
BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagai unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan selaras dengan cita-cita bangsa, selain 

itu kesehatan juga merupakan unsur penting yang tak lepas dari  aspek 

kehidupan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia merupakan 

makhluk yang rentan terhadap serangan penyakit, oleh karenanya terdapat 

kondisi yang mana manusia itu sendiri tak berdaya dalam menangani 

masalahnya, dalam hal tersebut manusia membutuhkan bantuan dari 

manusia lainnya, sehingga dapat diketahui bahwa manusia merupakan 

makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling memerlukan pertolongan satu 

sama lain. Kesehatan menjadi nilai yang sangat berharga bagi kehidupan 

manusia dalam upaya peningkatan kesejahteraan manusia itu sendiri. Di 

Indonesia pentingnya posisi kesehatan membuat pemikiran masyarakat 

terhadap hal ini semakin kritis terutama dalam upaya penyelenggaraannya 

agar tercapai cita-cita bangsa dan negara berupa kesehatan yang merata bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Terhadap upaya penyembuhan, tenaga kesehatan 

merupakan entitas yang penting dalam tercapainya kesehatan pada diri 

manusia, tenaga kesehatan yang dimaksud merupakan individu ataupun 

sekelompok orang yang memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam dunia 

kesehatan atau medis serta keterampilannya dalam penanganan beberapa 

penyakit yang menyerang manusia. 
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Upaya tercapainya kesehatan di Indonesia masih menjadi pokok 

permasalahan yang penting, tidak hanya peran negara dan pemerintah 

namun keikutsertaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan negara di 

bidang kesehatan juga sangat menentukan. Indonesia sebagai negara hukum 

pada hakikatnya merupakan  negara yang patuh terhadap hukum serta 

perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut terkandung di dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repulik Indonesia Tahun 1945 

amandemen ke-4 dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa   

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” 

Ternyata  pernyataan diatas juga dapat ditemukan dalam penjelasan 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

sebelum amandemen yang menjelaskan terdapat tujuh kunci pokok sistem 

pemerintahan negara Indonesia, salah satunya menyebutkan bahwa 

“Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka (maschstaat).” 

Kesehatan juga merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia 

dalam upaya menggapai kesejahteraan, hal tersebut dengan jelas tercantum 

di dalam pembukaan atau preambule Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam alinea ke-empat 

yang merumuskan Negara Indonesia memiliki fungsi serta tujuan antara lain 

menyelamatkan seluruh bangsa serta daerah Indonesia diikuti dengan upaya 

memajukan kesejahteraan umum dengan meningkatkan kecerdasan bangsa 

dan taat akan menjaga tata tertib dunia secara merdeka, damai dan adil. 
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Terhadap konteks kesejahteraan umum salah satu unsur yang 

terkandung di dalamnya ialah kesehatan, yang mana dalam menggapai 

kesejahteraan itu sendiri harus mengikuti berbagai upaya terpadu serta 

menyeluruh dalam lingkup kesehatan yang didukung dengan suatu sistem 

kesehatan nasional. Tujuan dalam memajukan kesejahteraan umum bidang 

kesehatan selaras dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H 

ayat (1) yang menegaskan hakikatnya hak atas perolehan pelayanan 

kesehatan dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia. Kemudian 

dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia menegaskan pula penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan 

serta sarana pelayanan umum yang layak bagi masyarakat Indonesia 

merupakan salah satu tanggung jawab negara. 

Fasilitas maupun sarana pelayanan kesehatan merupakan alat atau 

tempat sebagai penunjang terselenggaranya pelayanan kesehatan itu sendiri, 

sebagaimana kita ketahui bahwa fasilitas pelayanan kesehatan memiliki 

berbagai macam bentuk yang mana salah satunya adalah Rumah Sakit, 

dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah 

Sakit, definisi Rumah Sakit itu sendiri disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) 

“Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 
dan gawat darurat.” 
 
Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa Rumah Sakit sangat 

mendukung aspek pemenuhan solusi kesehatan masyarakat di Indonesia. 
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Pada hakikatnya Rumah Sakit memiliki fungsi sebagai sarana pelayanan 

medis dalam upaya menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 

masyarakat, namun terhadap segala upaya pemenuhan fungsi tersebut 

tentunya berbagai jenis tenaga kesehatan ikut berpartisipasi di dalam 

kegiatan operasionalnya salah satunya adalah Dokter. 

Pelaksanaan kegiatan operasional tak terlepas dari unsur 

keperdataan. Hukum perdata memiliki artian yang beragam, pandangan 

terhadap hukum perdata ini berbeda-beda bagi para ahli hukum dalam 

mendeskripsikan definisinya. Definisi Hukum perdata menurut Van dunne 

merupakan sebuah pengaturan yang penting terkait kebebasan individu 

yang dalam cakupannya terjadi antara orang dan keluarga, tentang hak milik 

seseorang serta perikatannya, sedangkan hukum publik tak memberikan 

jaminan kehidupan pribadi sebanyak dalam pengaturan hukum perdata.1 

Hukum perdata berdasarkan pandangan H.F.A Vollmar adalah 

seperangkat aturan maupun norma yang didalamnya terdapat batasan, yang 

mana seperangkat aturan tersebut memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan perseorangan mencakup kepentingan seseorang dengan 

kepentingan orang lain megenai hubungan keluarga dan hubungan lalu 

lintas. Sedangkan hukum perdata berdasarkan pandangan Sudikno 

Mertokusumo merupakan hukum yang mengatur orang perseorangan terkait 

hak dan kewajiban orang perseorangan tersebut dalam ikatan kekeluargaan 

1 Salim HS, PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS [BW], Cetakan Kesembilan. (jakarta: 
Sinar Grafika, 2014) hlm.5. 
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dan pergaulan masyarakat yang cara penyelenggaraannya di serahkan 

kepada masing-masing pihak. 2  Dari berbagai macam definisi hukum 

perdata yang telah diuraikan menurut sudut pandang beberapa ahli di atas 

maka dapat diartikan bahwa hukum perdata pada pokoknya mengatur 

tentang perlindungan orang yang satu dengan orang yang lain. Dalam hal 

ini kegiatan penyelenggaraan kesehatan yang melibatkan beberapa subjek 

hukum tentunya juga melibatkan unsur hukum perdata. 

Dokter sebagai tenaga kesehatan menjadi tempat pertama 

masyarakat sebagai Pasien dalam melakukan kegiatan konsultasi untuk 

menyelesaikan permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh Pasien. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang 

Pendidikan Dokter dalam Pasal 1 ayat (9) menyebutkan : 

“Dokter adalah dokter, Dokter layanan primer,Dokter spesialis-
subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun 
diluar negeri yang diakui oleh pemerintah.” 
 
Upaya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik sehingga 

tercapainya kesejahteraan dalam lingkup kesehatan, Rumah Sakit maupun 

Dokter harus memperhatikan standar mutu pelayanan yang baik dan prima 

terhadap masyarakat sebagai Pasien. Dalam melakukan tugas profesinya di 

lingkungan Rumah Sakit tak jarang Dokter mendapatkan banyak kendala 

dan permasalahaan terutama dalam kegiatan penanganan medis yang 

dilakukan di bawah standar pelayanan kedokteran sehingga menimbulkan 

kerugian bagi Pasien diikuti dengan timbulnya unsur pertanggung jawaban 

2 Ibid. hlm. 5-6. 
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subjek hukum terhadap permasalahan tersebut, khususnya dalam bentuk 

pertanggung jawaban perdata. 

Oleh karena itu diperlukannya suatu pengetahuan hukum yang jelas 

terkait tanggung jawab hukum keperdataan bagi Rumah Sakit sebagai 

instansi kesehatan dalam tindakan yang dilakukan Dokter sebagai tenaga 

kesehatan di bawah naungannya, maka dengan itu penulis tertarik dalam 

melakukan sebuah penelitian yang berjudul “TANGGUNG JAWAB 

KEPERDATAAN RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN DOKTER 

YANG DILAKUKAN DI BAWAH STANDAR PELAYANAN 

KEDOKTERAN DI KOTA BATAM ”. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara Rumah Sakit dengan Dokter 

sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kedokteran di 

Kota Batam? 

2. Bagaimanakah standar pelayanan kedokteran terhadap Dokter dalam 

melakukan tindakan kedokteran di Kota Batam ? 

3. Bagaimanakah tanggung jawab keperdataan Rumah Sakit terhadap 

tindakan Dokter yang dilakukan di bawah standar pelayanan kedokteran 

di Kota Batam ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Untuk menganalisa pola hubungan hukum antara Rumah Sakit 

dengan Dokter sebagai tenaga kesehatan di Kota Batam. 

b. Untuk menganalisa bagaimana standar pelayanan kedokteran 

dilakukan oleh Dokter dalam penanganan medis di Kota Batam. 

c. Untuk menganalisa bentuk serta bagaimana tanggung jawab 

keperdataan bagi Rumah Sakit di Kota Batam yang timbul dari 

perbuatan Dokter dalam melakukan penanganan medis dibawah 

standar pelayanan kedokteran. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis, manfaat secara teoritis yang dimaksudkan guna 

menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam penulisan 

karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan ilmu 

pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh dibangku perkuliahan 

dan dalam bidang hukum keperdataan khususnya mengenai bentuk 

tanggung jawab hukum. 

b. Bagi Masyarakat juga khalayak umum, terhadap penelitian ini 

penulis berharap dapat meningkatkan kesadaran pengetahuan terkait 

pengetahuan hukum bidang kesehatan kepada masyarakat terutama 

dalam sistem pelayanan kesehatan,  agar dapat memahami arti 

sebenarnya hubungan antara masyarakat sebagai pasien dengan 

Dokter atau Rumah Sakit dalam lingkup pemberian pelayanan 

kesehatan.. 
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c. Ditujukan agar dapat menjadi pedoman bagi Pranata atau Institusi 

terkait khususnya Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan 

kesehatan dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab serta 

wewenangnya.  
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