tidak dapat  diterapkan dalam bidang biomedis karena ada unsur 

ketidakpastian akan hasil akhir dari terapi walaupun sudah dilakukan dengan 

sangat hati-hati dan tidak ada unsur kelalaian. 

c. Penerapan asas pembuktian terbalik  

pengaturan pembebanan menurut asas pembuktian terbalik sebagaimana 

diatur dalam pasal 19, 22, 28 UUPK ditujukan untk melindungi konsumen 

yang tidak mengetahui proses pembuatan barang atau jasa, sedangkan 

dalam transaksi terapeutik dokter dan pasien wajib dilengkapi dengan 

informed consent.   

 Akan tetapi dari kalangan pelayanan kesehatan juga ada yang setuju 

bahwa UUPK dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan dengan tetap 
                                                
50 Herkuntarto, Tanggung Jawab Hukum  Rumah Sakit, Seminar Etiko legal dan hukum dalam 

Pelayanan di Rumah Sakit, RSSA, Malang, 2004, h. 30. 
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memperhatikan sifat dari transaksi terapeutik itu sendiri, sebagaimana 

pendapat Azrul Aswar yang menyatakan bahwa anggota masyarakat sebagai 

pemakai jasa pelayanan kesehatan juga memerlika perlidungan hal ini 

menjadi hal yang penting karena bukan saja kedudukan pasien yang 

umumnya lemah tetapi juga pengetahuan mereka akan pelayanan kesehatan 

dan atau tindakan medis juga sangat terbatas.51 

 Secara garis besar isi dari UU 29/2004 ini memuat 52: 

1. Asas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi 

landasan yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, 

kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien; 

2. Pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri dari atas Konsil 

Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi disertai susunan organisasi, fungsi, 

tugas dan kewenangan; 

3. Registrasi dokter dan dokter gigi; 

4. Penyusunan, penetapan dan pengesahan standar pendidikan rofesi dokter 

dan dokter gigi; 

5. Penyelenggaraan praktik kedokteran; 

6. Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia; 

7. Pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran dan; 

8. Pengaturan ketentuan pidana. 

                                                
51 Azrul Azwar, beberapa catatan UUPK dan dampaknya terhadap Pelayanan Kesehatan, www. 

depkes.org, diakses tgl 10 Mei 2005.  

 
52
 Penjelasan UU 29/2004 tentang  Praktik Kedokteran 
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Dari pokok-pokok ketentuan dalam UU 29/2004 trsebut lebih banyak 

mengatur hal-hal yang bersifat adminstratif berkenaan dengan praktek 

kedokteran dan pengawasannya yang dibebankan pada Konsil Kedokteran 

Indonesia, sedangkan pengaturan yang tegas tentang penyelesaian sengketa 

antara dokter dan pasien terutama yang berkaitan dengan adanya dugaan 

malpraktek tetap tidak tersentuh. 

Sedangkan tujuan Undang-Undang UU 29/2004 tentang  Praktik 

Kedokteran adalah untuk memberikan payung perlindungan hukum bagi 

dokter, penyedia jasa layanan kesehatan dan juga pasien. Hal ini nampak 

pada asas dan tujuan sebagai mana tercantum dalam pasal 3 UU 29/2004 

yang menegaskan bahwa tujuan dari pengaturan praktik kedokteran adalah : 

a. memberikan perlindungan kepada pasien; 

b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan 

oleh    dokter dan dokter gigi ;dan 

c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. 

1. Pengaturan Hak-Hak Pasien dalam UU 29/2004 tentang Praktik 

Kedokteran 

Pengaturan  hak-hak pasien dalam Undang-Undang ini tidak hal baru 

yang berkaitan dengan perlindungan hak pasien , akan tetapi hanya 

menyebutkan dan mencantumkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan 

persetujuan tindakan medik, rekam medis, rahasia kedokteran serta hak dan 

kewajiban dokter dan pasien., yang semuanya itu diambil dari peraturan 
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perundang-undangan tentang kesehatan yang lebih dulu beserta peraturan 

pelaksanaannya dan secara mutatis mutandis masih berlaku. 

a. Hak dan Kewajiban Pasien 

Pasal 52 UU 29/2004 mengatur hak-hak pasien dalam menerima pelayanan 

pada praktik kedokteran meliputi hak: 

�  untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 UU 29/2004; 

� meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 

� mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 

� menolak tindakan medis; 

� mendapatkan isi rekam medis. 

Sedangkan kewajiban Pasien meliputi : 

� memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 

kesehatannya; 

� mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; 

� mematuhi ketentuan yang belaku di sarana pelayanan kesehatan dan; 

� memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 

Dari ketentuan pasal 52 UU 29/ 2004 sebenarnya merupakan penegasan 

kembali hak-hak pasien yang bersumber dari pasal 25 the Universal 

Declaration of human Rights 1948, the United Nation International covenant 

on Civil and Political Rights 1966 53 dan dicantumkan secara implisit dalam UU 

                                                
53
 Hermien Hediati Koeswadji, Op cit, h.69. 
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9/1960 tentang pokok-pokok kesehatan.Akan tetapi undang-undang ini belum 

mengatur hak pasien untuk mendapatkan perlindungan hukum jika ada 

malpraktek, bahkan Undang-undang inipun tidak mengatur cara penyelesaian 

sengketa antara dokter dan pasien. Sehingga tidaklah berlebihan jika undang-

undang ini memang tidak berorientasi pada kepentingan pasien, walaupun 

pasien merupakan pihak yang mempunyai kedudukan penting dalam transaksi 

terapeutik.  

b. Hak dan Kewajiban Dokter 

Pasal 50 UU 29/2004 mengatur hak dokter atau dokter gigi dalam praktik 

kedokteran sebagai berikut: 

� memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; 

� memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar 

prosedur operasional; 

� memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau 

keluarganya; 

� menerima imbalan jasa. 

Sedangkan Pasal 51 UU 29/2004 menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi 

dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban: 

� memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar 

prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; 
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� merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlin 

atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu 

pemeriksaan atau pengobatan; 

� merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan 

juga setelah pasien itu meninggal dunia; 

� melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia 

yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; 

� menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu 

kedokteran atau kedokteran gigi. 

Bila dicermati rumusan pasal 50 UU29/2004 tampak sekali bahwa 

perlindungan hukum diutamakan bagi dokter atau dokter gigi dalam 

melaksanakan tugasnya, akan tetapi bagi pasien perlindungan hukum tidak 

disebutkan secara tegas dalam UU 29/2004. 

c. Persetujuan Tindakan Medik 

Pengaturan hak pasien yang mencerminkan adanya penghormatan hak pasien 

dimuat dalam ketentuan pasal 45 UU 29/2004 yang materi pokoknya tidak 

berbeda dengan PERMENKES 585/ 1989 tentang persetujuan tindakan medik 

(PERTINDIK), yang dalam pasal 45 UU 29/2004 disebut dengan Persetujuan 

Tindakan Kedokteran dan kedokteran gigi. Pasal ini memberikan ketentuan 

tentang bentuk persetujuan yang harus dibuat sebelum tindakan kedokteran 

dilakukan dan pasien telah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang: 

diagnosis dan tata cara tindakan medis; tujuan tindakan medis yang 
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dilakukan; alternatif tindakan lain dan resikonya; resiko dan komplikasi yang 

mungkn terjadi; dan prognosis terhadap tindakan yang 

dilakukan.54Sedangkan bentuk persetujuan tindakan kedokteran ini dapat 

dilakukan secara lisan maupun tertulis, untuk tindakan kedokteran dan 

kedokteran gigi yang beresiko tinggi harus dilakukan secara tertulis.55Pasal ini 

tidak konsisten dalam pemakaian istilah antara “tindakan kedokteran dan 

kedokteran gigi” dan “tindakan medis”. Dalam penjelasan Ayat 5 menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan “tindakan medis” beresiko tinggi adalah 

tindakan pembedahan atau tindakan invasif lainnya, akan tetapi istilah yang 

dipakai dalam ayat 5 bukan tindakan medis tetapi tindakan kedokteran dan 

tindakan kedokteran gigi yang tidak ada penjelasannya sama sekali. Selain itu 

pasal 45 UU 29/2004 juga tidak memberikan definisi yang jelas apa yang 

dimaksud dengan persetujuan Tindakan Kedokteran dan Kedokteran 

Gigi.Adanya kerancuan pemakaian istilah dalam pasal ini berpotensi untuk 

timbulnya perbedaan penafsiran dalam penerapannya.  

Jika dibandingkan dengan PERMENKES 585/ 1989 tentang persetujuan 

tindakan medik (PERTINDIK), isi dari pasal ini jauh dari memadai dan hanya 

merupakan pemborosan, karena aturan tentang persetujuan tindakan medik 

dari PERMENKES 585/ 1989 lebih jelas dan lengkap serta secara normatif 

masih berlaku, sedangkan pasal 45 UU 29/2004 tata cara pemberian 

                                                
54 Pasal 45 Ayat 1, 2, 3 UU 29/2004. 

 
55
 Pasal 45 ayat 4 dan 5 UU 29/2004. 
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persetujuan Tindakan Kedokteran dan Kedokteran Gigi masih harus 

menunggu Peraturan Pemerintah. 

d.Rekam Medis 

Pengaturan rekam medis ini juga tidak banyak berbeda dari PERMENKES 

749a/1989 tentang Rekam Medik. Pasal 46 UU 29/2004 berkaitan dengan 

Rekam medis mengatur tentang keharusan bagi setiap dokter dan dokter gigi 

serta sarana pelayanan kesehatan untuk membuat, melengkapi dan 

menyimpan serta menjaga kerahasiaan rekam medis. Penjelasan pasal 46 

ayat 1UU 29/2004 memberikan batasan rekam medis adalah adalah berkas 

yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan , 

pengobatan , tindakan dan pelayanan lain kepada pasien selama pasien 

berada dalam sarana kesehatan. Pasal ini juga mengatur bagaimana rekam 

medis itu harus dibuat dan kepemilikan atas rekam medis dan kepemilikan 

atas isi informasi dalam rekam medis. Sebagaimana dalam Pasal 47 ayat 1 

bahwa kepemilikan rekam medis secara fisik adalam milik dokter, dokter gigi 

dan  sarana pelayanan kesehatan sedangkanisi atas informasi yang ada dalam 

rekam medis adalah milik pasien. Perumusan hal yang demikian itu memang 

lazim didunia kedoktera akan tetapi dalam penerapan sehari-hari tidaklah 

mudah, karena akan sangat meyulitkan bagi pasien bahkan jika ia ingin 

mengetahui rekam mediknya sendiri. Hal ini bertentangan dengan hak pasien 

atas informasi yang seharusnya menjadi bagian dari hak pasien, apalagi 

rekam medis ini memiliki peran yang strategis bagi pasien karena dapat 
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dijadikan alat bukti surat jika terjadi malpraktek. Jika rekam medis secara fisik 

menjadi milik dokter, dokter gigi dan sarana pelayanan kesehatan maka pasti 

akan sangat sulit bagi pasien untuk mendapatkan akses atas rekam medis 

tersebut.56  

e. Rahasia Kedokteran  

Pasal 48 UU 29/2004 menyatakan: 

(1) setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran 
wajib menyimpan rahasia kedokteran; 

(2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan 

pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka 
penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan; 

(3) ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan 
peraturan Mentri. 

Pasal ini juga tidak menjelaskan pengertian rahasia kedokteran, 

sedangkan materi yang sama telah diatur oleh  PP 10 Tahun 1966 tentang 

Wajib Simpan Rahasia kedokteran, juga diatur dalam bab II angka  11 

KODEKI yang menyatakan bahwa seorang dokter wajib merahasiakan segala 

sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, karena kepercayaan yang 

telah diberikan kepadanya, bahkan setelah pasien meninggal dunia. Selain itu 

secara implisit hal ini juga diatur Ps 53 (2) dan pasal 54 (1)  UU 23 /1992 

walaupun ketentuan pasal 54 UU 23/1992 ini dicabut berlakunya dengan UU 

29/2004. Dari aspek hukum pidana kewajiban untuk menyimpan rahasia 

inipun diatur dalam pasal 322 KUHP yang menyatakan bahwa: 

                                                
56 Dari beberapa kasus dugaan malpraktek ternyata pasien tidak dapat meminta rekam medisnya 

sendiri, misalnya kasus Ny Agian Isna Nauli, Kasus Siti Zulaicha, Arie Kelana, Laporan Khusus: 

Susahnya menyeret dokter ke meja Hijau, Gatra, 13 maret 2004, h. 75 
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(1)Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya 

karena jabatan atau pencahariaannya baik yang sekarang, maupun yang 
dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 

denda paling banyak enam ratus rupiah. 
(2) Jika kejahatan yang dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan 

itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. 
 

Jika dibandingkan, isi pasal 48 UU 29/2004 dengan PP 10/1966, ternyata 

lingkup berlakunya kewajiban menyimpan rahasia tidak hanya dibebankan 

pada dokter dan dokter gigi akan tetapi juga berlaku bagi mahasiswa 

kedokteran dan juga perawat. 

2. Ketentuan Pidana 

Satu hal yang menjadi perdebatan pada saat RUU ini di bahas di DPR adalah 

tidak adanya sanksi pidana, sehingga RUU ini ditangguhkan pembahasannya. 

Setelah disahkan menjadi UU ternyata ketentuan pidana yang ada dalam UU 

29/2004 inipun tidak mengatur sanksi yang berkaitan dengan kelalaian yang 

dilakukan oleh dokter dalam transaksi terapeutik. Akan tetapi sanksi pidana 

yang diatur dalam pasal 75 sampai 80  justru diterapkan pada perbuatan 

yang lebih bersifat administratif seperti larangan melakukan praktik 

kedokteran tanpa ijin; segaja menggunakan gelar palsu ; menggunakan alat, 

metode atau cara lain dalam transaksi terapeutik ; sengaja tidak membuat 

papan nama, tidak membuat rekam medik serta dengan sengaja 

mempekerjakan dokter yang tidak memiliki ijin. Bahkan jika dicermati 

ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 79 huruf c UU 29/2004 

sangatlah berlebihan dan tidak masuk akal, karena jika seorang dokter 

dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 
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51 huruf e yaitu kewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti 

perkembangan kedokteran atau kedokteran gigi dapat di jatuhi pidana paling 

lama satu tahun atau denda 50 juta rupiah. Perumusan pasal seperti ini 

menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak disusun dengan cermat dan 

hati-hati. Menurut azas hukum pidana, seseorang akan dipidana jika 

perbuatannya mmenuhi rumusan undang-undang dan bertentangan dengan 

kepatutan, akan tetapi seseorang tidak dapat dipidana hanya karena yang 

bersangkutan tidak menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti 

perkembangan kedokteran. Dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak 

pasien terutama jika terjadi malpraktek, maka dapat dikatakan undang-

undang ini tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai. 

 Jika dibandingkan dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam 

pasal80 sampai dengan 84 UU 23/1992 lebih berorientasi pada kepentingan 

pasien jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, bahkan 

pasal 85 menetapkan perbuatan-perbuatan yang sengaja dilakukan tanpa hak 

dibidang kesehatan dinkualifikasikan sebagai kejahatan dan pelanggaran. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika perbuatan tenaga kesehatan 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 PP 32/1996 melakukan perbuatan 

sebagaimana diatur dalam pasal 80 sampai dengan 84 maka dapat dipidana. 

Jadi UU 23/1992 lebih memberikan perlindungan bagi hak-hak pasien dengan 

pencantuman sanksi pidana yang jelas dan dapat diterapkan daripada UU 
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29/2004.Dengan demikian maka jika terjadi malpraktek tetap dapat 

diterapkan aturan KUHPidana maupun BW. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Hubungan antara dokter dan pasien mengalami berbagai perkembangan 

seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta hukum. Semakin bertambahnya kesadaran pasien atas hak-haknya juga 

membawa pengaruh tersendiri terhadap cara pandang pasien dalam mencari 

penyelesaian atas kasus malpraktek yang merugikannya. Pemerintah telah 

mencoba mengakomodasi kepentingan pasien untuk mendapatkan 

perlindungan hukum dengan memakai instrumen aturn perundang-undangan 

ternyata tidak menguntungkan bagi pasien. Diberlakukannya UU 29/2004 

tentang Praktik kedokteran pun ternyata tidak mampu menjawab persoalan 

hak pasien jika terjdai malpraktek. Sebaliknya, yang terjadi adalah adanya 

pemborosan yang seharusnya tidak perlu, karena UU ini mengatur hal-hal 

yang sebenarnya sudah diatur dengan aturan yang lebih dahulu ada dan 

secara normatif masih berlaku. 

B. SARAN 

1. Perlu adanya amandemen terhadap materi UU 29/2004 yang rancu, tidak 

logis dan tidak dapat diterapkan; 
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2. Dengan tujuan memberikan kejelasan perlindungan atas hak pasien maka 

hal yang mendesak untuk dilakukan adalah melakukan kajian yang berkaitan 

dengan aturan hukum yang berkaitan dengan hak-hak pasien. 
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