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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia selain sandang, 

pangan, dan papan sebagai kebutuhan primer. Tingginya mobilitas manusia saat ini 

yang berdampak pada pola hidup yang mengakibatkan kemungkinan terganggunya 

masalah kesehatan membuat setiap orang saat ini memiliki akses terhadap jaminan 

kesehatan. Jaminan akan kesehatan sendiri merupakan salah satu kebutuhan primer 

yang bukan hanya menjadi tanggung jawab orang perorangan secara pribadi, 

jaminan akan kesehtan sendiri khususnya pelayanan akan kesehatan sebagai salah 

satu tujuan untuk mencapai  hidup sehat juga di jamin oleh negara. 

 Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki konstitusi, dalam bentuk 

sumber hukum dan juga sebagai norma dasar yang disampaikan melalui Undang-

Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 juga 

menjamin pelayanan kesehatan bagi warga negaranya melalui pasal 28H UUD 

1945, yang dapat diartikan bahwa jaminan pelayanan kesehatan bagi warga negara 

merupakan hak mutlak yang dijamin oleh konstitusi.1 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang 

bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang 

tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

 
1 Muhammad Said, 2019, Etika dan Hukum Kesehataan, Kencana, Jakarta, hlm. 4 
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masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.2 

 Jaminan pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan primer, yang juga 

merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara yang dalam praktek atau 

pelakanaannya di lakukan oleh sebuah lembaga yang di sebut sebagai Rumah Sakit, 

sebagai pelaksana pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki beberapa unsur 

penting di dalam operasionalnya melaksanakan pelaayanan kesehatan, unsur-unsur 

tersebut adalah obat-obatan, alat kesehatan, dan tenaga medis. Ketiga hal tersebut 

merupakan hal yang mutlak harus ada pada sebuah rumah sakit. Dari bebarapa 

unsur penting tersebut tenaga medis merupakan unsur yang paling penting di dalam 

operasional rumah sakit, karena tanda adanya tenaga medis yang memadai maka 

penggunaan obat obatan dan alat kesehatan tidak akan maksimal dan dapat saja 

berakibat menjadi human error atau dalam bahasa kesehatan di sebut sebagai 

malpraktik.3 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi tanggung 

jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh 

dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab 

adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah 

 
2 Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang 

Berubah, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993. hlm. 5 
3 Ibid 
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diwajibkan kepadanya. Menurut ilmu hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat 

atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan 

etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik 

Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang 

menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain 

sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi 

pertanggungjawabannya. 4 

 Hukum Perdata, mendasarkan pertanggung jawaban dibagi menjadi dua 

macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) 

tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liabiliy). Prinsip dasar 

pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus 

bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. 

Sebaliknya, prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak 

diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai 

risiko usahanya.5 

Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah 

memberikan pelayanan medis kepada pasien, dengan mutu sebaik-baiknya dengan 

menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran, dan etik yang 

berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Permenkes No.262/1979 

yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau 

 
4 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Nusamedia, Jakarta, 2010,  

hlm. 76 
5 Ibid 
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Kedokteran Gigi dan "Pascasarajana" yang memberikan pelayananan medik dan 

penunjang medik. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1996 Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, 

yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.6  

Setiap tenaga medis, harus berpraktik sesuai dengan standar profesi medis, 

yaitu bertindak secara teliti dan hati hati sesuai dengan standar medis/ketentuan 

yang baku menurut ilmu kedokteran. Dari uraian beberapa pengertian mengenai 

tenaga medis tersebut, maka dapat ditarik pokok pemahaman bawah tenaga medis 

adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki 

pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan dalam bidang kesehatan jenis 

tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.7 

 Tenaga medis sebagai unsur penting di dalam melaksanakan pelayanan 

kesehatan pada rumah sakit selain harus memadai dari segi kuantitas, tetapi juga 

harus memadai dari segi kualiatas dengan mengedapankan kualifikasi tertentu agar 

dapat menjadi tenaga medis di sebuah rumah sakit. Adapun salah satu tenaga medis 

yang wajib memiliki kualifikasi memadai adalah dokter. 

Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha 

menyembuhkan atau mengobati orang-orang yang sakit.8 Profesi Dokter sangat 

mulia karena berkaitan erat dengan perawatan, pengobatan, dan penyelamatan 

 
6 Dewi Alexandria, Etika Dan Hukum Kesehatan dalam Hukum Kesehatan, Pustaka 

Publisher, Jogjakarta,  2008, hlm.23 
7 Ibid 
8   Wikipedia, “Dokter”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter> (diakses pada 8 Maret 

2020)  

https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter
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6 Dewi Alexandria, Etika Dan Hukum Kesehatan dalam Hukum Kesehatan, Pustaka 

Publisher, Jogjakarta,  2008, hlm.23 
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8   Wikipedia, “Dokter”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter> (diakses pada 8 Maret 
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terhadap orang yang sakit. Dokter menjadi tempat kontak pertama pasien dengan 

dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa 

memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini 

dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam 

koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan 

menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi 

tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral. 

 Dokter di dalam menjalankan pelayanan kesehatan bukan hanya sebagai 

tenaga medis yang mengobati atau membantu pasien, namun dokter merupakan 

sebuah profesi, sehingga harus memiliki kualifikasi tersendiri di dalam 

menjalankan praktiknya. Kualifikasi dalam hal ini adalah sebuah keahlian khusus 

di dalam menjalanlan praktik profesinya sehingga didalam melakukan profesinya 

dapat bertindak secara profesional dan objektif karena menyangkut nyawa dari 

manusia.9 

 Dokter di dalam menjalankan profesinya diikat oleh sebuah kode etik 

dokter, di Indonesia sendiri kode etik dokter di atur di dalam KODEKI (Kode Etik 

Kedokteran Indonesia). Sebagai standar profesi dokter di dalam menjalankan 

profesinya sehingga melindungi doker maupun masyarakat dalam hal ini pasien 

dari hal-hal yang nantinya mungkin saja merugikan salah satu atau kedua belah 

pihak.10 

 
9 Masrudi Muchtar,2016, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Pustaka Baru, Jakarta, 

 hlm. 5 
10 Ibid 
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 Kode etik kedokteran bukan hanya sekedar tatanan etika, namun juga 

merupakan pedoman profesionalitas dari seorang dokter sehingga profesi dokter 

memiliki standar pelayanan kesehatan dalam bentuk hubungan hak dan kewajiban 

antara dokter dan pasiennya. Dokter sebagai sebuah profesi yang memiliki kode 

etik untuk menjaga standar profesinya membutuhkan suatu instrumen pengawasan 

terkait implementasi dari kode etik kedokteran untuk itu kedokteran di indonesia 

memiliki sebauah wadah organisasi yang salah satu fungsi dan tugasnya 

melaksanakan pengawasan terhadap implementasi kode etik kedokteran maupun 

pengawasan terhadap praktik kedokteran yang mana organisasi tersebut adalah 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 

  IDI sebagai organisasi yang melakukan pengawasan terhadap profesi 

dokter terkait penegakan etika profesi kedokteran juga memiliki fungsi 

menjatuhkan sanksi terhadap dokter yang melanggar etika profesi. Terkait standar 

pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter bukan hanya diatur pada kode etik 

profesi kedokteran di dalam ruang lingkup IDI, namun juga diatur di dalam 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar pelayanan 

kesehatan yaitu pada Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan 

Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.11 

 Jaminan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh peraturan perundang-

undangan. Mengakibatkan adanya perlindungan hukum terhadap pasien secara 

perdata, serta memungkinkan adanya tanggung jawab dokter terhadap pelayanan 

kesehatan terhadap pasien secara perdata.12 

 
11 Ibid 
12 Muhammad Sadi, Op.cit, hlm. 11 
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Hubungan hukum antara pasien dan dokter memerlukan persetujuan, 

dengan adanya persetujuan tersebut tercapai suatu perjanjian yang menimbulkan 

hak dan kewajiban secara timbal balik yang dituangkan di dalam Perjanjian 

terapeutik, Perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri khusus, yaitu obyek dalam 

perjanjian terapeutik bukan kesembuhan pasien atau hasil, melainkan upaya yang 

diberikan untuk kesembuhan pasien. Kebanyakan pasien tidak paham bahwa ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari upaya medis, seperti tingkat 

stadium penyakit pasien, kepatuhan pasien, dan kondisi fisik pasien. Oleh sebab itu, 

dapat dikatakan bahwa hasil dari upaya medis merupakan sesuatu yang tidak tentu 

dan tidak bisa diperhitungkan secara pasti. Kesalahan atau Kelalaian yang 

dilakukan dokter dalam menangani pasien dikenal dalam Ilmu kedokteran dengan 

Malpraktek Medis. Beberapa tahun belakangan ini sering timbul gugatan oleh 

pasien yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi yanng ditimbulkan oleh 

kesalahan atau kelalaian dokter saat melaksanakan pekerjaannya. 13 

Sebagai ilustrasi, seperti kasus ibu MS di Medan, ia mendatangi dokter 

spesialis kandungan untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Karena kesalahan 

atau kelalaian dokter saat melakukan tindakan operasi mengakibatkan pasien 

mengalami cacat seumur hidup atau di dalam kasus kasus kelalaian dokter pada 

Putusan Nomor: 515 PK/Pdt/2011 dimana pasien mengalami kesalahan diagnosis 

karena kelalaian dokter dalam penyampaian hasil Pathologi Anotomy. Kedua yang 

mendiagnosis pasien mengidap tumor ovarium ganas sehingga pasien dan keluarga 

 
13 Resfina Agustin Riza,Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya 

Malpraktik Medik di Lihat Dari Perspektif Hukum Perdata, Jurnal Cendika Hukum, Vol. 4, No 1, 

September2018, hlm. 3 
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hanya mengetahui hasil Pathologi Anotomy pertama yang menyatakan tumor tidak 

ganas. Kelalaian penyampaian hasil Pathologi Anotomy pasien menyebabkan 

tindakan perawatan tidak sesuai dengan penyakitnya sehingga mengakibatkan 

kematian pasien.14 

Tanggung Jawab dokter dilihat dari sudut hukum perdata pada dasarnya 

bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien, 

sebagai akibat dari tindakan kedokteran berupa wanprestasi ,atau perbuatan 

melawan hukum.  Perlindungaan hukum maupun tanggung jawab hukum terhadap 

pelayan kesehatan khususnya dalam hal ini pelayanan kesehatan dari dokter, kepada 

pasien diharapkan dapat meminimalisir malpraktik maupun human error yang 

banyak terjadi saat ini terutama yang dilakukan dokter. 15 

Kasus-kasus malpraktik yang cukup marak dan sangat merugikan pasien 

tidak hanya membutuhkan penegakan atau tanggung jawab hukum pidana semata. 

Namun juga harus ada pertanggung jawaban perdata terkait kerugian materil pasien 

yang dialamai akibat adanya tindakan dokter yang tidak memenuhi standar. IDI 

sebagai organisasi profesi dokter juga seharusnya mendorong adanya sanksi ganti 

rugi, di samping sangsi yang sifatnya administrasi dan etika terkait pelanggaran 

kode etik kedokteran yang merugikan pasien. Untuk itu maka penulis tertarik 

mengangkat judul Perlindungan Hukum Terhadap Bentuk Tanggung Jawab 

Profesi Kedokteran di Bidang Keperdataaan. 

 

 

 
14 Ibid 
15 Ibid 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga 

adanya permasalahan tersebut dapat menjadi bahan  fokus penelitian, maka dari itu 

dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi 

nantinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana hubungan doker dan pasien di dalam pemberian pelayanan 

kesehatan? 

2. Bagaimana Pengaturan Kode Etik Kedokteran Indonesia terkait 

Perlindungan Hukum terhadap Pasien? 

3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Bentuk Tanggung Jawab 

Profesi Kedokteran di Bidang Keperdataaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitiaan 

 Tujuan penelitian adalah hasil akhir yang akan dituju dari sebuah penelitian 

adapun tujuan penelitian di dalam penelitian ini antara lain : 

1.  Mengetahui hubungan dokter dan pasien di dalam pemberian pelayanan 

Kesehatan; 

2. Mengetahui Pengaturan Kode Etik Kedokteran Indonesia terkait 

Perlindungan Hukum terhadap Pasien; 

3. Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Bentuk Tanggung Jawab 

Profesi Kedokteran di Bidang Keperdataan. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan kajian bagi akademis untuk menambah 

wawasan ilmu pengetahuan. 

b. Suatu bentuk literatur tambahan di tempat pembelajaran. 

c. Diharapkan akan mengembangkan dan memperluas 

pengetahuan akan ilmu hukum secara umum dan secara 

khusus pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang 

Profesi Kedokteran . 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pasien  agar lebih memahami perlindunga hukum dan 

tanggung jawab hukum terkait pelayanan kesehatan oleh dokter. 

b. Sebagai sumber informasi bagi pasien untuk mengetahui 

peraturan terkait pelayanan kesehatan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penilitian, manfaat 

penulisan,sistematika penulisan,tinjauan penelitian dan metode penelitian. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi gambaran tentang bagaimana bentuk hubungan antara tenaga 

medis dengan pasien dan bentuk tanggung jawab tenaga medis terhadap pasien 

ditinjau dari bidang perdata, yang berisikan pembahasan sebagai berikut: 

  

1. HUBUNGAN DOKER DAN PASIEN DI DALAM PEMBERIAN 

PELAYANAN KESEHATAN 

Bagian ini menjelaskan hasil dari analisa dan pembahasan terkait hubungan 

dokter dan pasien di dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

 

2.  PENGATURAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA TERKAIT 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN 

Bagian ini menjelaskan hasil dari analisa dan pembahasan terkait Bab ini 

menjelaskan hasil dari analisa dan pembahasan terkait hubungan dokter dan pasien 

di dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

 

3.  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENTUK TANGGUNG 

JAWAB PROFESI KEDOKTERAN DI BIDANG KEPERDATAAAN  

Bagian ini menjelaskan hasil dari analisa dan pembahasan terkait Bab ini 

menjelaskan hasil dari analisa dan pembahasan terkait Perlindungan Hukum 

Terhadap Bentuk Tanggung Jawab Profesi Kedokteran di Bidang Keperdataaan. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan Jenis Penelitian yang dilakukan. Jenis Data 

yang diambil, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini berisi analisis dari hasil penelitian library research dan pembahasan 

mengenai Bentuk Tanggung Jawab Profesi Kedokteran di Bidang Keperdataan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab ini memuat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta 

berisikan saran dari hasil penelitian. 

  




