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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Landasan Konseptual 

2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan 

bahwa tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung 

segala sesuatu yang boleh dipersalahkan, dituntut dan diperkarakan. 

Sedangkan dalam kamus hukum, suatu tanggung jawab merupakan 

keharusan melaksanakan apa yang sudah diwajibkan kepada 

seseorang.  

Terdapat 2 jenis dasar pertanggungjawaban apabila dilihat 

dalam ranah hukum perdata, yakni kesalahan dan risiko. Sehingga 

pada umumnya, dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar 

kesalahan (lilability based on fault) serta pertanggungjawaban tanpa 

kesalahan (lilability without fault) atau biasa disebut tanggung jawab 

risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan berarti bahwa  

seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan 

yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan, tanggung 

jawab risiko mengandung arti bahwa produsen tergugat yang 

bertanggungjawab atas risiko usaha nya sendiri dan tidak diwajibkan 

pada konsumen penggugat.
4
 

Menurut hukum pidana, terkandung asas kesalahan dalam 

pertanggungjawaban pidana, bahwa asas kesalahan yang didasarkan 

pada nilai keadilan harus setara dengan asas legalitas yang 

didasarkan pada nilai kepastian. Namun tidak menutup kemungkinan 

adanya suatu pertanggungjawaban pengganti dan 

pertanggungjawaban ketat. Contohnya seperti kesesatan (error) baik 

kesesatan mengenai keadaannya (error facti) ataupun kesesatan 

mengenai hukumnya merupakan salah satu alasan dapat dimaafkan 

sehingga pelaku tidak perlu dipidana kecuali kesesatan tersebut 

                                                           
4
 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 

2010, hlm 49. 
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semestinya dipersalahkan kepadanya.
5
 Sehingga dapat dijelaskan 

pertanggungjawaban pidana sebagai suatu metode penentuan apakah 

sorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas 

suatu tindakan pidana tertentu atau tidak.  Pelaku harus memenuhi 

unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang menjadi suatu 

syarat agar pelaku tersebut dapat dipidana.  

Pertanggungjawaban pidana berarti setiap orang yang 

melakukan suatu tindakan pidana ataupun melawan hukum yang 

berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, wajib 

mempertanggungjawabkan hal tersebut berdasarkan kesalahannya. 

Jadi dapat dikatakan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana 

maka ia akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut apabila 

terbukti mempunyai kesalahan, yang dapat dilihat dari segi 

masyarakat, menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan 

yang telah dilakukan orang tersebut.
6
 

Pertanggungjawaban pidana disertai dengan pemidanaan, yang 

memiliki tujuan pencegahan terhadap tindakan pidana lainnya 

dengan menegakkan norma hukum demi mendatangkan rasa damai 

dalam masyarakat dan memulihkan keseimbangan serta 

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 

sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada 

terpidana. Ada hal yang harus diperhatikan dalam 

pertanggungjawaban pidana bahwa hukum pidana digunakan untuk 

mewujudkan kesejahteran masyarakat yang adil dan makmur baik 

secara materill ataupun spiritual. Hukum pidana digunakan untuk 

mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.
7
  

Suatu perbuatan harus mengandung unsur kesalahan agar dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana. Ada 2 jenis kesalahan, yakni 

kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). 

                                                           
5
 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23. 
6
 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, hlm. 41 

7
 Barda Nawawi Arief, Op Cit. hlm. 23. 
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a. Kesengajaan (opzet)  

Terdapat 3 jenis kesengajaan sesuai dengan teori hukum 

pidana Indonesia, antara lain:
8
 

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan  

Bahwa pelaku dengan kesengajaan yang memiliki tujuan 

ini dapat diminta pertanggungjawaban hukum dan dapat 

dengan mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Dan apabila 

terdapat unsur tindak pidana dalam kesengajaan seperti ini, 

maka si pelaku semestinya mendapatkan hukuman atau sanksi 

pidana. Karena, pelaku pada dasarnya sudah memiliki suatu 

tujuan atau akibat yang ingin dicapai yang menjadi alasan 

harus diadakannya ancaman hukuman.  

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian  

Maksud dari jenis kesengajaan ini adalah pelaku tidak 

bertujuan untuk mencapai suatu akibat yang akan menjadi 

dasar delik namun pelaku mengetahui benar bahwa tindakan 

yang dilakukan akan diikuti oleh akibat tersebut.  

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan  

Suatu bayangan mengenai akibat yang mungkin timbul 

tidak disertai ketika melakukan suatu tindakan pidana, 

melainkan hanya kemungkinan belaka akan akibat tersebut.  

b. Kelalaian (culpa)  

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, 

namun kesalahan culpa dianggap lebih ringan, oleh karena itu 

dalam delik culpa, diadakan pengurangan pidana. Terdapat 2 jenis 

delik lalai, yaitu delik lalai yang menimbulkan akibat dan tidak 

menimbulkan akibat. Namun dalam hal ini, yang akan diancam 

pidana adalah perbuatan ketidakhati-hatian atau kekeliruan itu 

sendiri.  

                                                           
8
 Hariati Kalia. Pembuktian tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama 

menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka. 

Https://media.neliti.com/media/publications/144796-id-pembuktian-tindak-pidana-dengan-

terang-t.pdf . Diunduh tanggal 20 September 2019. 
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Syarat-syarat yang harus ada dalam delik kelalaian, antata 

lain : 

1) Praduga tidak dilakukan sebagaimana diwajibkan oleh 

hukum, dalam hal ini seperti terdakwa yang mempunyai 

pemikiran bahwa perbuatan yang dilakukan tidak akan 

menimbulkan akibat tertentu, padahal pandangan tersebut 

adalah tidak benar. Sehingga, kekeliruan ada pada suatu 

salah pandang yang harus disingkirikan.  

2) Unsur kehati-hatian tidak diadakan sebagaimana diwajibkan 

dalam hukum.  

2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan 

a) Definisi Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan merupakan hak yang dimiliki 

setiap orang dan dijamin Undang Undang Dasar 1945 untuk 

melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik 

perseorangan, maupun kelompok ataupun masyarakat.
9
 

Definisi Pelayanan kesehatan yang terdapat dalam Undang- 

Undang Kesehatan tentang kesehatan ialah “Setiap upaya 

yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama 

dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok 

ataupun masyarakat.”  

Pengaturan terhadap pelayanan kesehatan juga diatur 

secara umum dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi bahwa 

“Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara 

bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan 

nondiskriminatif.” Sehingga, setiap orang selaku pasien 

berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

                                                           
9
 Veronika komalawati. Pelayanan Kesehatan. Portal Garuda, vol.9, 2009, hlm. 8 
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bermutu, profesional, aman tanpa diskriminatif dari pihak 

manapun.  

b) Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan sekarang ini dapat diselenggarakan 

baik oleh pihak pemerintah ataupun pihak swasta. Terdapat 

tiga lingkup dalam pelayanan kesehatan, antara lain sebagai 

berikut :
10

 

1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Primary Health 

Care)  

Pada tingkat pertama ini dilaksanakan pada 

masyarakat dengan masalah kesehatan yang ringan atau 

masyarakat sehat namun ingin mendapatkan peningkatan 

kesehatan agar dapat lebih optimal, maka sifat pelayanan 

kesehatan tingkat ini adalah pelayanan kesehatan dasar.  

Contoh tempat yang dapat melakukan 

pelayanan kesehatan tingkat pertama ini adalah seperti 

puskesmas atau balai kesehatan masyarakat. 

2) Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua (Secondary Health 

Care)  

Bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan 

intensif di rumah sakit atau bahkan rawat inap tergolong 

ddalam pelayanan kesehatan tingkat ke dua ini. Namun 

jenis ini tidak dilaksanakan di pelayanan kesehatan utama, 

melainkan dilaksanakan di rumah sakit yang tersedia tenaga 

spesialis atau sejenisnya. 

3) Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga (Tertiary Health 

Service)  

Pelayanan tingkat ini dikhususkan kepada pasien yang 

benar-benar membutuhkan perawatan intensif karena dalam 

                                                           
10

 Alfi Hanifah. Sistem Pelayanan Kesehatan. 

https://www.academia.edu/8667159/SISTEM_PELAYANAN_KESEHATAN_Sistem?auto=do

wnload.Di unduh 20 September 2019. 
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pelayanan tingkat ini terdapat ahli medis sub-spesialis yang 

menjadi rujukan utama, contohnya seperti Rumah Sakit 

Tipe A dan B.  

2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Dokter dan Pasien 

a) Definisi, hak dan kewajiban Dokter 

Dokter adalah seorang ahli medis yang dapat 

memberikan pengobatan kepada pasien serta memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan tugasnya 

memiliki hak yang harus dipenuhi sebagaimana dinyatakan 

dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran, “haknya antara lain: 

1) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan 

tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur 

operasional 

2) memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan 

standar prosedur operasional;  

3) memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien 

atau keluarganya;  

4) menerima imbalan jasa.” 

Dalam melaksanakan praktek nya, sesuai Pasal 51 

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, “dokter atau dokter gigi memiliki kewajiban 

sebagai berikut: 

1) memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi 

dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis 

pasien;  

2) merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang 

mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, 

apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau 

pengobatan; 
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3) merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang 

pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;  

4) melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, 

kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan 

mampu melakukannya;  

5) menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan 

ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.” 

b) Definisi, hak dan kewajiban Pasien 

Pasien adalah orang yang menerima perawatan 

pengobatan ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau ahli medis di 

suatu rumah sakit. Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 

tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, “pasien mempunyai 

kewajiban antara lain: 

1) memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang 

masalah kesehatannya;  

2) mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; 

3) mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan 

kesehatan; 

4) memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.” 

Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran, juga menyatakan bahwa, “setiap 

pasien mempunyai hak :  

1) mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan 

medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);  

2) meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;  

3) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;  

4) menolak tindakan medis; dan  

5) mendapatkan isi rekam medis.” 

2.1.4. Tinjauan Umum Tentang Medical Malpraktek 

a) Pengertian Medical Malpraktek 

Secara umum malpraktek ini berarti suatu tindakan atau 

pelaksanaan yang salah. Dalam profesi kesehatan, malpraktek 
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ini dapat diartikan sebagai kelalaian seorang ahli medis atau 

dokter dalam mengobati atau merawat pasien yang dapat 

mengakibatkan suatu kerugian bagi pasien tersebut. 

Malpraktek medis dengan resiko medis merupakan dua 

hal yang sama sekali berbeda. Resiko medis merupakan 

kecelakaan medis yang terjadi setelah dokter berusaha 

semaksimal mungkin merawat atau mengobati pasien sesuai 

dengan standar dan prosedur yang ada namun hal tersebut 

tidak dapat dihindari. Medical malpraktek bisa saja terjadi 

dengan unsur kelalaian, namun dapat juga terjadi dengan unsur 

kesengajaan, yakni sebagai berikut: 
11

 

1) Dengan sengaja, yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. Misalnya dengan memberi suatu surat 

keterangan medis yang tidak benar, melakukan euthanasia, 

dan lain sebagainya.  

2) Tidak dengan sengaja, hal ini didasarkan atas suatu 

kelalaian seperti menelantarkan perawatan atau pengobatan 

terhadap pasien karena lupa sehingga merugikan pasien 

dimana penyakit pasien bertambah berat atau bahkan 

meninggal dunia. 

Perbedaan yang lebih jelas dapat diketahui dari motif 

tindakan bahwa pada malpraktek secara sengaja perbuatan 

dilakukan dengan sadar dan memang sudah mengarah pada 

akibat yang memang ingin ditimbulkan ataupun tidak peduli 

terhadap akibat yang akan terjadi, dalam hal ini ia mengetahui 

ataupun seharusnya mengetahui bahwa perbuatan nya itu 

bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan, pada 

kelalaian, tidak ada motif apapun untuk menimbulkan akibat 

yang terjadi. Unsur ketidaksengajaan lah yang menjadi 

                                                           
11

 Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., Malpraktik Medis (Makassar : Pustaka Pena Press, 2015), 
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penyebab terjadinya akibat yang sebenarnya di luar kehendak 

dari ahli medis atau dokter.
12

  

b) Ruang Lingkup Medical Malpraktek 

Ruang lingkup dari medical malpraktek sendiri meliputi 

2 hal yakni malpraktek etik dan malpraktek yuridis, sebagai 

berikut: 

1. Malpraktek Etik 

Maksud dari malpraktek etik adalah ahli medis atau 

tenaga kesehatan yang melanggar kode etik nya sebagai ahli 

medis yang professional. Ada 2 jenis malpraktek etik, yakni 

etik jabatan (medical ethics) dan etik asuhan (ethics of the 

medical care). Etik jabatan menyangkut permasalahan 

antara dokter dengan sejawatnya, dokter dengan 

pembantunya dan dokter dengan masyarakat sekalian. 

Sedangkan etik asuhan berkaitan dengan tanggungjawab 

dokter dalam melakukan tindakan teradap pasiennya.  

2. Malpraktek Yuridis 

Jenis malpraktek ini dapat dibedakan menjadi tiga 

bentuk menurut Soedjatmiko, antara lain:
13

 

a. Malpraktek Perdata 

Suatu hal dapat dikategorikan sebagai malpraktek 

perdata apabila terdapat suatu wanprestasi atau dalam hal 

ini ahli medis tidak memenuhi isi dari perjanjian 

sebagaimana mestinya, atau terjadinya perbuatan 

melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi 

pasien. Dalam hukum perdata, pelanggaran profesi 

kedokteran bersumber pada dua dasar hukum yakni pasal 

1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk 

selanjutnya ditulis dengan KUHPerdata) mengenai 

wanprestasi yang mana isi dari perjanjian yang menjadi 

                                                           
12

 J. Guwandi, dalam Ari Yunano dan Helmi, 1994, hlm.38 
13

 Adhy Vivaldhy, “Malpraktek Medis” https://www.academia.edu/16683962/Malpraktek_Medis. 

Di unduh tanggal 20 September 2019 
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kewajiban dari dokter tidak dilaksanakan dengan baik 

dan pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan 

Melawan Hukum.  

Bentuk pelanggaran dalam wanprestasi sebagai berikut: 

(a)  Prestasi yang diperjanjikan tidak diberikan sama 

sekali. 

(b)  Prestasi diberikan tidak sesuai dengan kualitas 

ataupun kuantitas yang diperjanjikan. 

(c)  Prestasi diberikan dengan jangka waktu yang sudah 

lewat dari yang diperjanjikan. 

(d)  Prestasi diberikan lain daripada yang telah 

diperjanjikan.  

Mengenai Perbuatan melawan hukum disini 

berarti ahli medis atau dokter melakukan suatu 

perbuatan ataupun tindakan yang bertentangan dengan 

aturan yang berlaku yang menyebabkan kerugian bagi 

pasien. Jadi ada suatu hubungan kausal antara tindakan 

yang dilakukan dokter dengan kerugian yang dialami 

pasien. 

b. Malpraktek Pidana 

Hal ini terjadi apabila pasien yang ditangani oleh 

dokter atau ahli medis meninggal dunia atau mengalami 

cacat akibat ketidakhati-hatian ahli medis tersebut.  

c. Malpraktek administratif 

Maksud dari malpraktek jenis administratif adalah 

ketika seorang ahli medis melakukan pelanggaran 

terhadap hukum administrasi, contohnya seperti 

menjalankan praktek tanpa izin atau lisensi, ataupun 

melakukan praktek dengan izin atau lisensi yang telah 

kadaluarsa serta melaksanakan praktek namun tidak 

membuat catatan medik terhadap praktek tersebut. 
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2.1.5. Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Proses penyelesaian sengketa yang dikenal sejak lama adalah 

melalui proses litigasi di pengadilan. Namun proses litigasi ini 

cenderung tidak responsif, karena sifatnya yang win-lose. Seiring 

perkembangan zaman, muncul alternatif penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan, yang bersifat tertutup untuk umum dan rahasia para pihak 

juga terjaga, prosesnya juga cenderung lebih efisien dan cepat. 

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dinamakan dengan APS.
14

 

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

mendefinisikan APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa melalui 

prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar 

pengadilan dengan cara konsultassi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau 

arbitrase.  

Beberapa cara yang dapat dipilih dalam menyelesaikan 

sengketa di luar pengadilan, diantaranya adalah :  

1) Konsultasi  

Mengacu pada Black’s law dictionary, yang dimaksud 

dengan konsultasi adalah “act of consulting or conferring e.g 

patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on 

some subject”.
15

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konsultasi 

adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu, 

yakni pihak konsultan dengan klien nya, dimana pihak konsultan 

akan memberikan suatu pendapat ataupun merumuskan apa saja 

bentuk penyelesaian sengketa yang di inginkan kepada klien 

terkait hal tertentu yang dikonsultasikan untuk memenuhi 

kebutuhan atau keperluan kliennya. Sehingga dalam hal ini, klien 

mempunyai kebebasan untuk memutuskan apakah akan mengikuti 

                                                           
14

 Dr. Frans Hendra Winarta, S.H.,M.H., Hukum Penyelesaian Sengketa , Jakarta : Sinar Grafika , 

Jakarta, 2012, hlm. 9. 
15

 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis (Hukum Arbitrase), Jakarta: Raja       

Grafindo Persada, 2001, hal 28-29. 
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atau tidak pendapat dari konsultan. Tidak terdapat suatu 

keterikatan yang wajib untuk dilaksanakan. 

2) Negosiasi  

Dalam Black’s Law Dictionary, negosiasi didefinisikan 

sebagai “A consensual bargaining process in which the parties 

attempt to reach agreement on a disuted or pottentially disupted 

mater. Negotiation also involves complete autonomy for the 

parties involved, without the intervention of third parties.”
16

 

 Secara sederhana, negosiasi merupakan upaya tawar 

menawar antar para pihak untuk mencapai kesepakatan dari suatu 

masalah yang sedang berlangsung.  

Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu:
17

 

a) Untuk mendapatkan suatu hasil yang tidak dapat dilakuan 

sendiri, seperti dalam transaksi jual beli, pihak penjual 

memerlukan pihak pembeli untuk menentukan titik harga yang 

disepakati masing-masing pihak. Dalam hal ini tidak terjadi 

sengketa. 

b) Untuk mendapatkan solusi dari masalah atau sengketa yang 

timbul antar para pihak.  

Menurut Howard Raiffia, yang dikutip oleh Suyud 

Margono, ada beberapa tahapan dalam negosiasi, antara lain:
18

 

a) Tahap persiapan, tahap untuk mempersiapkan apa yang 

dibutuhkan dalam perundingan.  

b) Tahap Tawaran Awal, strategi mengenai hal yang berkaitan 

dengan siapa yang akan menyampaikan tawaran harus 

dipersiapkan. Bilamana pihak pertama menyampaikan tawaran 

dan pihak lainnya tidak siap (ill prepared) , maka 

                                                           
16

 Black’s Law Dictionary, hlm. 1064. 

17
 Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa 

Nonlitigasi di Bidang  Perdagangan.” (Jurnal Dinamika Sosbud 3, No. 1, 2011), hlm.56. 
18 Margono, Suyud,  ADR dan Arbitrase,Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2000), hal.5. 
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kemungkinan akan mempengaruhi persepsi pihak lawan dalam 

melakukan penawaran selanjutnya.  

c) Tahap Pemberian Konsesi, pada tahap ini, harus dilakukan 

suatu kalkuasi yang tepat mengenai tentang agresifitas lawan.  

d) Tahap Akhir, yaitu tahap untuk membuat atau membatalkan 

suatu komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya. 

3) Mediasi 

Mediasi merupakan prosedur penengahan di mana 

seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk melakukan 

komunikasi dengan para pihak, sehingga pandangan berbeda para 

pihak tersebut dapat lebih mudah untuk dipahami dan lebih 

memungkinkan untuk didamaikan, tetapi keputusan utama 

tercapainya suatu perdamaian tetap ada di tangan para pihak 

sendiri.  

4) Konsiliasi 

  Dalam konsiliasi, dilibatkan pihak ketiga sebagai pihak 

yang netral dan tidak memihak, layaknya seperti mediasi. Pihak 

ketiga dalam konsiliasi pada umumnya yang akan mengirimkan 

suatu penawaran penyelesaian sengketa antara para pihak. Namun 

perannya lebih aktif apabila dibandingkan dengan mediator. 

Dimana dalam konsiliasi, biasanya para pihak tidak bertemu secara 

langsung. Konsiliator lah yang akan berperan dalam 

menyampaikan pendapat para pihak , mengarahkan subjek 

pembicaraan, membawa pesan, dan lainnya. 

5) Arbitrase 

 Istilah arbitrase berarti kekuasaan untuk menyelesaikan 

sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 30 tahun 1999, “Arbitrase adalah cara 

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang 

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis 

oleh pihak yang bersengketa.” Dalam hal ini, sikat majelis arbiter 

dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sifat win-lose 
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solution terhadap pihak yang bersengketa dan putusan nya 

mengikat para pihak (final and binding). 

2.1.6. Asas-asas Kesehatan 

Veronica Komalawati menyimpulkan berbagai asas hukum yang 

mendasari sebuah pelayanan kesehatan, yaitu:
19

 

a) Asas Legalitas   

Dalam asas ini dijelaskan bahwa suatu penyelenggaran 

pelayanan terkait kesehatan hanya dapat berjalan apabila 

persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi. Hal ini dijelaskan 

dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

b) Asas Keseimbangan   

Dalam asas ini, kepentingan masyarakat dan individu harus 

dilaksanakan seimbang dalam penyelengaraan pelayanan 

kesehatan antara mental dan fisik, ataupun material dan spiritual. 

Asas ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan hal keadilan, 

yang termasuk alokasi sumber daya dalam pelayanan kesehatan 

didalamnya. 

c) Asas Tepat Waktu   

Asas ini adalah salah satu asas yang krusial, karena dapat 

berakibat langsung terhadap suatu pelayanan kesehatan. 

Contohnya apabila terdapat kelalaian dokter dalam 

menyelamatkan pasiennya pada saat dibutuhkan, akan 

menimbulkan akibat yang fatal. Sehingga asas ini juga dapat 

dikatakan sebagai salah satu asas terpenting. 

d) Asas Itikad Baik   

Asas itikad baik tentunya wajib dimiliki oleh setiap ahli 

medis baik dokter maupun perawat, dimana asas ini akan 

                                                           
19

 Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terepeutik (Persetuajuan 

Dalam Hubungan Dokter dan Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis, PT Citra Aditya bakti, 2002 

Bandung, hal. 126-133 
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menunjukkan sikap dan ketaatan seorang ahli medis terhadap 

standar profesi yang sudah ditetapkan Undang-Undang. 

e) Asas Kejujuran   

Asas ini dapat dikategorikan juga sebagai asas yang penting 

dimana pasien dari awal memilih ahli medis tertentu tentunya 

sudah memberikan kepercayaannya pada ahli medis yang akan 

mengobati ataupun merawatnya. Dengan adanya asas ini, 

pemberian informasi yang jelas kepada pasien wajib dilakukan 

oleh ahli medis sesuai dengan standar profesinya, hal ini sangat 

berpengaruh besar terhadap kesembuhan seorang pasien. 

f) Asas Kehati-hatian   

Dokter yang merupakan tenaga profesional dalam bidang 

kesehatan diharuskan untuk sangat teliti dalam menjalankan 

tugasnya sebagai seorang ahli medis. Karena kekeliruan seorang 

dokter berpengaruh langsung terhadap jiwa pasien dan tidak 

dipungkiri dokter akan dikenakan tuntutan pidana. 

Asas kehati-hatian ini tersirat dalam Pasal 58 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

menjelaskan 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.” 

g) Asas Keterbukaan 

Asas asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban 

merupakan hak memperoleh suatu persamaan kedudukan hukum 

yang harus dihormati. Hal tersebut dapat tercapai apabila adanya 

komunikasi antara dokter dengan pasien secara terbuka, dan 

pasien juga dapat memperoleh penjelasan dan informasi yang 

jelas. 
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2.2. Landasan Yuridis 

2.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Adanya aturan dalam KUHPerdata juga memberikan 

perlindungan bagi pihak dokter ataupun pasien, karena dalam 

kalangan kedokteran menyebutkan hubungan pasien dengan dokter 

sebagai transaksi terapeutik.  

Transaksi terapeutik ini merupakan istilah kedokteran terhadap 

KUHPerdata pasal 1313 yang berbunyi: 

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang 

atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih."  

 

Transaksi terapeutik ini diawali dengan kedatangan pasien yang 

ingin melakukan pengobatan kepada pasien. Transaksi ini terjadi pada 

saat pasien mengikatkan dirinya pada dokter. 

2.2.2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai medical malpraktek, 

apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 

a) Adanya kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain 

sebagaimana diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (untuk selanjutnya ditulis KUHP) 

b) Terdapat kelalaian yang mengakibatkan suatu cacat ataupun 

luka berat pada orang lain (Pasal 360 KUHP) 

c) Karena pekerjaan atau suatu jabatan yang ditindak salah 

sehingga mengakibatkan pihak lain luka berat atau bahkan 

meninggal, sanksi terhadap hal tersebut akan diperberat atau 

ditambah sepertiga. 

Beban pembuktian tidak dibebani terhadap seseorang yang 

dituduhkan akan hal tersebut dalam ranah pidana. Penuntut umum 

yang berkewajiban untuk membuktikan suatu hal tertentu. Dalam 

hal ini, memang sangat sulit bagi pasien maupun penuntut umum 

untuk mendapatkan suatu pembuktian yang sah, karena pada 

dasarnya seluk beluk ilmu kedokteran tidak diketahui oleh 

masyarakat awam. Sehingga, biasanya dibutuhkan keahlian dari 
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saksi ahli profesi kedokteran. Akan tetapi, kesaksian yang 

diberikan tersebut tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan 

putusan, karena hakim juga dapat memanggil saksi ahli yang lain. 

Pada malpraktek medis, unsur pidana harus dipenuhi agar 

pembuktian tersebut dapat dikatakan sah dan sesuai. Apabila 

malpraktek medik tersebut memiliki unsur pidana, maka 

pembuktiannya pun harus sesuai dengan hukum acara pidana yang 

berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk 

selanjutnya ditulis KUHAP) 

Alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktian suatu tindak 

pidana, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk 

dan keterangan terdakwa. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 184 

KUHAP. Dan minimal harus ada 2 alat bukti agar dapat 

meyakinkan hakim bahwa perbuatan tersebut adalah benar 

perbuatan pidana. 

2.2.3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Praktik 

Kedokteran 

Pada dasarnya, seorang ahli medis diwajibkan untuk 

memberikan pelayanan medis kepada setiap pasien yang menjadi 

tanggung jawabnya sesuai dengan standar profesi yang sudah 

ditetapkan.
20

 Ahli medis ataupun dokter juga diwajibkan untuk 

merujuk setiap pasien yang berobat kepadanya untuk mencari 

dokter atau dokter gigi lain dengan kemampuan yang lebih baik, 

apabila ia tidak sanggup untuk melakukan pengobatan atau 

pemeriksaan tertentu. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 51 Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (untuk 

selanjutnya ditulis dengan UU Praktik Kedokteran) mengenai 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dokter. Akan tetapi, pada 

kenyataanya sampai saat ini masih  saja terdapat kasus-kasus 

dugaan medical malpraktek yang dimana pasien tidak menerima 
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hasil akhir dari pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dengan 

mengatakan dokter telah melakukan suatu tindakan malpraktek, 

padahal hal tersebut belum tentu merupakan suatu tindakan medical 

malpraktek, bisa saja hal tersebut tergolong dalam resiko medis. 

Pasal 52 UU Praktik Kedokteran juga menyatakan hak yang 

dimiliki oleh pasien, salah satunya yaitu hak agar pelayanan medis 

nya didapatkan sesuai dengan kebutuhan medis pasien tersebut.  

Orang yang dirugikan kepentingannya atas perbuatan dokter 

ataupun dokter gigi mempunyai hak untuk membuat pengaduan 

tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia. Dan hak yang dimaksud ini tidak menghilangkan hak 

pasien untuk melakukan pelaporan ke pihak yang berwenang 

terhadap ahli medis karena adanya dugaan tindak pidana yang 

dilakukan ataupun gugatan kerugian dalam ranah perdata. Hal ini 

dijelaskan dalam Pasal 66 UU Praktik Kedokteran. 

2.2.4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

Salah satu permasalahan yang memerlukan suatu bentuk 

perlindungan hukum adalah hal pelayanan kesehatan. Selama ini 

perlindungan hukum dalam masalah pelayanan kesehatan, 

khususnya menyangkut pasien belum terjamin. Perlindungan 

hukum terhadap korban malpraktek sampai saat ini masih tengah 

diperbincangkan oleh masyarakat, yang semakin lama semakin 

meningkat. Hal ini terjadi karena selama ini kurang perlindungan 

hukum terhadap pasien.  

Setiap orang yang merasa dirugikan akibat kelalaian atau 

kesalahan tindakan oleh ahli medis mempunyai hak untuk 

menuntut ganti kerugian atas hal tersebut sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan. 
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2.2.5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 

Dokter yang telah memenuhi kriteria dan standar yang 

ditetapkan Undang-Undang dapat melakukan praktik secara mandiri 

ataupun dibawah institusi rumah sakit, hal ini dicantumkan dalam 

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit, bahwa “Tenaga medis yang melakukan praktik 

kedokteran di Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan” Sehingga, hal ini 

bisa menjamin mutu pelayanan yang baik oleh dokter terhadap 

pasien sebagai langkah preventif agar tidak terjadi tindakan medis di 

bawah standar pelayanan yang dapat memicu perbuatan medical 

malpraktek atau kelalaian oleh dokter. 

2.2.6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

Hubungan antara seorang dokter dengan pasien dapat juga 

dikategorikan dalam hubungan produsen-konsumen sebagaimana 

tercantum dalam Penjelasan Bagian 1 Umum Undang-Undang ini, 

bahwa terdapat beberapa Undang-Undang kepentingan 

konsumennya dapat dilindungi, salah satunya yaitu Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan yang telah diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 21

 Dalam 

kaitannya dengan jasa, pasien disini mempunyai kedudukan sebagai 

konsumen akhir dari produk pelayanan kesehatan, yaitu pengguna 

akhir dari suatu produk. Karena, sebagai seorang konsumen jasa 

pelayanan kesehatan, pasien tersebut tidak  mungkin memakai 

bagian dari proses produksi atau produksi lainnya atau yang disebut 

sebagai konsumen antara.
22
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 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran Mandar Maju, Bandung 2001, hlm47. 
22

 Safitri Hariyani, Sengketa Medik, Diadit Media, Jakarta, 2005, hlm 50. 
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2.2.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan 

Kedokteran 

Suatu persetujuan tindakan kedokteran oleh pasien atau 

keluarganya dibutuhkan dokter dalam pelayanan kesehatan 

sebelum dokter melaksanakan tindakan yang diperlukan guna 

keselamatan pasien dimana memuat hak esensial pasien untuk 

menyetujui ataupun tidak terkait tindakan medis yang akan 

dilaksanakan dokter, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 

1 Peraturan Menteri Kesehatan ini.  

2.2.8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam medis 

Adanya peraturan untuk menyimpan keseluruhan berkas dalam 

pelayanan kesehatan antara dokter dengan pasien menjadikan hal ini 

sebagai kewajiban kepada pihak dokter ataupun Rumah Sakit untuk 

melakukannya, dimana rekam medis (medical record) ini berisikan 

dokumen atau catatan serta setiap pelayanan yang dilakukan seperti 

yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam 

medis ini. 

2.2.9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi Penjelasan 

Bab Pendahuluan 

Dugaan medical malpraktek dengan melakukan praktik 

kedokteran dengan tidak kompeten merupakan salah satu 

pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi. Hal ini 

tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan KKI ini. Dan hal tersebut 

jelas dilarang dan dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan 

yang berlaku. Adanya pengaturan mengenai kedisiplinan dokter ini 

bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan 

perlindungan terhadap masyarakat atau pasien yang berobat di suatu 
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praktik kedokteran, serta juga untuk menjaga kehormatan profesi 

dokter atau dokter gigi di Indonesia. 

2.2.10. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran 

Disiplin Dokter dan Dokter Gigi 

Konsil Kedokteran Indonesia juga membuat peraturan secara 

khusus untuk mengatur penanganan kasus dugaan pelanggaran 

displin dokter dan dokter gigi. Hal ini untuk menjamin adanya mutu 

pelayanan yang diberikan oleh dokter ataupun dokter gigi untuk 

melindungi masyarakat dari hal-hal yang dapat merugikan pasien, 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan KKI ini. 

2.3. Landasan Teori 

Teori yang dapat digunakan dalam judul skripsi yang diambil penulis, 

antara lain: 

2.3.1. Teori Hukum Progresif 

Teori Hukum progresif ini tidak lepas dari gagasan Prof. 

Satjipto Rahardjo. Menurut Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali 

pada filosofi dasar, yakni hukum untuk manusia. Dengan berdasarkan 

filosofi itu, manusia lah yang menjadi penentu dan titik orientasi 

hukum. Di mana hukum memiliki tugas untuk melayani manusia, 

tidak sebaliknya. Mutu hukum dinilai dari kemampuannya untuk 

mengabdi pada kesejahteraan manusia. Sehingga hal ini membuat 

hukum progresif menganut ideologi sebagai hukum yang pro-keadilan 

dan pro-rakyat.
23

 

Bagi hukum progresif, peraturan tidak lagi menjadi pusat akan 

suatu proses perubahan, melainkan pada kreativitas pelaku hukum 

untuk melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang 

ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Suatu peraturan 

yang buruk bukan lah penghalang untuk mendapatkan keadilan bagi 
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Juni 2002 
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hukum progresif, karena dalam hal ini, pelaku hukum dapat 

melakukan interpretasi baru terhadap peraturan. Karena titik orientasi 

dalam hukum progresif adalah kepentingan manusia, maka ia harus 

peka pada persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia, 

baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. 

Seperti yang sudah dikatakan bahwa hukum progresif 

mengutamakan tujuan dan konteks dibanding dengan aturan semata, 

tentunya soal diskresi menjadi urgen dalam penyelenggaran 

hukumnya. Dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa 

“Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi 

persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang 

memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, 

dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.” 

Sangat jelas bahwa diskresi bagi penyelenggara hukum 

merupakan faktor hukum yang secara bertanggung jawab dijalankan 

dengan memperhatikan moral daripada peraturan semata. Karena pada 

dasarnya, adanya diskresi dikarenakan adanya sarana hukum yang 

kurang efektif dan sangat terbatas dalam pencapaian tujuan hukum 

atau sosial.
24

 

2.3.2. Teori Perlindungan Hukum oleh Phillipus M. Hadjon 

Perlindungan Hukum merupakan suatu hak asasi manusia yang 

diberikan perlindungan secara harkat dan markabat serta mendapatkan 

pengakuan akan hak tersebut yang dimiliki oleh setiap masyarakat 

sesuai ketentuan hukum.
25

 

Menurut Philipus M. Hadjon, ada 2 sarana perlindungan hukum, 

antara lain: 

                                                           
24

 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983. 
25

 Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia,  Bina Ilmu, Surabaya, 1987 

hlm. 25 
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a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif  

Dalam sarana ini, kesempatan diberikan kepada subyek 

hukum agar keberatan dapat diajukan sebelum suatu keputusan 

pemerintah berbentuk definitif. Hal ini bertujuan untuk 

mencegah timbulnya sengketa. Perlindungan preventif ini 

berdampak besar bagi tindak pemerintahan yang dilakukan 

berdasarkan kebebasan bertindak. Sehingga, pemerintah dalam 

bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan diskresi 

tersebut dapat lebih berhati-hati. Pengaturan khusus terkait 

perlindungan hukum preventif belum ada di Indonesia sampai 

saat ini. 

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif  

Sarana ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. Kategori perlindungan hukum ini meliputi 

perlindungan hukum oleh Pengadilan Administrasi ataupun 

Pengadilan Umum. 

Konsep mengenai perlindungan hak asasi manusia dan 

pengakuan diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban 

pemerintah dan masyarakat. 

Selanjutnya prinsip negara hukum juga menjadi prinsip dasar 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang berkaitan 

dengan tujuan dari negara hukum sendiri yaitu melindungi segenap 

hak asasi manusia yang dimiliki oleh seluruh masyarakat.
26
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 Ibid, hlm. 30 
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