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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia 

sehari-hari. Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

tertanggal 10  November 1948 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf 

kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan 

keluarganya. Sehat tidak hanya sekadar bebas dari penyakit, tetapi adalah kondisi 

sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara ekonomis. 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948  menyebutkan bahwa 

kesehatan adalah sebagai “suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan 

bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan” 

Peneliti juga memberikan beberapa pengertian kesehatan menurut para ahli :
1
 

1. Menurut Perkins (1938),  Sehat adalah keadaan yang seimbang dan dinamis 

antara bentuk dan fungsi tubuh dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.  

2. Menurut White (1977), Sehat adalah keadaan dimana seseorang pada waktu 

diperiksa tidak mempunyai keluhan apapun ataupun tidak terdapat tanda-tanda 

suatu penyakit dan kelainan. 

3. Menurut Paune (1983), Sehat adalah fungsi efektif dari sumber-sumber 

perawatan diri (self care resources) yang menjamin tindakan untuk perawatan 

diri (self care action) merupakan pengetahuan ketrampilan dan sikap. Self care 

action merupakan perilaku yang sesuai dengan tujuan diperlukan untuk 

                                                           
1
 Pengertian Sehat Menurut Para Ahli, http://stradasilfarion.blogspot.com/2013/09/pengertian- sehat- 

menurut-para-ahli.html,diunduh tanggal 2 Maret 2013. 
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memperoleh, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi psikososial dan 

spiritual. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pengertian 

kesehatan diartikan sebagai berikut : 

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis.”  

 

Setiap manusia mempunyai hak untuk memperoleh kesehatan yang layak. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 telah menetapkan Universal 

Declaration of Human Rights, yang di dalamnya mengatur hak atas kesehatan. 

Dalam Pasal 25 dinyatakan :
2
 

“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan 

kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, 

pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan…” 

 

Indonesia adalah negara yang cukup besar di dunia dengan populasinya yang 

juga sangat besar. Indonesia sendiri telah mempunyai peraturan untuk melindungi 

warga negaranya yaitu terdapat dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992. 

Latar belakang munculnya Undang-Undang yaitu atas dasar pertimbangan bahwa 

kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan, kesehatan adalah 

investasi, pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah dan 

masyarakat, dan bahwa Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992 sudah tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 

                                                           
2
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Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga tercantum jelas cita-cita bangsa 

Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Untuk 

mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh 

terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan 

merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini yaitu pembangunan kesehatan 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.  

Di dalam prakteknya kesehatan, Dokter dan Pasien selalu berperan secara 

berkesinambungan. Kedua subyek tersebut memiliki masing-masing hak dan 

kewajiban yang sudah diatur dalam undang-undang sebagai berikut :  

Menurut Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hak pasien 

meliputi antara lain :  

“Hak untuk menerima dan menolak sebagian atau seluruh pertolongan (kecuali 

tak sadar, penyakit menular berat, gangguan jiwa berat), Hak atas rahasia 

pribadi (kecuali perintah UU, pengadilan, ijin ybs, kepentngan ybs, 

kepentingan masyarakat), dan Hak untuk menuntut ganti rugi akibat salah atau 

kelalaian dari tenaga medis (kecuali tindakan penyelamatan nyawa atau cegah 

cacat). “ 
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Menurut Undang –Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 

kewajiban pasien meliputi antara lain  :  

“Wajib untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 

kesehatannya, Wajib untuk mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter 

gigi, Wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di saryankes, Wajib untuk 

memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.” 

 

Dalam Undang-Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, hak 

dokter yaitu :  

“Memperoleh perlindungan hukum sepanjang sesuai dengan Standar Profesi 

(SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Memberikan pelayanan medis 

menurut SP dan SOP, Memperoleh informasi yang jujur dan lengkap dari 

pasien atau keluarga pasien, Menerima imbalan jasa.”  

 

Sedangkan kewajiban dokter antara lain :  

“Memberikan pelayanan medis sesuai dengan SP dan SOP, serta kebutuhan 

medis pasien, Merujuk pasien apabila tidak mampu, Menjamin kerahasiaan 

pasien, Pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila yakin 

ada orang lain yg bertugas dan mampu, dan Menambah atau mengikuti 

perkembangan iptek kedokteran.” 

 

Tidak dapat di hindari pula bahwa dalam pelaksanaan kewajiban dari masing-

masing pihak terdapat kesenjangan-kesenjangan yang merugikan kedua belah pihak 

terutama kesenjangan dari pihak Dokter yang dapat merugikan pasien yang biasa 

disebut dengan tindakan malapraktek medis. Sehingga dibentuk juga beberapa 

peraturan perundang-undangan serta ketentuan pendukung lainnya seperti Undang-

Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 

nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Standar Pendidikan Profesi 

Kedokteran Indonesia, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan lain-lain.  
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Malapraktek adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah, tidak tepat, 

menyalahi Undang-Undang, kode etik. Malapraktek adalah pengobatan suatu 

penyakit atau perlukaan yang salah karena ketidaktahuan, kesembronoan atau 

kesengajaan kriminal. Sedangkan pengertian malapraktek medis adalah kelalaian 

seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dari ilmu pengetahuan 

yang lazim yang dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka 

menurut ukuran dilingkungan yang sama.
3

 Dari pengertian malapraktek medis 

tersebut sudah jelas tindakan tersebut telah menyalahi kewajiban dari seorang 

profesi dokter dan membawa malapetaka bagi pasien serta telah melanggar hak 

seorang pasien untuk hidup sehat.  

Berdasarkan sumber data dari Majelis Kehormatan disiplin Kedokteran 

Indonesia (MKDKI) Pusat Jakarta, Jumlah pengaduan kasus malapraktek yang 

masuk ke MKDKI dari tahun 2006 – 2012 sebanyak 183 pengaduan.
4

 Kasus 

malapraktek yang sangat mendapatkan perhatian dari masyarakat yaitu kasus Dr. 

Dewa Ayu Sasiary Prawani dan rekannya yang melakukan malapraktek medis telah 

mendapatkan putusan Mahkamah Agung pada tahun 2012 yang mana karena 

keaalpaannya menyebabkan kematian dari pasien bernama Siska Makatey. 

Dikatakan melakukan malapraktek medis dikarenakan dalam melaksanakan operasi 

CITO SECSIO SESARIA terhadap korban Siska Makatey, Dr. Dewa Ayu Sasiary 

                                                           
3
 Tinjauan Yuridis Malapraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia, http://eprints.uns.ac.id/2230/   

   1/207721811201102511.pdf, diunduh tanggal 10 Juni 2014. 
4
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Prawani  dan rekannya lalai dalam menangani korban pada saat masih hidup dan saat 

pelaksanaan operasi sehingga terhadap diri korban terjadi emboli udara yang masuk 

kedalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk kedalam paru-paru 

sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan 

fungsi jantung. Selain itu, juga terdapat beberapa kasus yang sudah mendapatkan 

putusan yang inkracht dari Mahkamah Agung. Salah satunya yaitu kasus Dr. Taufik 

Wahyudi Mahady, Sp.OG yang dalam pelaksanaan operasi CITO SECSIO SESARIA 

terhadap pasien Rita Yanti meninggalkan kain kasa didalam rongga perut pasien 

sehingga luka jahitan operasi pada pasien tidak sembuh-sembuh dan semakin parah 

hingga infeksi parah selama berbulan-bulan. Dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG 

melakukan pemeriksaan ulang melalui Ultrasonography (USG) telah menemukan 

ada benda asing didalam perut pasien, namun tidak diungkapkan kepada pasien 

mengenai hal tersebut. Dari dua kasus yang terjadi pada pasien telah mengakibatkan 

kerugian yang fatal bagi pasien. 

Dapat dilihat bahwa Indonesia sudah memiliki banyak peraturan perundang-

undang dan juga peraturan pendukung lainnya yang mengatur tentang kesehatan dan 

dokter serta perlindungan terhadap pasien, tetapi masih terdapat banyak pengaduan 

kasus malapraktek medis di Indonesia. Oleh sebab itu, Peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul sebagai berikut :  

“Pertanggung Jawaban Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Malapraktek 

Medis Terhadap Pasien”. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami 

malapraktek medis di Indonesia ? 

2. Bagaimana pertanggung jawaban dokter yang melakukan malapraktek medis 

terhadap pasien di Indonesia ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami 

malapraktek di Indonesia. 

b. Untuk menguraikan pertanggung jawaban dokter terhadap pasien yang 

mengalami malapraktek medis di Indonesia. 

2.  Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Agar dapat memberikan wawasan tentang perlindungan hukum kepada 

masyarakat mengenai hak-hak dan kepentingan pasien di Indonesia. 

b. Agar dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pikiran kepada 

pembaca mengenai penerapan pertanggung jawaban dokter terhadap pasien 

yang mengalami malapraktek medis di Indonesia. 
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D. Sistematika Penelitian 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, Peneliti membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat dari penelitian mengenai pertanggungjawaban dokter yang 

telah melakukan malapraktek terhadap pasien yang ditinjau dari Undang-Undang 

nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, Peneliti akan mengadopsi teori-teori untuk menjawab rumusan 

masalah yang dipaparkan di dalam bab I, yang dimana kajiannya berupa kajian 

teoritis dan kajian konseptual. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang 

dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku 

untuk diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Kemudian Peneliti 

melakukan pengkajian dengan menggunakan data skunder yang diperoleh dari 

Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kode Etik 

Kedokteran Indonesia (KODEKI). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berupa data primer, data sekunder dan data tersier yang akan menjelaskan 

dan menguraikan tentang rumusan masalah.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab ini, Peneliti menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yang lebih rinci dan jelas berdasarkan data primer, data sekunder, dan data tersier 
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yang diperoleh oleh Peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam 

Bab I. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Dalam Bab ini, Peneliti memberikan kesimpulan, keterbatasan serta rekomendasi 

atas hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di Bab IV. 
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