
BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hal yang substansial di dalam

kehidupan kita sehari–hari dimana kesehatan tersebut merupakan salah satu

unsur kesejahteraan umum yang harus dijaga dan diwujudkan dalam hal

pembangunan Indonesia. Hal ini seperti yang tertuang di dalam Pembukaan

Undang–Undang Dasar 1945 dengan tujuan pembangunan nasional berdasarkan

Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945.

Dalam hal pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter tersebut, ini

adalah bentuk perwujudan pembangunan kesehatan yang tercantum di dalam

pembukaan Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(selanjutnya disingkat menjadi UU Kesehatan) dengan bunyi sebagai berikut:

“Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang –
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Di dalam mayarakat, Rumah Sakit (selanjutnya disingkat menjadi RS)

dikenal sebagai suatu sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memegang

peranan penting dalam bidang kesehatan dalam masyarakat. Dalam perannya

sebagai institusi pelayanan kesehatan seperti yang tercantum dalam pasal 1

Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya

disingkat menjadi UU RS) yang berbunyi sebagai berikut:
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“rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat
inap, rawat jalan dan gawat darurat”

maka rumah sakit harus dapat menyediakan dokter–dokter yang dapat

mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut dengan tujuan

melayani para pasien yang membutuhkan pengobatan.

Rumah sakit sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas pelayanan

kesehatan menjadikan tenaga kesehatan sebagai instrumen penting dalam rumah

sakit tersebut. Tenaga kesehatan diartikan sebagai orang yang mengabdikan diri

dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan dalam

bidang kesehatan dan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya

kesehatan jenis tertentu.1 Tenaga kesehatan dibagi menjadi dua pengertian, yaitu

tenaga kesehatan sarjana (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan juga apoteker)

dan tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan juga rendah dalam artian

sarjana dengan gelar diploma (asisten apoteker, bidan, perawat penilik kesehatan,

dan sebagainya).2

Dokter, dalam hal ini adalah orang yang ahli di bidang kesehatan tersebut

dan juga merupakan salah satu dari tenaga kesehatan yang memberikan jasa dan

pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang ia miliki baik

secara preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Dokter dikenal dengan definisi

seorang tenaga kesehatan yang diharapkan oleh sang pasien untuk mengobati dan

menyembuhkan penyakit yang dideritanya secara professional dengan landasan

1 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009
2 M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan. (Jakarta: Penerbit
Buku Kedokteran EGC, 2009) hal. 30.
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prinsip pelayanan yang efektif dan efisien dengan adanya tangggung jawab

hukum, etika dan moral. Dokter, di dalam kesehariannya menjalankan tugasnya

sebagai pelaksana dari upaya pelayanan kesehatan tersebut, diharuskan

mempunyai kompetensi dan keahlian yang cakap dengan memiliki sertifikat

kompetensi sebagai tanda pengakuan yang sah terhadap kemampuan dokter

tersebut.

Seorang dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban

untuk melakukan pemeriksaan dan mendiagnosa penyakit pasiennya secara teapat

serta memberikan terapi yang sesuai dengan standar yang berlaku guna

menyembuhkan penyakit sang pasien. Selain itu, seorang dokter diharuskan untuk

membuat suatu rekam medis berdasarkan standar yang ada. Dokter dalam

menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban untuk memberikan segala informasi

secara jelas dan mendetail tentang penyakit yang diderita oleh pasiennya, serta

akibat dari tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter dalam mengobati

penyakit yang diderita oleh pasien tersebut.

Pada praktiknya, dalam menjalankan pelayanan kesehatan tersebut,

timbul suatu hubungan antara dokter dengan pasiennya. Hubungan dokter dan

pasien diklasifikasikan oleh Waterman dan Waitzkin sebagai suatu hubungan

terapeutik yang bersifat paternalistik, dimana pasien tidak boleh ikut serta dalam

menentukan jenis perawatan.3 Hubungan dokter dan pasien ini dapat disebut

sebagai transaksi terapeutik; yang bila diartikan scara yuridis adalah suatu

hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik secara

3 Richard B. Waitzkin & Barbara Waterman, Mengeksploitasi Penyakit Demi
Keuntungan. (Jakarta: Swara Prima, 1986) hal. 22-26.
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professional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan

keterampilan tertentu di bidang kedokteran.

Transaksi teraupetik juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum

yang berbentuk perjanjian antara dokter dan pasiennya, dan melahirkan hak serta

kewajiban bagi kedua belah pihak, dimana objek perjanjiannya adalah upaya

terapi untuk menyembuhkan pasien.4 Hubungan hukum ini terbentuk pada saat

pasien bertemu dengan seorang dokter untuk memeriksakan penyakitnya, dimana

sang pasien percaya bahwa dokter yang ditemuinya dapat menyembuhkan sakit

yang dideritanya. Transaksi teraupetik ini dianggap suatu perjanjian yang diatur

dalam undang-undang karena memenuhi syarat sah perjanjian.5

Dalam hal ini pasien sepakat untuk berobat ke dokter tersebut dan sang

dokter bersedia untuk mengobatinya. Dokter juga dianggap sebagai orang yang

cakap untuk mengobati penyakit sang pasien. Terakhir, transaksi teraupetik ini

terjadi karena sebab yang jelas dan halal karena pasien tersebut ingin

menyembuhkan penyakit yang di deritanya.

Pada umumnya hubungan antara dokter dengan pasiennya ini dianggap

sebagai hubungan kontrak. Akan tetapi, pada penerapannya, hubungan kontrak

hanya berlangsung pada saat tertentu saja. Hubungan kontrak ini diartikan sebagai

suatu kesepakatan yang terjadi pada saat pengobatan itu akan dilakukan; dimana

pada umumnya, sebelum melakukan tindakan medis dokter akan memberikan

informasi–informasi mengenai dampak yang akan didapat oleh si pasien dari

tindakan medis yang akan dilakukan. Pemberian informasi ini merupakan salah

4 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter. (Jakarta: Rineka
Cipta, 2005) hal. 11
5 KUH Perdata pasal 1320
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satu hak yang dipunyai oleh seorang pasien dan juga merupakan suatu kewajiban

yang harus dipenuhi oleh seroang dokter dalam melaksanakan tugasnya.

Hubungan hukum yang timbul antara pasien dan dokter tersebut

didasarkan atas kepercayaan pasien terhadap dokternya sehingga pasien tersebut

setuju terhadap tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya.

Hubungan yang menggambarkan adanya komunikasi antara dokter dan

pasiennya dimana hubungan tersebut melahirkan persetujuan dikenal dengan

nama informed consent.

Jika ditelaah, informed consent terdiri dari kata informed yang berarti telah

mendapat penjelasan atau informasi maupun diberikan suatu penjelasan ataupun

informasi dan consent mempunyai arti persetujuan atau memberi izin. Bila

disimpulkan, maka kata informed consent akan mempunyai pengertian

memberikan persetujuan setelah mendapatkan penjelasan atau informasi.

Informed consent merupakan pernyataan sepihak yang berisikan suatu

persetujuan dari orang yang mempunyai hak (dalam hal ini orang tersebut ialah

pasien itu sendiri, keluarga ataupun wali dari pasien itu) dimana orang tersebut

telah sepakat untuk menerima tindakan medis dari seorang dokter berdasarkan

informasi yang telah diterimanya dari dokter tersebut. Informed consent ini harus

ditandatangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya.

Pada praktiknya, dokter tetap merupakan manusia biasa yang tidak luput

dari kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Kejadian ini dikenal secara umum

sebagai tindakan malpraktik, yang mempunyai pengertian kelalaian seorang

dokter untuk tidak mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan
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yang lazim digunakan dalam mengobati pasien.6 Hal ini tentu merugikan sang

pasien dan juga memberikan rasa ketidakpercayaan terhadap dokter secara umum.

Tujuan dari adanya informed consent adalah untuk memberikan

perlindungan terhadap pasien agar tidak mendapatkan tindakan yang sebenarnya

tidak diperlukan, tindakan malpraktik yang bertentangan dengan hak pasien

maupun kode etik kedokteran, dan juga penyalahgunaan alat–alat yang

sebenarnya tidak diperlukan tanpa adanya alasan medis yang tepat, dimana

peralatan tersebut memerlukan biaya yang cukup tinggi. Informed consent ini

juga melindungi hak pasien untuk mengetahui penyakit apa yang dideritanya dan

tindakan medis apa yang akan diterima olehnya.

Selain itu, informed consent juga memberikan perlindungan hukum

terhadap para dokter dari tuntutan–tuntutan yang dilakukan semaunya oleh pihak

pasien. Perlindungan yang diberikan tidak hanya sampai disana, tetapi mencakup

perlindungan terhadap akibat tindakan medis yang tak terduga maupun

kegagalan yang dapat terjadi, mengingat risk of treatment yang selalu ada pada

setiap tindakan medis walaupun tindakan tersebut telah dilaksanakan sesuai

dengan standar prosedur yang ada.

Berhubungan dengan risk of treatment ini, selama dokter tersebut telah

melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka seharusnya ia tidak

dapat disalahkan, kecuali jika hal tersebut terjadi karena adanya kelalaian

(negligence). Kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang berat

6 M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, Op.Cit., Hal. 87
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(culpa lata) karena terjadi akibat adanya kekurang-waspadaan yang dilakukan

oleh sang dokter.

Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat sekarang ini adalah

meningkatnya tuntutan–tuntutan yang didapat oleh seorang dokter dimana dokter

tersebut sudah melakukan apa yang dapat dan seharusnya ia lakukan. Untuk

melakukan suatu tindak medis yang dapat dikategorikan ke dalam kasus berat,

seorang dokter di rumah sakit akan mengajukan surat persertujuan yang akan di

tandatangani oleh pasien, keluarga maupun wali dari pasien tersebut dimana

sebelum surat persetujuan tersebut diajukan, dokter telah memberikan informasi

yang dibutuhkan secara rinci.

Persetujuan yang sudah ada dianggap sebagai suatu perjanjian dimana

pasien berjanji untuk menerima segala akibat yang akan terjadi dari tindakan

medis yang akan dilakukan sang dokter, dan sang dokter berjanji untuk

melakukan upaya medis sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang tenaga

kesehatan berdasarkan aturan yang berlaku. Maka dari itu timbulah suatu

hubungan antara pasien dan dokternya yang kita tahu sebagai perikatan antara

dokter dan pasiennya.

Dalam hal informed consent sudah didapatkan, tuntutan yang dilakukan

oleh pasien maupun keluarganya bila dirasa bahwa hasil yang didapat tidak sesuai

dengan keinginan masih dapat ditemukan. Hal ini dapat dianggap sebagai suatu

pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah ada. Oleh karena itu, penulis akan

mengkaji tentang informed consent ditinjau dari perikatan yang lahir dari
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perjanjian yang ada dalam informed consent serta kekuatan dan perlindungan

hukum bagi kedua belah pihak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah suatu informed consent mempunyai kekuatan hukum dalam

sengketa di peradilan antara pasien dan dokter?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum seorang dokter dalam gugatan dokter

yang diduga melakukan malpraktik padahal dokter tersebut telah

menjalankan informed consent dengan benar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis kekuatan hukum dalam

sengketa di peradilan antara pasien dan dokter

2. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis perlindungan hukum

yang dipunya seorang dokter dalam gugatan dokter yang diduga

melakukan malpraktik padahal dokter tersebut telah menjalankan

informed consent dengan benar

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 sisi yaitu dari segi teoritis

dan segi praktis

1. Segi teoritis
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Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pada ilmu hukum,

terutama hukum perikatan, dan perjanjian

2. Segi praktis

Diharapkan penelitian ilmiah ini dapat memberikan manfaaat bagi

penelitian–penelitian lainnya sehubungan dengan hukum perikatan dan

perjanjian terutama pada praktisi khusus maupun masyarakat yang

berkecimpung di dalam bidang ini (dalam hal ini, termasuk juga objek

dari penelitian tersebut, yaitu pasien dan dokter).

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Isi dari bab ini merupakan gambaran isi dari bab-bab selanjutnya, yang saling

berkaitan untuk mendukung tema pokok dari proposal skripsi ini, yang

dirangkum dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan menjelaskan tentang tentang gambaran-gambaran dan teori-teori

yang digunakan penulis sebagai dasar dalam penyusunan proposal skripsi yaitu

mengenai pengertian perjanjian, perikatan, informed consent, malpraktik serta

peraturan–peraturan yang terkait dengan informed consent dan juga berbagai

definisi yang nantinya akan dipakai dalam penelitian ini.
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Bab ini akan dibagi menjadi 4 sub bab, yaitu mengenai jenis penelitian yang akan

digunakan oleh penulis, objek atau bahan yang digunakan dalam penelitian ini,

sifat analisis yang digunakan dalam mengolah data serta hambatan yang dihadapi

serta bentuk penanggulangannya dalam proses penulisan.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, data–data yang diperoleh penulis akan dianalisa. Data–data

tersebut mencakup tentang hak dan kewajiban dokter, kekuatan hukum dari

informed consent serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran

dalam informed consent itu sendiri, sengketa malpraktik beserta penyelesaian

sengeketanya melalui peradilan beserta perlindungan hukum terhadap tenaga

kesehatan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini dimana penulis mengemukakan

beberapa hal yang akan menjadi kesimpulan yang merupakan intisari dari

pemikiran penulis sendiri yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh penulis, yang telah dibahas dari bab-bab sebelumnya. Saran akan

diberikan oleh penulis dimana saran tersebut berisikan rekomendasi hukum baru

atau perbaikan hukum.

 


