
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata

a. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

Saat ini hukum perdata yang digunakan di Indonesia masih 

berdasarkan ketentuan dari produk pemerintahan Hindia Belanda, 

sebagaimana pemberlakuan ketentuan hukum Eropa yang juga 

diberlakukan kepada seluruh golongan Eropa yang bermukim di 

Indonesia pada saat itu. Awal mulanya panitia yang telah di bentuk 

pada tahun 1814, di ketuai oleh Mr. J.M. Kemper melakukan 

perancangan terhadap hukum perdata belanda, setelah rancangan 

tersebut selesai di tahun 1816, rancangan hukum perdata tersebut 

disampaikan kepada pemerintah Belanda dalam bentuk code hukum 

yang dilandasi hukum Belanda kuno kemudian code hukum tersebut 

diberi nama Ontwerp Kemper.3  

Ontwerp Kemper ditantang keras  oleh P.Th. Nicolai yang 

merupakan anggota parlemen juga presiden pengadilan Belgia. 

Berselang waktu pada saat J.M Kemper meninggal dunia kodifikasi 

terhadap code hukum perdata selanjutnya diserahkan kepada Nicolai. 

Hukum yang sebelumnya dilandasi hukum kebiasaan atau hukum 

3 Ibid. hlm. 12. 
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 kuno setelah perubahan sebagian besar dilandasi pada code civil 

Prancis. Setelah hukum perdata Belanda di kodifikasi dengan 

beragam ketentuan, pada tahun 1838 terhadap hukum perdata 

Belanda tersebut ditetapkan sebagai Staatsblad 1838. Kemudian 

pada tahun 1848  kodifikasi hukum perdata Belanda ini diterapkan 

di Indonesia sebagai Staatsblad 1848.4 

Sejak negara Indonesia merdeka, dasar hukum terhadap 

pemberlakuan hukum perdata terdapat di dalam Pasal II Aturan 

Peralihan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang 

berbunyi5 

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku selama belum diadakan yang baru 
menurut UUD ini.” 
 
Pasal tersebut menerangkan dengan jelas bahwa terhadap 

ketentuan yang ada di Zaman Hindia Belanda terutama hukum 

perdata masih valid di Indonesia, dengan maksud mencegah 

terjadinya rechtvacuum atau kekosongan hukum dalam lingkup 

hukum keperdataan.6 

b. Definisi Hukum Perdata 

Di masa penjajahan Jepang istilah Hukum Perdata untuk 

pertama kalinya dipelopori oleh Prof. Djojodiguno yang mana 

Hukum perdata sebagai terjemahan dari Burgerlijkrecht. Selain itu, 

4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. hlm. 12-13. 
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persamaan kata dari hukum perdata itu sendiri adalah Civielrecht 

dan Privatrecht.  Dalam mendefinisikan hukum perdata, masing-

masing ahli memiliki batasan pengertiannya, sebagaimana menurut 

pandangan Van Dunne adalah : 

“Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat 

ecensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, 

hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan 

jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.” 

Pandangan lain terhadap hukum perdata juga dikemukakan 

oleh Vollmar  berupa : 

“Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan 

pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada 

kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara 

kepentingan yang satu dengna kepentingan yang lain dari orang-

orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai 

hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.”7 

c. Kaidah dalam Hukum Perdata 

1. Kaidah Tertulis 

Rumusan hukum sebagaimana terletak di dalam 

peraturan perundang-undangan, traktat serta yurisprudensi 

merupakan bagian dari Kaidah Hukum Perdata tertulis. 

2. Kaidah Tidak Tertulis 

7 Ibid. hlm. 5-6. 
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Rumusan hukum yang muncul, tumbuh serta 

berkembang di dalam praktik kehidupan bermasyarakat atau 

disebut dengan hukum kebiasaan merupakan bagian dari Kaidah 

Hukum Perdata tidak tertulis. 

d. Substansi dalam pengaturan Hukum Perdata 

Umumnya Hukum Perdata berdasarkan Ilmu Hukum pada 

saat ini, terbagi dalam empat bagian, antara lain:8 

1. Hukum Tentang Diri Seorang 

“Hukum mengenai Diri Seorang mengandung 

peraturan-peraturan mengenai manusia sebagai subyek dalam 

hukum, peraturan-peraturan tetang kecakapan untuk memiliki 

hak-hak dan kecakapan  untuk bertindak sendiri melaksanakan 

hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-

kecakapan itu.” 

2. Hukum Kekeluargaan 

“Hukum Keluarga mengatur perihal hubungan-

hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, 

yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum 

kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan 

anak, perwalian dan curatele.” 

3. Hukum Kekayaan 

8 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet.23. (jakarta: PT. Intermasa, 2003). hlm.16. 

   Universitas Internasional Batam 
 

                                                           

Aldo Bea Wira Hatta, Tanggung Jawab Keperdataan Rumah Sakit  terhadap tindakan Dokter yang 
dilakukan di bawah Standar Pelayanan Kedokteran di Kota Batam 
UIB Repository©2019



13 
 

“Hukum Kekayaan mengatur perihal hubungan-

hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang . jika kita 

mengatakan tentang kekayaan seseorang yang dimaksudkan 

ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan 

uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu 

biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak 

kekayaan terbagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang 

dan karenanya dinamakan hak mutlak dan hak-hak yang hanya 

berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak yang tertentu saja 

dan karenanya dinamakan hak perseorangan. Hak mutlak yang 

memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat 

dinamakan hak kebendaan. Hak mutlak yang tidak memberikan 

kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat, misalnya hak 

seorang pengarang atas karangannya, hak seorang atas suatu 

pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan atau hak seorang 

pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak 

saja.” 

4. Hukum Warisan 

“Hukum Waris mengatur hal ikhwal tentang benda atau 

kekayaan seseorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, 

hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga 

terhadap harta peninggalan seseorang.” 
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  Sistematika pengaturan Hukum Perdata yang terkodifikasi 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)  

terbagi atas beberapa substansi  maupun kelompok materi yang 

tersusun secara sistematis menjadi beberapa buku, diantaranya :9 

1. Buku I. Mengenai Orang 

Menurut hukum, maksud dari orang (persoon) memiliki 

arti si pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Seseorang 

yang digolongkan sebagai pembawa hak, ialah hak tersebut 

melekat pada saat seseorang itu dilahirkan dan berakhir pada 

saat seseorang itu meninggal dunia. Bahkan apabila diperlukan 

guna kepentingannya hak yang terpaut tersebut bisa dihitung 

surut mulai dari seseorang tersebut masih berada di dalam 

kandungan dengan syarat ia dilahirkan hidup di kemudian hari, 

yang terpenting yaitu berkaitan dengan warisan-warisan yang 

sifatnya terbuka pada waktu di mana seorang itu masih berada 

di dalam kandungan. 

Secara hukum, setiap orang tanpa pengecualian dapat 

memperoleh hak-hak, namun di dalam hukum tidaklah semua 

orang boleh melakukan tindakan secara sendiri dalam 

melakukan haknya tersebut. Beberapa orang digolongkan “tidak 

cakap” atau “kurang cakap” dalam undang-undang untuk dapat 

melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Maksud dalam 

9 Ibid. hlm. 19-22. 
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undang-undang tersebut ialah orang yang belum dewasa atau 

masih kurang umur serta orang orang yang telah diletakkan di 

bawah pengawasan (curatele) yang selalu harus diwakili oleh 

orang tuanya, walinya atau kuratornya dalam melakukan 

perbuatan hukum. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Burgerlijk Wetboek), seseorang yang tergolong masih di bawah 

umur apabila seseorang tersebut masih berusia belum mencapai 

21 tahun, kecuali apabila seseorang tersebut telah kawin, maka 

seorang tersebut tidak tidak lagi digolongkan sebagai seseorang 

di bawah umur, walaupun perkawinannya tersebut disahkan 

sebelum seseorang tersebut berusia 21 tahun. Kemudian 

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum perdata (Burgerlijk 

Wetboek) bagi perempuan yang telah kawin, menurut 

KUHPerdata tidak diperbolehkan secara sendirian untuk 

bertindak dalam hukum, namun dalam melakukan perbuatan 

hukum harus dibantu oleh suaminya, karena ia oleh hukum 

tergolong dalam orang yang dianggap kurang cakap untuk dapat 

bertindak sendiri. Selanjutnya di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) terdapat beberapa Pasal 

yang secara spesifik membedakan mengenai kecakapan antara 

orang laki-laki dan orang perempuan, di antaranya: 
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a. Seorang Perempuan dapat kawin jika ia telah berumur 15 

tahun dan seorang laki-laki jika ia telah berumur 18 tahun 

b. Seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk kawin lagi 

sebelum lewat 300 hari setelah perkawinan diputuskan, 

sedangkan untuk seorang laki-laki, tidak terdapat larangan 

sebagaimana yang diperuntukkan bagi seorang perempuan 

untuk melakukan perkawinan lagi setelah perkawinan 

diputuskan. 

c. Seorang laki-laki diperbolehkan untuk mengakui seorang 

anaknya, apabila seorang laki-laki tersebut telah berumur 

setidaknya 19 tahun, sedangkan bagi seorang perempuan 

tidak diberlakukan pembatasan umur sebagaimana halnya 

syarat bagi seorang laki-laki. 

Selain manusia (Naturlijke Person), dalam ilmu hukum  

di kenal juga sebagai Perkumpulan maupun Badan yang dapat 

memperoleh hak-hak serta melakukan tindakan-tindakan 

hukum hukum selayaknya seorang manusia. Perkumpulan 

maupun Badan tersebut memiliki harta maupun kekayaannya 

sendiri dan dengan peratara pengurusnya ikut serta dalam lalu-

lintas hukum serta dapat digugat maupun menggugat di muka 

Hakim. Perkumpulan maupun Badan tersebut kemudian 

dinamakan Badan Hukum (Rechts Persoon) maksudnya orang 

yang diciptakan oleh hukum. 
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Setiap orang (Naturlijke Person) berdasarkan hukum 

wajib memiliki tempat tinggal (Domicili) yang dapat dicari, 

begitu juga dengan Badan Hukum (Rechts Persoon) harus 

memiliki tempat serta kedudukan tertentu. Penentuan 

kedudukan (Domicili) seseorang maupun Badan Hukum perlu 

guna menetapkan hal-hal yang diantaranya di mana seseorang 

harus melangsungkan perkawinan, kemudian di mana seseorang 

harus dilakukan pemanggilan dan penarikan ke muka hakim, 

lalu terkait pengadilan mana yang memiliki kewenangan atas 

seseorang dan lain sebagainya. Domicili pada umumnya 

merupakan kediaman pokok tempat seseorang melaksanakan 

kegiatannya sehari-hari, namun bagi orang yang tempat 

kediamannya tidak menentu domicili dianggap berada pada 

tempat dimana ia benar-benar tinggal. Beberapa orang memiliki 

kediaman mengikuti kediaman orang lain, sebagai contohnya : 

Isteri dalam hubungan perkawinan mengikuti domicili 

Suaminya, anak yang mengikuti domicili orang tuanya, 

kemudian curatele mengikuti domicili  kuratornya . Kemudian 

ada dikenal dengan istilah domicili yang dipilih  berdasarkan 

suatu kontrak yang bertujuan mempermudah pihak penggugat 

apabila muncul suatu perkara. 

a. Hukum Perkawinan 
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Maksud dari Perkawinan ialah “pertalian yang sah 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk 

waktu yang lama”10 Perkawinan selanjutnya akan hapus, 

apabila salah satu pihak meninggal dunia, demikian juga 

apabila salah satu pihak melakukan perkawinan lagi setelah 

mendapatkan izin hakim.11 

b. Hukum Keluarga 

Beberapa hal yang dibahas dalam hukum keluarga 

yaitu : 

1) Keturunan 

“Wettig Kind” atau disebut juga dengan Anak 

yang sah merupakan anak yang dilahirkan atas 

perkawinan yang telah terjadi antara ayah dan ibunya 

secara sah.12 

2) Kekuasaan Orang (Ouderlijke Macht) 

Hukum mengatur bahwa bagi seorang anak 

yang sah sebelum ia berusia dewasa atau telah 

melakukan perkawinan, maka anak tersebut masih 

berada di bawah tanggung jawab maupun kekuasaan 

orang tuanya, hal tersebut berlaku selama kedua orang 

tuanya masih terikat dalam hubungan perkawinan.13 

10 Ibid. hlm. 23. 
11 Ibid. hlm. 42. 
12 Ibid. hlm. 48-49. 
13 Ibid. hlm. 50-51. 
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3) Perwalian (Voodij) 

Definisi dari perwalian ialah tindakan 

pengawasan kepada anak yang masih di belum 

mencapai usia dewasa serta tidak sedang berada di 

bawah kekuasaan orang tuanya, selanjutnya benda 

maupun kekayaan anak tersebut terkait 

pengawasannya diatur oleh undang-undang. Sehingga 

status anak tersebut berada di bawah perwalian.14 

4) Pendewasaan (Handlichting) 

Definisi dari Handlitching yaitu “suatu 

pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia 

dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja 

dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.”15 

5) Pengampuan (Curatele) 

Seseorang yang telah mencapai usia dewasa 

namun menderita sakit ingatan, boros atau selalu 

berada dalam keadaan dungu maka berdasarkan 

undang-undang haruslah diletakkan di bawah 

pengampuan atau curatele. Terhadap hal tersebut tiap 

anggota keluarga berhak dalam memintakan curatele 

itu.16 

14 Ibid. hlm. 52. 
15 Ibid. hlm. 55. 
16 Ibid. hlm. 56. 
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6) Orang yang hilang  

Apabila seseorang telah meninggalkan tempat 

tinggalnya dengan tanpa memberikan kuasa kepada 

seorang pun guna mengurus kepentingannya, 

sedangkan kepentingannya tersebut harus diurus atau 

diwakili. Maka untuk sementara hakim dapat 

memerintahkan  Balai Harta Peninggalan (weeskamer) 

atas permintaaan orang yang berkepentingan maupun 

atas permintaan jaksa guna mengurus kepentingan 

orang yang berpergian itu.17 

2. Buku II.  Mengenai Benda 

a. Definisi Benda 

Benda atau “zaak” dalam arti luas merupakan 

segala sesuatu yang dapat di haki oleh seseorang, namun 

dalam artian sempit benda merupakan barang yang dapat 

terlihat saja, juga dapat diartikan kekayaan seseorang. 

Benda yang diartikan dengan kekayaan seseorang maka 

dari artian tersebut termasuk di dalamnya barang-barang 

yang dikategorikan tak dapat dilihat seperti hak-hak, 

contohnya hak dalam melakukan penagihan maupun 

piutang.18 

17 Ibid. hlm. 57-58. 
18 Ibid. hlm. 60. 
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Undang-Undang telah membagi benda dalam 

beberapa kategori diantaranya:19 

1) “Benda yang dapat diganti (contoh : uang) juga benda 

yang tidak dapat diganti (contoh : seekor kuda); 

2) Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang 

dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat 

diperdagangkan atau “diluar perdagangan” (contoh : 

jalan-jalan serta lapangan umum); 

3) Benda yang dapat dibagi (contoh : beras) dan yang 

tidak dapat dibagi (contoh: kuda); 

4) Benda yang bergerak (contoh: perabot rumah tangga) 

dan yang tidak dapat bergerak (contoh: tanah).” 

b. Hak-hak Kebendaan 

1) Bezit  

Bezit merupakan suatu keadaan lahir, yang 

mana seseorang menguasai suatu benda seolah 

miliknya sendiri, kemudian oleh hukum dilindungi 

serta tidak dipermasalahakan mengenai hak milik atas 

benda tersebut ada pada siapa sebenarnya.20 

2) Hak Milik (Eigendom) 

19 Ibid. hlm. 61. 
20 Ibid. hlm. 63. 
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Eigendom atau Hak Milik merupakan hak yang 

paling sempurna atas suatu benda, sebab seseorang 

yang memegang hak tersebut dapat melakukan apa saja 

atas benda itu seperti menjual, memberikan, 

menggadaikan bahkan merusak benda tersebut. 21  

Berdasarkan Pasal 584 B.W hak eigendom hanya dapat 

diperoleh dengan cara :22 

a. “Pengambilan, misalnya membuka tanah maupun 

memancing ikan; 

b. Natrekking yaitu jika dikarenakan alam benda 

tersebut bertambah besar maupun berlipat ganda; 

c. Lewat waktu (verjaring); 

d. Pewarisan; 

e. Penyerahan (levering) yaitu pemindahan hak yang 

berasal dari seorang yang memiliki hak dalam 

memindahkan eigendom atau hak milik tersebut.” 

3) Opstal 

Berdasarkan Pasal 711 B.W bahwa : 

“Hak Opstal adalah suatu hak untuk memiliki 
bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas 
tanahnya orang lain.” 
 

21 Ibid. hlm. 69. 
22 Ibid. hlm. 70. 
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Perolehan hak Opstal dapat dikarenakan suatu 

titel, juga dapat di karenakan lewat waktu. Kemudian 

hapusnya Hak Opstal disebabkan :23 

a. “apabila hak milik atas tanah, bangunan serta 

tanaman jatuh pada satu tangan; 

b. Apabila selama tiga puluh tahun tidak 

dipergunakan; 

c. Apabila waktu yang diperjanjikan telah lampau; 

d. Apabila diakhiri oleh pemilik tanah.” 

4) Erfpacht 

Berdasarkan Pasal 720 B.W, definisi dari Hak 

Erfpacht ialah : 

“Hak erfpacht merupakan hak kebendaan 
untuk menarik penghasilan seluas-luasnya 
untuk waktu yang lama dari sebidang tanah 
milik orang lain dengan kewajiban membayar 
sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap 
tahun yang dinamakan pacht atau canon.” 

 
5) Vruchtgebruik 

Berdasarkan Pasal 756 B.W, definisi dari 

Vruchtgebruik ialah : 

“Vruchtgebruik adalah suatu hak kebendaan 
untuk menarik penghasilan dari suatu benda 
orang lain, seolah-olah benda itu 
kepunyaannya sendiri, dengan kewajiban 
menjaga supaya benda tersebut tetap dalam 
keadaannya semula.” 

 

23 Ibid. hlm. 75-76. 
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6) Hak Gadai (Pandrecht)  

Berdasarkan Pasal 1150 B.W, definisi dari 

pandrecht ialah : 

“Pandrecht merupakan sesuatu hak kebendaan 
atas suatu benda yang bergerak kepunyaan 
orang lain, yang semata-mata diperjanjikan 
dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut 
dengan tujuan untuk mengambil pelunasan 
suatu hutang dari pendapatan penjualan benda 
itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.” 

 
7) Hypotheek 

Berdasarkan Pasal 1162 B.W, definisi dari 

hypotheek ialah : 

“Hypotheek merupakan suatu hak kebendaan 
atas suatu benda yang tak bergerak, bertujuan 
untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari 
(pendapatan penjualan) benda itu.” 

  
8) Privilege 

Berdasarkan Pasal 1134 B.W, yang dimaksud 

dengan privilege ialah : 

“privilege merupakan suatu 
kedudukanistimewa dari seorang penagih yang 
diberikan oleh undang-undang melulu 
berdasarkan sifat piutang.” 
 

9) Hak reklame 

Reklame berarti “permintaan kembali” apabila 

suatu kegiatan jual beli dilakukan secara tunai, maka 

harga atas barang tersebut harus dibayar pada saat itu 
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juga.24 Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1145 B.W 

yang berbunyi : 

“kepada si penjual barang, diberikan 
kekuasaan  untuk meminta kembali barangnya, 
selama barang itu masih berada di tangan si 
pembeli asal saja permintaan kembali ini 
dilakukan dalam waktu 30 hari setelah 
penyerahan barang kepada si pembeli.” 

  
c. Hukum Waris 

1) Warisan 

Warisan menurut cara yang diatur undang-

undang terbagi atas dua cara, antara lain :25 

a. “Sebagai Ahli Waris menurut ketentuan undang-

undang; 

b. Sebab ditunjuk dalam surat wasiat (testament).” 

Suatu asas yang berlaku dalam waris, yaitu 

bahwasannya hanya hak-hak serta kewajiban-

kewajiban dalam lingkup hukum kekayaan harta benda 

saja yang dapat diwariskan oleh seseorang ke ahli 

warisnya, dengan kata lain yang dapat dinilai dengan 

uang. Asas lainnya yang berlaku dalam hukum waris 

ialah apabila seorang telah meninggal dunia, secara 

langsung pada saat itu semua hak serta kewajibannya 

berpindah pada ahli warisnya.26 

24 Ibid. hlm. 91. 
25 Ibid. hlm. 95.  
26 Ibid. hlm. 96. 
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2) Wasiat 

Sebuah testament maupun wasiat merupakan 

sebuah pernyataan dari seseorang mengenai apa yang 

ia kehendaki setelah ia meninggal dunia. Dengan 

demikian asas yang berlaku dari pernyataan tersebut 

ialah pernyataan yang keluar dari satu pihak saja serta 

kapan saja dapat ditarik kembali oleh yang 

membuatnya.27  

Isi dari sebuah testament dapat berupa “legaat” 

atau pemberian terhadap seseorang. Adapun hal yang 

dapat diberikan dalam suatu legaat antara lain :28 

a. “Satu atau beberapa benda tertentu; 

b. Seluruh benda dari satu macam atau jenis, 

contohnya : seluruh benda yang bergerak; 

c. Hak atas sebagian atau seluruh warisan 

(vruchtgebruik); 

d. Suatu hak lain terhadap boedel, contohnya hak 

untuk mengambil satu atau beberapa benda 

tertentu dari boedel.” 

3) Pembagian warisan 

27 Ibid. hlm. 106-107. 
28 Ibid. 
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Apabila beberapa orang waris secara bersama-

sama memperoleh suatu warisan, maka pada suatu saat 

warisan ini akan dibagi. Lengkapnya pengaturan 

mengenai pembagian tersebut termaktub di dalam buku 

II B.W mengenai “boedelscheiding”dimulai dari Pasal 

1066 dan selanjutnya.29 

3. Buku III.  Mengenai Perikatan 

a. Definisi Perikatan 

Perikatan atau verbintenis memiliki definisi yang 

lebih luas dari kata “perjanjian”, menurut B.W yang 

dimaksud dengan perikatan itu  adalah :30 

“Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan atau 
benda) antara dua orang yang memberi hak pada 
yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang 
lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini 
diwajibkan memenuhi tuntutan itu.” 

 
Perihal sumber-sumber perikatan, telah jelas dalam 

undang-undang bahwasannya suatu perikatan lahir dari 

sebuah persetujuan “perjanjian” atau dari undang-undang.31 

b. Macam-macam Perikatan 

1) Perikatan bersyarat32 

Perikatan bersyarat merupakan  

29 Ibid. hlm. 116. 
30 Ibid. hlm. 122-123. 
31 Ibid. 
32 Ibid. hlm. 128-129. 
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“Perikatan yang digantungkan pada suau 
kejadian dikemudian hari yang masih belum 
tentu akan atau tidak terjadi.”  

 
Contoh dari perjanjian menggantungkan adanya 

sebuah perikatan pada suatu syarat yang menunda atau 

mempertangguhkan ialah A mengizinkan seseorang 

untuk mendiami rumahnya dengan syarat bahwa 

perjanjian tersebut kemudian berakhir secara seketika 

apabila A diberhentikan dari pekerjaannya. 

2) Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetepan 

waktu33 

Terdapat dua perbedaan diantara suatu syarat 

dengan suatu ketetapan waktu, yang pertama ialah 

merupakan suatu kejadian yang nyatanya belum pasti 

sedangkan yang kedua merupakan hal yang dipastikan 

akan terjadi dimasa depan, meskipun belum dapat 

diperkirakan kapan hal tesebut akan datang, semisal 

terkait kapan seseorang meninggal dunia. Sebagai 

contoh dari perjanjian ini ialah perjanjian perburuhan , 

utang wesel dan lain-lain. 

3) Perikatan yang membolehkan memilih34 

33 Ibid. hlm. 129. 
34 Ibid. hlm. 130. 
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Perikatan jenis ini di dalamnya terdapat dua atau 

lebih macam prestasi, sehingga diberikan hak kepada si 

berhutang untuk memenuhi prestasi satu atau yang 

lainnya. 

4) Perikatan tanggung-menanggung35 

Perikatan ini merupakan perikatan yang mana 

beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang 

berhutang berhadapan dengan satu orang yang 

berpiutang atau sebaliknya. 

5) Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi36 

Dapat dibagi atau tidaknya suatu perikatan, 

bergantung pada mungkin atau tidak mungkin dibaginya 

prestasi, sesuai hakikatnya juga bergantung pada 

kehendak para pihak yang membuat suatu perjanjian. 

6) Perikatan dengan penetapan hukuman37 

Guna mencegah si berhutang melalaikan 

kewajibannya dengan mudah, sehingga dalam praktik 

umum digunakan perjanjian yang mana si berhutang 

apabila tak memenuhi  kewajibannya akan dikenakan 

sebuah hukuman. Hukuman tersebut umumnya 

35 Ibid. 
36 Ibid. hlm. 131. 
37 Ibid. 
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ditentukan dalam jumlah uang tertentu yang berarti suatu 

pembayaran kerugian. 

c. Hapusnya Perikatan 

Terdapat sepuluh macam cara bagaimana hapusnya 

sebuah perikatan sebagaimana termaktub dalam undang-

undang, yaitu :38 

1) Melakukan pembayaran maupun pelunasan terhadap 

utang 

2) Melakukan penawaran pembayaran secara tunai yang 

kemudian diikuti dengan penyimpanan 

3) Terjadi novasi maupun pembaharuan utang 

4) Terjadi kompensasi atau perhitungan hutang bolak-balik 

5) Terjadi pencampuran hutang 

6) Terjadi pembebasan hutang 

7) Hapus atau telah musnah barang yang dimaksud di dalam 

pokok perjanjian 

8) Terjadi wanprestasi yang mengakibatkan pembatalan 

suatu perjanjian diikuti dengan keputusan hakim. 

4. Buku IV. Mengenai  Pembuktian dan Lewat Waktu 

(Daluwarsa) 

a. Mengenai Pembuktian 

38 Ibid. hlm 152. 
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Hakikatnya pembuktian termasuk dalam Alat bukti 

berdasarkan KUHPerdata terdapat dalam Pasal 1866 yaitu : 

“Alat-alat bukti terdiri atas : 
a) Bukti tertulis; 
b) Bukti dengan saksi-saksi; 
c) Persangkaan-persangkaan 
d) Pengakuan;dan 
e) Sumpah 

 
penjelasan terhadap tiap-tiap alat bukti diatas 

yaitu :39 

1) Bukti tertulis atau surat surat 

Berdasarkan undang-undang surat-surat dapat 

dibagi atas surat-surat akte dan surat-surat lain. Surat 

akte yaitu “suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk 

membuktikan suatu hal atau peristiwa, karenanya suatu 

akte harus ditanda tangani.” 

 Berdasarkan undang-undang sebuah akte resmi 

memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig 

bewijs) yang berarti “apabila suatu pihak mengajukan 

suatu akte resmi, hakim harus menerimanya dan 

menganggap apa yang dituliskan di dalam akte itu, 

sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak 

boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi”.  

2) Kesaksian  

39 Ibid. hlm. 178-185. 
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 Suatu kesaksian haruslah mengenai peristiwa-

peristiwa yang dialami atau dilihat oleh mata sendiri oleh 

seorang saksi. Sehingga saksi tidak diperbolehkan hanya 

mendengar tentang peristiwa dari orang lain, keterangan 

saksi juga tidak boleh berupa kesimpulan yang ia tarik 

sendiri dari peristiswa yang ia alami atau ia lihat sebab 

hanya hakim yang berhak dalam menarik kesimpulan-

kesimpulan tersebut. Dalam suatu kesaksian hakim 

bebas dalam mempercayai atau sebaliknya  terhadap 

keterangan seorang saksi, sebab keterangan saksi bukan 

merupakan alat pembuktian yang sempurna. 

 Kemudian saksi yang nyatanya memiliki 

hubungan kekeluargaan dengan pihak berperkara dapat 

ditolak oleh pihak lawan, saksi tersebut juga dapat 

meminta pembebasan kewajiban dalam memberikan 

kesaksian. Dikenal juga sebuah asas Unus Testis Ullus 

Testis (Satu Saksi bukanlah Saksi) maksudnya hakim 

dilarang mendasarkan sebuah putusan mengenai kalah 

atau menangnya suatu pihak yang didasarkan dari satu 

keterangan saksi saja, sehingga kesaksian itu harus 

selalu dibarengi dengan suatu alat pembuktian lainnya. 

3) Persangkaan  
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 Persangkaan merupakan “kesimpulan yang 

diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang atau 

nyata”. Persangkaan menurut undang-undang dibagi 

atas dua macam yaitupersangkaan yang ditetapkan oleh 

undang-undang (wattelijk vermoeden) dan persangkaan 

yang ditetapkan oleh hakim (rechtelijk vermoeden). 

Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang pada 

dasarnya merupakan sebuah pembebasan dari kewajiban 

pembuktian suatu hal guna keuntungan salah satu pihak 

yang berperkara. Sedangkan suatu persangkaan yang 

ditetapkan oleh hakim terletak pada pemeriksaan suatu 

perkara yang mana untuk membuktikan suatu peristiwa 

tidak bisa didapatkan saksi-saksi yang melihat peristiwa 

itu dengan mata kepala sendiri. 

4) Pengakuan 

 Berdasarkan undang-undang, sebuah pengakuan 

yang telah dikemukakan di hadapan hakim, terkait 

kebenaran peristiwa  yang diakui memiliki nilai 

pembuktian yang sempurna. Dari hal tersebut tampak 

bahwa hakim dengan terpaksa menerima serta 

beranggapan bahwa suatu peristiwa yang diakui tersebut 

secara nyata terjadi, walaupun sebenarnya hakim 

tersebut tidaklah percaya akan peristiwa yang 
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dikemukakan tersebut secara nyata telah terjadi. 

Disanalah letak perbedaan pengakuan dalam perkara 

pidana dengan perdata yang mana perkara pidana 

pengakuan wajib diikuti dengan keterangan-keterangan 

lain sehingga hakim benar-benar memperoleh  sebuah 

keyakinan yang bulat. Dalam persidangan ada masanya 

seorang tegugat mengakui kejadian yang diterangkan 

penggugat, akan tetapi sebagai bentuk pembelaan, 

tergugat kemudian mengajukan sebuah kejadian lain 

yang dapat menghilangkan dasar tuntutan yang diajukan 

penggugat. Undang-undang melarang penggunaan 

pengakuan sebagai alat bukti dalam suatu proses perkara 

yang diajukan oleh isteri terhadap suaminya guna 

memeperoleh pemisahan kekayaan. 

5) Sumpah  

 Menurut undang-undang terdapat dua macam 

sumpah diantaranya : 

a) Sumpah yang menentukan 

Definisi dari sumpah yang menentukan 

yaitu : 

“Sumpah yang menentukan merupan 
sumpah yang diperintahkan oleh salah satu 
pihak yang berperkara kepada pihak 
lawannya dengan maksud untuk mengakhiri 
perkara yang sedang diperiksa oleh hakim” 
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b) Sumpah tambahan 

Definisi sumpah tambahan yaitu : 

“Sumpah tambahan adalah sumpah yang 
diperintahkan oleh hakim pada salah satu 
pihak yang berperkara apabila hakim itu 
berpendapat bahwa dalam suatu perkara 
sudah terdapat suatu (permulaan 
pembuktian) yang perlu ditambah dengan 
penyumpahan karena dipandang kurang 
memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas 
dasar bukti-bukti yang terdapat itu.”  

 
b. Mengenai Lewat Waktu (Daluwarsa)40 

Lewat waktu berhubungan dengan hukum 

perbendaan terkait dengan perolehan hak milik yang apabilia 

seseorang secara jujur mampu memperlihatkan  titel yang 

sah, setelah melewati waktu dua puluh tahun semenjak ia 

menguasai benda tersebut, maka seseorang tersebut menjadi 

pemilik yang sah atas suatu benda yang ia kuasai setelah dua 

puluh tahun lamanya tanpa bantahan dari  suatu pihak atas 

haknya tersebut. 

Perolehan hak milik atas suatu benda selain melalui 

lewat waktu atau “acquisitive verjaring”, terdapat juga suatu 

akibat dari lewatnya waktu seseorang dapat bebas dari suatu 

penagihan atau tuntutan hukum “extinctive  verjaring”, 

maksud dibebaskannya dari segala penagihan atau tuntutan 

hukum ialah apabila seseorang yang memiliki utang telah 

40 Ibid. hlm. 185-186. 
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lebih dari tiga puluh tahun lamanya, kemudian ia digugat 

guna membayar maupun melaksanakan prestasi, maka ia 

berhak menolak gugatan tersebut dengan cara mengajukan 

bahwa dalam kurun waktu tiga puluh tahun ia tidak pernah 

menerima tuntutan atau gugatan pelunasan utang itu. 

e. Tanggung Jawab Keperdataan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Tanggung 

Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau 

terjadi apa apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan 

sebagainya).”41 Berdasarkan sudut pandang Titik Triwulan terhadap 

setiap pertanggung jawaban mesti memiliki landasan, landasan yang 

dimaksud ialah hak secara hukum yang muncul bagi individu untuk 

menagih atas sesuatu hal terhadap individu lain, diikuti kewajiban 

secara hukum individu lain yang lahir dari suatu hal guna 

melaksanakan tanggung jawabnya. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tanggung 

jawab dibagi atas 2 bentuk, yaitu: 

(1) Tanggung Jawab karena adanya Wanprestasi 

Yang tergolong dalam wanprestasi yaitu :42 

41 “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses pada tanggal 20 Mei, 2018, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung jawab. 
42 “Tanggung Jawab Hukum - SUDUT HUKUMTM,”diakses pada tanggal 24 Oktober, 2018, 
https://www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html. 
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a) Salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah 

diperjanjikan oleh para pihak berdasarkan Pasal 1239 

KUHPerdata; 

b) Melaksanakan apa yang diperjanjikan oleh para pihak 

namun tidak sebagaimana mestinya berdasarkan Pasal 1248 

KUHPerdata; 

c) Melakukan apa yang diperjanjikan oleh para pihak namun 

terlambat, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata; 

d) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian yang 

disepakati tidak boleh dilakukan, berdasarkan Pasal 1242 

KUHPerdata. 

 Akibat hukum dari perbuatan wanprestasi di atas dapat 

berupa kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita oleh 

kreditur berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, apabila 

dimungkinkan debitur diwajibkan memenuhi perikatan atau 

pembatalan yang disertai dengan ganti kerugian berdasarkan 

Pasal 1267 KUHPerdata, apabila perikatan tersebut sifatnya 

timbal balik, kreditur dapat menuntut pembatalan perikatan 

yang terjalin melalui hakim berdasarkan Pasal 1266 

KUHPerdata, dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, 

risiko mulai beralih kepada debitur sejak  terjadi wanprestasi 

berdasarkan Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata.43 

43 Ibid. 
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(2) Tanggung Jawab karena adanya Perbuatan Melawan Hukum 

(Onrechtsmatige Daad) 

Perbuatan melawan hukum sebagaimana isi Pasal 1365 

KUHPerdata yaitu : 

“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa 
kerugian, kepada seorang lain, mewajibkan orang yang 
karena salahnya menerbitkan kerugian itu. Mengganti 
kerugian tersebut.” 
 
Sehingga terhadap seseorang yang dikategorikan telah 

melakukan perbuatan melanggar hukum, harus memenuhi 

empat syarat diantaranya :44 

a) Perbuatan tersebut harus melawan hukum atau 

Onrechtmatig; 

b) Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian; 

c) Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan; 

d) Diantara perbuatan dengan kerugian yang timbul harus 

disertai dengan hubungan kausalitas. 

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

a. Definisi Perjanjian 

Pengertian dari perjanjian terbagi atas 2 teori yaitu teori lama 

dan teori baru, Perjanjian atau Overeekomst menurut KUHPerdata 

Pasal 1313 yaitu : 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 
pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 
atau lebih.” 

44 Ibid. 
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Teori baru menurut Van Dunne, definisi dari perjanjian 

ialah :45 

“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” 

 
Tahap dalam membuat suatu perjanjian berdasarkan teori 

baru terdiri atas tahap pra contractual yang didasarkan adanya 

penawaran dan penerimaan, tahap contractual adanya penyesuaian 

atas pernyataan kehendak yang ditentukan kedua belah pihak dan 

tahap post contractual yang merupakan tahap pelaksanaan atas 

perjanjian yang telah disepakati serta ditentukan substansi 

pengaturannya.46 

b. Syarat Sah Perjanjian 

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata yang diuraikan sebagai berikut :47 

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak (toezteming /izin) 

Maksud dari kesepakatan adalah penyesuaian kehendak 

antara pihak yang satu  dengan pihak lainnya. Terdapat beberapa 

teori dalam penyesuain kehendak antara para pihak diantaranya : 

a) Teori ucapan 

Teori ini kespakatan terjadi sewaktu pihak yang 

menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima 

45 HS, Op.Cit., hlm. 161. 
46 Ibid. 
47 Ibid. hlm. 162-163. 
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penawaran yang diberikan itu. Teori ini menganggap bahwa 

kesepakatan terjadi secara otomatis. 

b) Teori pengiriman  

Menurut teori pengiriman ini, kesepakatan terjadi 

sewaktu pihak yang menerima penawaran mengirimkan 

telegram. 

c) Teori pengetahuan 

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi 

apabila pihak yang menawarkan itu adanya mengetahui 

adanya penerimaan dari penerima penawaran. 

d) Teori penerimaan 

Berdasarkan teori ini kesepakatan terjadinya pada 

waktu pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban 

dari pihak lawan . 

Berdasarkan teori kesesuaian pernyataan kadangkala 

para pihak menjumpai ketidaksesuaian antara pernyataan dan 

kehendak, menurut Van Dunne berikut dijabarkan  teori terkait 

ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan itu, antara 

lain :48 

a) Teori kehendak 

Berdasarkan teori ini, perjanjian itu terjadi apabila 

ada kesesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila 

48 Ibid. hlm. 163-164. 
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ditemukan ketidakwajaran, kehendaklah yang 

menyebabkan terjadinya perjanjian. 

b) Teori pernyataan 

Menurut teori ini kehendak hakikatnya merupakan 

proses batiniah yang tidak dapat diketahui orang lain, 

sehingga yang menyebabkan perjanjian adalah pernyataan. 

Apabila terjadi perbedaan kehendak dengan pernyataan 

maka perjanjian tetap terjadi.  

c) Teori kepercayaan 

Berdasarkan teori ini, tidaklah semua pernyataan 

menimbulkan perjanjian, akan tetapi pernyataan yang 

menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan 

perjanjian. Kepercayaan dalam hal ini maksudnya ialah 

pernyataan itu benar-benar di kehendaki. 

2) Kecakapan bertindak 

Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan maupun 

kemampuan seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum, 

sedangkan perbuatan hukum merupakan perbuatan yang 

nantinya akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang 

tergolong cakap dalam melakukan sebuah perjanjian ialah 

orang-orang yang yang sudah dewasa, yang mana ukuran 

kedewasaan yaitu telah berumur 21 tahun atau sudah kawin. 

Sedangkan orang-orang yang tidak berwenang melakukan 
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perbuatan hukum adalah anak di bawah umur, orang yang berada 

di bawah pengampuan dan istri sesuai dengan Pasal 1330 

KUHPerdata, namun seiring perkembangan, seorang istri kini 

dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana termaktub 

dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo SEMA 

Nomor 3 tahun 1963.   

3) Adanya objek perjanjian 

Objek perjanjian adalah prestasi yang merupakan 

kewajiban seorang debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. 

Prestasi ini terdiri atas perbuatan positif serta negatif. Prestasi 

yang dimaksud terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, 

serta tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan Pasal 1234 

KUHPerrdata. 

4) Adanya causa yang halal (geoorloofde oorzaak) 

Pasal 1320 menjelaskan definisi causa yang halal 

sedangkan berdasarkan Pasal 1337 disebutkan causa yang 

terlarang. Suatu hal yang terlarang ialah apabila bertentangan 

dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 

c. Bentuk Perjanjian 

Perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 macam antara lain 

perjanjian tertulis dan perjanjian lisan, perbedaan dari kedua 

perjanjian ini yaitu perjanjian yang dibuat para pihak secara tertulis 

dan yang dibuat dalam wujud lisan (cukup atas kesepakatan para 
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pihak saja). Kemudian terhadap perjanjian tertulis ini dibedakan lagi 

menjadi 3 macam yaitu :49 

1) Perjanjian di bawah tangan 

Perjanjian ini ditandatangani oleh pihak yang 

bersangkutan saja yang hanya memiliki kekuatan mengikat para 

pihak dalam perjanjian tanpa memiliki kekuatan mengikat pihak 

ketiga, sehingga apa perjanjian itu kemudian disangkal oleh 

pihak ketiga, maka para pihak berkewajiban dalam 

membuktikan bahwa apa yang dijukan pihak ketiga tidak 

berdasar serta tidak dapat dibenarkan. 

2) Perjanjian dengan saksi notaris 

Perjanjian ini dibuat oleh para pihak dengan saksi 

seorang notaris guna melegalisisr tanda tangan para pihak yang 

semata –mata hanya untuk melegalisir kebenaran para pihak 

tanpa mempengaruhi kekeuatan hukum dari isi perjanjian. 

Penyangkalan bisa saja terjadi namun pihak yang menyangkal 

harus membuktikan dasar penyangkalannya. 

3) Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris 

Perjanjian ini bentuknya berupa akta notariel yang dibuat 

dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat berwenang 

yang dimaksud dapat berupa notaris, camat PPAT dan lain-lain. 

49 Ibid. hlm. 166-167. 
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Nilai pembuktian atas akta notariel ini ialah sempurna bagi para 

pihak yang bersangkutan juga pihak ketiga. 

d. Fungsi Perjanjian 

Fungsi perjanjian terdapat 2 macam jenis, yaitu fungsi 

yuridis serta fungsi ekonomis. Fungsi yuridis dimaksudkan guna 

memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi 

ekonomis ialah menggerakkan hak milik, sumber daya dari nilai 

penggunaan yang rendah menjadi bernilai tinggi.50 

e. Asas-Asas Perjanjian 

Asas-Asas yang terdapat dalam perjanjian terdiri atas :51 

1) Kebebasan Berkontrak 

Pasal 1338 ayat 1 BW menyatakan bahwa : 

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 

 
Kebebasan berkontrak merupakan sebuah asas yang 

hakikatnya menyerahkan kebebasan pada para pihak guna 

membuat perjanjian maupun tidak membuatnya, bebas dalam 

melaksanakan perjanjian dengan siapa saja, bebas dalam 

menentukan isi dari perjanjian atau syarat dan pelaksanaannya, 

bebas dalam menentukan perjanjian tersebut dalam bentuk 

tertulis maupun lisan. Namun kebebasan yang dimaksud tidak 

mutlak, melainkan dibatasi oleh tanggung jawab para pihak serta 

50 Ibid. hlm. 168-169. 
51 “Asas-Asas Perjanjian - NegaraHukum.Com,” Diakses pada tanggal 14 Februari, 2019, 
http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html. 
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dibatasi oleh kewenangan hakim guna menilai isi dari setiap 

kontrak. 

2) Asas Konsensualisme 

Berdasarkan Pasal 1320 ayat 1 BW bahwa yang 

merupakan salah satu syarat suatu perjanjian itu sah yaitu dengan 

disertai kesepakatan dari para pihak, kesepakatan dari kedua 

belah pihak tersebut  yang kemudian mewujudkan hak serta 

kewajiban bagi kedua belah pihak setelah tercapainya 

kesepakatan tersebut, dengan kata lain kontrak tersebut bersifat 

obligatoir yang mewujudkan kewajiban bagi kedua belah pihak 

guna memenuhi pelaksanaan kontrak tersebut. 

3) Asas pacta sunt servanda 

Asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang 

memiliki kaitan terhadap akibat dari suatu perjanjian. Pacta sunt 

servanda adalah asas  yang menyatakan bahwa pihak ketiga 

begitu juga dengan hakim wajib menghormati isi dari suatu 

kontrak yang telah dibentuk oleh para pihak selayaknya undang-

undang bagi mereka, sehingga atas isi maupun substansi  kontrak 

yang telah dibentuk tersebut, pihak ketiga maupun hakim tidak 

diperbolehkan untuk melakukan intervensi. 

Asas pacta sunt servanda termaktub dalam Pasal 1338 

ayat 1 BW yang menyatakan : 

“perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang.” 
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4) Asas Iktikad Baik 

Asas iktikad baik selanjutnya termaktub dalam  Pasal 

1338 ayat 3 BW yang menyatakan : 

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” 

Berdasarkan isi Pasal di atas dapat diketahui  bahwa para 

pihak  sebagai kreditur serta debitur wajib menjalankan isi 

maupun substansi kontrak tesebut didasarkan kepercayaan 

maupun keyakinan yang pasti diikuti kemauan yang baik dari 

para pihak dalam kontrak tersebut. Asas iktikad baik hakikatnya 

tergolong dalam dua macam bentuk, yaitu iktikat baik mutlak 

dan nisbi. Iktikad baik mutlak ialah penilaian yang terletak pada 

akal sehat seseorang serta keadilan sebagaimana sifatnya tidak 

memihak dan sesuai dengan norma-norma yang objektif, 

sedangkan Iktikad baik nisbi merupakan iktikad baik yang 

memperhatikan sikap dengan pola perilaku nyata dari suatu 

subjek. 

5) Asas Kepribadian 

Asas kepribadian ini merupakan sebuah asas yang 

menentukan bahwasannya seseorang melaksanakan kontrak 

guna kepentingannya atau perorangan. Sebagaimana termaktub 

dalam  Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW. 

Pasal 1315 menyatakan : 
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“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan 
perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.” 

 
Pasal 1340 menyatakan : 

“perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang 
membuatnya.” 

 
Apabila kedua Pasal tersebut dibandingkan, maka 

terhadap Pasal 1317 BW mengatur mengenai perjanjian guna 

pihak ketiga, sedangkan terhadap Pasal 1318 BW guna 

kepentingan bagi dirinya sendiri, bagi ahli warisnya maupun 

orang-orang yang kemudian memperoleh hak dari padanya. 

3. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit 

a. Definisi Rumah Sakit 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Rumah 

Sakit adalah gedung tempat menyediakan dan memberikan 

pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan”.52 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2009 Tentang Rumah Sakit, mendefinisikan Rumah Sakit 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 pemaparan Pasal di atas, maksud dari 

pelayanan paripurna ialah pelayanan kesehatan yang di dalamnya 

52 “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses pada tanggal 19 Mei, 2018, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rumah Sakit. 
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mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif serta 

rehabilitatif. 53 Definisi dari pelayanan kesehatan promotif 

merupakan bentuk serangkaian dari kegiatan pelayanan kesehatan 

yang mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.54  

Sebagai contoh kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam 

tajuk kesehatan seperti perbaikan gizi, sanitasi, pemeliharaan akan 

kesehatan perorangan maupun lingkungan, perilaku hidup sehat dan 

bersih, juga promosi kesehatan disertai upaya pemberdayaan 

masyarakat. 

Definisi dari pelayanan kesehatan preventif merupakan suatu 

kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau 

penyakit. 55  Pelayanan ini merupakan upaya dalam mencegah 

timbulnya penyakit di kemudian hari yang dapat menyerang 

individu, keluarga hingga kelompok masyarakat dengan 

mengimplementasikan kegiatan berupa imunisasi, pemeriksaan 

kesehatan berkala dan lain sebagainya. 

Definisi pelayanan kesehatan Kuratif  adalah serangkaian 

kegiatan pengobatan yang diperuntukkan guna penyembuhan 

penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian 

penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat 

53 Direktorat Pelayanan Keperawatan, Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan Di 
Rumah Sakit, 2012, hlm. 2. 
54 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063), Ps.1 ayat (12). 
55 Ibid. Ps. 1 ayat (13). 
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terjaga seoptimal mungkin56.  Upaya kuratif diikuti dengan upaya 

berupa perawatan orang sakit sebagai tindak lanut dari puskesmas, 

kegawatdaruratan serta sistem rujukan dan lain sebagainya. 

Definisi  pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah 

serangkaian kegiatan guna mengembalikan bekas penderita ke 

dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota 

masyarakat yang berguna untuk dirinya serta masyarakat 

semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. 57  Bentuk 

kegiatan rehabilitatif yang dilakukan berupa latihan fisik bagi Pasien 

yang mengalami gangguan fisik serta penyakit tertentu, sebagai 

contoh latihan fisik bagi penderita patah tulang dan fisioterapi bagi 

penderita stroke. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi 

Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan, disebutkan 

dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa : 

“Rumah Sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan 
perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan 
yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan 
jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, 
terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang 
menderita sakit,cidera dan melahirkan.”  

 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor: 1165/MENKES/SK/X/2007 Tentang Pola Tarif 

56 Ibid. Ps. 1 ayat (14). 
57 Ibid. Ps. 1 ayat (15). 
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Rumah Sakit Badan Layanan Umum, dalam Pasal 1 ayat (1) 

mendefinisikan Rumah Sakit sebagai :  

“Badan Layanan Umum Rumah Sakit (BLU Rumah Sakit) 
adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik dalam 
bentuk promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif 
secara paripurna untuk selanjutnya disebut Rumah Sakit” 
 

b. Azas, Tujuan dan manfaat Rumah Sakit 

Tertera dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 tahun 

2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 2  yang menyebutkan : 

“Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan 
didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan 
profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti 
diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan 
Pasien, serta mempunyai fungsi sosial.” 

 
Terhadap Pasal di atas yang dimaksud dengan nilai 

kemanusiaan ialah dalam aspek penyelenggaraannya, Rumah Sakit 

memberikan pelayanan serta perlakuan secara manusiawi dengan 

tanpa diskriminasi terhadap ras, status sosial, agama, suku dan 

bangsa. Selanjutnya maksud dari nilai etika dan profesionalitas ialah 

Rumah Sakit dalam penyelenggaraannya melibatkan tenaga 

kesehatan yang mempunyai etika profesi serta sikap profesional dan 

mematuhi etika Rumah Sakit juga hak-hak Pasien. Kemudian 

definisi dari nilai manfaat adalah setiap dalam penyelenggaraan 

Rumah Sakit  harus memberikan manfaat yang besar guna 

meningkatkan serta mempertahankan derajat masyarakat, lalu 

definisi dari nilai keadilan yang dalam penyelenggaraannya, Rumah 
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Sakit dalam hal ini mampu atas pemberian pelayanan secara merata 

serta adil terhadap setiap orang dengan biaya yang terjangkau bagi 

masyarakat, diikuti juga dengan pemberian pelayanan yang bermutu. 

Selanjutnya nilai persamaan hak dan anti diskriminasi memiliki 

makna dalam penyelenggaraan Rumah Sakit tidak diperbolehkan 

untuk membeda-bedakan masyarakat maupun itu secara individu 

atau secara berkelompok terhadap semua lapisan. Kemudian nilai 

pemerataan bermakna Rumah Sakit dalam penyelenggarannya 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Lalu makna dari nilai 

perlindungan dan keselamatan Pasien yang tidak hanya memberikan 

pelayanan kesehatan semata namun penyelenggaraan Rumah Sakit 

harus mampu dalam memberikan peningkatan derajat kesehatan 

dengan memperhatikan aspek perlindungan serta keselamatan 

Pasien, karyawan juga organisasi dan manajemen. Makna dari nilai 

keselamatan Pasien ialah Rumah Sakit dalam penyelenggaraannya 

selalu mengupayakan peningkatan keselamatan Pasien melalui 

upaya manajemen risiko klinik. Definisi nilai fungsi sosial Rumah 

Sakit adalah tiap-tiap Rumah Sakit memiliki tanggung jawab yang 

melekat, yang merupakan ikatan moral serta etik dalam Rumah Sakit 

yang membantu Pasien khususnya yang tidak mampu memenuhi 

kebutuhan akan pelayanan kesehatan apalagi pada kasus yang 

menyangkut pada life saving.58 

58 Direktorat Pelayanan Keperawatan, Op.Cit., hlm. 3. 
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Rumah Sakit hakikatnya memiliki tugas dalam memberikan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna59, namun dalam 

Penyelenggaraan Rumah Sakit memiliki tujuan :60 

1. “Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan akses 

pelayanan kesehatan; 

2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan Pasien, 

masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan sumber daya manusia 

di Rumah Sakit, yang dimaksud dengan patient safety adalah 

proses dalam suatu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan 

Pasien yang lebih aman; 

3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan 

Rumah Sakit 

4. Memberikan kepastian hukum kepada Pasien, masyarakat, 

sumber daya manusia Rumah Sakit dan Rumah Sakit.” 

Rumah Sakit memiliki fungsi :61 

1. “penyelenggaraan pelayanan pengobatan  dan pemulihan 

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; 

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui 

pelayana kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga 

sesuai dengan kebutuhan medis; 

59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran 
Negara tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072), Ps. 4. 
60 Direktorat Pelayanan Keperawatan, Op.Cit., hlm. 4. 
61 Ibid. 
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3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya 

manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam 

pemberian pelayanan kesehatan; 

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan 

teknologi bidang kesehatan dalam rangka  peningkatan 

pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu 

pengetahuan bidang kesehatan.” 

c. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit 

Ketentuan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang 

Rumah Sakit mengatur mengenai hak serta kewajiban Rumah Sakit 

yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) : 

“Setiap Rumah Sakit mempunyai hak: 
a. Menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya 

manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit; 
b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan 

renumerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 
mengembangkan pelayanan; 

d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan; 

e. Menggugat pihak yang merugikan kerugian 
f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan pelayanan kesehatan; 
g. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah 

Sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 
h. Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik 

dan sumah sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit 
pendidikan.” 

 
Selanjutnya kewajiban Rumah Sakit diatur dalam Pasal 29 

ayat (1) : 

“Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban: 
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a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan 
Rumah Sakit kepada masyarakat; 

b. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, 
antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan 
kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan 
Rumah Sakit; 

c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada Pasien 
sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 

d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan 
pada bencana sesuai dengan kemampuan 
pelayanannya; 

e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat 
tidak mampu atau miskin; 

f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan 
memberikan fasilitas pelayanan Pasien tidak 
mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang 
muka, ambulance gratis, pelayanan korban bencana dan 
kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi 
kemanusiaan; 

g. Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu 
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan 
dalam melayani Pasien; 

h. Menyelenggarakan rekam medik; 
i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak 

antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana 
untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut 
usia; 

j. Melaksanakan sistem rujukan 
k. Menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan 

standar profesi dan etika serta peraturan perundang-
undangan; 

l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 
mengenai hak dan kewajiban Pasien; 

m. Menghormati dan melindungi hak-hak Pasien; 
n. Melaksanakan etika Rumah Sakit; 
o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan 

penanggulangan bencana; 
p. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan 

baik secara regional maupun nasional; 
q. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik 

kedokteran atau keDokternan gigi dan tenaga kesehatan 
lainnya; 

r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah 
Sakit (hospital by laws); 

s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi 
semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; 
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t. Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit 
sebagai kawasan tanpa rokok.” 

 

d. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit 

Rumah Sakit dapat dikategorikan menjadi dua jenis, 

didasarkan dari pelayanan yang diberikan Rumah Sakit yaitu Rumah 

Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus yang selanjutnya disebut 

RSU dan RSK62 

Untuk Rumah Sakit Umum diklasifikasikan ke dalam 

beberapa kelas yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Pasal 7 yang menyebutkan : 

(1) “RSU diklasifikasikan sebagai berikut : 
a. RSU Kelas A 
b. RSU Kelas B Pendidikan 
c. RSU Kelas B Non Pendidikan 
d. RSU Kelas C 
e. RSU Kelas D 

(2) Berdasarkan Fungsinya RSU Kelas A dan RSU Kelas B 
pendidikan menyelenggarakan  dan/atau digunakan 
untuk pelayanan, pendidikan dan penelitian secara 
terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran 
dan pendidikan kedokteran berkelanjutan.” 

 
Rumah Sakit Khusus diklasifikasikan menjadi tiga kelas 

sebagaimana tertera dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 : 

(1) “RSK diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. RSK Kelas A 
b. RSK Kelas B 
c. RSK Kelas C 

62 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan, Ps. 5. 
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(2) Berdasarkan fungsinya RSK Kelas A menyelenggarakan 
dan/atau digunakan untuk pelayanan, pendidikan dan 
penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan 
profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran 
berkelanjutan.” 
 

e. Susunan Organisasi Rumah Sakit 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1045/MENKES/PER/XI/2006 mengatur lebih lanjut mengenai 

bentuk susunan organisasi dalam Rumah Sakit mulai dari RSU 

hingga RSK. Pasal 10 Permenkes Nomor 

1045/MENKES/PER/XI/2006 menyebutkan susunan organisasi 

RSU Kelas A bahwa: 

(1) ”RSU Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala disebut 
Direktur Utama 

(2) Direktur Utama membawahi paling banyak 4 (empat) 
Direktorat 

(3) Masing-masing Direktorat Terdiri dari paling banyak 3 
(tiga) Bidang atau 3 (tiga) Bagian 

(4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 
(tiga) Seksi 

(5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 
(tiga) Subbagian.” 

 
Pasal 11 Permenkes 1045/MENKES/PER/XI/2006 

menyebutkan susunan organisasi RSU Kelas B Pendidikan bahwa: 

(1) “RSU Kelas B Pendidikan dipimpin oleh seorang 
Kepala disebut Direkur Utama 

(2) Direktur Utama membawahi paling banyak 3 (tiga) 
Direktorat 

(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 
(tiga) Bidang atau 3 (tiga) Bagian 

(4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 
(tiga) Seksi 

(5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 
(tiga) Subbagian.” 
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Susunan Organisasi RSU Kelas B Non Pendidikan terdapat 

pada Pasal 12 Permenkes Nomor  1045/MENKES/PER/XI/2006 

yang menyebutkan bahwa: 

(1) “RSU Kelas B Non Pendidikan dipimpin oleh seorang 
Kepala disebut Direktur Utama 

(2) Direktur membawahi paling banyak 2 (dua) Direktorat 
(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 

(tiga) Bidang atau 3 (tiga) Bagian 
(4) Msasing-masing Bidang tediri dari paling banyak 3 

(tiga) Seksi 
(5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 

(tiga) Subbagian.” 
 
Kemudian Dalam Pasal 13 Permenkes Nomor  

1045/MENKES/PER/XI/2006 menyebutkan susunan organisasi 

RSU Kelas C bahwa: 

(1) “RSU Kelas C dipimpin oleh seorang Kepala disebut 
Direktur 

(2) Direktur membawahi paling banyak 2 (dua) Bidang dan 
1 (satu) Bagian 

(3) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 
(tiga) Seksi 

(4) Masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 
(tiga) Subbagian.” 
 

Pasal 13 Permenkes Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 

menyebutkan susunan organisasi RSU Kelas D bahwa: 

(1) “RSU Kelas D dipimpin oleh seorang Kepala disebut 
Direktur 

(2) Direktur membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) 
Subbagian.” 
 

Selanjutnya susunan organisasi Rumah Sakit Khusus atau 

RSK yang diatur dalam Permenkes Nomor 

1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah 
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Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan, dalam Pasal 15 

menyebutkan susunan organisasi RSK Kelas A : 

(1) “RSK Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala disebut 
Direktur Utama 

(2) Direktur Utama membawahi paling banyak 4 (empat) 
Direktorat 

(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 
(tiga) Bidang atau 3 (tiga) Bagian. 

(4) Masing-Masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 
(tiga) Seksi 

(5) Masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 
(tiga) Subbagian.” 
 

Pasal 16 Permenkes Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 

menyebutkan susunan organisasi RSK Kelas B : 

(1) “RSK Kelas B dipimpin oleh seorang Kepala disebut 
Direktur Utama 

(2) Direktur Utama membawahi 2 (dua) Direktorat 
(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari 2 (dua) Bidang 

atau 2 (dua) Bagian 
(4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 

(tiga) Seksi 
(5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 

(tiga) Subbagian.” 
 

Pasal 17 Permenkes Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 

menyebutkan susunan organisasi RSK Kelas C : 

(1) “RSK Kelas C dipimpin oleh seorang Kepala disebut 
Direktur 

(2) Direktur membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) 
Subbagian.” 
 

4. Tinjauan Umum Tentang Dokter dan Pasien 

a. Definisi Dokter 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Dokter 

adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit 

dan pengobatannya.63 

Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran  dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan : 

“Dokter dan Dokter gigi adalah Dokter, Dokter spesialis, 
Dokter gigi dan Dokter gigi spesialis lulusan pendidikan 
kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di 
luar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 

 
b. Hak dan Kewajiban Dokter 

 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran telah diatur mengenai Hak serta Kewajiban seorang 

Dokter dalam menjalankan profesinya. Hak seorang Dokter tertuang 

dalam Pasal 50 : 

“Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan praktik 
kedokteran mempunyai hak: 

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang 
melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan 
Standard Operating Procedure; 

b. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi 
dan Standard Operating Procedure; 

c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari 
Pasien atau keluarganya; 

d. Menerima imbalan jasa.” 
 

Sementara Kewajiban seorang Dokter tertuang dalam Pasal 

51 yaitu : 

“Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan praktik 
kedokteran mempunyai kewajiban: 

63 “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses pada tanggal 20 Mei, 2018, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dokter. 
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a. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi 
dan Standard Operating Procedure serta kebutuhan 
medis; 

b. Apabila tidak tersedia alat kesehatan atau tidak mampu 
melakukan suatu pemeriksaan/pengobatan, bisa 
merujuk Pasien ke Dokter/sarana kesehatan lain yang 
mempunyai kemampuan lebih baik; 

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang 
Pasien, bahkan setelah Pasien itu meninggal dunia; 

d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar 
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain 
yang mampu melakukannya; 

e. Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.” 
 

c. Sumpah Dokter 

Sumpah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

merupakan “pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan 

bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci 

untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya.”64 

Pengambilan sumpah Dokter merupakan unsur yang paling 

penting bagi seorang Dokter sebelum ia menjalankan profesinya, 

sebab dalam kesempatan pelafalan sumpah profesi calon Dokter 

akan berikrar bahwa dalam mengamalkan profesinya ia akan selalu 

mendasarinya dengan kesanggupan yang telah ia ucapkan sebagai 

sumpah. Oleh karena itu prosesi pengambilan sumpah Dokter pada 

harusnya dilaksanakan dalam suasana yang hikmat. Upacara 

pengambilan sumpah dapat diwujudkan secara khusus sebelum 

acara pelantikan Dokter bagi yang memeluk agama islam lafal yang 

64 “Arti Kata Sumpah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” Diakses pada tanggal 10 
Oktber, 2018, https://kbbi.web.id/sumpah. 
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wajib diucapkan sebelum sumpah adalah dengan mengucapkan 

“Demi Allah saya bersumpah”, sedangkan bagi pemeluk agama lain 

dapat mengucapkan lafal yang diharuskan sesuai yang telah 

ditentukan oleh agama masing-masing. Bagi mereka yang tidak 

mengucapakan sumpah, kata sumpah diganti dengan janji. Setelah 

prosesi pelafalan sumpah menurut agama dilanjutkan dengan 

pelafalan sumpah Dokter secara bersama-sama dengan semua 

peserta pengambilan sumpah.65 

Bunyi sumpah Dokter dapat ditemukan dalam Kode Etik 

Kedokteran Indonesia atau KODEKI pada Penjelasan Kode Etik 

Kedokteran Indonesia Pasal 1 ayat (4) : 

“Demi Allah Saya bersumpah : 
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan 

perikemanusiaan. 
2. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang 

terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat 
pekerjaan saya sebagai Dokter. 

3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat 
dan tradisi luhur profesi kedokteran. 

4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya 
ketahui karena keprofesian saya. 

5. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk 
sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, 
sekalipun diancam. 

6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat 
pembuahan. 

7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan Pasien, 
dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 

8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya 
saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, 
kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial 

65 Majelis Kehormatan, Etik Kedokteran, and Ikatan Dokter Indonesia, “KODE ETIK 
KEDOKTERAN INDONESIA,” no. 29 (2006), hlm. 13. 

   Universitas Internasional Batam 
 

                                                           

Aldo Bea Wira Hatta, Tanggung Jawab Keperdataan Rumah Sakit  terhadap tindakan Dokter yang 
dilakukan di bawah Standar Pelayanan Kedokteran di Kota Batam 
UIB Repository©2019



62 
 

dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban 
terhadap Pasien. 

9. Saya akan memberi kepada guru-guru saya 
penghormatan dan pernyataan terima kasih yang 
selayaknya. 

10. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti 
saudara kandung. 

11. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik 
Kedokteran Indonesia. 

12. Saya ikrarkan Sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan 
dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.” 

 
Semua Dokter Indonesia yang merupakan lulusan 

pendidikan dalam negeri maupun luar negeri wajib mengambil 

sumpah Dokter sebelum menjalankan profesinya, berlaku juga bagi 

mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi 

kedokteran Indonesia harus mengambil sumpah Dokter Indonesia, 

pengecualian bagi Dokter asing tidak diharuskan untuk diambil 

sumpahnya karena posisinya sebagai tamu dan ia menjadi tanggung 

jawab instansi yang memperkerjakannya. Dokter asing harus tunduk 

pada Kode Etik Kedokteran Indonesia apabila secara langsung ia 

memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.66 

d. Definisi Pasien 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pasien 

adalah orang yang sedang sakit dalam perawatan Dokter atau yang 

menderita suatu penyakit.67 

e. Hak dan Kewajiban Pasien 

66 Ibid. hlm. 13-14. 
67 “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses pada tanggal 20 Mei, 2018, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pasien. 
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Pasien memiliki beberapa hak dan kewajiban diantaranya 

terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

Tentang Praktik Kedokteran. Hak Pasien diatur dalam Pasal 52 : 

“Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik 
kedokteran, mempunyai hak: 

a. Mendapatkan penjelasan lengkap tentang rencana 
tindakan medis yang akan dilakukan Dokter; 

b. Bisa meminta pendapat Dokter lain (second opinion); 
c. Mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan; 
d. Bisa menolak tindakan medis yang akan dilakukan 

Dokter bila ada keraguan; 
e. Bisa mendapat informasi rekam medis.” 

 
Kewajiban Pasien diatur dalam Pasal 53 : 

“Pasien dalam menerima pelayanan pada praktk 
kedokteran, mempunyai kewajiban: 

a. Memberikan informasi  yang lengkap, jujur dan 
dipahami tentang masalah kesehatannya; 

b. Mematuhi nasihat dan petunjuk Dokter; 
c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan 

kesehatan; 
d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang prima.” 

 
f. Hubungan antara Dokter dengan Pasien 

1. Kontrak antara Dokter dan Pasien 

Meninjau dari sudut pandang Hukum Medik, hubungan 

yang terjadi antara Dokter dan Pasien dapat digolongkan ke 

dalam kontrak, yang mana definisi suatu kontrak ialah 

pertemuan pikiran (meeting of minds) dari dua orang mengenai 
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suatu hal (Sollis). Bentuk hubungan kontrak Dokter dengan 

Pasien terbagi atas 2 (dua ) yaitu :68 

1) Kontrak Nyata (expressed contract) 

 Kontrak dalam bentuk ini bersifat nyata dikarenakan 

bentuk pelayanan pengobatan yang ditawarkan Dokter 

dilakukan secara nyata serta jelas dalam bentuk tertulis 

maupun lisan. 

2) Kontrak Tersirat (implied contract) 

 Kontrak dalam bentuk ini dapat dilihat dari tindakan-

tindakan para pihak, bukan karena adanya persetujuan akan 

tetapi oleh hukum dianggap ada berdasarkan akal sehat, 

kebiasaan dan keadilan. 

Sebagai contohnya apabila seorang pasien 

mendatangi sebuah klinik, lalu Dokter mangambil riwayat 

penyakitnya, memeriksa keadaan fisik pasien juga diberikan 

pengobatan yang diperlukan pasien, dengan hal tersebut 

secara tersirat sudah timbul dan ada hubungan kontrak antara 

Dokter dengan Pasien tersebut. 

Mulainya hubungan Dokter dengan Pasien sangat 

penting mengingat saat hubungan Dokter dan Pasien itu 

terjalin Dokter harus memenuhi kewajiban hukum serta 

68 J Guwandi, Dugaan Malpraktik Dan Draft RPP : “Perjanjian Terapetik Antara Dokter Dan 
Pasien” (jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006). hlm. 29-31. 
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timbulnya tanggung jawab terhadap pasiennya. Hubungan 

hukum tersebut sangat jelas terjadi pada saat pasien meminta 

kepada seorang Dokter untuk mengobatinya, kemudian 

Dokter tersebut menerima permintaan Pasien, pada saat 

itulah sudah mulai terjalin hubungan kontrak antara Dokter 

dengan pasien. Adanya permulaan dari hubungan Dokter dan 

pasien, tentu ada pula pengakhiran atas hubungan Dokter dan 

Pasien tersebut. Berakhirnya hubungan Dokter dan Pasien 

dapat diketahui dalam beberapa cara, yaitu :69 

a) Sembuhnya pasien dari keadaan sakitnya serta Dokter 

menganggap tidak diperlukan lagi pengobatan, dalam 

hal ini tidak ada manfaatnya lagi terhadap pasien untuk 

meneruskan pengobatannya. 

b) Dokternya mengundurkan diri dengan syarat pasien 

menyetujui pengunduran diri Dokter tersebut, pasien 

diberikan waktu yang cukup dan diberitahu sebelumnya 

sehingga pasien bisa memperoleh pengobatan dari 

Dokter lain, atau Dokter awal dapat merekomendasikan 

kepada Dokter lainnya dengan kompetensi yang sama 

untuk dapat menggantikannya dengan persetujuan 

pasien. 

69 Ibid. hlm 33-34. 
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c) Pengakhiran oleh pasien itu sendiri, maksudnya seorang 

pasien bebas untuk mengakhiri pengobatan dengan 

dokternya. Apabila pengakhiran ini terjadi maka Dokter 

wajib menasehati pasien mengenai apakah masih 

diperlukan pengobatan lanjutan serta memberikan 

informasi yang cukup kepada Dokter penggantinya. 

d) Pasien meninggal dunia. 

e) Dokter meninggal dunia atau tidak mampu lagi 

menjalani profesinya. 

f) Telah selesainya kewajiban Dokter yang ditentukan 

dalam kontrak (pemenuhan prestasi). 

g) Terhadap kasus gawat darurat. 

h) Lewat jangka waktu apabila ditentukan jangka waktu 

berlakunya. 

i) Atas persetujuan keduabelah pihak. 

2. Hubungan hukum Dokter Pasien 

Hubungan Dokter dengan Pasien berkaitan dengan 

hukum yang tergolong dalam hukum perdata. Hubungan hukum 

keperdataan itu timbul dapat dengan melalui dua cara, antara 

lain :70 

a) Berdasarkan perjanjian (Ius Contracto) 

70 Ibid. hlm 39-40. 
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Pasien yang menderita suatu penyakit datang 

menjumpai Dokter di tempat praktiknya di Rumah Sakit 

dengan tujuan berobat didasarkan atas kemauannya sendiri. 

Sehingga dalam sudut pandang hukum, melihat hubungan 

yang terjadi antara Dokter dengan Pasien tersebut 

digolongkan dalam perjanjian terapeutik. Maka dalam 

perikatan medis tersebut tercipta sebuah perjanjian yang 

disebut sebagai perjanjian usaha (Inspannings Verbintenis), 

perjanjian tersebut menegaskan bahwa tiada jaminan bagi 

seorang Dokter selalu dan pasti berhasil setiap melakukan 

praktik medisnya terhadap pasien. Sehingga Dokter 

dituntut  untuk selalu berusaha atau berikhtiar terkait upaya 

perawatan, pengabdian dan pemeliharaan guna mencapai 

tujuan tertentu.  

b) Berdasarkan undang-undang (Ius Delicto) 

Hubungan hukum antara Pasien dengan Dokter atau 

Rumah Sakit, juga dapat timbul dikarenakan oleh undang-

undang atau hukum. Sebagai contoh, dalam Undang-

Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 

29 huruf (c)  yang mewajibkan Rumah Sakit untuk 

memiliki pelayanan Unit Gawat Darurat, sehingga Dokter 

yang ditugaskan dalam Unit tersebut wajib memberikan 

pertolongan kepada pasien yang sangat membutuhkan 

   Universitas Internasional Batam 
 

Aldo Bea Wira Hatta, Tanggung Jawab Keperdataan Rumah Sakit  terhadap tindakan Dokter yang 
dilakukan di bawah Standar Pelayanan Kedokteran di Kota Batam 
UIB Repository©2019



68 
 

pertolongan, terlebih lagi saat-saat yang dapat 

membahayakan jiwa pasien. Berdasarkan dari kewajiban-

kewajiban diatas telah ditentukan undang-undang, maka 

hubungan antara Dokter atau Rumah Sakit dengan Pasien 

timbul. 

5. Tinjauan Khusus Tentang Standar atau Pedoman Pelayanan 

Kedokteran 

Guna meningkatkan pelayanan medis, Dokter serta Dokter gigi 

yang menjalankan profesinya perlu sebuah pedoman sebagai acuan 

dalam pelaksanaan praktik sehari-hari terhadap memberikan pelayanan 

medis kepada Pasien71 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia  Nomor: 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar 

Pelayanan Kedokteran, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa : 

“Standar Pelayanan Kedokteran adalah pedoman yang harus 
diikuti oleh Dokter atau Dokter gigi dalam menyelenggarakan 
praktik kedokteran.” 

Standar Pelayanan Kedokteran yang Baik diatur dalam Kode 

Etik Kedokteran Indonesia Bagian Penjelasan KODEKI yang terdapat 

pada Pasal 2 : 

“Seorang Dokter wajib selalu mengambil keputusan profesional 
secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional 
dalam ukuran yang tertinggi. 

Cakupan Pasal : 

71 Indonesia Medical Council, Dokter Dan Dokter Gigi, 2016, hlm. vii-viii. 
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1. Seorang Dokter wajib mempertahankan standar profesi, 
integritas moral dan kejujuran intelektualdirinya sebagai 
dasar pengambilan keputusan profesional. 

2. Pengambilan keputusan profesional sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 2 dan standar tertinggi profesi sebagaimana 
dimaksud cakupan Pasal butir 1 merupakan kombinasi 
selaras, serasi dan seimbang antara keputusan medis teknis 
dengan keputusan etis yang berasal dari totalitas pelayanan 
terhadap Pasien yang merupakan perilaku keutamaan 
profesi. 

3. Pengambilan keputusan kedokteran yang profesional 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilakukan setelah 
melakukan pemeriksaan dan penilaian yang teliti terhadap 
Pasien dengan menggunakan Standar atau Pedoman 
Pelayanan Kedokteran yang telah diakui secara sah. 

4. Dalam hal situasi fasilitas pelayanan kesehatan tidak 
optimal atau kurang memadai untuk mendukung pelayanan 
yang diberikan, pengambilan keputusan profesional wajib 
diwujudkan dalam atau disertai dengan perilaku profesional 
terbaik Dokter demi kepentingan terbaik Pasien. 

5. Dalam hal terjadi dilema etik dalam pemberian pelayanan 
kesehatan, setiap Dokter wajib bersikap sesuai keutamaan 
profesinya. 

6. Setiap Dokter secara sendiri-sendiri maupun bersama 
melalui organisasi profesi kedokteran wajib 
memperjuangkan dipenuhinya fasilitas, sarana dan 
prasarana desuai dengan Standar Minimal dan atau 
pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran yang menjamin 
dipenuhinya keselamatan Pasien.” 
 

6. Tinjauan Khusus Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia 

a. Sejarah Kode Etik Kedokteran Indonesia 

Etika dalam sudut pandang dunia kedokteran dapat 

didefinisikan sebagai sebuah kewajiban dengan berlandaskan akhak 

atau moral yang menentukan keberhasilan dalam praktik 

kedokteran.72 

72 Majelis Kehormatan,Op.Cit., hlm. 51. 
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Sepanjang sejarah peradaban umat manusia, telah dikenal 

yang namanya hubungan kepercayaan (Fiduciary Relationship) 

antara pengobat dan penderita penyakit  sehingga melahirkan 

konsep profesi dari bentuk hubungan tersebut. Manusia yang 

menderita atau dikenal sebagai Pasien yang benar benar 

memerlukan pertolongan fisik dan mental mempercayakan secara 

penuh kelangsungan kehidupan, penderitaan, dan kerahasiaan 

dirinya kepada sang pengobat. Kepercayaan yang penuh ini 

merupakan sebuah jaminan dalam hubungan proses pengobatan 

Pasien yang pada akhirnya memunculkan tanggung jawab pengobat 

sebagai profesi Dokter bahkan telah dikenal sebagai profesi luhur 

tertua dalam sejarah dikarenakan besarnya tanggung jawab yang ia 

pikul terutama dalam bidang kemanusiaan yang membuahkan 

akhlak peradaban budaya sedunia, sebab moralitas luhur kedokteran 

budaya tersebut akan abadi sepanjang sejarah manusia sebagai 

makhluk sosial. 

Janji publik sepihak yang dibentuk oleh pengobat akan 

mencerminkan nilai keteladanan tokoh panutan, selain itu suara 

Batin Dokter sebagai manusia bio-psiko-sosio-kultural-spiritual 

akan melambangkan ajaran keteladanan serta kebaikan sosial 

budaya dan agama masing-masing. Kumpulan dari janji publik yang 

penuh keteladanan dan kesejawatan tersebut kemudian dirumuskan 

oleh organisasi profesi menjadi norma etika dan disiplin. Perumusan 
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tersebut mengkedepankan nilai-nilai tanggung jawab dan 

profesionalitas kesejawatan dan proporsionalitas  tugas dan jasa 

Dokter dalam rangka keberlangsungan profesi di era global. 

Khusus di Indonesia perumusan norma dan penerapan nyata 

etika kedokteran kepada seorang Pasien atau komunitas masyarakat 

didasarkan ata asas-asas ideologi bangsa dan negara yakni Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Sehingga 

dengan maksud menjamin dan mewujudkan kesungguhan keluhuran 

ilmu kedokteran telah terbentuklah kodifikasi suatu nilai-nilai  

tanggung jawab profesional professi kedokteran  dalam suatu Kode 

Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). 

b. Asas-asas Etika Kedokteran 

Tertera dalam etika kedokteran mengenai tiga asas pokok 

etik kedokteran diantaranya :73 

1. Asas Otonomi 

a. “Hal ini membutuhkan orang-orang yang kompeten, 

dipengaruhi oleh kehendak-kehendak dankeinginannya 

sendiri, dan kemampuan (kompetensi) ini dianggap dimiliki 

oleh seorang remaja maupun orang dewasa, yang memiliki 

pengertian yang adekuat pada tiap-tiap kasus yang 

dipersoalkan dan memiliki kemampuan untuk menanggung 

73 Ibid. hlm. 50. 
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konsekwensi dari keputusan yang secara otonomi atau 

secara mandiri telah diambil. 

b. Melindungi mereka yang lemah, berarti bahwa kita dituntut 

untuk memberikan perlindungan dalam pemeliharaan, 

perwalian, pengasuhan kepada anak-anak, para remaja, dan 

orang dewasa yang berada dalam kondisi yang lemah dan 

tidak mempunyai kemampuan otonomi (mandiri).” 

2. Bersifat dan bersikap amal, berbudi baik 

“Dasar ini tercantum pada etik kedokteran yang 

sebenarnya bernada negatif; Primum Non Nocere (janganlah 

berbuat merugikan/salah). Hendaknya kita bernada positif 

dengan berbuat baik, dan apabila perlu kita mulai dengan 

kegiatan-kegiatan rang merupakan awal kesejahteraan para 

individu dan masyarakat.” 

3. Keadilan 

“Azas ini bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan 

dalam transaksi dan perlakuan antar manusia, umpamanya 

mulai mengusahakan peningkatan keadilan terhadap si individu 

dan masyarakat yang mungkin terjadi risiko dan imbalan yang 

tidak wajar dan bahwa segolongan manusia janganlah 

dikorbankan untuk kepentingan golongan lain.” 

B. Landasan Yuridis 
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Landasan Yuridis merupakan Landasan yang didasari dari 

serangkaian peraturan perundang-undangan berlaku dengan tujuan sebagai 

acuan penulis dalam menjawab rumusan masalah. Adapun landasan yuridis 

yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

Pasal 28H ayat (1) dikatakan bahwa : 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 
 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Pasal 1367 ayat (3) dikatakan bahwa : 

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang 
lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah 
bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh 
pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam 
melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.” 

 
 

3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan 

 Pasal 58 dikatakan bahwa : 

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, 
tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang 
menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam 
pelayanan kesehatan yang diterimanya.” 

 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 

Pasal 46 dikatakan bahwa : 

“Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum atas semua 
kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh 
Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit.” 

 
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 
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Pasal 3  dikatakan bahwa pengaturan praktik kedokteran 

bertujuan untuk : 

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.” 
 

6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Organisasi Rumah Sakit 

Pasal 8 ayat (1) dikatakan bahwa : 

“Unsur Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (1) huruf b merupakan unsur organisasi di bidang 
Pelayanan Medis yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit.” 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran 

Pasal 2 menyebutkan bahwa : 

“Penyusunan Standar Pelayanan Kedokteran bertujuan 
untuk: 

a. Memberikan jaminan kepada Pasien untuk memperoleh 
pelayanan kedokteran yang berdasarkan pada nilai ilmiah 
sesuai dengan kebutuhan medis Pasien; 

b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan 
kedokteran yang diberikan oleh Dokter dan Dokter gigi.” 

 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah 

Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan 

Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa : 

“Pelayanan Medik adalah upaya kesehatan Perorangan 
meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 
yang diberikan kepada Pasien oleh tenaga medis sesuai dengan 
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standard pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya 
dan fasilitas secara optimal.” 
 

9. Kode Etik Kedokteran Indonesia 

Pasal 7 huruf a menyebutkan bahwa : 

“Seorang Dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, 
memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan 
kebebasan teknis dan moral sepenuhnya disertai rasa kasih 
sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat 
manusia.” 

 

C. Landasan Teori 

1. Teori Tanggung jawab hukum 

Pengertian dari landasan teori merupakan kompilasi dari 

berbagai definisi serta sistematika pemikiran yang telah tertata dengan 

baik dan sistematis, terhadap landasan teori ini berfungsi sebagai dasar  

yang memperkuat pelaksanaan suatu penelitian. Dalam penelitian ini 

Teori hukum yang penulis gunakan untuk mendukung hasil penelitian 

penulis adalah Teori Tanggung Jawab Hukum. 

a. Teori Tanggung Jawab Hukum berdasarkan sudut pandang Hans 

Kelsen yang menyatakan bahwa:74 

“sesorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, 

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal 

perbuatan yang bertentangan.” 

74 “Beberapa Teori Hukum Tentang Tanggung Jawab « OS LAW,” diakses pada tanggal 20 Mei, 
2018, https://yuokysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-
jawab. 
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b. Teori Tanggung Jawab menurut Prof. Abdul Kadir Muhammad : 

“Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib 

memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari 

perbuatan, rela mengabdi, dan rela berkorban untuk kepentingan 

pihak lain” 

Selanjutnya tanggung jawab dalam perbuatan melawan 

hukum berdasarkan sudut pandang Prof. Abdulkadir Muhammad, 

dibagi atas beberapa teori, antara lain:75 

“Tanggung jawab sebagai akibat dari perbuatan melanggar 

hukum yang dilakukan secara sengaja (intentional tort liability), 

yang mana tergugat telah  melakukan perbuatan sedemikian rupa 

sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat atau telah 

diketahui bahwa apa yang dilakukan tergugat kemudian akan 

mengakibatkan kerugian. 

Tanggung jawab sebagai akibat dari perbuatan melanggar 

hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), 

tangung jawab ini didasarkan pada konsep kesalahan (concept of 

fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah 

bercampur baur (interminglend). 

2. Teori Perlindungan Hukum 

75 “Tanggung Jawab Hukum - SUDUT HUKUMTM,” Diakses pada tanggal 24 Oktober 2018, 
https://www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html. 
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Penulis mengambil teori perlindungan hukum berdasarkan sudut 

pandang dari Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.,H. Yang mana 

Perlindungan hukum menurut teorinya yaitu  : 

“memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat, agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum.” 

Philipus M. Hadjon berpendapat mengenai perlindungan hukum 

bahwa Perlindungan Hukum merupakan perlindungan terhadap harkat 

juga martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan.76 

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum merupakan arti 

sempit dari maksud kata perlindungan, sehingga dalam hal ini 

perlindungan yang diberikan hanya oleh hukum saja. Perlindungan 

tersebut terkait pula dengan adanya hak serta kewajiban, dalam hal ini 

yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya 

dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum 

manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan 

hukum.77 

76 “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli | Tesis Hukum,” Diakses pada tanggal 11 
Februari, 2019, https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/. 
77 Ibid.  
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Sarana dalam implementasi atas suatu perlindungan terbagi atas 

2 macam, diantaranya :78 

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

 Sara perlindungan hukum jenis ini merupakan sarana yang 

memberikan kesempatan bagi subyek hukum guna mengajukan 

keberatan maupun pendapat darinya sebelum suatu keputusan 

pemerintah bersifat final maupun definitif. Tujuan utama sarana 

perlindunagn hukum preventif ini yaitu mencegah munculnya 

perselisihan atau sengketa. 

2) Sarana Perlindungan Hukum  Represif 

Perlindungan hukum jenis ini memiliki tujuan dalam upaya 

menyelesaikan sengketa yang timbul, dalam bentuk penanganan 

perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum serta 

Peradilan Administrasi di Indonesia sehingga tergolong dalam 

perlindungan hukum represif. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah didasarkan dari konsep mengenai pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sebab menurut 

sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. 

78 Ibid.  
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