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STANDARISASI PELAYANAN KEDOKTERAN SEBAGAI UPAYA

PREVENTIF MALPRAKTNK KEDOKTERAN DALAM PERSPtrKTIF
HUKUM

Alfis Sctyawan

Abstmct

lct No. 36 year 2009 otr Eeatth and Acl No 29 yeat 2004 on Doctoral Pt'aclice were

nat etlough k) regulale about the docloral service stanalar.lizalion The doclorul

aenice stan.lordization as a katiotlol ltlhimun slafidard was |ery ruqltircd The

docloral senice standardizatian hod to be tu lhe legal regulation Jbnn so that it s

linding, hatl a law force, ancl al lhe satne li e berafie a iloclarul malPractice

Drevetltive oclion because doclo\ had the ltgal obligolions to do the proclice bated

.n the doclotul setNice slandardi?alion

Keyworils: Doctoral Senl,icee Slanddrdizalion, Pl ewnlive l/[alPractile

A, Latar Belskrng
Pcrkembangan pelayanan mcdis di lndonesia dari tahun ke tahun lelah

:rengalanri pcrubahan yang sangat pesal yang menuju keatah dimana pelayanan

:redis itu sudah dikategorikan scbagai suatu gaya hiclup Proscs perubahan ini

nerupakan suafu ploscs perubahan yang sangat mendasat dan konscpsional, yang

ncncal-up scluruh aspek dari pe)ayanan medis Lcrsebut' mulai dari aspck pelayanan

.ruu asuhan, aspek pelayanan medis iuga scbagai suatu pendidikan, pengembangan

lan pemanfaa.tan ilmu pengctahuan medis dan teknologi yang bcfiubungan dcngan

i r-la.vanan medis, sc a juga tidak dapat dilupakan akibat hukum yang dapat

| :rrimbulkan apibila terjadi suatu kcsalahan dalam proscs pclayanan meiis'

I ?eruhahan gaya hidup tesebut melahirkan kebutuhan akan jaminan pclayanan medis

l.anglebihberkualius,janinanataspclayananmedishanyaakandapatdiperolchdari

|  : .naga mcdis yang tebih professional Di dalam konrcp prolcsi lcrkai l  cral I lga ni lai

|  .oiral. antara lain adalah:

I Pengetahuan yang lebih mcndalam dan lebih sislemalis.

l. i Kcrcramprlan reknis dan kiat yang dipcrolch melalur Iatihan yang lama dan sargat

I rcl i t i .  dan

| '  Pelayanan'asuhan kepada Sang mcmer'ukan bcrdasarkan i lmu pengetahuan dan

I teteramp,lan reknis ter(ebul dengan herpcdoman kepada filsafat moral )Bng

I dryakini. yaitu el ika profesi.
I
I
I , "
t
I
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Dalam melaksanakan tugas-tugasnya memberikan suatu pelayarz: -::l-
seorang dol et selalu berhubungan dengan orang-orang yang sedang mend::_: .:-re
penyakit tertenlu, scringan apapun pcnyakjt tcrsebut, ietap akan ma:i:-':_L:r
perasaan yang tidak enak yang tentu juga akan mempengaruhi emosi dan ::j : :f
samping itu, obat dapat memberikan kesembuhan kepada seorang pasien. :::: :-:&
juga dapat merugikan scorang pasien. Pemakaian obat yang diberikan seir: -::e
akan memberilan keuntungar rerhadap seorang pasieq namur meski!.t- :,i
diberikan dalarn ukuran/dosis yang tepat, kadang-kadang dari dalam tubuii !: :J,g
terjadipenolakan terhadap obat yang telah diberikan sehingganya dapat mer:i:-;.r
hal-hal yang tidak diingintan oleh pihak manapun khususnya oleh pihal: :i:
Yang paljng utarna dao paljng dituntut dari seorang dokter adalah uruk mejr.:.::jjs
tugas dan pekerjaannya dengan seksama dan seteliti mungkin, sebab apabil! !::.i3{
dokter melakukan kelalajan dalam melaksanakaa tugas dan pekeiaanr\r .--j,bj,
tarulannya adalah keseharair pasicn yang dirawat atau bablan d:::i ::r&
mcmbahayakan nyaq,a dari pasien , bentuk kelalaian dokter itu dikenal dei!. :-. r.t
malpraktek kedoktcran.

Berbicara malpraktck kedokteran tidak terbantahkan bah\r'a dar '_:--:: *l
lahun kasus dugaan malplaktek kedokteran semakin rneningkat, misallll.a
i. Kasus Rembang pada tahun 1980, setelah djsuntjk antibiotic pasjen :::-:!,tn

anaphylaclic syok.
2. Kasus Dr Setianingrum di Pati,rahun 1981.
3. Kasus pasienjantung dan pasien gantung did di RSCM tahun 1982.
4. Kasus Ny. Samsiah, tinggal kain kasa tahun 1982
5. Kasus di Cilacap tahun 1982, serelah disunti antibiotic pasien::.-1-erl

anaphylactic syok.
6. Kasus Dr Nusynran di Pckan Baru, pasien meninggal bcberap; r-- .:rlrl

operasi kehamilan ektopik, tahu[ 1982.
7. Kasus bayi Wong silah obat, tahuD 1983
8. Kasus N)4 Ngatamika\u\ Kurcl, lahun I983.
9. Kasus Dr. Stefanus Lesnusa di Rumah Sakit Bayuarka

meninggaldunia setelah 2 (dua) kalioperasi usus buntu.
i0. Kasus Sil.iAisyah, suDtikan bidan. rahun 1985.
ll. Kasus Adriani, operasi mata, kaki diarnputasi, tahull I986
12. Kasus Cand&, bedah plastic di Manggabesar, tahun 1988.
ll. Kasus Drg. Siska di Circbon, kasus cabur gjgi, rahur 1997.
14. Kasus Tabung Mclcdak di Lampung, tahun 1988
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j liasus 3 (tiga) otang.Dokter Spesialis THT, Dr. TD. Roestam Cs di RS Pusat

Penamina Jakarla.

: Kasus salah obat akiba*an pasicn lulnpuh di Jakana, uhun 2000

Kasus-kasus lain diantaranya ysng sampai diperiksa dan diadilidi Pengadilan.

.::ara lain adalah:

Kasus Pengangkatan Testis tanpa sepcngetahuan nasicn' hanya diketahui olch

3nak-anaknla. Kasus tedadi di sebuah Rr-rmah Sakit di ialarta, tahun 1997'

- Kasus di IJGD Rumah Sakif Dacrah oleh Co. Asislerl Pukul 1700 lahir kaki.

radan. bahu, dagu, kepala tidak berhasil dikeluarkan Selama 30 menit kepala

:idak keluar, placenta diperiksa tcmyata tjdak ada lagi dcnlutnya, disimpulkan

:a1i sudang rncnirlggal. Co Assistcn melahlkan tindakan di luar teori dengan

.ara: I Kaki Co Asistcn ke paha ibu dan ke 2 tangan Co Asisten menari bayi

Tarikan pertama gagal, pada tarikan kedua bturr bcrhasil. K€adaan bayi lahir

apncu. bayi dianggap rncnitlggal dan di l3ruh di kardus untuk discrahkan kepada

leluarga. Co Assisten mencoba memcriksa ulang bayi dan dilakukan resusttast

'anlong paru % jan. Bayi bisa bemafas, bayi di urus di bagian NICtl sampai ke

ixcubator, 2 minggu kemudian bayi pulang. Masalahnya adalah bagaiDana masa

depan bayi kernungkinaD kcrusakan otak dan pasicn melahirkall tcrlalu lama olch

karcna tidak sesuai proseduryang menycbabkan luka padajalan lahir.

i Rekarn medis yang tidak lengkap. Pasien pertama kali datang kc fJokler, tasien

iinyatakan sehat, tidak ada masatah lalu dibcrikan obat golongan Sulfa pcnurun

panas ditahbah vitamin. Pasicn pulang kc rumah, kcadaan tambah beral Kembali

ke Rumah sakit. dincriksa di I6D, diagnosa pasicn mengalami keracunan obal

dengan tanda-tanda scpelti Slnrdrome scteven Johnson dat pasien hanya dirawat

ir ruang ICIJ dan setclah scmbuh tcrjadi luka pa t dl bagian muka paslcn'

Kernudran diperiksa rckam edisnya tc ryata tidak di isi dengal ]cngkap. antam

lain mengchaii

- Tidak dinyatakanriwayat alergi pasien pada obal tcrlentu

- I ldrk dinyalakar r i*ayat pasicn mcnyangkul, r iwayat kclualgan)a r iuayal

perianan penyakit, keadaan sekarangr0l.

Menurul data MKDKI sejak tahun 2006 sudah terdapat 220 laporan atau

-,..:aduan atas dugaan malpraktck daD 40 dianl-ara dokter dinyalakan telah

--::h.rkan 
pelanggamnr0l, sedangkan data Konsil Kcdokteran lndoncsia (KKI)

- --ca lanuafi 2013 jurnlah pengaduan atas adanya dugaan malpraktel tercatat 183

L"l R. SiantBri. Makalah bcrj|idnl \'lolPtuln.k Ddlt'at Pelqztrd, tr'r'i"d' dalan scminar di

: i :munr lulal D!. M Djamil Padang. 200I .

"': ti'la.jntah cot'u cdisi scptcmbci 2013. blm 46
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Kasus. sebanyak 60 kzsus dilal.ukan ojeh dokrer unum, 49 kasus olch iii .. ,:ji.r

-13 kasus oleh doker kandungan, t6 kasus dilakukan oleh dokter spesi::: '-- :n
sisanya J 0 rnacarn kasus-kasusl0l.

Terakhir kasus dr. Dewa A}u, dr. hendy dan dr. Hendry, dimana i:: .: :. ,r:
lcr.chut di l ingkal ka.asi drnjalakan olch Mahkarnah A!un8 lerb_.. :- --.rmelakukan tindakan kelalaian yang berakibat meninggalnya seorans a:! :: !:u
bemama Sisika Makcle. kc 3 (/rga) orang dokter tcrsebur dihukun: :: :-:_
(sepllai) bulan. akan tctapi Purusan petjnjauan Kcmbali(pK) Mahkanr:: .;-_ 

- ;
Dcwa Ayu, dr. lendy dan dr. Hendry dinyatakan bebas latena rij:, j_.:.}f,
nelakulan tindaft pidana.

Untuk Batam sendiri ada beberapa dugaan tcrjadinya kasus ::: _-._::
kedokteran, walaupun belum ada sarupun diantara kasus-kasus tersebur \:-i .:--:,
diperiksa hingga ke persidangan pengadilan, kasus-kasus dimaksud :-:r-: -::adalah:
L Kasus pasicn yang bemama Cut Lic umur 30 uhun, setelah 1klual:: t, :.:_:

melahirkan normal pasicn nengalami pendarahan, setelah diperiksr -.-r-:-a-
didalam perut pasieD masih tcrdapat sisa fJlasenta, bulan Desember l0(r\

2. Kasus pasien yang bcrnama Raya Nainggolar. umur 4g rabun. p;:.:- -:..mcninggal dcngan kondisi kul,t di sekuiur tubuh mclcpuh setelah mcrri -----.
obat yang dircsepkan seorang dokler, bulan Oktobcr 2012.

3. Kasus pasicn yang bcmama lpa),anli umur 26 tahun, bcborapa h:: ..rj
nrclahirkan di klinik pasicn mcngalamj kesakjtan dan barlan kedingir::r, - _-;
dilakukan pemeriksaan diRumah Sakit lemyata nasih banyak ari-ari ri:- .: *_:
yang tcftinggal didalam rahjm pasien, bulall Juli 2013;

Sctnakir tillggiDya tlnlutan tcrhadap dugaan rnalpmktck li.: ,r-:.
ncrupakan bukti makin dngginya lcsadarar hukunl ]rasyarakat. scliaF ::-::_ .
hal-hal yang merLlgikan pasien selanta masa pcngobahn atau pasci f :-:  ._r.
dirrilai riokter telah milakukan nalpraktek kcdokrcran, akan tetapibagi doi::- , . -:
lidak pcnah -melakukan ,nalprahek, tidak ada dokter yang mclnpunvat i. -:,,I
untuk mcncelakai pasien. apabila pasien nrcnsalanri hal_hal yang t idak : -"-.,  -. ,maka blkanlah nalp,?ktek kedokre,"n akan tctapi adalah risiko metl is. : :_-,. :
lcr/pi dan lrcngobalal l  lcrhadap prsien rclah di lakukan sesudr d(ngan slanc-- :- .  .
opcrasional Rumah Sakil icnrpal dimana doktcr melaksanakan praktek t::: -,:
sedangkan mengenai slandar pclayanan kcdokteran atau standar profes: i:t j-l

rr I wtw.dokrerindonesiaonlinc.conr

r60



'.:!ggasaatinilndonesiabelummemilikistandarpelayanankedokteranyangberlaku
-<.cara nasional.--- - 

*r-lU, dari fenomena semakjo tingginya tuntutan dugaan malpraktek

t:doLreran tlrhadap profesi dokter dan tidak adanya standarisasi pelayanan

;;;; ** b.,lrku ,""u'u nasionat telah menciptakan jurang pemisah antara

.joo.t *" p"*", maka penulis lertarik melakukan penelitian' yaitu bagaimana

sraldarisasi pelalanan kedokteran yang dimiliki oleh doktet menuut Undang-

1- 
"a"* 

N" !u Tahun 2009 Tentang Keschatan dan Undang-Undang No 29 lahun

:oor rJnrrng n.ldt f.dokteran dan apakah standarisasi pelayanan kedoktemn daPat

:enjadi opu'ya pr"u"ntilmalpraktik kedokteran dalam perspektif hukun'

B. \letode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif yaitujenjs

:cneiitian yang lebih mcnekaakan kcpada penclitian k€pustakaan' dimalal'atan-bahan

.*n a;e-ukt; akan didapa*an dari undang-undang pcraluran pemerintallan' lircrarur-

,"itr3u*l;un-pu,ura p"ngadilan yang berhr'rbungan dengan hahan penuhsilo' sdarn oan

::r, 1ing diperofeh dari kepustakaan, akan finn disertakan dsta dati hasil penelitian di

;;t y"t* dilalolka! dalam bentuk lawancara' dari penelitian ifli diharapkan

.lr"[[ft",tf o"".,iri"n yang bersifat deskriptif kualitatii Objek penelitian adalah

.-'rnJ;,",i p"Ly-un kedokt"'un, standarisasi pelayanan kedokleran metupakan

,;;; t"n; 
"u1;u 

aitnititi olch dolrter dalam melakukan pclayanan kcdokteran'

.<rru^*on i"n,"ig ,ondar ini diatur Undang-Undang No 29 T"ltu-n 2104 
]eYq

::akiek Kedokreran. Seriap rlata primer dan sekunder yang diperoleh akan 0r\eleKsl

::r selaniutnya dianalisa dengan menggunakan metode kualitadf dengan pcnalaran

:iluktit

c. Hasil Penelitian dan Pemltrhasan

L Strnda sasi Pehyanan Kedoktcran

Tahun 2009 Tentang Kesehelan I)an
Menurut Undlng-Und.ng No 36

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004

T€ntang Praktik Kcdokteran- -ooti, 
auf^t menjalankan profesinya diwajibkan untuk benadarkan kepada

,-."d";;;;; profesi kcdokteran, pelsyanan kedokteran yaog dilakukan doktcr

:rtbolehdibawahstandarpelayananprofcsi'kenapahalinidiwajibkankarena
.r."r r.t"gri .-*i^ Oiasa tidak luput dati keterbatasan-keterbatasan yi"*,Ottllll

-.-rJ ora" umumny4 scperti sii'at lupa' rasa letih' sifat ceroboh dan-,lain

..,-.cainyu, ."m"ntaru dokter dalam memberikarr pclayaran **l'."1"]r 
11-U:i:::]l

.'.1[i'"" r."f"a" hidup dan malinya scorang pasien' terjadinya nlalprak{ek

16r



kcdokleran secara umum dianggap dokter melakukan praklek kedoi::_:i : _,. iil
sEndar atau ddak sesuai standar. Kewajiban melaksanakan pmkek !a:-: --r.
relah ditctapkan dalam llndang-lJndang No. 36 Tahun 2009 Tenlang ],e.:-,-- -:r
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Prahik Kedoktcran. Pasal :- . ----

Undang No. J6 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengatur:
(l) fehogo kesehdtan sehagain ana dinalcsud dalam Pasol 23 hani

kelehluan krde elik, slandar proJbsi, hak pengg)naon pelol:anat) :, ..--.
slandar pelo,t)anan datl :randar prosedur operasional-

()) Kete tuan kode ctik dan standar profesi sebagainana dintoksud dal;- : -.
diatur oleh aryanisosi proferi.

(3\ Kelentuan nengenai hak pcnggunaan pela.tonan kesehatan standat :. ,- .-.--
don slanclar proseclur operasional seba1ainana dinalirud pada ata:
den gan P eratur an Ment er il tta.

Uodang-Undang No. 29 Taiun 2004 Tcntans Praktik Kcdokteran, Pasal .{.1 :,-- --
(l) Doktet aldu dokter gigi dalam menrelenggarakan aktik kedakt,"-'

nengikuti stalldar pelu!^and kedoktercn olau kedokteran gili.

\2\ Standar pelayanan sebagainanu dinakud tlat (l) dihedotutn en rr: ,
slftta sdrokd pelayahan keseholan,

(3) Staru.lur pela)'anan htk doliter ata dokter gigi \phogainatn dit::. -: -
uyal (1) (lan aldt (2.) diatur dengan peraturan menterit$.

Pasal 51, mcngalur:
Daktet dtau dokler gigi dalam hte\rekthgllorukan praktik kedofutra,: -. :-. :

(l)Menherikan pelu)Nn1an nedis se&ai dengan standar of;:st i.. - --
prosedur aperasional se a keh luhah fitdis lasien:

Mcncennati Undaog-ljndang No. 16 Talrun 2009 l'cnrang l,:.- - -. -.r
Undang-Unclang No. 29 Tahun 2004 Tcnung Praktik Kedokteran .:::--
penindang-undangan yang mengafur lenlang profesi doktcr, terdapal a::: -r- - :'l
dapat dlnyatak-an hah$'a aturan terscbut merupakan Standar Pcla|ar,:: r .: . -:-T.
yang harus dilal'ukan olch dokrer dalam setiap penrberian layanan krj..:: r- ,-.*r"
p.$ien, adapuD aturan dimaksud adalah:
Pasal 23 Uodang-UndaDg No. 36 Tahun 20091entang Kcseharan:
(l) Tcnaga kerchatan berwenanguntuk men|tele ggat'akan p?h^:),:-:. ., - .

rr! 
Undang-Undang Rcrublit Indonesjr r!o. 16 Talun 1009 Tenki! :::.:.

"'' ljndaDB'Undine Republik Indonesia No. l9 lahurt 2t0.{ T.r:::i : 
-

Banduns:Ciln Umbaru.
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) Keuenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kcsehatan sebagainana
i:,na\:sud pada ayat (1) dilakukan sesua[ dengan bidang k"ahlian lang diniliki.

: Dalanr menyelenggar'akatl p?.layanan r,esehatan, tenaga kesehatan u,ajib meniliki
E;n dari pemerintah.

: Selama fiernhetikan pelq,anan kesehatan sehagaimana dinaksud pada ayat (l)
::!arang mengutanukan kepenlingan yong bernilai moteri

: i:etentuan nlengenai perizinak sebagaimana diitakslttl pada otat (3) diatur
trlan Peratut an i[enteri

=-:,: tlason ayat (4) : selama memberikah pelavanan kesehatak, tenaga kesehatan
,:1: nengutanakan indikasi medik dan tidak diskrihti asi, demi kepentingan
::.:;ti: dari pasien dan sesuoi dengan indikasi ner1ikt06-

Pasal 2l ini memberikan kewajiban kepada dokter yang ada di Indonesia,
:L-1r:. memberikan pelayanan kedokenn harus berangkat dari dasar keah)ian yang
: 

-ilii, 
afllnya tidak dibenarkan secara hukum apabila dokter melal.ukan pelayanan

,.;.:iteran yang Lidak sesuai dengan dasar keahlian yan8 dimiliki, dasar kcahlian
::-irll harus didukung olch izin yrng diberikan oleh pemerintah dalam
:-::r,, e ienggarakan pelayanan kcdokteran. Keahlian dan izin ini mempalan standar
,::3 *ajib dimiliki oleh seliap dokter sebelum melaktrkan pclayanan kcdoktcral
::-:l2p pasicn, apabila dokter mcmberikan pelayanan kedoktcran tidak
:r-r.rj]darkan kepada keablian yang dirniliki, maka dokter dapat dinyaukan
-i 1:ggar sundar yang diatur dalam UUKcschatan.

Kcmudian Undang-Urrdang No. 29 Tahun 2004 TenLTg Praklik Kedokteran
::':.a:al aluran yang dapat diklasifiksi&an scbagai Standar Pelayanan Kedokteran
r:g ,ralib diparuhi oleh setial dokter dalam pembedan tindakan kedokreran kepada

:i.: .t. aturan di aksud adalah:

S:;:ap tindakan kedokleft atou kedoktewn gigi 1'ang aktn dilakukan oleh dokter
::tu dctkter gigi tethadap pasien harus nlendapatkan persetujuon.

: tetiehiuan sehagainana dimaksud pada aj,at (l) diherikatr seteluh posietl

"'.rdapaIka penjelasan set:ara lengkap
': t..jelovn sebagaittlarM dh ak\ud pada q'al (2) sekutung-kt angq,a nentakup:

i Diagnori"^ dan tatd cura lindokan nedis
- TuLuan tikdakan hedis yong dilakukan
: .lllcrnatiw lhdakan lain dan risikonya
: Risiko dan kotnplikasi ))dngDtungkin teiadL dan .

' Undang'Undatrg Rcpublik Jndoncsia No. l6 Tahun 2009 Tcnbng Kcsehrr.i. Dqraflcmcn
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.. -;.i-1:, 4j

e. Prognosir terhadap tindabin yang dilakuka, , 
i':11 

-3
/1) Persehiuan sebogainaia dinalctud pado ayat Q) dopot diberikan to* uoro ' 1",,.1

lertulis mapun Iisan.
l:) Seliap tindakaan kedokteran atau kedokteran g€i lang mengakdung fisika tintu; ,.

haru" dib-nkan dcnga p?rsetujuon te ulir yong ditandonngani oleh yffg
herhak netnberikan persetuiuan. ,' .l

(6) Ketentuan engenai lata caru persetujuan tindakan kedokteran atau kedakleran !.
gigi sebagainana dimokud pada ayat (l ), ayat (2), aya! (3), q)at (4) den alal (S) I
dntur dcnpun Pcraturan Menteri

Pdsal4b:
ll) Setiap dokter atau doher gigi dalan menjalankan praktik kedotcteran wqjib :

n.rtnhnlwkatt n?dis.
(:)ReLa1hedL|sebabagain1anadimasudpadaayat(1)harxssegerodilengkapi

telelah pasiek selesai meneri la pelayandn kesehatarl.
(l) Setiap catatan rckam medis hatus dibubuhi nama, waklu dan tahda tmgak

petugas yang rnemberikan pelqtaian atou tindakanto1.
Ketcntuan Pasal 45 UUPraktek Kcdokteran diatas, sebagai Standar pelayanan

Kedoktcran harus dipenuhi olch dokter dalam mcmbe kan pelayanan kcdokteran.
Coktcr dalarn melal'ukan pclayanan kedoktcra[ berbentuk tindakan medis, tjdak
d:pcrbolehkatr untuk melakukan tindakan medis tersebut, apabila pasien belum
nembcrikan pcrsetujuan kepada dokter untuk itu, persetujuan atas tindakan mcdis
Cinrirtakan k€pada pasicn setclah dokter terlebih dahulu membcrikan penjelasan
lepada pasien mengenai diagnosa penyakit yang ditlcrita, bcntuk tindakan medis
1-ang akan dilakukan, altemative dari tindakan medis tersebut dan kemungkinan risiko
laog dapat diderita olch pasicn pasca tindakan medis dilakukan, jadi dengan
demikian dapat disimpulkan terdapat 2 (daa) standar pclayanan yang harus dipenuhi
cleh dokter sebelum melakukan tindakan medis terhadap pasien, yaitu pertama
memberikan penjelasan tentang penyakit dan tindakan medis yaDg akan dilal(ukan
dan [c/rd eminta persctljuan dari pasien atau pihak yang berhak. Sedangkan
tirhadap lindakan medis yang mengandung risiko tirrggi, diwajibkan pcrsctujuan
yang dibcrikan oleh pasien a14u pihak yang berhak dalam bentuk tertulis, sedangkan
khusus terhadap kondisi pasien gawat darulai, Undang-Undang mcmbcrikao
pengecualian, dimana doktcr tidak diwajihkan mendapatkan perschrjuan terlebih
dahulu dalam melakukan tirdakan medis terhadap pasicn, tindakan medis terscbut
dilakrjkan dengan hrjuan menyela&atkan jiwa pasicn.

r0r Undang-Undang Republik lndonesia No.29 Tahm 2004 Tenr,rng P.aklek Kedokreran.
Banduig: Cilra Umbam.
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Ketentuai Pasal 46 ljljPrakek Kcdokteran juga merupakan standar
;eaa:ran yalg harus penuhi oleh doker dalam pcmberian layanan kedokeran,
fra'ji rcrbadap semua pengobatan dan tindakan ntEu rangkaian tindakan dalam upaya
srbeilan layanan kedokteran kepada pasicn diwajibkan untuk mencatatkann),?
:rlar bentuk catatan yang bemama rckam m€dis, rckam medis tersebut memuat
.j:1'Jtas pasien, pcmerikaan, pengobatan, tindakan medis dan bentuk pelayanan
:.Jls -vaDg diberikan kepada pasien. Pencacatan dalam rekam nedis harus dibuat
Frgan lengkap apabila terdapat keklrangan, maka diwajibkan untuk dilengkapi
i.rli} pelayanan kedokteran diberikan ltepada pasien, sedangkaa terhadap
:r:i:,trctan dan p€nrbalan atas isi rekan medis diwajibkan dibubutrkan paraf yang
:dis::ghlan, kewajiban pencatatan rekam medis ini yatrg paling utama adalah untuk
:.inrermudah mengetahDi perjalanan penyakit pasien dan pelayanan kedokteran apa

'rj.!. )ang tciah diterima oleh pasien termasuk peDgobatan, sehingganya untuk
:iakan kedokteran dan pengobatan lebih lanjut doktcr akan lebih mudah
:.fienrukanny4 terlebih lagi untuk proses pengobatan berkelanjutan, disamping iu
-{re':r medis juga sangat dibututLkan untuk melihat layanan kedokteran yang
::-+dlan oleh dokter dan upaya lang telah dilakutan dokter dalam pemulihan
(5.1"r',an pasien. Untuk meoetapka! adanya kelalaian atau k€cerobohan layanan
..4.kcran, Standarisasi Pelayanan Kedokteran dibutuhkao untuk menilai rekam
::ci! pasien tersebut. Terhadap dokter yang tidak melakukan pencacatan atau ridak
:,.:al<u-kan penyempumaan cacatan rekam medis pasien, dokter dapat dinyarakan
:.,:h mclalorkan prahek tidak scsuai dengan standar yang diatur Uupraktek
(.lokreran,.

Peratlrran Menteri Kesahatan Rl Nomol 1438/Ir4ENKES,+ER/D?2010
:5'nrg Standar Pelayanan Kedoktemn, sebagai peraturan pelaksana UUpraktek
!:.:ok[eran memberikan defenisi bahwa yang dimaksud dengan Standar pelayanan
i::iokteran adalah '?reidonan )'ang harus diil ti oleh dokter otau dokter gigi dalam
.:tx;,elenggarakan pruktik kedokten k" dan dalam ketenhran pa\al 3 ayat (l)
:ra)'ebu*an bahwa "standar pelayahan kedokteran neliputi pendoman Nasianal
?;!4anon Kedoktetan (PNPK) dan SPO, ayat (2) PNPK sebagaimana dimaskud
:::la a,vat (l) merupakan standar pelayanan kedokteran yakg bersdat nasional dan
;:.i!at olch organisasi pra/esi serta diryahkdn oleh menteri,'. pasal 15.'standar
:.:nt-anan dan SPO yang telah dLrutun sebelum ditetapkannya perutnran fui
:i atakan nasih berlaku sepanjang tidak be entangan dan belum dipeftaharui,',
leogan dernikian Standar Pelayanan Medis Rumah Sakit yang dibuat dan telah
::b.erlal-ukan semenjak tahun 1993 oleh organisasi profesi kedokteran dalam hal ini
?3 IDI dan telah disahkan oleh menteri kcseharan, mcrniliki daya pemberlahun
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2. Standarisasi pelayanan Kedokteran Sebagai Upaya preventif Malpraktlk
Kedokteran Drlam P€rspektif Hukum

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang
No. 29 Tahun 2004 Tentang prakrik Kedoktoran dan peraturau Mente Kerul,utun pj
Nomor: l438,A4ENKES/PER/]X20l0 tentang Standar polayanan Kedokteran, sangat
jelas mengatur bahwa seluruh dokter, baik yang berpraktek secara mandiri atau yairg
berpraktek ditempat-tempat pelayanan kesehatan seperti Ruma! Sakjt, Bali
Pengobatan, Klinik, Rumah Bersalin dan lain-lain sebagainla, diwajibkan dalarn
menjaiankan praktek kedokteran benandarkan kepada Standar pclavanan
Kedoheran. Terhadap dokter yang berpraktek tidak sesuai standar atau di;awah
srandar dinilai dokter terscblt telah melakukan matpraktek kedoktemn sebasaimana
defenisi malprahek kcdokreran oleb yeronika ,,kesolahan datan nenialankan
ptolui nedit"yang tidak sesuai dengan standar proJesi nedis dolam ,nenialarkan
p,ofesinya "'", dan pendapat M Jusuf Hanaliah ,,kelalaian seorung doher untuk
nenpetgunakan tingkat ketcrampilah dan ilnu pengetohuan betdasarkan ukutan
tang lrEin orung laih mengobati pasien untuk ukuran standar cli linghtngan yang
sama, kelalaian diartikan pula dengan melakukak tihdakdn hedis dibawah srandar
pelayanan nedil .tas .

Malpraktek kedokteran di Indonesia dewasa ini telah menjadi perhatian serius,
perhatian serius tersebut sebenamya diB'rali sejak kasus dr. S€tjaningrun di tahun
l98l dan akhiraktir ini di tahun 20 terjadi kasus dr. Dewa Alu, dr. Hendry
Sirnarjuntak dan dr. Hendy Siagian, kasus ini metrjadi sororan seluuh dokter di
lr,donesia,. Patama mclihat kasus dr. Setianingrum, seorang dokter pukesmas di

- . 
103 D.. Veronica (omalawaii, lJ.rtzn dan Etika datan praktik Dohet, Jdorrq p€nerbir

?.$lala Sinar HrraDan, l999.hal uJ* V. Vuiurgananal a ,qml- Ami, Elika Kedot tenn dan Hukuth Kesehaton,Egc, Jakanr,
1.t99
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:as:l'l Pati, ilr. Setianingrum diadili karena pasiennya Ny Rukmini Kartono

:<-:nggal dunia akibat shock anafilaktik' setelah mendapat injeksi streplonycin'

:@a,:al 2 September i98l Pengadilan Nogeri Pali memvonis dr' Setianingum

:s-'ala\ mclakukan kejahatan sebagaimana diatur Pasal 359 KuuPidanan(itab

'--,:aag-Undang Hui''um Pidana dengan hukuman kurungan selama 3 bulan masa

rcobaan 10 bulanll0, adapun pertimbaagan hukum Hakim Pcngadiian Negeri Pati'

- Eahwa dari pengakuan atau kelerangan dr- Selinningrutn dan sakli-sabi yailu

Tanirah, Iman Suyudi, Dr' Imam Parsudi dipersidangau tenyora dr'

Setiahingrum telah menyunrik Ny Rukmini Ka ono sebonyak 4 (enpat) kali

!'aitu:
L Slreptom),cin I gtam

2. Cortizon 2cc

3. Delladryl2cc
4. Adrenalin 0,5cc'

- Kenungkinan tintbulnya ketidahuhanan oba! (alerg pasien hatusnya dapat

diduga, sebab dt. Selianingrum sebagai dokter umum dapat mengadakan

kewaspadaan/Penelitian dengatt cara menatryakan aPokah Ny R lanini Ka otlo

mempunjai riv.ryat alevgi yang lain (anamneslt) dan lesl kul , sehingga dapat

diketahui adanta oletgi dan jekis pehyebabnya, sebagainana dijelaskan oleh

saki dr. Inam Pat sudi dan dr. Lucas Susilopulro

- Bahwa dr. Selianingrum sebagai doktet umum sebelum penlunliklan

streptomycik kepada Ny. Rulottini Kartono' sehanl$ya dalal menduga ada

kenungkinan pasieb tidak tdhan obat, sehab nenurut ilmu kzdokteran

kztidaklahandn obat (aletEi) seteotung bisa titubul kareno bab'aan/alani

otaupun pengonrh obat yang dileiddnya, sehingganlta pe u ketelilian dan

kewaspadaa, terhadap pasien seba4aimana diielaskan saksi dt lntam Patsudi'

dr. Moch Prihadi, dr. Goemoto Supatno dan dr' Lula\ Susilopttlto

- Bahwa kenatian Ny R kmini Kortono bukan sekedar accideht' sebab

kemunghnan ketidak tahanan obat seseorahg lerhadaP sllntikan

anlibiolik/stveptomycin menurtl ilmu kedoktetan dan pata sakti ahli' bba

karena alamiahllvwaan atau pengonth ohat yahg dilerimatrya serta sehahagian

besar dokter puskz'tnas pernah iengalanli kasus analphylactic shook (88%")

dan kejadian tetsebttt sering diiumpai pada usia dewasa 20 s/d 40 tahun (64%l'

110 Ninik Mariyali. Maip,?kek Medix da segi Hukrt Piaand don Peldata l^k{r" 1988
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sellingga . Setianingrum sebagai dokret umum bisu tnehduganya apabila
ber tikdak y,aspada, cetmaL cepat dan tepat.

. KpLu"ang hati-hatian dr. Setianingnm rernlato larenu sebeluh nelakukdn
penyuntikan tidak Meneliti dengan menarryakan ri!.,{rlar sakit Ny. Rubhki
Kottotlo )o q berhubnngon dcngan olergi (anamnpir), nclainkaa hahva
fetraia pp*alaaq pasien).ahg betpendidikan rapdah dan cwatn tethadap o[a1_
abatah tanpa meneliti kapan, dinana, siapa dulu yang tueq)untikanrya dan opa
1; 'trc rukirn.va dulu eanta lang didetitanya ccka,angdan bagainana reaLtittya

- dr. Setianingxu?i sebagai dokler scharusnya mengerli bahwa serelah
penluntikah strcptonlycin sebenanya tclah teiadi a aphiLrctic shock bukah
anaphilaclic ringan kal'eha N),. R kmini Kartono sudah dalam keadcnn lenah,
ptrat, nual, muntah, kulitnya dingin, nadinya kecil dan cepat, tekanah
dorahnya rendah, mengeltlt kesalcilan, sesak naJas dan kesadaran menurun
sehitlgga perlu segero dibeikrn s ntikan adre alin dahulu, sebab terlanbal
s€dikit saja membahayalnn ksehatan Ny. Ruk ini Karkrno dan kalau belum
herha.ril wajib di langi logi 15 menit kcmudian, lementaro dr_ Setiatlingrnl
nrenlbut hkan cukup waklu karena Ny. Rttkntini Kartono herada dalam
peneriksoan selana lebih htrang 45 menit.

Mahkamah Agung RI ditingkat kasasi dengan Putusan Mahkarrrah Agung Rl
\o 600K/Pid/1983 tanggal 27 Juni 1984, be{rendapar:
- L)ori ketera gan ke enam orang dokler itu, te*ecunli keterangan saksi dr.

hnunt Parsudi, Mahkomah Agung meq)itllpulkan bahwa lindakan dr.
Sctianitlgru menanyakan kepada Ny. Ruknini Kartono apakah ndah pernah
ntendupatkan suntikah streplouyat'I1 dan kemudian be uttt-turut memberihan
\ ntilian cortizon, delladryl dan adtenalin setelah melihat tondalanda
penderita mengalatni alergi terhadap streplotq)cin .yang disuntikan merupakan
petunjuk bahwa (lL Setianigru telah melakukan upala lahg sewajawrya
dapot dil ulul dar"i padanya sebagai dokter dengan pengalaman kerja selama 4
(enpal) tahun dan sedang melaksantjkdn tugasry)a di p skes^ah dengon sat ana
vans serba letbatas.

\'lcmpelajari kedua putusan dialas, dapat dilihat perbedaaan kesimpulan
:lelim dalarl Putusan PeDgadilan Ncgcri Pati No.8/19g0pid.B/pN.pT dengan
ii:simpulan Hakim dalam Purusan Mahkamah Agung No. 600K/pid/1983 untuk
menetapkan kelalaian yang dilakukan dr Setianingrum. Tindakan dr. Setianingrum
lang djnilai llakim Pengadilan Ncgeri Pari adalah tindakaL sebelum diputusksnnya
:enrbenan suntikan strcplotnycih, meuurut Hakim pengadilan Negeri pari, dr.
Serraningrum rclah rnelaL"ukan kelalaian, karena sebelum Dcmberiall suntikan
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@qtan !'cin, teilebih dahulu tidak dilakukan penyelidikan secara mendalam dan
r@s :entAng ketahanan hbuh pasien terhadap ob^l slreptomlcin. Sedangkan Hakim
lartir$ai Agurg menilai dndakan dr. Setiadngum setelah pemberian suntikan
!'4',tar\€ir, menuruiHakim Mahkamah Agung ada atau tidak melakukan kelalaian
!h,bh b€rgantung pada apakah dokter telah bcrlsaha secara maksirnal untuk
q.clama*an jiwa pasien berdasarkan kemampuan yang sewajamJa yang diniliki
s-2 aralprasarana yang tersedia padanya, menurut Hakim Mahkamah Agung, dr.
Srzningrum telah berupaya untuk terhindar akibdt kematian lang sudah tampak

14r-r-gcjalanya setelah Femberian suntikan st/eplotur.rr.
Pertimbangan tcntang syarat kelalaia.n apakah dokter telah berusaha secara

rr.ts!5al uIItuk menyelamatkan jiwa pasien berdasarkan kemampuan sewajarnya
gag dimilili serta alarsalana yang tersedia padanya, kalau diterapkan pada
lqhlern penberian suntrkar\ ltreplotrycin justru dapat menghasilkan kesimpulan
pg s.balitnya, karena logikanla dokter seharusnya meflyadari tentang

Fgrhriabnya berpraktek yang belum lama dan alat yang ada padanya serba
Eds. sewajamya dipedukan kehati-hatian yang lebih tinggi agar tidak nlelakl]kan

lrrb.t n yang berisiko lang akibatnya tidak dapat ditanggulaugi dengan segera,
shitrg pengalaman behun banyak daD alat yang tersedia tidak cukup untuk
Fg'E<in)"a. Unh.* mengukur apakah dr. Setianin$um telah berhati-hati dalam
s.rbcrikan sunliktr replom))cin kepada Ny. Rukmini Kartono dan melakukan

arla sctelah didapa*an reaksi alergi obat dalam diri Ny. Rukmini Kartono,
,ighlarrlah Standar Pelayanan Kedoheran.

fedr/a kasus dr. Dewa Alu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak dan dr.
'jl64 Siagian, di RSU Prof. Dr R. D, Kandouw Malalayang Kota Menado, pasien

1u5 rcroana Siska Makatey meninggal dunia setclah menjalani operas\ cita secsio
Ei'-+. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 90,41D.8/201 lDN.Menado
E@l 22 September'2oll memberikan putusan bebas terhadap dr. Dewa A,,u
Spr_r'Prawani, dr. llendry Sirnanjuntak dan dr. Hendy Siagian, berkes;mpulani
'. Oyrosi ciro secsio setdrian merupakan operui darurat (cilo), operasi darurut

:thl diperlukan peneril<saan penunjang atau pemeriksaaa pendukuhg lerhadap
,aien in casu Larban (siska makatey) dan tidak meme ukak persetuj on dari

.. ztsien atau keluarga, sehingga dengun deriihan menutll Majelis Hakm
)abuaton dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Sinanjuntak dan dt.
ier4' Siagiah sebagai dalder dalam melaktanakan opevasi cib secsio sesaria
:*Wap difi korban yang tidak nelakukon pemerilaaon penunjang, seperti
tuneriLtaan jantuhg foto rohlgen, dada dah peheriLsaan penthjakg laink a
**anlah merupokan suatu kelalaian.
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', ir Dewa A:tu Sasiary Prawoni, dr. Hehdty Sitnanjuntak ao, dr. 
"rd, 

5iorr^ 
' 
,i::ai

tilLl !alai dalan nenangani lorhan poda raat m.t\ih hidup dan roat pclat<sioan
cperasi, penanganan operari cilo seclion cabseria telah sesuai dekgan sfuhdar
.Drcsed r operasional, keilmuan dan kanpentel\si. Penyeb,b kenxalian parien
Srska Makatey karena mawlata udara dttlau bilik kanan jantung ,ah.
nenghabat darah masuk kp pant-paru dan teladinya kegagalan Jungsi pali_
p..tru dan selanjurns.a tctiadi Aegagatan Ju,teri iontung marupakan peris]l|o yanp
t.JaI J.tpot diprcdiki sebelunmyo .

i\lahkamah Agung Rl dalam putusan Kasasi Nornor: 365 K,pid/2012 tanggal
.! Scptcmbcr 2012, rnemberikan kesimpulan"dr Dewa,4ya Sasiory prawtni, dr.
.:e,:d", Sima junlak dan dr. Henty Siagian, melakukan perbuatan yang karena
l:talpaannya meqtebabkan mati^)a orang lain", kealpaan yang dilakr.rkan dr. Dewa
.{}",r Sasiary Prawani, dr. Hendry Sinanjuntak dan dr. Hendy Siagian (dr. Dewa Atu
,fl') menurxt flakim Kasasi adalah:
.' Pa.rien Siska Makatey mantk RSU h.of. R. Dr. Kandou Manado, dalam lteadaan

umum lemah dan stalus penyakit korhan adalah betat, ketuban sudoh
dipecahkan, air ketuban sudah keluar sanua, pukul 09.00lllTA sejak dr. Dewa
4yu Sa.riary Prawani mengdwasi pasien ianpai pukul 18.00 WITI, tihdakan

.\,ang dilok ktn dr. Dewa Ayu dkk, hanya pemerikaan tambahan dengan IJSG
lLiln'asonografi) dan sebagian lindakan edis ycng dilak kan tidak dicatdtkoh
dalam rekam nedis.

: Sebeluht melalukan operasi cito secsio se\aria tidak disarnpaikan Lcpada pihak
keluarga pasietl tentang kemungkihan ydng dapat wiadi tethadap diri pasien.
Sehantsnya sejok korbon ddtang dengon surat niukan dari Puskesuas dan
ntasuk ke ruang Instalosi Gawat Darurul Ohstetrik keadaan korhan sudah dapat
dikalakoh datural.

I Pasien dihyalakan darurat sejak tidak tetdalarnya kenajuan persalinan pada
pukul )8.30 $TA, dan pasien dibawa ke kamor operasi kurang lebih pukul 20.15
IYITA, dalom keadaan sudah tetgasung infut dan pukut 20.55 WITA dilaktanakan
operasi, selana prases operasi nadi korban 160 x permenil, satura\i aksigen
hanya berkisor 85% s/d 87% dan sdyatah Irenana mengeluarkan (larah hitam
sampai selesai, ketnudian pukul 22.0A WITA opetusi telah selesai dilaksanakon
kondisi nadi karban 130 x pemtenit dan setelah seleiai opetuti baru dilakukan

I ene rlKsaah E &lt /pcrtESa lanlung.
.! yisu d Repertun menyebutkafi bahwa udara yang ditemukan pada bilik konati

ianlung korban, mxub melalui penbuhrh darah balik yng terbuka pado saat
Lorban masih hiohp, penbuluh darah balik yang terbuka pada korban terjadi
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\.xi,2 pembeyian Lairan obal-obatan ataa Ws dan dapat teriadi akibal

r:nplikasi dari persalinan ilu sekdit'i.

| ?zn'r'angan infus dehgan ienis obat yang tidab diketahui oleh dr' Dewa Ayu dkk,

!.:iaoi dikeluatkahnya reseP obal secara belulang-ulang sehingga berkali-kali

.xiolak aleh apotik dah 30 fienit sebelum operasi sudah lerdapat 35cc dara

ilan tubuh pasien
Putusan Peninjauan KembalinK Mab}ramah Agung Rl Nomor: ?9

:t ?:C20II tanggal 7 FebrMri 2014, berkesimpulan:
"balrwa penyebab kematiaa korbak adalah masttknya tdara dalan iantung

z,a" enboli, terjadinya enboli buknn katena kelalaian dari dr' Dewa Ayu Sasiary

.-:.ani, dr. Hendry Simatrjuntak dan dr. Hendy Siagian karena tidak bisa dipredikti

;<:,:lumnya dan dolam keadattn gawat danrrol unluk menyelamalkon jiwa pasie

:.a:t diperlukan percetuiuan serta lindakan tlr' Dewa Ayu Sasiary Prcv)aki' d1''

|*/ia Sitr,anjuntak dan dr'. Hendy Siagian lidak bertentungan dengan slandar

trjtdltr operasional dan dalam operasi cilo (darurat) tidak harus dilakukan

i':'triJ5aatl penwliang ntau penduhlng terhadap pasien Oleh karenanya lidak ada

trr:..trgon kausalitas antora tindakan dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani' dt llendry

int",juntak dan dr'. Hendy Siagian dengan kemolian pasienkorban"

Hal<im Agung Prof. Dr. Surya Jala, SH, M.Hum' s€bagai salah satu bakim

*-. lzltm dissenting opinionnya fieny 
^kan 

"dr' De\aa Ayu Sasiaty Prawani' dr'

7'zt;bl, Sinanjunlak dan dr. Hendy Siagian, dalan proses penanganan operust c'to

:et:c caesaria lelah nelakukan sesuatu kesalahan dalam arli \empil' sltatu lealpaan

zt tclalaian ya g tidak sesuai dengan standat prosedur operasional'' Menwltt

?:ti. Surya "EMBOLI" dapat saja tidak terjadi opabila opetasi dilakukan lebih awal

r:C.:dap Siska Makatey, disaat kondisi pasien masih relatif baik, kel'epatan dan

e.spetan dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. H€ndry Simanjuntak dar dr' Hendy

: "e€]a! dalam mengambil keputusan dan tindakan merupakan hal yang pentjng untuk

1E:.nrukan keberhasilan operasi, opcrasi dilakukan kurang lebih 12 jam kemudian'

iJ}: kondrsr pasien dalan kcada2n gawat' genlmg atau sangat tcrpuruk dasar

:er::nbangan tersebut menunjukkan adanya hubungan cdusalitas perbuatan dan

i:illahan (kelalaian) dr' Dewa Ayr dkk, berkailan dengan pelanggaran standar

:-:,radur operasional dalam nelaksafiakan operasi c/lo seclia Lae'at iu

ii:ialahan4(elalaian berikumya yang dilatrrkan oleh dr' Dewa Ayu Sasiary Prawani'

*- Hendry Sjmanjuntak dan dr. Hendy Siagian dalam melakukan tindakan medik

:5-rdap pasien Siska Makatey yaihr pasien masuk Rumah Sakit dengan poslsl

::ieun darah cukup tinggi yaitu I 60/70 disertai kecepatan detr)ut nadi pasien sangat

: r:-si 180 per-menit (nomal 90 per-menit) dan tidak ada upala yang dilakukan
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-_:lk menormalkan lckanan darah dan n
-,,hrr keadaan semacam itu .,"*., oii.:1""11,0'#l#i;il- ;."11;fi:
. ::nalian) apabila dilakukan operasi.

\'fcmpelajai kesimpulan-kesimpulan Hakim dari 3 (tr'gd) purusan diatas
: iznbah dissetltitlg opiaioa Prof_ Dr._ Slrya Jaya, Sll, M.Hum, dapat dilihat adanyn
::::edaaan kesimpulan para Hakim untuk mcnctapkan ada atau tidaknya kclalaia[
'.::g dilakukan dr. Dewa Ayu dkk, perbedaan tersebut disebabkan, perbcdaan sudut
:-:Lldang masing-nasing Hakim dalam mcnilai tindakan dr, Dcwa Ayu dkk, yaitu:
- Hakim Pengadilan Negeri Menado, sudut pandang penilaian Hakim adalah

tuij?kan operosi .ito sectio caese a ya g djlakukan dr. Dewa A),u dkk, operasi
cito sectio caesetia adalah operasi daru.at sehingganya tjdak diperlukab
pemeriksaan penunjang dan "EMBOLI', atau masuknya udara ke paru_paru dan
reladinya kegagalan jantung pasien diluar dugaan dan ridak bisa dipredil6i
sebelumnya, udara masuk sebelurn operasi dilakukan dan kematian pasiel tidak
ada hubungannya dengan orfJrasi cito secno caeserru.

- Hakim Kasasi Mahkamah Agung, sudut pandang penilaian l.lakirn adalah
tindakan d- Dewa Ay'u dk* sebelum operasi cik) sectio caeserio dilaksanakan.
Tindakan dr. Dcwa A).u yang dinilai mcrupakan bentuk perbuatan k€lalaian.
yartu pasicn masuk Rumah Sakit sekitar jarn 09.00 WITA, pasien dinyarakan
darurat jam 18.30 WITA dan 30 (/rgd pulur) menir sebelum operasi cilo seclio
caesefia lel^h tcrdapat 35cc udara dalam trrbub pasien, rckam medis pasien
tidak dibuat scpenuhnya, sehingganya tindakan pemasangan inir dcngan jenis
obat tidak diketahui. Sebelum operasi dan saat dilakukannyan operasi, nadi
pasicn 160 kali permenit, saturasi oksigen berkisan 85% s/d 87% dan pada
sayatan pertama pasjen nengelua*an darah hitam, operasi selcsai nadi korban
180 kali pcnnenit.

- Ilakim Peninjuan Kembali Mahkamah Agung, sudut pandang penilaian Hakim
adalah tirrdakiur opcrasi cito sectio cdeseria yang dilakukan dr. Dewa A1.u dkk,
rnasuloya udara dalam jantung korban tidak bisa diprediksi sebelumnyan dan
kenratian korban tidak ada hubungannya dengan tindakan op$asi cito sectia
caeseria, operasi cito sectio caeseria tidak harus dilakukan pemeriksaan
pendukung. Sedangkan dr'ssertirg opinioh prof. Dr. Surya Jaya, SH, M.Uum
memperlihatkan bahwa Proi Surya mtmiliki sudtrt pandang penilaian yang
sama dgngan IIakim Kasasi, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum opelasj.ito
sec/ic, caeseria dilaksanakan-

Kasus dr. Dewa .dyr dkt, didasarkan kctentuan pasal 46 tlUpraktik
Kedokreran diatas, dokter dalam melakukan Draktek kedokteran diwaiibkan mcmbuar
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:c:: :r.dis, dr.'Dewa Alu dkk berdasarkan faLta di depan persidangan terbukti
,is::::;:an dari tindakan kedokteran yang dilakukan tidak dicatatkan dalam rekam
:-.E:!. :r.dalan dt. Dewa Ayr dkl tersebut merupakan tindakan dibawah standar alau
:!:rii 5esuai dengan standar pelayanan kedokleran sebagaimana dialur dalam

---?:?kik Kedokteran. Kemudian tentang kelalaian atau kealpaan sebagajmana
r-:c-<; hukum pidana, kclalaian atau kealpaan merupakan tindakan kurang hati-hati
a;. i:gagalan bersikap hati-hali atau tindakan yang tidak mengindahkan kcwajiban.
:.: {:i: baru dapat dinyatakan telah melal"ukan kelalaian atau kealpaan dalam
n<:.lerikan pelayanan kedokleran atau tindakan kedokteran terhadap pasien, ukuran
.r3 d:guoakan adalah Standar Pelayanan Kedokteran, tanpa adanya Staldar
l-i:,:.ilan Kedoktcran maka akan sangat sulit dinilai dokter telah melah:kan
t. ilan atau kealpaan dalam memberikan pclayanan kedokteran.

Sebagai$ana defenisi kelalaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi4
:f]rai€r sikap yang kurang hatlhati, lidak mongindahkan kewajiban pekerjaan
nL iengah dan men'0Jrt Memorie yan Toelicting, morupakan sikap yang kurang
!s::r.:r kurang pengetahuan dan L'unng teralah. Dohcr sebagai manusia biasa yang
lrljrki kekurangan terbuka keoendrungan melahrlan tindakan yang lidak hati-hsti
:E hrang cermat dan l-urang pengetahuan tcrlebih lagi dimungkinlan
-:|-r:ntaminasi oleh p€rubahan pola hidup konsumtif dan malrealisitik, untuk
lrc:'{.gah terjadinya kelalaian oleh dokter, Standarisasi Pelayanan Kedokteun
rc:,_Erai pedoman harus dipatuhi dan dilaksanakan oteh dokter disetiap pelaksanaar
r(|rl-11an kcdokteraf dan tindakan kedoktcran. Terjadinya perbedaan kesimpulan
:ilirn dalam memutuskan apakah dr. Setisningrum atau dr. Dewa A)1l dkk telah
rc-.ahrkan kelalaian dan kapah kelalaian itu terjadi apakah sebelurn pelaksanaan
,t:taa:1 cilo sectio caeseio alNJ disaat melaksanakan operasi cito sectio caeseriq,
r:r-pa.kan suatu akibat tidak adalya Standarisasi Pelayanan Kedokteran.

Proscs penegakan hukum atas dugaan malpraktek kedokteran, pendekatan
r:-r:;r pidana menggunakan ketentuan Pasal 359 atau Pasal 360 Kitab Undang-

-:..!rg Hukuin Pidaria (KUHPidana), pendekaian hukum pidana ini ditentang oleh
c-:,rgan dokter di lndoncsia, dokier menjlai bahwa pcnerapan ketentuan Pasal 359
r:.:..: Pasal 360 KL[lPidana terhadap dokter, merupakan benruk kriminalisasi relhadap
:r.::!si kedokteran. Pendekatan pidara sebagaimana yang dirumuskan lasal 359 aau
i:.rl 160 KUHPidana apabila memang tidak dapat diterapkan sebagaimana pendapat
rrf,rgan dokler terhadap tindakan pelayanan kedokteran yang dila|lkan oleh dckrer.
!i!r letapi dari aturan hukum dibidaug kesehatan, seperti Undang-Utdang No. i6

-!:ui 2009 Tc[tang Kesehata! dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tenlang
:--h:k Kedokteran, tidak diternukan satu Pasal-pun yang mengatur tentang defenisi
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i ! l  KII lena auu rumusan kelalaian aLau kealnarn r . t rbm n.r. , , --^- ,
i3hinssanya pendekaran r,uru. pia,nu a.'lgj;'l::fl ,ff 'il, i:llilil,liffi::, -ti.
' r lan pencgakan huklm alas dugaan malpraheli kedokrcran sula,,*r *"'"i l llrpa' diteraplan rerhadap pclayanan kedol,reran yang dilaL.ukan oleh d"kk, ;-":bt' irdikasr lelolaian dan merugilan pasien. -- .r. 'E

Akan retapi kelalaian atau kealpuan yang rerjddi &lam seliaD n.,t i-r.
.ednkrcran yrng dilahlkarr dokter menjadi dasar f. lurutun t"rfrua* ',r-.-f j
Sandarisa;i Pcldlanan Kedokteran. Srandarisasi pclayanan Kedolteran dil; i ;
-.:ngdrur kntang .itandar minimum dalarr melakukan rinautun l"aoff.rrn 

"l j it:upi mcngatur pelayanan kedokteran seca.ra keseluruha4 dimulai aU p"*""t,",
::rhadap pasicn scbclum mendiagnosa. lcmudian mclakukan dir**r, l* O.naT,
\ep:da rindakan kedokteran sebagai penegakan atas diagnosa dan 

"r"khi, ;;;tudakan kedokteran dilakukan.
AdaryJ aturan Sundarisasi pelayanan Kedoktcran. juga d2px1

:renycragamkan s.duL pandang pcncgak huklm rcrurama hakim d;;,"";;;
Nlayanan dan tindakan kedokeran, tidak akan terjadi pcrbedaan sudutpaAung Hutinl
;epertihalnya dalam mengadili dr. Setianingrum dan dr. Dewa eV" a*, flJ*
-rertama kali akan menilai, apakah pemeriksaan yang dilakukan olch dr. Setianingrum
s.bclum pemberian suntikan slreptory)cin tcrhadap pasien, telah sesuai atau iidak
lengan Standarisasi p€layanan Kedokteran, setelah itu barulah hakirn menilai DDava_
- r,ra larg dilakukan olch dr. Scrianhgrum serclah pasicn mengalami alergi pasca
:.nbenan suJttikan strcptohxycin, bcgitu juga halnya dr. Dewa Ayu dkk, fiahm
::rama kali akan rnenilai, pemeriksaan dan pengobatan apa yang telah clilakukan
:..h dr. Delva Ayu dkk, sejak pasien masuk Rumah Sakit, findakan_tindakan dokter
:.:s.bur Elah sesuai atau tidak dengan Standarisasi pelayanan Kedokteran.

Dengan demikian Stafidarisasi pelayanan Kcdokteran tidak hanya untuk
:::ngukur apakah pelayanan kedokteran dan tindakan kedokteran terhadao oasien.idJh reup alau tjdak. akan Letrpi juga unru-k mengukur seluruh ranekaian
r:menksdan yang tclah djlakukan olch dokrer sebelum dokrcr ,c,nun skai arau
-:enetapkan membcrikan suatu tindakan kedokteran terhadap pasicn. Standarisasi
Pelayanan Kedokteran tersebut haruslah berbcntuk aturan hlkum, hakekatnya hukum
lriarn wljudtlya sebagri Undang.lJndang. agar tujuan melindungi kcpel]ringan
:Llkter dan pasien dapat tercipta dan dokkr akan pafuh dalam nelaksanakan
i:rr'ajiban hukumnya, kepatuhan merupakan Keutamaan dalam hukum. dokter vans
-.ratuhi hukum akatr beninoak hali-hari dan ridak lalai. D:ngan kenaruhan aotrcl
l: l .rm melaksarralan keuajiban huk-urn yan8 diahu daiam Sldarisasi pelavanan
{cJok eran akan mampu mencegah terjadin}a malpraklek kedokleran.
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Terlepas'dari uraian diatas, terjadinya kelalaian atau kealpaan olch dokter
:.{L.nakan sikap kecerobohan dan kekurang hati-hatian dokter dapat disebabkan
: :: :anyak faktor diantarabya adalah doktet memiliki lcmpat praktek yalrg lcbih dad

r:i!) tempat praktek atau jumlah pasien yang terlalu banl,ak sehingganya dokter
ET.kia melaksanakan prakl.ek kedok{eran melebihi jam kerja yang ideal, sebagai
.:r:r:ia biasa dokter tentunya memiliki ketcrbatasan kemampua fisik sehingganya
:i:::: kondisi fisik yang (.uraog pdma, tcrbuka peluang dokter akan ceroboh atau
r:-"n3 hali-haii dalam memerjksa pasie0, mcndiagnosa dan memberikan atau
-cl:lekan tindakan kedokteran terhadap pasien. Fattor lainnya yang tidak kalah
:r--.9 adalah lenomena yang terjadi sekarang ini, dimana adanya kcccndrungan

--;:.1ai(l1ya dokt$ yang terpaksa mengikuti keinginan sebuah perLrsahaan farmasi
ir":i me.esepkan obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi tertentu, mengutip
sidiapan dr B Posma Siahaan, SpPD di we6s tte Kohpdsiana.cofi. dimuat Majalah
::a.:jn Kcadilan, mcncmngkan "ada teman jejawat ))at1g bercerita sepefti dileror
-.s leti ditagih pererepnya tfiela! i telepon atau melalui nedical rcprerentatire
.'--,Jrcp) datakg langsung kalau peresepannya diaaggap htrang. Knlau
tt.tepanh),a tetap kutdhg ndka pembayaftn beditnya akan dihentikan, lalu
a:::!n1a hisa diambil lagi oleh "dealer". Buknn hanyo mobil baru yang disodorkan
:.:cgti ining-imihg bagi para dokter yang meniliki banyak pasieh, yang paling
:,r-:y adalah undangan mengikuti semilor atau kohfercnsi tehtang loduk atau
rrrri:agi kesehatan yang baru di dalan maupun dih@r kegeri, deng.tn biaya dibayat
:e:r.l oleh petusahaan farmasi dan berhagai bentult pembefian Jasilitat laimya
',c€r.ii makan siang atau makan malam di rcrtoran mahal, keanggolaan klub olah
--.;: ekklusif dan lain-lain sebagaihya. Semua lanyahdn istimeura tertcbul tidaklall
.:.i. dakter itu diajak bekerjasama don bahkan harus ftenantangahi kokltak untuk
n.-):t!kon obat-obata lertentu betharga mahal dalan resep-ruepnya unh* para
ir: arnY.]

Terhadap cedta 1tng diutarakan dr B Posma Siahaal, SppD diatas, harus
ainj: bahwa hai teNebut dapat mempengaruhi dokter dalam mcnjalankan prahek
(.:n{erannyar dokter disctiap pengobatan dan tindakan kedokterannya tidak lagi
:,:- drkar indikasj medis sebagai dasar Dtama pemberian obat atau tindakan
r::: i:.ran kepada pasien, kcmudian u[hrk nengujudkan pcrmjrlaan perusahaa
!-':5r atas targel peresepan obat, dokter terpaksa rnembukajam praktek yang lama

r:- ::aktek dibeberapa tempat walaupun oaksimal dibatasi 3 (trgd) tempat pmktek,
'-::.:r-i.nn-tindakan kelalaian atau kcalpaan dapat saja tidak terjadi, apabila dokrer
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dalam memberikan pelayanan kedokterafl memiliki aturan n"U". ,.,r,.-'ti:+i,j
standarisasi pelayanan Kedokteran, dengan adanya hukum srandarisasi i"i ,ffi 

,.=:,.:l

akan sangat sulir bagi dokrer dalam memberilan pcluyunrn keaoh.ruo ,.il
berlandaskan sclain dari indikasi medis pasien, indikasi mcdis merupakan hal u'ta;
yangdijadikanpedolrranolehdoherdalammendiagnosapasien.

Berbeda lagi halnya, rrelihat apa yang dialami Reza Iadragiri Andel ,r ,
sebagaimana dimuat di Majalah Gatr4 Reza rnenceritakan, s*t buobaiuntyll 6rJ1, ,::,.. ,
keduanya yangjatuh dari tet pal tidur da kepalah),a tetbehtur lantai, kepada sahh
seorang dakter di sebuah klinik di kotvasan Pam lakg, ler vata doktet tetsebu.
setelah melakukan pemeriksoan tidak enberikan obat otak akan tetapi suplemen
titamin lang salah satu kandungannya adatah DEA, kenudian diwakti l,ang
berbeda anak Reza divonis dokter harus menjalani rawat inap, .,kalau bukan dena)
berdarah, anak Bapak te*ena tij.a", penjelasah dohel di sal^h satu Rumah Sakit di
Bogor, Reza merasa ada yang tidak beres, sangat aneh doher berani nemberikan
diagnose, Reza menyerung balik sang dokter, sampai kenudian dehgan rcdah hati
dokter mengoreksi rekonendasinya sendiri, dokrer menyatakan anak bopali rawal
jalan sajatlt, terhadap apa yang dialamai oleh Rem Ind.agiri Anriel iii te*esan
bahwa dokler telah tidak cermot dalan melakukan diagnosa, sehingganya
nengakibalkan kckeliruan dalam uemberikon pelayanan kedoheran. Aturan hijkutj
tentang standarisasi pelayanan kedokteran ahan manpu mexcegah dokter unlult
berbuat diluat standar dan terhadap apa yang dialami oleh kedta orang anak Reza
Indragiri A fiel tidak akqn terjadi. Terhadap apa yarg dikenukakan Reza Irdragiri
diatas, dengan adanya Standarisasi Pelayanan Kcdokteran, dokter tentunya tidak akan
keliru atau lalai daiam mendiagnosa ke-2 orang anak Reza Indragiri tersebut.

Kebutuhan aka! adauya hukum tentarg Standarisasi pelayanan Kedokterat)
dirasakan sangat pentilg, dikarenakao terdapatnya perbedaan dalam melallkan
pengobatan dan tindakan kedokteran terhadap pasien, perbedaan pengobatan dan
tindakan kedokteran terhadap pasien tersebut dikalenakan terdapatnya perbedaan
rndrkasi medis dari setiap pasien, termasuk juga karena perbedaa[ peralatan dan
fasilitas 1'ang digunakan dalam melakukan tindakan kedokteran, sehingganya hukum
Ientang Standarisasi Pelayanan Kedokteran akan dapat mempemudah urtuk
mengukur atau mengetahui adanya penyimpangan yang telah dilakukan oleh dokter
dalam rnelaksanakan pelayanan kedokteran terhadap pasien dan standarisasi
pelayanan kedokteran daljat memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh
pelayanan kedokterao yang berdasarkan pada njlai ilmiah sesuai dengan kebutuhan

rLr Majalah carra EdisiDesembcr 20l3 btm 96
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medis pasisn darl mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran

lang diberikan oleh dokte..
Ahiran teltang Standar Pelayanan Kedokteran harus belbentuk Undang-

Undang, karena Undang-Undang merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki

kekuatan mengikat berlakunya, sebagaimana uraian sebelumnya dokter menilai telah

dikiminalisasi alau diperlakukan tidak adil karena KUHPidana digunakan untuk

menilai apakalr dokter dalam memberilan pelayanan kedokteran tslah lalai atau alpa,

doker menyatakan pendekatan KUHPidana tidak bisa digunakan untuk menilai

pelayanan kedolleran yang dilakukan oleh dokter. Disisi pasien, atas kerugian yang

did€rita oleh pasicn pasca mendapatkan pelayaran kedokteran, menyataka[ dokter

barus dapat diminta penanggungiawabannla atas layanan kedokteran, apabila dokter

ridak dapai diminta pertanggungjawabannya maka dinilai adanya ketidak adilan

Sukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisai*an, k€adilan

oenpakan bagian inti dari teori huku, keadilan merupaka hal yang dicita'ciakan
dari hukurn, baik dalam substansi keten0anlya atau dalam pelaksanaan ketentuan,

!€rafuran perundang-undangan sebagai bentuk hukum secaB substansi harls

oenjabarkan nilai-nilai keadilan begi .juga halnya dalam pelaksanaan bukum

rcrsebut harus sesuai dengan nilai keadilan dimana hukum tcrsebut berlaku,

diiarapkan hukum dan peiaksanaan hukum tersebut mcmberikan jaminan dan

r.rlindungan terhadap kepentingan setiap orang dan kelompok.
Plato dalam bukunya yalg berjudul '1,e reprrr't' menyalakan bahwa

-teadilan adalah sebuah koLrep social dan politik yang tidak dapat dihindati, naka

sebuah meditasi dari keadilan )tahg alani biasanya mettjadi sebrlah tnedilasi di

\egara dan nasyarakat ideal'. Plato, menu tnya keadilsn hanya dapat ada di dalaltr

irkum dan p€ruldang-undangan ]ang dibuat oleh para aldi yang khusus rnemikirkan

:!i itu, UlpiaDus mengatakan bahwa "keadilan adalah kemauan yang bersifat telap

;rl1 lerus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya
'.:c:,rk!ya", sementara keadilan menurut Thomas Aquino yalg membedakan keadilan

r:cnjadi 2 kolompok: Parlalra, keadilan umum (iuslitia ge eralit\ y^it! kead an ini

:,lalah keadilan yang sesuai dengan kehendak undang-undang yang harus ditunaikan

:.mi kepentingan umum (disebul juga keadilan legafl. Ke&ta, kcadilanklhusus, yaitu

li:ndilan atas dasar kesamaan dan proporsional.
Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawaf-tawar karena nerupakan

_rinan stabjlitas hidup manusia, keadilan merupakan suatu nilai yang mengujudkan
(.seimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan antara tujuan-tujuan pribadi dan

:rtJan bersama. Menurut Roscoe Pound melihat keadilal datam hasil-hasil yang

irnJkrit yang bisa dibedkannya kepada masyaiaka! ia melihat bahwa hasil yang
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banyaknya dengan pengorbanan yang sel- "' '' 
-- 

'\'!ri+r*
bahwa ia senang melihat semakin rrru,-""--tt"ty-" 

rouno sendiri rncngahker 
': 

: :'

, , ll:t" l""i*-, 
dan pemuasan hrhadap

diperoleh itu hendaknya merupakan pemuasan kebutuhan rnnnusl.

dalam hukum harus mengandung dua jenis keadilaa, keadilan )udisial dan keadilan
adn,inisnative.L i

Bagi bangsa lndonesia persoalan keaditan telah lama dibicarakan sejak
penrbahasan tentang falsafah kehidupan bangsa. Di dalam pancasila dilai-nil6i
keadilan disebutkan dua kali yaitu pada sila kedua ',kemanusiaan yang adil dan
bendab" dan pada silo kelina"keadilan social bagi seluruh rabot Indoaesia". Nur
Fatima.h dalao makalahnya berjttdul "Keadilan : dati .Plato hingga Eulwm
Progresif' meng,rlip pendapar Noor MS Bakry menyatakan bahwa kata ,.ad,l'Dada

sila kedua mengarrdung arti memperlakukan dan memberjkan sebagai rasa wajib
sesuatu hal yang tolah menjadi hahya, baik terhadap did sendiri scsama manusia
maupun tcrhadap luhan. Adii terhadap diri sendiri berarti memenuhi tuntutan diri
pribadi secara manusiawi. Adil terhadap sesana manusia beratti memberikan sesuai
yang menjadi hakrya orang lain sebagainana mestinya. Adil tcrhadap Tuhan berarti
memenuhi tuntutan atau pcrintah Tuhan dengal taat. Adil pada sila kedua ini juga
dapat diartikan dengan mBnghormati hak-hak kemanusiaan, tindakan yang tidak
sewenang-wetang, tindakan yang memberikan kepada sescorang apa yang menjadi
haknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab bcrarti sikap manusia yang
memperlakukan manusia lainnla secara adil, memberikan apa y'aog menjadi haknya
dan seimbang dengan kewajiban yang ia darmabhaktikan pada lingkungannya.

Satipto- Rabadjo mengidentifikasi 9 (setnbilan) defenisi keadilan yaitu:
memberikan kepada setiap orang ]€rtg seharusnla diterima, mcmberikan kepada
setiap omng yang mcnurut aturan hukum menjadi haknya, kebajikan untuk
rnemberikan hasil yang telah menjadi bagiannya, memberikan sesuatr yang dapat
memuaskan k€butuhan orang, pcrsamaan pribadi, pemberian kemerdekaan kepada
individu untuk mengejar kemakmurannya, pemberian peluang kepada setiap omng

"' EI(a JLrlianta Waljoepmmono. Ko tekuensi Euku'n dalan Profesi M€dr:r. Bandungl
Pe'relbit Karya putn Darwari. 201r. hlm 44 51.

kebutuhan. tuntutan atau keinginan-keinginan manusia nelalui pcngendalian socfr
semakin melu:rs ,lan efekrifnya jaminan krhadap kepentingan so.i"l, s,_raru usah]
untuk merghapuskan pemborosan yang terus menerus dan semakin efehi6 6[ ...i,t '
nenghindarkan perbentuan antara manusia daianr menikmarj ,urnt..-ru.t.i auil "li,,
(ingkahya ro(idl engineering yang semakin efckrrf. dirinya mengatakan bahwa
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r
::lencari kebenaran dan membgrikan sesuatu secara layak.rra Satlipto Rahardjo
:rerupakan penggagas pertama kali tenlang Teori Hukum Progresif, dasar filosofi
:emikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang berhrjuan ftengaltarkan
':ranusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan m€mbuat manusia bahagia.
Pemikiran hr.rkum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk
:nanusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itr,r maka kelahiraa hukum bukan
.]]l!-rk dirinya sendiri melairka[ untuk sesuahr yang lebih luas yaitu untuk harga diri
:llanlsia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Pernyatasn bahwa
':ukum adalah untuk Danusia dalarn artian hukum hanyalah sebagai "alat" untuk
:encapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu
nenurut pemikimn progesif hukum bukanlah tujuan maDusia, melainkan hukum
ianyalah alat, sehingga keadiJan substantif yang harus lebih dahulu ketimbang
ieadilan procedural, hai ini semata"mata agar dapat menampilkan hukum menjadi
:olusi bagi problem-problcm kcmanusiaan. Oricnrasi pemikiran hukum progresif
:trtumplr pada aspek peraturan dad perilak] (rules dan behaviot), peraturan akan
renbangun system hukum positif yang lngis dan rasional sedangkan aspek prilaku
:'lu manu(ia akan menggeraklan perahfan datr slstcm yang telah terbangun itu.lli
\lemahami pcrekanan keadilan kepada keadilan substantif dalam hukum progresif,
ielgatjelas keadilan substantif mereduksi nilai-nilai keadilan sebagaimana dimaksud
ialam Pancasila.

Dalan I'eori Hukum Progresif Satjipto Raharjo berpandangan mengeDai
'i?rakteristik dan fungsi serta peranan hukum dalam pembangunan oleh Satjipto
rrbe&kan dalam dua hal yaitu, pe ama, httkum selalu ditempat untuk mencari

-adasan pengesahan atas sutu tindakan yang nemegang teguh ciri procedural dari
:asar hukum dan dasar peraturan. Kamkteristik kedaa hukum dalam pembangunan
:l3lah. sifat irstrumentai yang dipandang oleh Satjiplo telah $engalami pertukaran
Sengan kekuatan-kelqatan di luat hukum sehingga hukum menjadi saluran untuk
ceojalantan keputusan politik atau menurut beljau, hukum sebagai satana
:.rekayasaan social. Sarjipro Rahaio telah rnerinci hal tersebut sebagai berikut:rr6

L Hukum ditujukan untuk memantapkan dao mengamankan pelaksanaan
pernbangunar dan hasil-hasilnya

'" Nu'hasan Ismail. ttakalah Tentung Pilhan Keddilan Dahm Hukun. dalan B\ku t€.n|
:.-t:J!l Pcrmasalaha,r SeDutnr Huhrm Bisnis P(rs€hbrhan Kcpada Srng Vrha Guru. 2006.

' Turiman Fachrlrahman Nur. Makalal Kca,lilan Daldn Pa\dongm Penititaa Hukua
'-rsretjJ Sa')pb Rahardjo. F akullrs Hukun UNT N Pontianak Kalimantan Bant. 201 l.

" Romli Atnusasmila. Teati HuLu lhtegrurA. \ogyakarla: Pcne$it Cent Publisling.
: :  l :  h lm.87-88.
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2. Hul'um memberikan dukungan dan pengarahan kepada
pembangunan untuk meicapai kemakmuran yang adil dan merata.

3. Hukum menumbubkan dan mengembangkan disiplin nasional dan r
tanggungjawab social pada setiap anggota masyarakat

4. Hukum menciptakan iklim dan lingkungan yang mendorong kreativitas
dan partisipasi masyarakat dalam pembangudan serta merdukmg
stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Padangan teoti hukum progresiftidak secara spesifik membahas pembaharuan
hukum, sehingga sampai saat ini tidak jelas arah tujuan pembaharuan hukum lang
hcndak dicapai melalui teori hukum progresif, kecuali asumsi dasar )'ang dibanguu
sebagaimana diuraikan sebagai berikut, "il,tam adalah utluk manusia, maka hulum
bukan untuk dirinya sendiri, melainkan tnluk sesualu ,ang lebih luus dan lebih
hesar; setiap kali adalah masalah dalom dan dengan hulan, huha?tlah yang ditihjau
dan dipefiaiki bukan manusia yang dipaksakan rnluk .limaksukkan ke dalan sittem
hukuth". Panlangal:, Satjipto Raharjo memiliki nakna yang saogat dalam dan kuat
pengaruh filsafat kemanusiaan dal pandangan ini banya mendapat lempatnya di
dalam bckcrjanya hukum yang dijalankan oleh penegak hukum yang mumpuni, baik
dari sudut filsafat, substansi hukun dan memang struktur kektasaan kehakiman yang

dianut mendukung ke arah adagium hukum Satjjpto Rahadjo, "hukum dibuat untuk
manus ia, bl1 kdh seba liknya"

Ijndang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kcsehatan dan Undang-Undang
No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran sebagai aturan hukum yang

mengatur dokter dalam menjalankan profesinya, secata tegas menyatakan bahwa

kedua Undang-Undang tersebut disusun dan diundangkarL didasarkan kcpada nilai-

nilai keadilan, kcmanfaatan dan keseimbargan, akan tetapi realitasnya dapat dilihat

bahwa laporan atas dugaan terjadinya malpraktck kedokteran semakin hari semakir'

meningkat dan dari beberapa kasus dugaaD malpraktek kedokteran tersebut telah ada
yang diputuskan oleh Pengadilan, dari seluruh deretan kasus-kasus malpraktek

kedokteran tersebut, tergambar bahwa Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tertang

Kesehatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praklek Kedokteran,

belum mampu mcnciptakan keadiLan, baik itu keadilan disisi dokter maupu kcadilan

disisipasien.
Sebagaimana pendapat ?lato yang dikutip djatas, bahwasanya keadilan hanya

dapat ada dalsm hukum dan peraturan perundalg-undangan, sedangkan Undang

Unda;g No. 36 Tahun 2009 Tertang Keschatan dan Undang-Undang No.29 Tahun

2004 Tentang Praktek Kedokteran dirasakan belum narnpu menciptakan keadilan,
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i:?r:na setiap permasalahan dugaan nalpraktek kedolteran tidak seluruhnya dapat
:rj:.esaikan dengan mengacu ketentuan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
:i:.ang Kesehatan dan Undang-Undarg No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek
{.dokteran, hal ini disebabkan kar€na kedua Undang-Undang tersebut tidak
-.a::lberikan pemisahan antara malpmkt€k kedoktcran dengan risiko medis, dengan
--.1r< adanya pe isahan secara tegas ini tgnlunya terhadap pcrmasalahan malpraktek
i.crkerao akan diselgsaikao mclalui pendekatan hukuB pidana dan hukum perdata
,-!:.-: ada, pendckatan hukum pidasa adalah pendekatan dengan menggunakan
r::err.ian Kitab Undang-Undang Hul.um Pidana (KIJHP), sedangkan hal ini
:,rialakan tidak adil oleh dokl,er.

Pcmyataan Sagipto Rahardjo, h kum hatyalah sebagai "alat" untuk mencapai
i3:.:dupan yang adil dan sejahtera bagi manusia, hukum yang berlaku bagi dokter
:;.d Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-tlndang
'.: :9 Tahun 2004 Tentang Praltek Kedokteran, terhadalr hukum ini, dihadapkan
r.::Ca Dersoalan malpraktek kedokteran, kcdua atumn hukun tersebut belum mampu
-r..:p€kan keadilan da kesejahteraan terhadap dokter dan pasien, setiap persoalan
:-j.!:ahek kedokteran tidak dapat diselesaikan dengan mengacu kctentuan lhdang-

-:llng No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehafan dan Undarg-Undang No. 29 Tahun
:-r-J Tentang Praktck Kedokteran, karcna didalamnya tidak mcngatur tentang
-"i..r-aklek kedokteran atau tidak adanya aturan tentang klatifikasi dari malpraktek
(!.rkteran. Dengan dasar pcmahaman bahwa hukum adalah untuk manusia bukan
a:i:.!jia untuk hukum, diperlukan untuk dinimuskannya suatu aturan hukum yaag
:r-r-.1 Aturan hukum dimaksud tidak lain adalah atufan hukun tentang standarisasi
r::ranan kedokteran, dengan adanya aturan hukum ini maka setiap tindakan
r:3obatan alau tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dapat diukur apakah
::.-ian dokter tersebut tergoloog malpraktek kedokteral atau risiko medis.
- -;.ikan pengobatan €lan tindakan kedokteran yang diberikan doktcr kcpada pasicn
-c--tali"n upaya ultuk menyembuhkan parieD, bisa saja dalam kondisi-kondis
:-::tu al3u untuk pasien-pasien tertentu pengobatan atau tindakan kedokteran yang
: .:i-.*an, menimbulkan kerugian kepada keschatan pasien afirran hukum tentang
.:r.-,r.a.isasi pelayanan kedokteran ini, akan dapat membedakan apakah tindakan
1:!:.: iersebut termasuk malpraktck kcdokteran atau bukan, artinya keadilan dan
.::e ahreraan untuk dokter dan pasien dapat diujudkan.

Sepanjang pelayanan dan tindakan kedokteran yang dilakukan dokter lelah
::a.nuhi ketentuan Stadarisasi Pclayanan Kedokeran, maka dokter tidak dapat
:: r;ukaa telah melakukar malpraktek kedokteran artinya perlindungan hul"um yang
t -r?pkan oleh dokier dalam nrelakukan praktek kedokteran akan dapatjuga terujud.
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Akan tetapi agar Undang-Undang tsntang Sutdarisasi Peiayanan Kedokterrn i
menimbulkan hambatan ba8i dolder dalam menjalankan prakek ki
sebagaimana yang d .-umukakan oleh para dokter teitnasuk PB IDI organi uri p.6ii
kedokteran, maka Undang-Undang tsntang Standarisasi Pelayanan Kedokteran
tersebut berisikan aturan yang mengatur secam bertingka! disesuaikan dengan
klasrfikasi {empal pelayanan kesehaan. srandar minimum prakrek kedokrcran yarg
diahr dalam Undang-Uldang tcnung S{adarisasi Pelatanan l(edokreran antan
Rumah Sakir Tipe D berbeda dengan Rumah Sakit Tipe A begitu juga standar
minimum antam Pukesmas berbeda dengan standar minimum Rumah Sakit,
disamping in dikarenakan dasar utarna pcnyusunan Undarg-Undang Gntaog
Stadarisasi Pelayanan Kedokteran adalah ilmu kedokteran dan ilmu kedoktqal itu
sendiri selalu berkembang, maka Undang-Undang tentang standarisasi peiayanan
kedokteran tersebut dapat dirubah menyesuaikan perkembangan ilrnu kedokteran.

Undaog-Undang teotang Standarisasi Pelayanan Kedokteran ini, dinyakiui
akao dapat juga mengantisipasi atau mencegah stks,p deJenstue tuedicine dari dokter,
kecendrungan dokter untlk berusaha menghindar da tuntutan malpmktek
kedokteran, dengad melakukan tindakan-tindakan yang sebenamya tidak perlukat
atau tidak dibutuhkan ol€h pasien atau tindakan yang tidak sesuai dengan indikasi
nredis pasien, dinamika perubahan sikap diatas merupakan gerakan yang secara terus
menerus teladi rnenuju arah peflibahan tata kehidupan ditengah-tenSah masyarakat,
perlbahan tata kehidupan tersebut melahirkan ketidak adilan, sehingganya Undang-
Lrndang tentang Standarisasi Pelayanan Kedokteran merupakan suatu kebuhrhan, agaJ
kehidupan yang adil dan sejahtera dapat terujud, sebagaimara pendapat Prof Satjipto
Raha4o, hlrkum diharapkan metrjadi solusi atas problem-problem sosial 

'"ng 
tedadi,

hukum memiliki peranan memberikan arah dan dorongal perkembangan sosial untuk
mencapai kehidupan sosial yang adil dan sejahtera. Atuan hukum untuk keluar dad
problem-problem sosial dimaksud adalah hukum tentang Standarisasi Pelayanan
Kedokteran, ahlan hukum ini akan melahirkaa kepastian, keadilan dan perlifldungan
hukwn terhadap dokter dall pasien.

D. Kcsimpulal
Bcrdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat dita k kesimpulan sebagai

bcrikul
L a. Standarisasi pelayanan kedokteran yang berlaku secam nasional, sangatlah

diperlukan, staldarisasi pelayanan kedokteran tersebut adalah stardtr
mioimum yarg harus ditaati oleh setiap dokter dalam rnembe kan pclayallatr
kedokterdn atau tindakan medis, Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang
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Kesehatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Keiokteran tidak cukup mengatur tentang standarisasi pelayanan kedokteran.

'3 Tidak adanya standarisa.si pelayanal kedokteran menyebabkan te{adinya
p€rbedaan sudut pandang dalam rnemberikan analisa hukum oleh para hakim
dalam memeriksa dan mengadili kasus-kasus malprakek kedokteran, penting
adanya standarisasi pelayanan kedokeran te$ebut adalah agar putusao
peogadilan atas setiap kasus malpraktek kedoktera[ dapat menciptakan
keadilan bagi dokcr maupun bagi pasicn.

: SBndarisasi Pelayanan Kedolcteran harus berbenfuk Undang-Undang, sehingganya
ncngikat dao memiliki daya paksa secara hukum, adanya aturan Undang-Undang
rctrlang standarisasi pelayanan kedokteran maka secara huL.um dapat dipisatrkan
antara malpraktek kedokteran dengan risiko medis dan Undang-Undang teotang
standzrisasi pelayanan kedokteran iersebut akan dapat menjadi upaya preveotif
t{jadinya malpraktek kedokteran, dokter akan selalu hati-hati dalam melahrkan
pclaya.nan kedokteran, dokter mempunyai kewajiban hulcum urtuk beryraktek
bcrdasa*an standarisasi Delavanan kedokteran.
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