
 

10 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teoritis 

1. Teori Equality Before The Law 

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. 

Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia 

itu suatu negara hukum (rechstsaat) dibuktikan dari Ketentuan dalam 

Pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. 

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di 

depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law 

adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Dalam Amandemen 

Undang-undang Dasar 1945, Teori equality before the law termasuk dalam 

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : 

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya.” 

 

Secara internasional, asas persamaan di depan hukum dijamin oleh Pasal 7 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human 

Rights, 1948) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan 

Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966).
5
 

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya 

suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu 

pengecualian. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa 

                                                 
5
 Yasir Arafat. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya, Permata 

Press. hal 26.   
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kolonial lewat Burgelijke Wetboek (KUHPerdata) dan Wetboek van 

Koophandel voor Indonesie (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 

1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya 

diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi 

hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial. Menurut asas ini, 

negara wajib melindungi setiap warga negara dari segala bentuk diskriminasi, 

baik dalam soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, sikap politik, 

kebangsaan, kepemilikan, maupun kelahiran. 

 

2. Asas Keadilan 

Pengertian asas atau nilai keadilan atau keadilan sosial banyak 

dicantumkan dalam peraturan Undang-Undang Indonesia, seperti : 

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 

mengemukakan: 

”Asas Keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus 

menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban.” 

 

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 

mengemukakan: 

”Asas keadilan berarti penyelenggaraan kesehatan harus dapat 

memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan 

masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.” 

 

Kemudian Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 

menjelaskan : 

“Nilai Keadilan adalah bahwa penyelanggaraan Rumah Sakit mampu 

memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan 

biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu.” 

Rina Dewi, Pertanggung Jawaban Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Malapraktek Medis Terhadap Pasien, 2014 
UIB Repository©2014 



12 

 

 

 

Teori-teori keadilan menurut Aristoteles yaitu sebagai berikut :
6
 

a.   Keadilan Komutatif (Comutative Justice) 

Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan 

yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Yang ditekankan 

dalam keadilan ini adalah asas persamaan dari setiap orang, tanpa 

membedakan dan melihat tenaga yang telah dikeluarkan, kemampuan atau 

jasa-jasa yang telah disumbangkannya. 

b.   Keadilan Distributif (Distributive Justice) 

Keadilan Distributif yaitu keadilan yang diterima seseorang berdasarkan 

jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya.  Keadilan ini menekankan 

pada studi keseimbangan antara bagian yang di terima seseorang dengan jasa 

yang telah diberikannya. Orang yang mempunyai persamaan dalam ukuran 

yang ditetapkan, maka kedua orang itu harus memperoleh benda yang sama. 

Bila kedua orang itu tidak mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah 

ditetapkan, maka masing-masing orang itu akan memperoleh bagian (benda) 

yang tak sama. Dengan kata lain bila kedua orang itu mempunyai persamaan 

haruslah diperlakukan sama, bila berbeda harus pula diperlakukan beda dalam 

proposi yang sama. Agar pembagian itu merupakan keadilan, maka distribusi 

tersebut harus berwujud suatu perimbangan (propotion). 

c.  Keadilan Kodrat Alam ( Natural Justice ) 

Keadilan alamiah (kodrat alam), yaitu keadilan yang bersumber pada 

hukum alamiah/hukum kodrat (jus Naturale). Menurut para ahli hukum 

                                                 
6
 Asas atau Nilai Keadilan Dalam Undang-Undang Hanya Etalase, http://www.jamsosindonesia 

com/cetak/printout/105, diunduh tanggal 16 Apr 2014. 
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Romawi, hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat 

merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk berakal dan bagaimana 

seharusnya kelakuannya yang patut diantara sesama manusia. 

d.   Keadilan Konvensional 

Keadilan Konvensional yaitu keadilan yang mengikat warga negara, 

karena keadilan itu didekritkan melalui suatu kekuasaan khusus. Keadilan 

Konvensional menekankan pada keputusan/aturan kebiasaan yang harus 

dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan. Jadi suatu 

tindakan yang dilakukan warga negara dianggap adil karena memang 

berdasarkan suatu aturan/keputusan, kebiasaan-kebiasaan yang dianggap 

lazim dalam suatu wilayah kekuasaan tertentu. 

e.  Keadilan Perbaikan (Remedial Justice) 

Keadilan Perbaikan yaitu untuk mengembalikan persamaan dengan 

menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Keadilan ini khusus 

ditujukan terhadap seseorang atau orang lain yang dirugikan atau beruntung 

karena dalam proses pengadilan. 

 

3. Teori Lawrence Friedman 

Efektivitas teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman 

Teori Efektivitas adalah di mana untuk menilai efektivitas undang-undang yang 
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digunakan tiga indikator atau ukuran apakah aturan ini dapat diimplementasikan 

dalam masyarakat secara efektif atau tidak . Tiga indikator adalah :
7
 

a. Substitansi Hukum merupakan hasil aktual yang dikeluarkan oleh sistem 

hukum. Sebagai contoh putusan hakim. Substansi hukum juga berarti bahwa 

produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum 

yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka 

tetapkan. Substansi juga mencakup hukum yang hidup, tidak hanya aturan 

yang ada dalam buku-buku hukum . Idealnya, tatanan hukum nasional 

menyebabkan terciptanya tatanan hukum nasional yang dapat menjamin 

pelaksanaan negara dan hubungan antara warga negara, pemerintah, dan 

masyarakat internasional juga. 

b. Struktur hukum bagian yang bergerak dalam sistem mekanisme atau fasilitas 

yang ada dan mengatur dalam sistem, contoh seperti : Pengadilan Jaksa 

Penuntut Umum. Struktur hukum dilembagakan dalam keberadaaan struktur. 

Legal hukum termasuk lembaga penegak hukum negara seperti Mahkamah, 

jaksa, polisi, advokat dan lembaga penegak hukum yang diatur secara khusus 

oleh hukum seperti komisi dan sebagainya. Kewenangan lembaga penegak 

hukum yang dijamin oleh hukum yang dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh 

lain. Ada pepatah yang menyatakan fiat Justitiaetpereat mundus (meskipun 

dunia runtuh, hukum harus tetap ditetapkan). Hukum tidak bisa tegak bila 

tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. 

                                                 
7
Teori Lawrence Friedman, http://www.law.uchicago.edu/files/file/SSRN-id1524745.pdf, 2010, 

diunduh pada 10 Maret 2014. 
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Seberapa baik undang-undang jika tidak didukung oleh aparat penegak 

hukum, keadilan hanya angan-angan. 

c. Budaya hukum adalah sikap masyarakat atau nilai-nilai, komitmen moral dan 

mendorong kesadaran tentang cara kerja sistem hukum atau faktor 

keseluruhan yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat 

yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. Budaya hukum juga 

didefinisikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum - 

kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan. Budaya hukum adalah suasana 

pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 

digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. 

 

B. Tinjauan Konseptual 

1. Pengertian Malapraktek Medis 

Black’s Law Dictionary mendefinisikan malapraktek sebagai :
8
 

 

“professional misconduct or unreasonable lack of skill” atau “failure of 

one rendering proffesional services to exercise that degree of skill and 

learning commonly applied under all the circumstances in the community 

by the average prudent reputable member of the proffesion with the result 

of injury, loss or damage to the recipient of those services or to those 

entitled to rely upon them”. 

 

Dari segi hukum, dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

malapraktek dapat terjadi karena suatu tindakan yang disengaja (intentional), 

tindakan kelalaian (negligence), ataupun suatu kekurang mahiran atau 

                                                 
8
 Penanganan kasus malapraktek medis,  http://www.hukor.depkes.go.id/?art=20, diunduh pada 20 

Juli 2014. 
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ketidakkompetenan yang tidak beralasan. Menurut Guwandi malapraktek 

adalah : 

a. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh dokter     

atau dokter gigi; 

b. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan 

kewajiban (negligence); 

c. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Berkaitan dengan malapraktek, ketentuan pidana baik berupa tindak 

kesengajaan (professional misconducts) ataupun akibat culpa (kelalaian/ 

kealpaan) sebagai berikut :
9
 

a. Menyebabkan mati atau luka karena kelalaian (Pasal 359 KUHP, Pasal 

360 KUHP, Pasal 361 KUHP);  

b. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), untuk tindakan medis tanpa persetujuan 

dari pasien (informed consent);  

c. Aborsi ( Pasal 341 KUHP, Pasal 342 KUHP, Pasal 346 KUHP, Pasal 347 

KUHP, Pasal 348 KUHP, Pasal 349 KUHP ); 

d. Euthanasia ( Pasal 344 KUHP, Pasal 345 KUHP); 

e. Keterangan palsu (Pasal 267-268 KUHP). 

Malapraktek medis merupakan kelalaian seorang dokter untuk 

mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim 

dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut 

                                                 
9 Guwandi. J, Kelalaian Medik, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Hal. 88 
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ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud dengan kelalaian disini 

adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang 

dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya 

melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak melakukannya 

dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan 

kedokteran dibawah standar pelayanan medis.
10

 

Seorang profesi dokter dapat dikatakan malapraktek jika :
11

 

a. Dokter kurang menguasai iptek kedokteran yang sudah berlaku umum 

dikalangan profesi kedokteran; 

b. Memberikan pelayanan kedokteran dibawah standar profesi; 

c. Melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan dengan tidak 

hati-hati; 

d. Melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum. 

Seorang dokter atau dokter gigi yang menyimpang dari standar profesi dan 

melakukan kesalahan profesi belum tentu melakukan malapraktek medis yang 

dapat dipidana, malapraktek medis yang dipidana membutuhkan pembuktian 

adanya unsur culpa lata atau kalalaian berat dan pula berakibat fatal atau 

serius. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 359 KUHP, pasal 360, pasal 361 

KUHP yang dibutuhkan pembuktian culpa lata dari dokter atau dokter gigi. 

Dengan demikian untuk pembuktian malapraktek secara hukum pidana 

meliputi unsur : 

1) Telah menyimpang dari standar profesi kedokteran; 

                                                 
10

 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Ed.3, EGC,  

    Jakarta 1999, Hal 87. 
11 Ibid, Hal 88. 
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2) Memenuhi unsur culpa lata atau kelalaian berat; dan  

3) Tindakan menimbulkan akibat serius, fatal dan melanggar pasal 359 dam 

pasal 360 KUHP. 

 

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen 

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen 

 
Konsumen merupakan individu atau sekelompok orang yang 

mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. 

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu 

perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta 

kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan 

konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pasal 1 butir 1 

adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam hal ini maka dalam 

segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak 

mendapatkan suatu kepastian hukum.  

Perlindungan bagi konsumen banyak macamnya, seperti perlindungan 

kesehatan dan keselamatan konsumen, hak atas kenyamanan, hak dilayani 

dengan baik oleh produsen maupun pasar, hak untuk mendapatkan barang 

atau jasa yang layak dan lain sebagainya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 berisi tentang asas perlindungan konsumen dimana 

dalam pasal tersebut menyatakan bahwa : 
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“Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, 

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian 

hukum”.  

 

Oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek 

baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlukan dan 

selalu mengacu kepada asas tersebut.  

Selain harus mengacu pada asas, perlindungan konsumen dilaksanakan 

untuk berbagai macam tujuan. Tujuan perlindungan konsumen menurut 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu :  

1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 

2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/atau 

jasa; 

3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut  hak-haknya sebagai konsumen; 

4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi; 

5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan   konsumen. 

Di Indonesia, perlindungan hukum konsumen masih belum begitu 

jelas, karena banyak hal-hal yang membuat konsumen kecewa namun 

hukum tidak berjalan sebagai mestinya. Dalam beberapa hal terutama 

dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu masih 

menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima dan sulit untuk mendapatkan 

pelayanan yang baik dan sesuai dengan hak asasi manusia. Masih banyak 

pihak rumah sakit yang menyulitkan para konsumen dari golongan 

Rina Dewi, Pertanggung Jawaban Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Malapraktek Medis Terhadap Pasien, 2014 
UIB Repository©2014 



20 

 

 

 

menengah ke bawah yang sebenarnya memiliki hak yang sama dalam 

memperoleh kesehatan. Namun, kembali kepada asas perlindungan 

konsumen, mereka seperti mengabaikan asas-asas tersebut sehingga 

merugikan pihak-pihak yang seharusnya diberikan akses pelayanan yang 

baik.
12

 

b. Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan 

 

Pasien berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang 

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 yang dijelaskan 

sebagai berikut : 

ATURAN 

HUKUM 

BUNYI PASAL 

Pasal 56 (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau 

seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan 

kepadanya setelah menerima dan memahami informasi 

mengenai tindakan tersebut secara lengkap. 

(2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak berlaku pada : 

a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat 

menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; 

b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau 

c. Gangguan mental berat. 

 

Pasal 57 (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan 

pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara 

pelayanan kesehatan. 

(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan 

pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

dalam hal : 

a. Perintah undang-undang; 

b. Perintah pengadilan; 

c. Izin yang bersangkutan; 

                                                 
12

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, http://dhiasitsme.wordpress.com/2012/04/18/ 

perlindungan-hukum-bagi-konsumen/, diunduh tanggal 23 April 2014. 
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d. Kepentingan masyarakat; atau 

e. Kepentingan orang tersebut. 

f. Perintah pengadilan; 

g. Izin yang bersangkutan; 

h. Kepentingan masyrakat; atau 

i. Kepentingan orang tersebut. 

 

Pasal 58 (1) 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. 

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan 

tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan 

seseorang dalam keadaan darurat. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

3. Pengertian, Hak dan Kewajiban Pasien 

a. Pengertian Pasien 

Pasien merupakan orang sakit yang dirawat dokter dan tenaga 

kesehatan lainya di tempat praktek atau rumah sakit.
13

 Dalam Undang-

Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 butir 

10 dijelaskan bahwa : 

“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada 

dokter atau dokter gigi.” 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Soerjono Soekanto, Segi-Segi Hukum Hak Dan Kewajiban Pasien (Dalam  Kerangka Hukum 

Kesehatan), (Jakarta : Mandar Maju, 1990), Hal 63.   
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b. Hak-Hak Pasien 

Hak untuk menentukan pasien diri sendiri adalah dasar dari hak-hak 

pasien. Dikenal berbagai hak pasien sebagai berikut : 
14

 

1) Hak untuk pelayanan medis dan perawatan; 

2) Hak atas informasi dan persetujuan; 

3) Hak atas rahasia kedokteran; 

4) Hak memilih dokter dan rumah sakit; 

5) Hak untuk menolak dan menghentikan pengobatan; 

6) Hak untuk tidak terlalu dibatasi kemerdekaannya selama proses 

pengobatan pasien boleh melakukan hal-hal yang lain asal tidak 

membahayakan kesehatannya; 

7) Hak untuk mengadu dan mengajukan gugatan; 

8) Hak atas ganti rugi; 

9) Hak atas bantuan hukum; 

10) Hak untuk mendapatkan nasihat untuk ikut serta dalam eksperimen; 

11) Hak atas perhitungan biaya pengobatan dan perawatan yang wajar dan 

penjelasan perhitungan tersebut. 

Hak-hak pasien juga disebutkan dalam Pasal 4 sampai Pasal 8 dalam 

Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai 

berikut : 
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