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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah. 

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam 

rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan 

nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan 

suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh. Adapun tugas pokok bangsa 

selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta 

mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang 

dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan adanya Undang-

undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, 

dan bersasaran melalui perencanaan pembangunan Nasional.  

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan 

nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

untuk hidup sehat bagi setiap penduduk secara optimal. Dalam rangka 

memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi 

jasa kesehatan untuk menunjang pembangunan nasional diperlukan perangkat 

hukum yang dinamis yaitu dengan diaturnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 

Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, dan Peraturan Pemerintah (PP) RI No.32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan serta peraturan pelaksanaan lain yang berkaitan dengan 

bidang kesehatan. 
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Perkembangan dunia saat ini yang ditandai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi telah menjadikan segala sesuatu dapat  

dimungkinkan untuk terjadi dan dapat memfasilitasi keinginan manusia untuk 

mewujudkan sesuatu. Salah satu ilmu pengetahuan yang sedang berkembang 

pesat adalah ilmu kedokteran dalam bidang bedah plastik. Sebagai cabang 

ilmu yang dapat berkaitan dengan kehidupan dan kesehatan manusia, ilmu 

kedokteran berupaya melakukan berbagai macam penemuan dan penelitian 

demi peningkatan kualitas hidup manusia, dan salah satu tujuan ilmu 

kedokteran adalah untuk memulihkan keadaan fisik seseorang sehingga dapat 

kembali berfungsi pada kondisi optimal1. 

Bedah plastik memberikan kesempatan kepada seseorang untuk 

memulihkan keadaan fisiknya pada kondisi optimal dan lebih memperhatikan 

hasil akhir dari suatu tindakan pembedahan. Hal ini tidak berarti tindakan 

bedah lainnya tidak memperhatikan hasil akhir dari suatu tindakan bedah, 

tetapi bedah plastik lebih dikhususkan pada bentuk dari hasil tindakan 

pembedahannya. 

Dalam bedah plastik indikasi pembedahan dapat dibuat baik berdasarkan 

atas pertimbangan penderitaan fisik maupun penderitaan psikososial penderita 

sedangkan ilmu bedah lain indikasi pembedahannya hanya berdasarkan 

terutama atas penderitaan fisik. Selain ilmu kedokteran dan dasar-dasar ilmu 

bedah, bedah plastik dilengkapi dengan kemampuan imajinasi (goniometri, 

stereometri), keterampilan tangan (skills), dan jiwa seni (art)2. Jadi dalam 

bedah plastik, keinginan seseorang untuk mempunyai penampilan yang lebih 

baik akan dapat terwujud, karena teknologi yang dikembangkan bedah plastik 

                                                 
1 Leenen dan P.A.F Lamintang, Pelayanan Kesehatan dan Hukum,  (Bandung: Bina 

Cipta, 1991), hal. 38. 

2 Yefta Moenadjat,  Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awan mengenai 
Bedah Plastik, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2001), hal. 1. 
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memungkinkan seseorang untuk mendapatkan penampilan sesuai dengan 

keinginannya.  

Penerapan bedah plastik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan 

yang ada saat ini memang belum ada yang mengatur mengenai bedah plastik 

secara khusus, tetapi secara umum diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan, yang menyebutkan antara lain tentang pengertian bedah 

plastik yang secara esensiil yaitu suatu rangkaian tindakan medis yang 

dilakukan untuk memulihkan keadaan kondisi fisik seseorang pada kondisi 

tubuhnya termasuk bedah plastik kosmetika dan estetika, serta bahwa bedah 

plastik hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai 

keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilaksanakan di sarana kesehatan 

tertentu, serta tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat. 

Salah satu norma yang berlaku di dalam masyarakat bagi bangsa 

Indonesia adalah norma agama, khususnya agama Islam. Agama merupakan 

sebuah kaidah yang mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan 

sesama manusia lain, benda, alam sekitar dan Tuhan Yang Maha Esa. Agama 

Islam atau dalam bahasa aslinya disebut din, mengandung pengertian 

pengaturan hubungan manusia dengan Allah SWT (hubungan vertikal) dan 

hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat, termasuk dirinya 

sendiri, dan lingkungan hidupnya (hubungan horizontal). Kedua hubungan 

tersebut sejalan dengan bunyi Surat Al-Imran ayat (112) yaitu “hablum 

minallah wa hablum minannas”, yang merupakan komponen yang berjalan 

dan berjalin dalam sistem ajaran agama islam3. 

                                                 
3 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2000), hal. 37.  
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Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur’an, Al-Hadist, dan ijtihad para 

ulama, dan semuanya merupakan pedoman hidup bagi kaum muslimin dalam 

menjalani hidup yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan berpegang kepada 

ketiga hal tersebut, serta terus berupaya untuk memperdalam pengetahuan, 

umat muslimin sebagai mahluk akan berada pada jalan yang benar dan 

selamat. 

Allah SWT menciptakan manusia sebagai mahluk yang paling sempurna 

karena dibekali dengan akal, pikiran, jiwa, raga. serta panca indera secara baik 

dan benar4. Selain itu, manusia juga dibekali oleh perasaan. Manusia sebagai 

mahluk yang mempunyai hati dan nurani dapat merasakan perasaan cinta 

kasih, baik dengan sesama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun 

terutama kepada Sang Pencipta. Manusia juga dapat merasakan benci terhadap 

sesuatu. Demikian Allah SWT telah menciptakan manusia dalam wujud yang 

sebaik-baiknya,seperti tertuang dalam Surat At-Tin ayat (4) yang 

terjemahannya: “Sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya”. 

Ayat diatas hanyalah sebagian kecil saja dari berbagi kesempurnaan 

yang telah diberikan oleh Sang Maha Kuasa kepada manusia sebagai ciptaan-

Nya, dan dengan kemampuannya tersebut, manusia diharapkan dapat 

menjalani kehidupan yang telah dianugrahkan oleh Sang Pencipta dengan 

sebaik-baiknya. 

Manusia sebagai mahluk yang sempurna dengan akal dan pikiran, dapat 

menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Walaupun telah diciptakan dengan 

sedemikian rupa, tetap ada manusia yang merasa kurang dengan kondisi 

fisiknya. Hal ini disebabkan manusia memiliki perasaan tidak puas akan 

sesuatu. Dalam rangka memenuhi ketidakpuasannya tersebut, manusia 

berupaya berpikir untuk menemukan jalan keluar atas masalah tersebut. 

                                                 
4 Ibid.,  hal. 11.  
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Segala kekurangan yang dimiliki manusia diusahakan untuk diperbaiki dengan 

harapan dapat menjadi lebih baik, termasuk bentuk fisik melalui bedah plastik. 

Berkaitan dengan bedah plastik, Al-Qur’an dan Al-Hadist tidak 

mengatur secara eksplisit, tetapi di dalam terjemahan dari Surat An-Nisaa ayat 

(119) dinyatakan bahwa manusia dilarang untuk merubah ciptaan Allah. Hal 

ini juga pernah dinyatakan oleh Ibnu Ma’sud yang berkata : 

“Allah melaknat orang yang membuat tato dan orang yang meminta, 

yang mencabut bulu alis, merenggangkan gigi untuk mempercantik diri 

dengan merubah ciptaan Allah. Bagaimana kau tidak melaknat terhadap orang 

yang dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW?” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Ketentuan tersebut tentu saja belum dapat menyatakan apakah bedah 

plastik termasuk ke dalam kategori merubah ciptaan Allah SWT, dan apakah 

oleh karenanya bedah plastik dihalalkan atau diharamkan oleh agama Islam. 

Pengaturan seperti ini juga harus dilihat apakah sudah ada ijtihad dari para 

ulama yang membolehkan atau memberi larangan atas tindakan bedah plastik, 

yang kesemuanya dikaji dan diteliti untuk kemudian dikeluarkan fatwa. Untuk 

saat ini, Majelis Ulama Indonesia belum pernah mengeluarkan fatwa yang 

mengatur tentang bedah plastik5. Oleh karenanya patutlah dicermati mengenai 

pembahasan bedah plastik berdasarkan agama Islam dengan mempelajari dan 

memperdalam pengetahuan ajaran Islam agar terjadi suatu kejelasan mengenai 

boleh tidaknya dilakukan bedah plastik menurut hukum Islam. 

 Maka berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengungkapkan 

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bedah plastik tersebut 

yaitu dengan membuat judul, “ANALISIS MENGENAI BEDAH PLASTIK 

BERDASARKAN ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM 

                                                 
5 Hasil wawancara dengan Drs. Hasanuddin, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). 
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(Studi Kasus Bedah Plastik “Ny. P” oleh “dr. W” di Rumah Sakit Umum 

Bandung)”. 

B. Perumusan masalah. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan 

pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat 

sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Dengan perumusan masalah, 

diharapkan dapat mengetahui obyek-obyek yang diteliti, serta bertujuan agar 

tulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas dan terarah pada hal-

hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka 

penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan hukum dalam tindakan bedah plastik pada kasus 

bedah plastik “Ny. P” oleh “dr. W” di Rumah Sakit Umum Bandung? 

2.  Bagaimanakah ketentuan bedah plastik di dalam hukum Islam dalam 

kaitannya dengan kasus tersebut di atas? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat 

memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Tujuan obyektif   

a. Menelaah kejelasan penerapan hukum pada penyelesaian kasus 

bedah plastik “Ny. P” oleh “dr. W” di Rumah Sakit Umum 

Bandung; 

b. Mengetahui ketentuan bedah plastik dalam hukum Islam 

(berdasarkan Al-Qur’an, Al-Hadist, dan ijtihad), kaitannya dengan 

kasus tersebut. 
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2. Tujuan subyektif 

a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 

penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan yang 

diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum 

di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 

b. Memperluas dan mengembangkan wawasan berpikir, menambah 

kemampuan menulis, khususnya dalam penulisan ilmiah di bidang 

ilmu hukum terutama dalam bidang Hukum Administrasi Negara 

(HAN)  dan hukum Islam mengenai bedah plastik; 

c. Mendorong cara berpikir yang lebih kritis dan kreatif terhadap 

perkembangan hukum di Indonesia. 

D. Manfaat penelitian. 

Selain mempunyai tujuan, penelitian dalam penulisan hukum ini juga 

mempunyai manfaat penelitian. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat 

diperoleh yaitu : 

1. Manfaat teoritis. 

a. Dengan dilaksanakannya penulisan ini, diharapkan akan dapat 

mengembangkan ilmu penulisan hukum khususnya Hukum 

Administrasi Negara (HAN) dan hukum Islam dengan 

mengimplementasikannya dalam praktek; 

b. Memberikan gambaran serta sumbangan pemikiran dalam 

memecahkan masalah yang timbul dalam bidang Hukum 

Administrasi Negara (HAN) dan hukum Islam; 

c. Memberikan dasar-dasar serta landasan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis. 

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan 

manfaat bagi semua pihak terutama sumbangan pemikiran dan 
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pertimbangan bagi para pihak dalam membuat keputusan untuk melakukan 

bedah plastik, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan prosedur, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat dan lebih bermanfaat. 

E. Metode penelitian. 

Suatu penelitaian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data 

untuk selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil 

penelitian. Supaya proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian6. 

Metodologi dirumuskan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan 

dalam penelitian dan merupakan cara tertentu untuk melakukan suatu 

prosedur. Pada hakikatnya metodologi memberikan pedoman tentang cara-

cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memiliki lingkungan yang 

dihadapinya. 

Metode penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu 

penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari : 

1. Jenis penelitian. 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah 

penelitian hukum empiris. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Rumah Sakit Umum Bandung, Pengadilan Negeri 

Bandung, Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta dan 

perpustakaan Fakultas Hukum UNS untuk studi kepustakaan. 

                                                 
6 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1986), hal. 7. 
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3. Sifat penelitain. 

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis. Menurut Soerjono 

Soekanto penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan 

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan 

atau gejala-gejala lainnya. maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk 

mempertegas hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-

teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru7.  

Jadi, metode deskriptif ini digunakan untuk melaporkan atau untuk 

menggambarkan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data, 

mengklasifikasikannya, menganalisis, dan menginterprestasikan data 

yang ada. 

4. Pendekatan penelitian. 

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan penelitian yang menggunakan metode 

penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data yang 

hanya dapat diukur secara tidak langsung8.  

5. Jenis data. 

Dalam penelitian ini jenis data yang dipergunakan adalah sebagai berikut   

a. Data primer. 

Sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh melalui hasil 

wawancara terpimpin dengan pengajuan pertanyaan kepada nara 

sumber secara mendalam. 

                                                 
7 Ibid. 

8 Ibid., hal. 12. 
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b. Data sekunder. 

Sejumlah data yang diperoleh melalui penelaahan pustaka yang 

terdiri dari buku-buku, majalah, surat kabar, makalah, peraturan 

perundang-undangan, dan literatur lain yang berkaitan dengan 

masalah penelitian, serta bersumber dari  data-data arsip tertulis 

mengenai bedah plastik. 

6. Sumber data. 

a. Sumber data primer. 

Sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui 

suatu penelitian lapangan dengan wawancara tersusun ataupun 

spontan kepada responden dari Drs. Hasannudin, Sekretaris Komisi 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan Pengadilan Negeri 

Bandung. 

b. Sumber data sekunder. 

Sejumlah data-data keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara 

tidak langsung dan langsung melalui studi pustaka yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder di bidang 

hukum diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dibedakan menjadi : 

1). Bahan hukum primer. 

Merupakan bahan hukum yang utama yang terdiri dari: 

a). Peraturan Dasar (Konstitusi), yaitu UUD RI 1945;  

b). Peraturan Perundang-undangan, yaitu :  

(1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992  tentang 

Kesehatan. (LN No. 100 Tahun 1992. TLN No.3495); 
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(2). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004  tentang 

Praktik Kedokteran. (LN No. 116 Tahun 2004. TLN 

No.4431); 

(3). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

(4). Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 

tentang Tenaga Kesehatan; 

(5). Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik 

Indonesia Nomor 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan 

Tindakan Medik; 

(6). SK. PB. IDI. No. 319/PB/A.4/1988 mengenai 

Pernyataan IDI tentang Informed Consent; 

(7). Surat Keputusan Ikatan Dokter Indonesia (SK IDI) 

Nomor 315/PB/A.4/1988 tentang Rekam Medis. 

2). Bahan hukum sekunder. 

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu memahami dan 

menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari kategori 

sebagai berikut: 

a). Buku-buku ilmiah di bidang hukum; 

b). Makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana; 

c). Literatur dan hasil-hasil penelitian. 

3). Bahan hukum tersier. 

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang 

bahan hukum primer dan sekunder, seperti: 

a). Majalah, dan surat kabar; 

b). Bibliografi, dan lain-lain. 
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Berbagai bahan hukum sekunder dan tersier dengan judul 

sebagaimana tercantum di dalam Daftar Pustaka.  

7. Instrumen pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang diperlukan dari 

sumber data di atas, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Wawancara. 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya 

jawab secara langsung yang dilakukan dengan tatap muka dan 

dengan melalui telepon dengan subyek (responden) yang 

berhubungan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data. 

Teknik ini dilakukan penulis dengan cara mempersiapkan daftar 

pertanyaan seputar bedah plastik dan kemudian melakukan tanya 

jawab dengan nara sumber. Dengan mempergunakan teknik tersebut, 

penulis dapat memperoleh data secara lebih lengkap dan sesuai 

dengan permasalahan.  

b. Studi kepustakaan. 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

membaca, dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa 

buku-buku, majalah, surat kabar, makalah, peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

8. Analisis data. 

Analisa data dalam penelitian ini adalah menguraikan atau 

memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh 

kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian 

yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu analisis yang digunakan untuk 
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mendapatkan keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang 

permasalahan  yang diteliti9.  

Dalam penulisan ini penulis mempergunakan metode analisis 

kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada. Analisis data kualitatif 

adalah suatu tata cara analisis data yang menghasilkan data deskriptif 

analisis, yaitu berupa apa yang ditanyakan oleh responden, secara tertulis 

atau lisan dan perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 

yang utuh. Di dalam analisis penelitian kualitatif ada tiga komponen 

pokok, yaitu : 

a.  Reduksi data. 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan 

abstraksi data (kasar) yang ada. 

b.  Penyajian data. 

Adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset yang dilakukan. 

c.  Penarikan kesimpulan. 

Dalam hal ini, pengumpulan data, peneliti harus mulai mengerti 

hal-hal apa saja yang ditemui dengan melakukan pencatatan 

peraturan, pola-pola, penyertaan-penyertaan, dan sebagainya. 

Penelitian yang kompoten memegang berbagai hal tersebut tidak 

secara kuat, tetapi tetap bersifat terbuka dan skeptis. Kesimpulan 

akhir tidak akan terjadi sampai proses penyimpulan data terakhir. 

Metode analisis ini digunakan untuk menghindari kesulitan 

                                                 
9 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 68. 
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analisis data pada waktu menghadapi data yang sudah banyak 

menumpuk. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis 

interaktif karena datanya bersifat kualitatif, beraneka ragam dan tidak 

dapat diklasifikasikan. Dengan menggunakan model analisis interaktif  

(Interactive Model of Analisys), data akan diproses melalui tiga 

komponen seperti diatas. Aktifitas yang dilakukan melalui siklus 

berulang antara komponen-komponen tersebut, sehingga akan diperoleh 

data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti. Sehingga apabila dianggap kurang, penulis dapat kembali 

melakukan pengumpulan data khusus bagi dukungan yang diperlukan10.  

Secara skematis model analisis interaktif sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

PENGUMPULAN DATA 

REDUKSI DATA 

PENARIKAN KESIMPULAN 

SAJIAN DATA 

Gambar1. Skema model analisis interaktif11. 

                                                 
10 Heribertus Sutupo, 1998, Pengantar Penelitian Kualitatif, Puslitbang UNS, 

Surakarta 

11 Ibid., hal. 33. 
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F. Sistematika skripsi. 

Penulisan hukum ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang setiap bab terbagi 

dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman 

terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan hukum. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori. 

Tinjauan umum tentang hukum. 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang pengertian 

hukum, unsur-unsur hukum, tujuan hukum, sumber-sumber 

hukum, subyek dan obyek hukum, perbuatan hukum dan 

peristiwa hukum. 

Tinjauan umum tentang hukum kesehatan. 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang konsep 

hukum kesehatan, sumber hukum kesehatan, jenis perikatan 

antara dokter dan pasien, uraian tentang Informed Concent  dan 

Rekam Medis.  

Tinjauan umum tentang hukum Islam. 

Pada bagian  ini penulis akan menguraikan tentang pengertian 

hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, ciri-ciri hukum 
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Islam, sumber hukum Islam dan prinsip pengobatan dalam 

Islam. 

Tinjauan umum tentang bedah plastik. 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang pengertian 

bedah plastik, tujuan bedah plastik, sejarah perkembangan bedah 

plastik, jenis dan macam bedah plastik, tenaga kesehatan yang 

berwenang melakukan tindakan operasi bedah plastik, sarana 

kesehatan bedah plastik dan persiapan operasi bedah plastik. 

B. Kerangka Pemikiran. 

Berisi uraian mengenai alur berpikir yang dilakukan oleh peneliti 

yang meliputi dasar-dasar pemikiran, proses penelaahan teoritik 

dan implementatif peraturan hukum terkait dengan kasus yang 

diteliti serta penyimpulan, dengan melakukan pengkajian dari 

aspek hukum kesehatan yang terlingkup dalam hukum 

administrasi negara, hukum keperdataan dan hukum Islam. 

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini terbagi dalam dua bagian, yaitu: 

1. Deskripsi obyek penulisan, yaitu kasus bedah plastik “Ny. P” 

oleh “dr. W” di Rumah Sakit Umum Bandung. 

2. Penerapan hukum dalam tindakan bedah plastik “Ny. P” oleh 

“dr. W” di Rumah Sakit Umum Bandung. 

3. Ketentuan Bedah plastik dalam hukum Islam yang bersumber 

dari Al-Qur’an, Al-Hadist, dan ijtihad dengan disertai 

pendapat dari tokoh ulama terhadap bedah plastik  pandangan 

tersebut terutama berkaitan dengan apakah mengubah struktur 
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tubuh manusia melalui bedah plastik itu halal atau tidak untuk 

dilakukan, karena mengingat penetapan kehalalannya 

menyangkut pandangan Islam tentang hak atas badan dan  

kaitan antara tujuan bedah plastik yang dilakukan “Ny. P” oleh 

“dr. W” di Rumah Sakit Umum Bandung terhadap kehalalan 

tindakan tersebut. 

BAB IV  PENUTUP 

Dalam bab ini terbagi dalam dua sub bab yaitu kesimpulan dan 

saran. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka teori. 
1. Tinjauan umum tentang hukum. 

a. Pengertian hukum. 

Pengertian hukum adalah beragam sehingga menurut Prof. Mr. 

Dr. L. J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul “Inleiding tot 

de studie van het Nederlandse Recht” (terjemahan Oetarid 

Sadino,S.H. dengan nama”Pengantar Ilmu Hukum”)12, bahwa adalah 

tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut 

hukum itu. Demikian juga pendapat dari Immanuel Kant pernah 

menulis sebagai berikut : “Noch suhen die Juristen eine Definition zu 

ihrem Begriffe von Recht ” (masih juga sarjana hukum mencari-cari 

definisi tentang hukum)13. 

Adapun pengertian yang mudah dari hukum yaitu serangkaian 

peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah 

ataupun larangan tentang sesuatu yang dibuat oleh lembaga yang 

berwenang, dibuat untuk ditaati dan jika dilanggar akan 

mengakibatkan adanya penjatuhan sanksi pada pelakunya14. 

Secara lebih luas pengertian hukum dikemukakan oleh Leon 

Duguit:  
                                                 

12 Prof. Mr. Dr. L. J. van Apeldoorn “Inleiding tot de studie van het Nederlandse 
Recht”(terjemahan Oetarid Sadino,S.H. dengan nama”Pengantar Ilmu Hukum”), hal 2. 

13 C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1989), hal. 35. 

14 Tim Dosen Pengantar Hukum Indonesia, Modul Kuliah Pengantar Hukum 
Indonesia. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2005), hal. 1 
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“Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, 
aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh 
suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang 
jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang 
melakukan pelanggaran itu ”. 

b. Unsur-unsur hukum. 

Dari beberapa perumusan tentang hukum dapatlah diambil 

kesimpulan, bahwa Hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :15

1). Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan 

masyarakat.; 

2). Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; 

3). Peraturan itu bersifat memaksa; 

4). Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. 

c. Tujuan hukum. 

Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam 

masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu 

asas-asas keadilan dari masyarakat itu berkenaan dengan tujuan 

hukum, serta memberikan manfaat. Beberapa pendapat sarjana ilmu 

hukum menyatakan tujuan dari hukum adalah sebagai berikut :16

1). Prof. Subekti, S. H. 

Bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam 

pokoknya ialah : mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan 

bagi rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan 

menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat yang 

pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. 

                                                 
15 C. S. T. Kansil, Op. Cit., hal.  39.  

16 Ibid., hal. 41-45. 
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Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat 

digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang 

membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau 

dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. 

2). Prof. Mr. Dr. L. J. van Apeldoorn. 

Dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlandse 

Recht” mengatakan, bahwa tujuan hukum ialah mengatur 

pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki 

perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh 

hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum 

manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda 

terhadap pihak yang merugikannya17. 

3). Teori Etis. 

Teori ini mengajarkan, bahwa hukuman itu semata-mata 

menghendaki keadilan, karena menurut teori ini, isi hukum 

semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai 

apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini diikuti pula oleh 

Geny. Dalam “Science et technique en droit prive positif”, sebagai 

unsur dari keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan 

kemanfaatan”. 

4). Bentham (Teori utilities). 

Jeremy Bentham dalam bukunya “Introdoction to the morals 

legilation” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk 

mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.  

 

                                                 
17 Prof. Mr. Dr. L. J. van Apeldoorn, Op. Cit., hal.  5. 
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d. Sumber-sumber hukum. 

Sumber hukum itu dapat kita tinjau dari segi material dan segi formal 

:18

1). Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari berbagai 

sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan 

sebagainya. 

2). Sumber-sumber hukum formal antara lain ialah : 

a). Undang-Undang (statute); 

b). Kebiaaan (custom); 

c). Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie); 

d). Traktat (treaty); 

e). Pendapat Sarjana Hukum (doktrin). 

e. Subyek dan obyek hukum. 

Dalam dunia hukum perkataan orang (persoon) berarti 

pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan 

kewajiban dan disebut subyek hukum. Dewasa ini subyek hukum 

terdiri dari :19

1). Manusia (natuurlijke persoon); 

2). Badan hukum (rechtpersoon). 

Yang dimaksud dengan obyek hukum ialah segala sesuatu 

yang berguna bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi obyek 

sesuatu perhubungan hukum.  

 

                                                 
18 Ibid., hal. 59-63. 

19 C. S. T. Kansil, Op. Cit., hal. 117-118. 
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f. Perbuatan hukum. 

Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh 

seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban 

(misalnya : membuat surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan) 

dinamakan Perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu terdiri dari :20  

1). Perbuatan Hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada 

satu pihak pula, contohnya membuat surat wasiat; 

2). Perbuatan Hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan 

kewajiban-kewajian bagi kedua belah pihak (timbal balik), 

misalnya membuat persetujuan jual beli. 

g. Peristiwa hukum. 

Peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum 

diberikan akibat-akibat dinamakan Peristiwa Hukum atau Kejadian 

Hukum (Rechtfeit). Dalam hukum dikenal dua macam peristiwa 

hukum, yaitu :21

1). Perbuatan subyek hukum (manusia dan badan hukum); 

2). Perbuatan lain yang bukan merupakan perbuatan subyek hukum. 

 

 

 

                                                 
20 Ibid., hal. 119.  

21 Ibid., hal 121-122. 
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2. Tinjauan umum tentang hukum kesehatan. 

a. Konsep hukum kesehatan. 

Hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-

undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik 

dan sarana medik22. Pengertian ini sebenarnya sangatlah sempit dalam 

menjabarkan definisi dari hukum kesehatan, karena hukum kesehatan 

tidak hanya berupa peraturan melainkan merupakan salah satu disiplin 

ilmu hukum yang mempunyai teori dan peraturan. 

Hukum kesehatan pada dasarnya merupakan suatu cabang ilmu 

hukum yang bersifat interdisipliner, oleh karena di dalamnya 

terkandung berbagai aspek hukum pidana, hukum perdata, serta 

hukum administrasi. 

 Hukum kesehatan seringkali diidentikkan dengan hukum 

kedokteran, meskipun keduanya memiliki beberapa perbedaan. 

Hukum kedokteran merupakan hukum kesehatan dalm arti sempit. 

Hukum kedokteran dapat dibedakan menjadi hal berikut ini : 

1). Hukum kedokteran dalam arti luas (Medical Law). 

Yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut bidang 

medis, baik profesi medis dokter maupun tenaga medis dan 

paramedis lainnya. 

2). Hukum kedokteran dalam arti sempit (Artzrecht). 

Yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang hanya berkaitan dengan 

profesi dokter. 

                                                 
22 CST.Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

1991), hal 1. 
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Obyek lain dari hukum kedokteran adalah pelayanan medis 

(medical service). Sedangkan obyek dari hukum kesehatan adalah 

pelayanan kesehatan (health care). Pelayanan kesehatan 

mengandung pengertian suatu pelayanan di bidang kesehatan baik 

yang bersifat medis dokter maupun tenaga kesehatan lainnya23.  

Dalam hal pelayanan kesehatan ada 2 (dua) sifat yang pokok, 

yaitu sebagai berikut : 

(1). Sifat individual. Sifat ini dapat terjadi antara lain pada hal 

berikut ini : 

a). Pasien, dalam hal diagnosa dan terapi; 

b). Lingkungan, dalam hal perawatan terhadap pasien akan 

mempengaruhi orang-orang. Baik yang berhubungan 

langsung dengan pasien maupun tidak. Pengaruh ini dapat 

bersifat sementara, misalnya ketergantungan dalam hal 

pengobatan dan perawatan selama sakit, maupun bersifat 

tetap, misalnya cacat yang diderita mengakibatkan ia 

tergantung kepada orang lain selama hidupnya dengan 

menggunakan kursi roda. 

(2). Sifat kolektivitas, dalam hal ini yang menonjol adalah aspek 

publik, dikarenakan pelayanan kesehatan lebih ditujukan untuk 

kepentingan umum. Kolektivitas di sini dapat berlaku terhadap 

sebagian masyarakat, misalnya kelompok balita, manula, 

maupun berlaku terhadap seluruh masyarakat, misalnya program 

pemberantasan jentik nyamuk. 

Ketentuan hukum perdata yang erat kaitannya dengan 

tindakan tenaga kesehatan yang tidak atau kurang memenuhi 

                                                 
23 Husein Kerbala, Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent,  (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 1993), hal. 28.   
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standar profesi yang berlaku terhadap setiap tenaga kesehatan 

dapat dianggap telah melakukan tindakan wanprestasi atau cacat 

prestasi, ataupun dapat dianggap telah melakukan perbuatan 

melawan hukum. Pelanggaran di bidang hukum kesehatan 

kemudian disebut dengan “Malpraktek”24. 

Fungsi hukum kesehatan sebagai suatu norma yang 

mengatur hubungan hukum, adalah sebagai berikut :25

1). Kepastian hukum; 

2). Perlindungan hukum; 

3). Menampung pendapat-pendapat etis dalam suatu masyarakat 

yang “etis pluriform”26. 

b. Sumber hukum kesehatan. 

Secara garis besar sumber hukum kesehatan di Indonesia, 

meliputi : 

1). Peraturan hukum tertulis, baik yang berupa Undang-undang, 

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun 

Keputusan Menteri; 

2). Kebiasaan yang tidak tertulis; 

3). Yurisprudensi tetap; 
                                                 

24 Istilah Malpraktek ini umumnya digunakan untuk suatu kesalahan profesional 
(Profesional misconduct), yang dalam beberapa kamus dikaitkan dengan profesi Dokter, 
Dokter Gigi, Dokter Hewan, maupun pengacara dan akuntan. 

Menurut Fred Ameln, dalam bidang kedokteran dapat dikatakan telah terjadi suatu 
Malpraktek Medis (Medical Malpractice) jika seorang dokter melakukan tindakan medis yang 
salah (wrong doing) atau tidak cukup mwenguru pengobatan atau perawatan pasien (neglet 
the patient by giving not or not enough care to patient). Yang ilegal maupun yang sesuai 
dengan etika (un-ethical practice). 

25  Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, (Jakarta: PT. Grafikatama Jaya, 
1991), hal. 13. 

26 Husein Kerbala, Op. Cit.,hal. 24. 
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4). Doktrin atau ajaran ilmu pengetahuan. 

c. Jenis perikatan antara dokter dan pasien. 

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara 2 (dua) 

orang atau 2 (dua) pihak, berdasarkan mana pihak yang satu 

berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang 

lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu27. Perikatan 

adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah sesuatu 

yang konkrit atau sesuatu peristiwa. Perikatan dapat lahir dari 

Undang-Undang dan dari perjanjian. Pada hakekatnya isi dari 

suatu perjanjian harus memuat hal-hal, yaitu :28

1). Tidak bertentangan dengan kepatutan (billijkheid); 

2). Didasarkan pada itikad baik (te goeder trow) para pihak; 

3). Mencakup kepentingan para pihak. 

Ditinjau dari sudut pandang hukum perdata hubungan 

hukum antara dokter dan pasien dapat terjadi dikarenakan sebagai 

berikut : 

1). Berdasarkan perjanjian (ius contract). 

Dalam hal ini terjadi suatu hubungan terapeutik antara 

dokter dan pasien yang didasarkan atas kemauan atau kehendak 

bebas. Pasien datang ke rumah sakit atau tempat praktek dokter 

dengan sukarela.  

 

                                                 
27 Subekti, Hukum Perjanjian. (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 1. 

28 Hermien Hadiati Koeswadji, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 116. 
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2). Berdasarkan Undang-Undang (ius delicto). 

Dalam hal ini tidak terdapat suatu kehendak bebas dari pasien 

untuk mengadakan suatu hubungan terapeutik dengan dokter, 

dikarenakan pasien berada dalam keadaan tidak sadar sehingga tidak 

dapat diminta persetujuan dilakukannya tindakan medis. Jadi 

perikatan yang terjadi antara dokter dan pasien dikarenakan adanya 

suatu keadaan darurat, dimana pasien sangat membutuhkan 

pelayanan kesehatan dari dokter. 

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien atau yang 

disebut dengan transaksi terapeutik. Secara yuridis, transaksi 

terapeutik dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara 

dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional 

didasari kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan 

tertentu di bidang kedokteran. Transaksi terapeutik didasarkan atas 

sikap saling percaya, sebagaimana dirumuskan dalam Mukadimah 

Kode Etik Kedokteran Indonesia yang termuat dalam Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434/ Men.Kes/ SK/ 

X/ 1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi 

para dokter di Indonesia : 

“Sejak permulaan sejarah yang tersurat mengenai umat 
manusia sudah dikenal hubungan kepercayaan antara dua insan 
yaitu yang pengobat dan penderita. Dalam zaman modern 
hubungan itu disebut sebagai transaksi terapeutik antara dokter 
dan penderita, yang dilakukan dalam suasana saling percaya 
(confidential) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, 
harapan, dan kekhawatiran makhluk insani” 

Penjelasan umum tentang PP. No.10 Tahun 1966 Tentang 

Wajib Simpan Rahasia Kedokteran menyatakan sebagai berikut : 

“Setiap orang harus dapat meminta pertolongan kedokteran 
dengan perasaan aman dan bebas. Ia harus dapat menceritakan 
dengan hati terbuka segala keluhan yang mengganggunya, baik 
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bersifat jasmaniah maupun rohaniah, dengan keyakinan bahwa 
hal itu berguna untuk menyembuhkan dirinya. Ia tidak boleh 
merasa khawatir bahwa segala sesuatu mengenai keadaannya 
akan disampaikan kepada orang lain, baik oleh dokter maupun 
oleh petugas kedokteran yang bekerja sama dengan dokter 
tersebut.” 

Variasi obyek perjanjian medis yang dapat diadakan 

sehubungan dengan tindakan medis yang oleh dokter terhadap 

pasien, antara lain :29

1). Medical Check-up; 

2). Imunisasi; 

3). Keluarga Berencana (KB); 

4). Usaha penyembuhan penyakit; 

5). Meringankan penderitaan; 

6). Memperpanjang hidup; 

7). Rehabilitasi. 

Berkaitan dengan adanya hubungan dokter dan pasien atas 

dasar perjanjian, maka perikatan harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : 

1). Sepakat; 

2). Cakap melakukan perbuatan hukum; 

3). Suatu hal tertentu; 

4). Sebab yang halal. 

Ketiadaan salah satu syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menyebabkan perjanjian medis dapat 

dimintakan pembatalannya atau dinyatakan batal demi hukum oleh 

hakim. Suatu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tanpa 

persetujuan dari pasien, sedangkan pasien dalam keadaan sadar dan 

                                                 
29 Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, (Jakarta: Binarupa 

Aksara, 1996) hal. 52-54. 
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mampu untuk memberikan persetujuannya, maka dokter tersebut 

dapat digugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum 

berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal 

ini dikarenakan pasien mempunyai hak atas tubuhnya, sehingga 

dokter wajib menghormati privacy dan keadaan tubuh pasien. Hal 

ini yang melahirkan kewajiban dokter untuk memberikan informasi 

dan meminta persetujuan pasien sebelum melakukan suatu tindakan 

medis. 

Pada umumnya bentuk perjanjian dapat terbagi atas 2 (dua) 

bentuk, yaitu sebagai berikut : 

1). Inspanningsverbintenis. 

Adalah perikatan yang didasarkan pada suatu upaya 

yang maksimal. Biasanya hubungan antara dokter dan pasien 

merupakan bentuk dari Inspanningsverbintenis. Dokter 

mengikatkan diri untuk berupaya secara maksimal mungkin 

(inspanning) dan umumnya tidak mengikat diri untuk 

mencapai suatu hasil tertentu (resultaat)30. Dasar hubungan ini 

adalah kepercayaan oleh pasien kepada dokternya (fiduciary 

relationship, trust, vertrouwen)31. Di dalam setiap tindakan 

medis itu selalu terdapat suatu unsur yang tidak pasti. Itulah 

sebabnya mengapa kontrak medis itu pada umumnya 

merupakan suatu Inspanningsverbintenis dan bukan 

merupakan suatu Resultaatsverbintenis32. 

                                                 
30 Tim Pengkajian Bidang Hukum Kedokteran, Op. Cit., hal. 34. 

31 J.Guwandi, Etika Hukum Kedokteran. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia, 1991), hal 42 

32 Leenen dan P.A.F Lamintang, Op. Cit., hal. 409. 
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2). Resultaatsverbintenis. 

Resultaatsverbintenis adalah suatu bentuk perikatan yang 

didasarkan atas hasil yang ingin dicapai atau telah diperjanjikan 

sebelumnya. Di dalam hukum kesehatan, bentuk perjanjian seperti 

ini tidak termasuk, karena kondisi pasien yang tidak sama 

sehingga hasil yang akan dicapai akan berbeda, selain itu faktor 

kemampuan pasien, dokter beserta sarana dan fasilitas yang 

tersedia juga akan mempengaruhi hasil yang akan dicapai. 

Masih terdapat perdebatan mengenai hubungan-hubungan 

dokter dan pasien, termasuk bentuk perjanjian 

Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis, terlebih 

terhadap : 

a). Dokter ortopedi yang membuat kaki palsu; 

b). Dokter gigi yang membuat protese gigi palsu. 

Sebagai transaksi teurapetik, maka ada ketentuan normatif 

yang memberikan hak dan kewajiban bagi para pihak. Adapun hak 

dasar pasien dalam bidang kesehatan dapat dijabarkan sebagai 

berikut :  

1). Hak dasar sosial, hak ini disebut sebagai hak atas 

pemeliharaan kesehatan (The Right to Health), dipengaruhi 

faktor-faktor : 

a). Sarana; 

b). Geografis; 

c). Finansial; 

d). Kualitas; 
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2). Hak dasar individu, hak ini disebut hak untuk menentukan 

diri sendiri (The Right to Self Determination), yang terkait 

dengan hak-hak antara lain sebagai berikut : 

a). Hak atas privacy yang dalam bidang kesehatan 

meliputi : 

(1). Hak memilih dokter dan rumah sakit; 

(2). Hak memilih sarana kesehatan; 

(3). Hak atas rahasia kedokteran; 

(4). Hak menolak pengobatan atau perawatan; 

(5). Hak atas second opinion; 

(6). Hak atas isi rekam medis; 

(7). Hak menghentikan perawatan atau pengobatan; 

(8). Hak atas pelayanan medis atau perawatan; 

(9). Hak atas informasi dan persetujuan; 

(10). Hak untuk tidak terlalu dibatasi kemerdekaannya 

selama proses pengobatan; 

(11). Hak untuk mengadu dan mengajukan gugatan; 

(12). Hak atas ganti rugi. 

b). Hak atas badan sendiri. 

Hak ini menimbulkan hak atas informed consent 

yang terdiri dari : 

(1). Hak atas informasi; 

(2). Hak memberikan persetujuan. 

Pasien sebagai salah satu pihak dalam transaksi terapeutik juga 

mengemban kewajiban, antara lain sebagai berikut : 
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1). Memberikan informasi kepada dokter tentang penyakit 

yang diderita secara lengkap; 

2). Menaati petunjuk dan instruksi dokter; 

3). Mentaati aturan rumah sakit; 

4). Memberikan imbalan jasa kepada dokter; 

5). Melunasi biaya rumah sakit. 

Dokter sebagai pihak yang memberikan pelayanan kepada pasien, 

di dalam menjalankan tugasnya mempunyai hak-hak antara lain 

sebagai berikut : 

1). Hak untuk bekerja menurut standar medis; 

2). Hak menolak melaksanakan tindakan medis yang ia 

tidak dapat pertanggungjawabkan secara profesional; 

3). Hak untuk menolak suatu tindakan medis yang menurut 

suara hatinya tidak baik. Dalam hal ini ia berkewajiban 

untuk merujuk pasien kepada dokter lain; 

4). Hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasiennya; 

5). Hak atas privacy dokter; 

6). Hak atas itikad baik dari pasien; 

7). Hak atas balas jasa; 

8). Hak atas fair play dalam menghadapi pasien yang tidak 

puas terhadapnya; 

9). Hak untuk membela diri; 

10). Hak untuk memilih pasien. Hak ini sifatnya tidak 

mutlak, akan tetapi banyak dipengaruhi oleh lingkungan 

sosial; 

11). Hak menolak memberikan keterangan tentang pasien di 

pengadilan (verschoningrecht van de arts). 
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Sedangkan kewajiban dokter yang diatur dalam Kode Etik 

Kedokteran Indonesia (KODEKI) antara lain menyatakan sebagai 

berikut : 

1). Kewajiban umum. 

Seorang dokter hendaklah senantiasa melakukan profesinya 

menurut ukuran yang tertinggi dan tidak dipengaruhi oleh 

pertimbangan keuntungan pribadi seorang dokter dilarang 

melakukan perbuatan yang dipandang bertentangan dengan 

etik. 

2). Kewajiban dokter terhadap pasien. 

Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban 

melindungi hidup mahluk insani, bersikap tulus ikhlas 

terhadap pasien dan mempergunakan seluruh sumber 

keilmuannya. Apabila dokter tidak mampu melakukan 

pemeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib berkonsultasi 

dengan dokter lain yang mempunyai keahlian dalam 

penyakit yang bersangkutan. Pasien hendaknya diberi 

kesempatan supaya senantiasa dapat berhubungan dengan 

keluarga dan penasehatnya. Seorang dokter wajib 

merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang 

seorang pasien, karena kepercayaan yang telah diberikan 

kepadanya, bahkan ketika pasien itu telah meninggal. 

Seorang dokter juga wajib melakukan pertolongan darurat 

sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin 

ada orang lain yang bersedia dan mampu untuk 

memberikannya. 
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3). Kewajiban dokter terhadap teman sejawat. 

Seorang dokter memperlakukan teman sejawatnya 

sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan, tidak boleh 

merebut dari teman sejawatnya, serta menjunjung tinggi 

Declaration of Geneva yang telah diterima oleh Ikatan 

Dokter Indonesia (IDI). 

4). Kewajiban dokter terhadap diri sendiri. 

Seorang dokter harus senantiasa memelihara kesehatannya 

agar dapat bekerja dengan baik, dan terus mengikuti 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan tetap setia pada cita-

citanya yang luhur. 

d. Informed Concent.  

1). Pengertian  Informed Concent. 

Secara harfiah, Informed  berarti penjelasan, keterangan, atau 

informasi. Sedangkan consent berarti memberi persetujuan 

atau mengijinkan. Dengan demikian informed consent berarti 

suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. 

2). Sejarah Informed Concent. 

Kesadaran akan pentingnya informed consent muncul 

setelah Perang Dunia II usai, yaitu pada saat dunia mengetahui 

betapa para penguasa dan dokter Nazi Jerman telah sewenang-

wenang melakukan percobaan medis terhadap orang-orang 

Yahudi yang dimasukkan ke kamp konsentrasi. Dalam proses 

pengadilan terhadap penjahat perang di Nurenberg sekitar 

tahun 1945 dan 1946, segala kesewenang-wenangan tersebut 

terungkap, sehingga kemudian lahirlah Nurenberg Code yang 

pada intinya menentang serta mengecam segala tindakan 
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percobaan medis pada manusia tanpa persetujuan manusia 

yang bersangkutan. 

3). Isi Informed Concent. 

a). Pihak yang menyampaikan penjelasan. 

Yaitu dokter yang akan melakukan tindakan medis, atau 

perwakilannya dengan sepengetahuan dokter yang 

bersangkutan 

b). Penjelasan yang harus disampaikan, antara lain : 

(1) Tujuan; 

(2) Tata cara; 

(3) Resiko; 

(4) Alternatif tindakan medis; 

(5) Prognois penyakit bila tindakan medis itu dilakukan 

atau tidak dilakukan. 

c). Cara menyampaikan penjelasan. 

(1). Lisan; 

(2). Tulisan. 

d). Pihak yang boleh menyatakan persetujuan. 

Yaitu pasien yang bersangkutan. Batas umur pasien yang 

berhak menyatakan persetujuan menurut Permenkes No. 

585 Tahun 1989 adalah 21 (dua puluh satu) tahun atau 

telah menikah. Untuk dapat menyatakan persetujuan 

secara mandiri, pasien harus berada pada keadaan mampu 

untuk mengambil keputuan. Jika kemampuan itu tidak 

dimiliki, misalnya dalam keadaan tidak sadar, kesehatan 

mental terganggu, maupun karena belum dewasa, maka 

persetujuan dapat diwakili oleh pihak ketiga yaitu orang 
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tua, wali, ataupun kurator. Jika pihak ketiga terebut juga 

tidak ada atau sulit ditemukan, maka persetujuan tersebut 

dapat diberikan oleh keluarga yang terdekat (next if kin)33. 

e). Cara menyatakan persetujuan. 

(1). Tertulis; 

(2). Lisan. 

4). Fungsi Informed Concent. 

Fungsi yang utama bagi pasien dalah sebagai dasar bagi 

persetujuan yang akan ia berikan kepada dokter. Sehingga 

apabila informasi yang diberikan oleh dokter itu kurang 

memadai atau dokter tidak memberikan informasi sama sekali, 

maka pasien tidak mempunyai landasan yang cukup untuk 

memutuskan memberi atau tidak memberi persetujuannya 

kepada dokter. 

Dalam hal tindakan medik yang akan dilakukan adalah bedah 

plastik, maka pasien berhak untuk diberitahukan segala hal yang 

berkaitan dengan tindakan bedah plastik yang akan dilakukan, 

kemudian pasien dapat mempertimbangkan persetujuannya 

sebagaimana dikemukakan oleh Badan Pembinaan Hukum 

Nasional (BPHN) : 

“Informed consent requires a physician to lay out all the 
information a patient needs to have to understand a particular 
treatment – what the treatment it self will involve and what rik 
vome with it”34. 

                                                 
33 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Tim Pengkajian Masalah 

Hukum tentang Malpraktik Medis dalam Operasi Bedah Plastik, (Jakarta: BPHN Departemen 
Kehakiman dan HAM RI, 1997/1998), hal. 16. 

34 Robert A. Burt, Taking Care of Strangers (The Rule of Law in Doctor-Patient 
Relations), (New York: McMillan Publishing Co. Inc, 1979), hal. 16. 
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Kalimat di atas menyatakan bahwa pasien harus 

diinformasikan mengenai segala hal yang terkait dengan 

tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk resiko dan efek 

sampingnya. 

Informasi bagi pasien juga berfungsi sebagai perlindungan 

atas hak pasien untuk menentukan diri sendiri. Dalam arti bahwa 

pasien berhak penuh untuk diterapkannya suatu tindakan medik 

atau tidak. Dalam hal ini harus dihormati oleh setiap orang 

termasuk dokter yang merawatnya, sebagaimana dinyatakan 

dalam fatwa PB IDI tentang Informed Consent, yaitu : 

“Manusia dewasa yang sehat rohaniah berhak menentukan 

apa yang hendak dilakukan dengan tubuhnya. Dokter tidak 

berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan 

kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien itu 

sendiri”35. 

Fungsi informasi bagi dokter di dalam melakukan pelayanan 

kesehatan, yaitu :36

a). Dapat membantu lancarnya tindakan kedokteran; 

b). Dapat mengurangi timbulnya efek samping dan 

komplikasi; 

c). Dapat mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan 

penyakit; 

d). Dapat meningkatkan mutu layanan; 

e). Dapat melindungi dokter dari kemungkinan tuntutan 

hukum. 
                                                 

35 SK. PB. IDI. No. 319/PB/a.4/1988 mengenai Pernyataan IDI tentang Informed 
Consent 

36 Husein Kerbala, Op. Cit., hal. 64. 
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e. Rekam medis. 

1). Sejarah rekam medis. 

Sekitar 25.000 (dua puluh lima ribu) tahun SM ( Sebelum 

Masehi), rekam medis lahir bersamaan dengan lahirnya ilmu 

kedokteran. Pada waktu itu tujuan utama dibuatnya rekam 

medis adalah untuk mencari penyebab penyakit yang diderita 

pasien. Para tabib dan dewa penyelamat (sebutan untuk dokter 

pada saat itu) merasa perlu untuk mencatat perihal penyakit 

pasiennya. Kemudian, kesadaran akan pentingnya rekam 

medis terus berkembang, terlebih dalam ilmu bedah. Pada 

tahaun 1913, The American College of Surgeon, memutukan 

keharusan untuk mengevaluasi hasil kerja para ahli bedahnya, 

yang kemudian dijadikan dasar pendidikan dokter bedah. Atas 

dasar inilah kemudian dibuat suatu standarisasi yang harus 

ditaati oleh setiap rumah sakit, yaitu setiap pasien dalam setiap 

tindakan medis yang dilakukan terhadapnya harus dibuatkan 

rekam medis yang berisi informasi yang lengkap dan akurat. 

2). Isi rekam medis. 

Isi dari suatu rekam medis dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a). Identitas lengkap pasien, seperti nama, jenis kelamin, 

tempat tanggal lahir, dan alamat; 

b).  Catatan tentang penyakit, seperti diagnosa atau analisa, 

terapi, pengamatan perjalanan penyakit; 

c).  Catatan dari pihak dokter sebelumnya atau dokter 

pengganti; 

d).  Hasil pemeriksaan, seperti laboratorium, foto rontgen, 

USG, city scan, dan sebagainya; 
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e).  Apabila terdapat perubahan terhadap rekam medis harus 

dilakukan dalam lembaran khusus yang harus dijadikan 

satu dengan berkas rekam medis yang lain. 

3). Sifat dan kepemikan  

Sifat dari suatu rekam medis adalah rahasia. Jadi hanya 

dapat dilihat oleh orang tertentu saja, yaitu dokter dan pasien 

yang bersangkutan. 

Pemilik atas isi rekam medis adalah pasien, sedangkan 

pemilik atas berkas rekam medis adalah rumah sakit, fasilitas 

kesehatan lainnya atau dokter praktek pribadi maupun 

kelompok tempat pasien yang bersangkutan dirawat.  

4). Fungsi dan lama penyampaian 

Fungsi dari dibuatnya suatu rekam medis, antara lain : 

a).  Untuk mengukur kemampuan dokter yang bersangkutan 

dalam mengatasi penyakit yang diderita oleh pasien; 

b).  Sebagai kegiatan klinis, analisa, pendidikan, serta evaluasi 

terhadap suatu pelayanan yang diberikan kepada pasien; 

c).  Sebagai sarana acuan (reference); 

d).  Sebagai kegiatan administrasi; 

e).  Sebagai suatu tindakan antisipasi atau perlindungan dari 

kemungkinan adanya suatu tuntutan hukum; 

f).  Sebagai sarana komunikasi bagi para tenaga kesehatan; 

g).  Sebagai sistem informasi rujukan pasien; 

h).  Sebagai suatu data yang membantu kelancaran pelayanan 

asuransi kesehatan. 

Rekam medis yang mengandung kegunaan secara 

administratif, hukum, keuangan, riset, edukasi, dan 
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dokumentai merupakan satu-satunya catatan yang akan 

menjadi bahan kajian yang mampu menerangkan tentang 

kualitas pelayanan kesehatan dibandingkan dengan kebutuhan 

pelayanan kesehatan masyarakat, baik dari aspek preventif, 

represif, kuratif, maupun promotif. Data yang terdapat dalam 

rekam medis akan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan 

pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh 

lembaga pelayanan kesehatan, tenaga medis, dan paramedis 

serta untuk menjadi bahan pembuktian apabila suatu saat 

dihadapkan ke pengadilan atas tuntutan pasien atas kewajiban 

dan pelayanan kesehatan yang telah diberikan.  

3. Tinjauan umum tentang hukum Islam. 

a. Pengertian hukum Islam. 

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian 

dari agama Islam. Sebagai sistem hukum, hukum Islam mempunyai 

istilah kunci, yaitu :37

1). Hukum; 

2). Hukum dan Ahkam; 

3). Syari’ah atau syari’at; 

4). Fikih atau fiqh. 

Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT 

mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam 

masyarakat dan juga hubungan-hubungan lainnya yaitu hubungan 

manusia dengan Tuhan. 

 

 

                                                 
37 Tim Dosen Pengantar Hukum Indonesia, Op. Cit., hal. 76. 
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b. Ruang lingkup hukum Islam38. 

Pada dasarnya hukum Islam tidak membedakan secara tajam 

antara hukum perdata atau sipil (Islam) dan hukum publik (Islam), 

karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat 

segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. 

c. Ciri-ciri hukum Islam39. 

1). Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam; 

2). Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari 

iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam; 

3). Mempunyai 2 (dua) istilah kunci yaitu Syariat dan fiqih; 

4). Terdiri dari 2 (dua) bidang utama yaitu Ibadat dan Muamalat 

dalam arti luas; 

5). Strukturnya berlapis, terdiri dari : 

a). Nas atau teks Al-Qur’an; 

b). Sunnah Nabi Muhammad SAW; 

c). Hasil Ijtihad  manusia; 

d). Pelaksaannya dalam praktek; 

e). Mendahulukan kewajiban dari hak amal dan pahala; 

f). Dapat dibagi menjadi hukum  Taklifi  (lima akidah) dan 

hukum Wadh’i (hubungan hukum). 

d. Sumber hukum Islam. 

Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam itu 

kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau dasar hukum Islam. 

Adapun dumber-sumber hukum Islam adalah :40

                                                 
38 Ibid. 

39 Ibid., hal. 77. 

40 Ibid., hal. 78.  
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1) Al-Qur’an; 

2) Al-Hadist; 

3) Akal pikiran (ijtihad para ulama) manusia yang memenuhi 

syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalaman.  

e. Prinsip pengobatan dalam Islam  

 Berdasarkan Surat Al Faatihah ayat (6), yang artinya : 

“Tunjukkanlah41 kami jalan yang lurus”. Makna yang dapat diambil 

dari ayat Al-Qur’an di atas adalah bahwa dalam Islam pada dasarnya 

manusia dalam melakukan segala hal apapun harus dengan cara yang 

benar dan tidak melanggar aturan dalam hukum Islam, begitupun 

dalam prinsip pengobatan dalam Islam khususnya mengenai tujuan, 

alasan dan ada tidaknya unsur untuk mempercantik diri dan merubah 

ciptaan Allah SWT. Pengobatan juga harus dengan perhitungan yang 

rasional, artinya apabila merasa ragu-ragu untuk melakukan suatu 

pengobatan, maka lebih baik tidak perlu dilakukan, dan salah satu 

ukuran kebenaran dalam hukum Islam adalah dengan menyerahkan 

suatu urusan kepada ahlinya sebagaimana diriwayatkan di dalam 

Hadits Bukhari Muslim yang pada intinya menerangkan bahwa segala 

sesuatu itu sebaiknya diserahkan kepada ahlinya agar penanganannya 

lebih baik.  

Berdasarkan Al-Israa ayat (36), yang artinya :  

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 
penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan 
jawabnya”. 

 

                                                 
41 Ihdina (tunjukilah kami), diambil dari kata hidayaat: memberi petunjuk ke suatu 

jalan yang benar. Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapi 
juga memberi taufik.  

   



43 

Dan berdasarkan Surat An Nahl ayat (43), yang artinya : 

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-
orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka 
bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan42 jika kamu 
tidak mengetahui”. 

Berdasarkan kedua ayat Al-Qur’an di atas, secara eksplisit 

mengandung makna bahwa segala persoalan harus ditangani oleh 

orang yang memiliki ilmu atau kemampuan dalam bidangnya 

termasuk dalam hal ilmu agama, harus ditanyakan pada ahlinya. 

Secara implisit, mempunyai makna bahwa dalam ketentuan agama 

Islam jika orang itu tidak memiliki ilmu atau kemampuan, maka 

eharusnya ia tidak mempunyai kewenangan untuk menangani 

persoalan yang berkaitan dengan hal yang tidak dipahaminya itu, 

termasuk juga dalam pengobatan. 

Pengobatan merupakan suatu upaya yang harus dilakukan oleh 

manusia agar dapat terjadi perubahan atas keadaan (sakit) yang 

dialaminya. Berdasarkan Surat Ar Ra’d ayat (11), yang artinya :  

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 
menjaganya atas perintah Allah43. Sesungguhnya Allah tidak akan 
merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan44 
yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka kecuali 
Dia.”. 

                                                 
42 Yakni: orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab. 

43 Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara 
bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. Dan yang 
dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut malaikat 
Hafazhah. 

44 Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-
sebab kemunduran mereka. 
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Makna yang dapat diambil dari ayat Al-Qur’an di atas adalah 

perubahan suatu kaum itu tergantung dari kaum itu sendiri, apakah ada 

usaha untuk berubah menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih 

buruk. Hubungannya dengan prinsip pengobatan adalah Allah tidak 

akan merubah suatu keadaan seseorang yang sakit menjadi sembuh, 

tanpa ada usaha dari orang tersebut untuk mengobati penyakitnya, dan 

harus sesuai dengan aturan Allah SWT dan dengan cara yang benar. 

Allah SWT Maha Kuasa, Dia bisa melakukan sesuatu sesuai 

kehendak-Nya, manusia tidak bisa menolaknya, tapi manusia bisa 

berikhtiar, berdoa, bertawakal, dan berqana’ah agar keadaannya 

menjadi lebih baik. 

Berkaitan dengan bedah plastik, Al-Qur’an dan Al-Hadist tidak 

mengatur secara khusus. Akan tetapi di dalam arti Surat An-Nisaa ayat 

(119) dinyatakan bahwa manusia dilarang untuk merubah ciptaan 

Allah. Hal ini juga pernah dinyatakan dalam Hadist yang diriwayatkan 

oleh  Ibnu Ma’sud yaitu : 

“Allah melaknat orang yang membuat tato dan orang yang 
meminta, yang mencabut bulu alis, merenggangkan gigi untuk 
mempercantik diri dengan merubah ciptaan Allah. Bagaimana kau 
tidak melaknat terhadap orang yang dilaknat oleh Nabi Muhammad 
SAW?” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Makna yang dapat diambil dari Hadist di atas adalah pada 

dasarnya manusia itu diperbolehkan untuk melakukan suatu cara untuk 

memperbaiki dirinya, khususnya di sini adalah anggota tubuh. Salah 

satu cara itu adalah bedah plastik dengan tujuan memperbaiki organ 

tubuhnya agar dapat berfungsi normal, akan tetapi hal tersebut tidak 

boleh dilakukan dengan tujuan untuk merubah ciptaan Allah SWT dan 

mempercantik diri yang berlebihan, karena Allah SWT telah 

menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya sebagai mahluk ciptaan 

Allah SWT yang paling sempurna karena dibekali akal. Larangan  

tersebut berlaku bagi orang yang melakukan, dan orang yang 
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membantu melakukan bedah plastik dengan tujuan untuk  

mempercantik diri yang berlebihan dan merubah ciptaan Allah SWT. 

4. Tinjauan umum tentang bedah plastik. 

a. Pengertian bedah plastik. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bedah plastik  

adalah bedah yang berkenaan dengan pembentukan kembali bagian 

tubuh (terutama bagian kulit) yang cacat atau rusak agar dapat 

mendekati normal45. 

Plastik berasal dari kata  Plastique, Plasticos, Plasty  yang 

berarti perbaikan, pengolahan, atau pembentukan. Dalam hal ini 

yang menjadi obyek dari perbaikan tersebut adalah jaringan tubuh. 

Istilah bedah plastik ini mulai digunakan dan pertama kali di 

populerkan dalam buku teks kedokteran oleh John Staige Davis 

melalui bukunya yang berjudul  Plastic Surgery (Its Principles and 

Practice) pada tahun 191946. Arti asal bedah plastik menurut M. 

Makagiansar adalah ilmu bedah yang mengusahakan perubahan 

bentuk permukaan tubuh47. 

Dapat dikatakan bahwa bedah plastik merupakan perpaduan 

yang harmonis antara ilmu pengetahuan kedokteran, khususnya 

ilmu bedah dengan keterampilan, imajinasi, dan seni. Jadi di dalam 

bedah plastik tidak hanya mempermasalahkan mengenai penerapan 

ilmu bedah di dalam praktek, tetapi juga bagaimana cara 

mengembangkan ilmu bedah tersebut menjadi sesuatu yang lebih 

beragam, berguna, serta lebih bernilai. 

                                                 
45 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Cetakan Kedua, (Jakarta: Balai pustaka, 1989), hal. 256. 

46 John Staige Davis Plastic Surgery (Its Principles and Practice), (1919), hal 2. 

47 M. Makagiansar, Research di Indonesia Tahun 1945-1965 di Bidang Kesehatan , 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1965), hal.359.  
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Pengertian bedah plastik yang dirumuskan berdasarkan 

kesepakatan tim penyusun “Analisis dan Evaluasi Hukum tentang 

Pengaturan Bedah Plastik” yaitu rangkaian tindakan medis yang 

dilakukan untuk memulihkan atau meningkatkan keadaan fisik 

pasien dengan penekanan pada penampakan dan fungsi. Termasuk 

dalam ruang lingkup pengertian ini adalah bedah plastik 

rekonstruksi dan bedah plastik estetik. Di dalam kesepakatannya, 

tim ini juga menyatakan dalam pembedahan rekonstruksi yang 

dilakukan untuk penanggulangan cacat atau kerusakan organ oleh 

dokter spesialis lain yang bukan spesialis bedah plastik, maka 

istilah yang digunakan adalah bedah rekonstruksi saja, tanpa 

menyebutkan istilah  bedah plastik. Hal ini disebabkan istilah 

bedah plastik hanya khusus dipergunakan dalam spesialisme Ilmu 

Bedah Plastik.      

b. Tujuan bedah plastik. 

Tujuan dilakukannya bedah plastik dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1). Untuk memperbaiki fungsi bagian tubuh sehingga dapat 

digunakan untuk bekerja; 

2). Untuk memperoleh efek kosmetis yang sebaik-baiknya 

dalam batas kemampuan sebagai manusia biasa; 

3). Untuk memberikan pengaruh baik terhadap perkembangan 

dan pembentukan jiwa pasien sehingga ia dapat terjun ke 

dalam masyarakat sebagai seorang yang mampu dan 

memiliki kehidupan ekonomi pribadi; 

4). Agar pasien dalam kehidupannya tidak tergantung pada 

orang lain. 
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c. Sejarah perkembangan bedah plastik 

Sebuah buku kedokteran menuliskan awal mula 

kecenderungan dilakukannya bedah plastik sebagai berikut : 

“The facial deformities resulting from mutilations (cut 
nose) or figuringscars from trauma can be borne without much 
physical impairment, but the effects of rejection by society are 
very real to those afflicted. Some of the commonly perfomed 
operation to corect several deformities with a very brief mention 
of the disease proces ”48. 

Bahwa tindakan merekonstruksi hidung dan memperbaiki 

luka akibat trauma merupakan awal mula perkembangan dari ilmu 

bedah plastik, hal ini didasarkan pada keinginan banyak orang, 

terutama wanita, yang menginginkan agar bentuk hidungnya dapat 

diperbaiki, ataupun agar luka akibat trauma yang dialami olehnya 

dapat dihilangkan karena dianggap mengganggu penampilan serta 

kehidupannya. 

Jauh sebelum berkembangnya ilmu bedah plastik seperti 

sekarang ini, pada abad pertama sudah dikenal adanya tindakan 

operasi yang dilakukan sebagai perbaikan luka akibat kecelakaan. 

Operasi tersebut pada saat itu dilakukan terhadap bagian hidung, 

kelopak mata, telinga, dan bibir, serta terdapat juga operasi 

perbaikan wajah akibat kecelakaan. Pada abad ke-6 atau abad ke-7 

sudah dikenal tindakan merekonstruksi hidung dan rekonstruksi 

daun telinga. Bahkan di India, tindakan merekonstruksi hidung 

pada abad ke-7 dan abad ke-8 telah dikenal sebagai metode 

tersendiri bagi orang-orang India dalam melakukan rekonstruksi 

hidung. 

                                                 
48 S.K. Srivastava, Modern Concepts in Surgery, (New Delhi: Tata Mc Graw-Hill 

Publishing Company, 1992), hal.474. 
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Awal mula ilmu bedah plastik di Italia dikenal pada zaman 

Renaissance abad ke-16. pada saat itu orang berbondong-bondong 

merekonstruksi hidungnya agar menjadi lebih indah. Namun, para 

rohaniawan setempat menentang niat tersebut karena dianggap 

tindakan merekonstruksi hidung sebagai suatu sikap melawan 

takdir sebagai manusia yang telah diciptakan Tuhan. Setelah 

Perang Dunia II, perkembangan bedah plastik di dunia mulai 

timbul kembali. Di Jepang juga mulai dikenal adanya bedah 

plastik, meskipun prakteknya masih dilakukan secara diam-diam. 

Sekitar tahun 1965 bedah plastik sudah mulai diterapkan di negara 

Amerika Serikat. Pada tahun 1976 bedah plastik pertama kali 

dipopulerkan oleh Prof. Dr. Ivo Pitanguay, seorang 

berkewarganegaraan Brazil, yang menggabungkan ilmu bedah 

plastik dengan ilmu kecantikan. Dari hasil penggabungan tersebut 

kemudian lahirlah ilmu bedah kosmetik. Banyak orang yang 

datang kepadanya meminta agar dapat dilakukan bedah plastik 

atas dirinya. Tidak terkecuali selebritis dunia, para bangsawan, 

bahkan ratu sekalipun yang menjadi pasiennya. 

Di negara-negara maju saat ini bidang bedah kosmetik tidak 

hanya dilakukan oleh dokter-dokter bedah plastik rekonstruksi, 

tapi juga oleh dokter-dokter ahli bidang lain yang mengkhususkan 

diri pada bedah kosmetik di bidangnya masing-masing, yang 

disebut dengan regional plastic surgeon49. Di antara regional 

plastic surgeon yang aktif di bedah kosmetik facial (muka) adalah 

dokter dokter ahli THT, dokter ahli mata, dokter ahli mulut. 

Di Amerika Serikat saat ini terdapat perkumpulan dokter 

bedah kosmetik yang bernama The American Academy of 

                                                 
49 D.Affandi, Bedah Plastik Kosmetik Muka dan Badan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2000), hal. 2   
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Cosmetic Surgery50.  Untuk menjadi anggota dari perkumpulan 

ini, seorang dokter harus terlebih dahulu mendapat sertifikat dari 

The American Board of Cosmetic Surgery, yang persyaratannya 

adalah dokter-dokter spesialis antara lain kulit, bedah umum, 

kandungan, mata, ortopedi (bedah tulang), bedah maksilofasial, 

THT atau bedah leher-kepala, serta bedah plastik. Negara-negara 

seperti Jepang, Perancis, Italia dan Jerman masing-masing 

mempunyai himpunan-himpunan dokter bedah kosmetik. Dan 

pada tanggal 11 November 1991 di kota St. Petewrsburg 

(Leningrad) dibentuk Sovyet Society of Plastic Aesthetic 

Surgery51. 

Di Indonesia, bedah plastik pertama kali dikembangkan 

oleh Prof. Moenadjat Wiraatmadja, yang juga merupkan Guru 

Besar Ilmu Bedah Plastik Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia. Seksi ilmu bedah platik mulai berdiri sebagai suatu 

seksi tersendiri sejak April 195952. Pada awalnya ilmu bedah 

plastik dikembangkan hanya untuk menangani pasien bibir 

sumbing dan luka bakar. Pada perkembangannya, sekarang telah 

terdapat spesialisasi ilmu bedah plastik di dalam ilmu kedokteran 

di Indonesia. Spesialisasi ilmu bedah plastik dapat dilalui 

melewati jalur pendidikan setelah dokter mengikuti pendidikan 

dan latihan bedah dasar dan bedah lanjut, dan jenjang ini berjalan 

selama 4,5 (empat setengah) tahun dan tidak dapat dipisahkan dari 

urutan pendidikan kedokteran karena masing-masing memiliki 

keterkaitan dan kesinambungan. Kini spesialisasi ilmu bedah 

plastik sudah termasuk ke dalam spesialisme ilmu kedikteran yang 

                                                 
50 Ibid. 

51 D.Affandi, Op. Cit., hal. 3. 

52 M. Makagiansar, Op. Cit., hal. 357. 
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diakui dan berada di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI)53. Kini, 

terdapat organisasi Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia 

(PERAPI) yang merupakan kumpulan dari dokter-dokter ahli 

bedah plastik di seluruh Indonesia. PERAPI mempunyai kegiatan 

antara lain kegiatan pelayanan korban bencana alam yang 

membutuhkan dilakukannya bedah plastik, mengadakan kerja 

sama dengan organisasi serupa, mengadakan diskusi, seminar, 

mengirimkan tenaga-tenaga dokter bedah plastik muda untuk 

belajar memperdalam ilmu baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri. Selain itu PERAPI juga berfungsi untuk menyelesaikan 

sengketa yang terjadi diantara sesama anggota PERAPI maaupun 

antara anggota PERAPI dengan pasien. 

Organisasi bertaraf internasional yang dibentuk sebagai 

wadah bagi para pihak yang terkait dengan bedah plastik yaitu 

International Confederationn of Plastic Reconstructive Surgery 

(IPRS), serta organisasi bertaraf regional, yaitu Asia Pasific 

Section of IPRS dan ASEAN Federation of Plastic Surgery IPRS,  

dimana anggota PERAPI juga secara otomatis menjadi anggota 

dari organisasi internasional tersebut.  

d. Jenis dan macam bedah plastik 

Tindakan bedah plastik pada dasarnya dapat disebabkan 

oleh ada atau tidaknya indikasi medis. Atas dasar tersebut bedah 

plastik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : 

 

 
                                                 

53 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang 
Pengaturan Bedah Plastik, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 
1994/1995), hal. 2. 
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1). Bedah plastik rekonstruksi 

Bedah plastik rekonstruksi merupakan tindakan bedah 

plastik yang bertujuan untuk memperbaiki kelainan fungsi 

tubuh atau bagian tubuh tertentu dan penampilan yang 

disebabkan oleh cacat bawaan, cacat akibat trauma, 

kecelakaan, maupun akibat pengangkatan tumor54. Dalam 

bedah plastik rekonstruksi terdapat indikasi medis, 

dikarenakan tindakan bedah plastik yang dilakukan didasarkan 

kepada keperluan pengobatan. 

  Bedah plastik rekonstruksi pada umumnya 

dikerjakan dalam beberapa tahap operasi demi memperoleh 

hasil yang optimal. Setiap tahapan tindakan ini biasanya 

memerlukan jarak waktu yang cukup lama, yaitu berkisar 

antara 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan. 

Modalitas utama yang diperlukan dalam melakukan 

tindakan bedah plastik rekonstruksi sebagai berikut :55  

a). Aplikasi teknik penjahitan yang didasari proses 

penyembuhan luka, sebagai upaya memperoleh hasil akhir 

yang baik; 

b). Aplikasi tandur alih komponen tubuh tertentu (graft dan 

flap). Tandur alih ini dapat mengandung 1 (satu) atau 

beberapa komponen tubuh yang sangat sederhana tanpa 

vaskularisasi sebagai sumber nutrisi jaringan (graft), 

misalnya tandur kulit (skin graft), tandur lemak (fat graft), 

                                                 
54 Yefta Moenadjat,  Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awan mengenai 

Bedah Plastik, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2001), hal. 11. 

55 Ibid., hal. 11-13. 
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tandur kulit dan lemak (dermal-fat graft), tandur tulang 

(bone graft), dan sebagainya.; 

c). Aplikasi implan. Implan merupakan suatu bahan atau 

protesis yang ditanamkan di dalam jaringan, terdiri dari 

suatu bahan yang tidak bereaksi dengan tubuh (inert), 

misalnya implan silikon padat, bahan metal, dan 

sebagainya; 

d). Bedah laser. Light Amlification by the Stimulated Emission 

of Radiation (laser) merupakan suatu jenis radiasi dengan 

amplutido gelombang yang diperkuat. Dengan afinitas dan 

panjang gelombang tertentu, sinar laser dapat dipakai 

untuk menghancurkan atau merusak sel-sel tubuh tertentu 

pada kedalaman tertentu pula, misalnya beberapa jenis 

tumor pembuluh darah ataupun tato; 

e). Aplikasi perekat (plaster) dan krim yang mempengaruhi 

proses penyembuhan luka, serta balutan (balut tekan). 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bedah plastik 

rekonstruksi pada dasarnya dilakukan karena adanya kelainan 

atau ketidakfungsian organ tubuh yang antara lain disebabkan 

oleh cacat bawaan maupun kecelakaan. Macam-macam 

tindakan bedah plastik rekonstruksi yang dapat dilakukan 

antara lain sebagai berikut :56

a). Rekonstruksi kelainan bawaan lahir, yaitu kelainan 

bawaan pada muka, kulit, dan alat kelamin pria; 

b). Cacat yang disebabkan oleh trauma, luka bakar, dan 

pengangkatan tumor; 

c). Bedah kraniofasial dan bedah maksilofasial, merupakan 

cabang ilmu bedah plastik yang mengkhususkan diri dalam 
                                                 

56 Ibid., hal. 14-17. 
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bidang rekonstruksi kelainan bawaan bentuk kepala dan 

muka, serta kelainan yang disebabkan trauma dan 

pengangkatan tumor; 

d). Bedah Mikro, merupakan cabang ilmu bedah plastik yang 

mengkhususkan diri dalam bidang rekonstruksi kelainan 

bawaan, trauma (misalnya amputasi traumatik) dan 

pengangkatan tumor yang memiliki spesialisasi dalam 

aplikasi teknik bedah mikro atau penyambungan pembuluh 

darah di bawah mikroskop; 

e). Amputasi traumatik, yaitu terputusnya bagian atau anggota 

tubuh karena trauma atau kecelakaan yang memerlukan 

tindakan penyambungan dengan aplikasi bedah mikro; 

f). Bedah tangan, merupakan cabang ilmu bedah plastik yang 

mengkhususkan diri pada penatalaksanaan kelainan 

tangan, baik kelainan bawaan, trauma termasuk luka bakar, 

dan kelainan yang disebabkan oleh pengangkatan tumor. 

2). Bedah plastik estetik. 

Bedah plastik estetik merupakan tindakan bedah plastik 

yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi tubuh yang 

dianggap kurang harmonik. Dalam hal ini tidak terdapat 

indikasi medis, oleh karena bedah plastik estetik dilakukan 

semata-mata untuk memenuhi keinginan pasien yang merasa 

kurang puas dengan bentuk fisik dirinya. Bedah plastik estetik 

biasanya dilakukan terhadap salah satu organ atau jaringan 

tubuh yang dirasa oleh pasien kurang optimal bentuknya. 

Dalam bedah plastik estetik ini lebih kental unsur kecantikan 

atau memperbaiki diri. 

Bedah plastik estetik seringkali disamakan dengan 

bedah kosmetik. Hal ini disebabkan bagian tubuh yang 

   



54 

diperbaiki dalam bedah plastik estetik pada dasarnya adalah 

sama dengan bedah  kosmetik, misalnya bagian muka. Jadi 

orang kerap menyamakan istilah bedah kosmetik dengan 

bedah plastik estetik, hanya saja di kalangan masyarakat istilah 

bedah kosmetik lebih populer dibandingkan dengan bedah 

plastik estetik. 

Macam-macam tindakan bedah plastik estetik yang 

dapat dilakukan atas seseorang antara lain sebagai berikut :57  

a). Tindakan bedah estetik untuk proses penuaan, yang 

bertujuan memperbaiki struktur otot dan kulit yang 

mengalami proses degenerasi, misalnya operasi 

pengencangan muka (facelift); 

b). Tindakan bedah estetik untuk kelianan bentuk anatomi 

tubuh yang kurang harmonis, misalnya operasi pembuatan 

lipatan kelopak mata (blefaroplasty), operasi hidung 

(rinoplasty), operasi dagu (mentoplasty), operasi telinga 

(otoplasty), operasi mata, dan sebagainya58; 

c). Tindakan bedah estetik untuk proses pertumbuhan lemak 

berlebihan, yang bertujuan memberi bentuk pada tubuh 

(body conturing, body reshaping, body sclupture) dengan 

cara membuang lemak yang berlebihan tanpa menurunkan 

berat badan, misalnya bedah sedot lemak (liposuction); 

d). Bedah kraniomaksilofacial, yaitu tindakan pembedahan 

yang dilakukan untuk memberi bentuk pada rangka tulang 

dan muka yang kurang harmonis agar tampak lebih indah, 

misalnya bedah craniofacial shaping dan bedah 

orthognatic. 

                                                 
57 Ibid., hal. 18-19.  

58 D. Affandi, Op. Cit., hal. 54. 
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Selain berbagai macam bedah plastik di atas, terdapat 

pula cara-cara yang dilakukan sebagai pelengkap bedah 

estetik, antara lain sebagai berikut : 

b). Dermabrasi (kupas kulit), merupakan suatu cara mengupas 

kulit dengan menggunakan alat. Kulit yang dikupas adalah 

kulit lapisan teratas (epidermis) serta bagian atas dari kulit 

bawah (dermis). Alat yang digunakan menyerupai gerinda 

(boor) dengan ujung lebar dan permukaan kasar yang 

terbuat dari besi atau graniet. Dalam praktek, dermabrasi 

ini dilakukan untuk menghilangkan noda hitam dan 

kerutan di wajah. 

c). Peeling muka, dikenal juga di negara lain sebagai 

chemical peeling, adalah pengupasan kulit muka dengan 

bahan kimia yang menggunakan larutan phenol atau 

trichlor acid. Caranya yaitu larutan phenol diusapkan ke 

kulit muka dengan kuas, dengan terlebih dahulu 

menyuntikkan pasien dengan tujuan untuk mengurangi 

rasa sakit yang ditimbulkan oleh larutan phenol tersebut. 

Pada kulit muka yang telah diolesi phenol ditempelkan 

plester, kemudian setelah plester diangkat kulit ditaburkan 

bubuk antiseptik. Setelah diberi obat cream selama 

beberapa hari, maka akan merangsang pertumbuhan kulit 

baru. Sedangkan peeling yang dilakukan di salon-salon 

pada dasarnya bukan mengelupas kulit asli wajah. 

Melainkan wajah diolesi lapisan obat yang kemudian akan 

mengering dan membentuk lapisan kulit tipis. Lapisan 

kulit tipis inilah yang akan diambil dan dikupas. Dalam 

praktek, peeling dilakukan untuk membuat wajah terasa 

lebih kencang dan bersih. 
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d). Perbaikan leher, ini biasanya dilakukan pada pasien yang 

merasa kulit lehernya mulai mengendur diakibatkan faktor 

usia. Perbaikan leher di sini juga mencakup perbaikan 

dagu yang terlalu pendek, serta penyedotan lemak 

(liposuction) di daerah sekitar dagu dan leher. 

e). Perbaikan botak kepala, pada kepala yang mengalami 

gejala kebotakan, hanya mempunyai rambut di samping 

kiri dan kanan kepala. Rambut di bagian ini dapat tumbuh 

terus-menerus, begitu pula dengan akar rambutnya. 

Sedangkan pada bagian tengah kepala, akar rambutnya 

telah mati sehingga rambut di bagian ini tidak dapat 

tumbuh sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi 

kebotakan tersebut, operasi dapat dilakukan dengan flap 

atau jabir yang dipindahkan dari bagian samping kepala ke 

bagian yang botak.  

f). Operasi payudara, pada dasarnya, operasi payudara yang 

dapat dilakukan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu sebagi 

berikut : 

(1). Operasi membesarkan payudara, pada operasi 

pembesaran payudara dilakukan sayatan di lipatan 

bawah payudara. Melalui sayatan tersebut dimasukkan 

bahan silikon seperti gel yang terbungkus dalam 

kantong silikon. Cara operasi kantong silikon seperti 

ini telah disetujui oleh Departement Food and Drugs 

di Amerika Serikat59. Berdasarkan penyelidikan yang 

telah dilakukan, disimpulkan tidak ada bukti yang 

menyatakan adanya hubungan antara silikon dan 

kanker payudara.  

(2). Operasi mengecilkan payudara, pada operasi 

mengecilkan payudara dilakukan sayatan seperti pada 
                                                 

59 Ibid., hal. 103. 
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operasi pembesaran payudarauntuk mengeluarkan 

jaringan kelenjar yang harus dipotong.  

(3). Mastopexy, merupakan suatu cara memperbaiki 

payudara yang sudah mulai mengendur akibat 

melahirkan atau tubuh yang sudah terlalu kurus. Pada 

operasi ini sebagian kulit payudara yang mulai 

mengendur di bagian bawah dipotong sehingga akan 

membuat payudara terlihat kencang. 

g). Abdominal Plasty. 

Abdominal Plasty merupakan bedah plastik yang ditujukan 

untuk mengubah atau memperbaiki bentuk parut yang 

diakibatkan oleh lemak yang berlebihan serta lipatan kulit 

di daerah parut. 

h). Penyedotan lemak (Liposuction). 

Teknik sedot lemak diperkenalkan pertama kali oleh 

dr. George Fischer, seorang berkewarganegaraan Italia, 

pada pertengahan tahun 1970 di suatu Kongres Bedah 

Kosmetik Internasional yang bertempat di Paris, Perancis. 

Dalam melakukan penyedotan lemak, bagian kulit yang 

terdapat lemak dimasukkan suatu tube metal kecil melalui 

sayatan kecil berukuran sekitar 1 (satu) cm. Tube metal  

kemudian melakukan gerakan maju mundur di daerah 

lemak di bawah kulit, sehingga gumpalan lemak tersebut 

akan tersedot keluar. Apabila lemak sudah tersedot habis, 

maka kulit di atasnya akan mengencang. 
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e. Tenaga kesehatan yang berwenang melakukan tindakan operasi bedah 

plastik 

Berkaitan dengan tindakan bedah plastik, maka yang tercakup 

sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan 

untuk itu. Seorang dokter yang dapat melakukan tindakan bedah 

plastik antara lain dapat berasal dari latar belakang pendidikan 

spesialis kedokteran, yaitu : 

1). Dokter spesialis bedah umum; 

2). Dokter spesialis bedah tulang; 

3). Dokter spesialis bedah plastik; 

4). Dokter spesialis mata; 

5). Dokter spesialis kulit dan kelamin; 

6). Dokter spesialis THT. 

Kemudian dokter tersebut diharuskan menempuh pendidikan 

spesialis bedah. Pada dasarnya dokter umum dan dokter spesialis di 

luar spesialisasi bedah plastik tidak berwenang melakukan tindakan 

bedah plastik. 

f. Sarana kesehatan bedah plastik. 

Di dalam praktek terdapat 3 (tiga) macam sarana kesehatan 

yang dapat digunakan untuk melakukan bedah plastik, yaitu sebagai 

berikut : 

1). Tempat praktik dokter spesialis bedah plastik; 

2). Rumah Sakit Umum, sebagai tempat untuk segala macam 

pembedahan; 

3). Rumah Sakit khusus Bedah Plastik, sebagai tempat untuk 

segala macam pembedahan bedah plastik. 
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g. Persiapan operasi bedah plastik 

Sebelum dilakukannya tindakan bedah plastik oleh seorang 

dokter kepada pasien, terlebih dahulu harus melewati berbagai 

prosedur sebagai suatu persiapan tindakan bedah plastik yang 

meliputi konsultasi, pemeriksaan fisik, kemampuan melakukan 

operasi bedah plastik, dijelaskan kepada pasien dan orang tua pasien 

tentang segala hal yang berkaitan dengan proses operasi bedah 

plastik; tujuan serta resiko yang akan dihadapi. Apabila pasien telah 

mengerti, maka dilakukanlah operasi bedah plastik dan selanjutnya 

pasca operasi bedah plastik dilakukan tindakan atau pengobatan 

yang dibutuhkan yaitu untuk pemulihan dan penyembuhan bekas 

luka operasinya. 

B. Kerangka pemikiran. 

Dalam proses pembangunan bangsa Indonesia saat ini, yang 

menekankan pada pembangunan di segala bidang, khususnya dalam 

bidang kesehatan. Diperlukan suatu peran aktif dari setiap elemen 

masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan, dimana dalam proses 

nyatanya dibutuhkan suatu bentuk peran aktif masyarakat, dalam hal ini 

peran serta penerima dan pemberi jasa kesehatan sangat penting. 

Salah satu peran nyata penerima dan pemberi jasa kesehatan adalah 

melalui tindakan medik, dan salah satu bentuk tindakan medik adalah 

operasi yang banyak dilakukan oleh penerima dan pemberi jasa kesehatan 

adalah operasi bedah plastik. Dimana dalam bentuk pelaksanaan tindakan 

operasi bedah plastik juga ada penerapan peraturan hukum yang berkaitan 

dengan bedah plastik tersebut. 

Dalam dunia kedokteran dikenal adanya sebuah persetujuan (Informed 

Consent) yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan 

mengenai tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien tersebut. 
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Dengan adanya persetujuan tersebut maka secara langsung akan 

menimbulkan bentuk-bentuk hak dan kewajiban yang mengikat. Dapat 

dikatakan telah terjadi suatu bentuk persetujuan tindakan medik  yang baik 

apabila setiap hal yang telah disepakati dalam persetujuan tersebut telah 

dipenuhi oleh masing-masing pihak, tetapi dapat pula terjadi pelanggaran 

dalam pemenuhan persetujuan tindakan medik. Untuk itu perlu diteliti 

menggunakan peraturan hukum apakah yang diterapkan apabila terjadi 

pelanggaran dan bagaimanakah penyelesaiannya    

Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini 

dapat di gambarkan seperti bagan halaman berikut ini: 
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Pembangunan di segala bidang 

Peran serta penerima dan pemberi jasa kesehatan dalam upaya     
Pembangunan kesehatan 

Peraturan hukum Persetujuan untuk melakukan 
operasi bedah plastik 
(Informed Consent) 

Pelanggaran atas kesepakatan  
yang telah dibuat 

Hak dan kewajiban yang timbul Operasi bedah plastik  

Perlu diteliti : 
Penerapan hukum pada 
tindakan bedah plastik 

Pasca operasi bedah plastik 

Proses penyelesaian masalah 

Pembangunan Nasional : 
Kesejahteraan bangsa Indonesia 

Tidak sesuai dengan tujuan Sesuai dengan 
tujuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Kerangka Pemikiran.
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BAB III 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi obyek penulisan, yaitu kasus bedah plastik “Ny. P” oleh “dr. 

W” di Rumah Sakit Umum Bandung. 

Seorang wanita bernama “Ny. P”60 sehari-hari mempunyai kegiatan 

sebagai ibu rumah tangga. Suatu ketika ia mengalami kecelakaan lalu lintas 

yang kemudian membuat dirinya berkeinginan untuk memperbaiki bentuk 

hidungnya dengan melakukan operasi pemancungan hidung. 

Atas keinginannya tersebut, “Ny. P” kemudian mendatangi “dr. W”61, 

seorang dokter bedah plastik yang juga mempunyai sebuah klinik bedah 

plastik di Bandung. “Ny. P” berkonsultasi dengan “dr. W”, dan menyatakan 

keinginannya untuk mempunyai hidung yang lebih mancung. “dr. W” 

menyanggupi permintaan “Ny. P”, bahwa ia akan melakukan operasi terhadap 

hidung “Ny. P” sesuai dengan keinginan pasien tersebut. Dokter juga 

menyatakan ia akan menanamkan implan (tulang buatan) yang akan 

diletakkan di tengah rongga hidung. “Ny. P” sempat menanyakan kepada “dr. 

W” resiko apa yang akan terjadi pada saat dan setelah operasi dilakukan, dan 

“dr. W” mengatakan tidak akan terjadi apa-apa karena selama ini tindakan 

bedah plastik yang ia lakukan terhadap pasien-pasiennya berjalan dengan 

baik. 

Menurut pengakuan “Ny. P” pada tanggal 4 Juni 2003, “Ny. P” dan 

“dr. W” sepakat untuk melaksanakan operasi pada keesokan hari. Tanggal 5 

                                                 
60 Atas alasan privacy, maka identitas pasien hanya memakai inisial. 

  61 Atas alasan privacy, maka identitas dokter hanya memakai inisial. 
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Juni 2003 sekitar pukul 07.00 pagi, “Ny. P” menjalani operasi pemancungan 

hidung di sebuah Rumah Sakit Umum yang terletak di Bandung. Operasi 

dilakukan oleh “dr. W” dibantu 2 (dua) orang perawat wanita. Operasi 

dilakukan dengan bius lokal dan “Ny. P” berada dalam keadaan sadar. Operasi 

yang berlangsung selama 1 (satu) jam itu berjalan dengan lancar 

Pasca operasi, “dr. W” mengatakan kepada “Ny. P” bahwa ia boleh 

langsung pulang dan meminta ia untuk kembali kontrol ke tempat praktek  

“dr. W” 3 (tiga) hari kemudian. 

Setelah 4 (empat) hari kemudian, “Ny. P” mendatangi klinik “dr. W” 

untuk melakukan kontrol. Pada saat itu “Ny. P” mengatakan kepada “dr. W” 

bahwa ia merasa hidungnya tidak simetris, bengkak dan terasa sakit. “dr. W” 

menjawabnya dengan mengatakan bahwa hidung “Ny. P” baik-baik saja, 

hanya sedang mengalami proses adaptasi. 

Setelah 2 (dua) minggu kemudian, timbul lubang di sebelah kanan 

hidung “Ny. P” dengan kondisi bengkak dan bernanah, akibatnya “Ny. P” 

merasa sangat sakit. Ia kembali ke klinik “dr. W” untuk menanyakan apa yang 

terjadi pada hidungnya. Kembali “dr. W” menyatakan hal itu tidak berbahaya, 

hanya infeksi kulit luar namun tidak sampai merusak implan. Lalu “dr. W” 

menyedot cairan nanah yang membengkak dengan alat suntik, dan keadaan itu 

terjadi berulang-ulang dimana “Ny. P” berada dalam keadaan sadar tanpa 

diberi suntikan penghilang rasa sakit. 

Setelah 2 (dua) bulan pasca operasi dan setelah kontrol 2 (dua) kali 

seminggu, kondisi hidung “Ny. P” miring ke sebelah kiri. “dr. W” tetap 

berpendapat bahwa hal tersebut adalah biasa terjadi dan hanya butuh adaptasi 

bagi implan di hidung “Ny. P”. 

Lama kelamaan kondisi hidung “Ny. P” semakin miring, bengkak, 

serta bernanah. “Ny. P” terus-menerus menanyakan kepada “dr. W” mengapa 

kondisinya menjadi demikian. “dr. W” kemudian akhirnya mengikat hidung 
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“Ny. P”, dengan cara menusukkan jarum dan benang dari pangkal hidung 

sebelah kiri ke pangkal hidung sebelah kanan. 

Setelah 2 (dua) minggu pengikatan  dilakukan, terjadi pelengketan di 

dahi bawah “Ny. P” di antara 2 (dua) alis matanya. “Ny. P” kembali datang ke 

klinik “dr. W” untuk menanyakan kondisinya, dan “dr. W” mengatakan 

penyebab pelengketan tersebut adalah dikarenakan oleh pelengketan yang 

telah dilakukan. “dr. W” kemudian kembali menyuntik pangkal hidung “Ny. 

P” yang bertujuan untuk melepaskan kembali ikatan yang telah dibuat. Akan 

tetapi, hal tersebut tidak membawa perubahan yang lebih baik, bahkan 

pangkal hidung di antara 2 (dua) alis mata “Ny. P” menjadi sobek dan pecah. 

Kondisi demikian menyebabkan implan menjadi terlihat seperti sebuah kaca 

menganga. 

Kejadian itu memaksa “Ny. P” untuk dirawat kembali oleh “dr. W”. 

kemudian “dr. W” mengabil tindakan memotong implan dengan cara 

menariknya dan menjahit bagian yang robek tersebut. Walaupun luka bekas 

operasi “Ny. P” menjadi kering, namun ia merasakan perih di bagian tersebut. 

Parahnya lagi, setelah itu hidung “Ny. P” menjadi terbelah dan meninggalkan 

bekas parut jahitan. 

Sejak operasi oleh “dr. W”, bekas sayatan pada saat pemasangan 

implan di lubang hidung “Ny. P” sebelah kanan selalu luka dan mengalami 

infeksi. Walaupun “Ny. P”sudah datang berkali-kali dia hanya diberi resep, 

namun setelah obat habis, luka kembali berair dan bernanah. 

Menurut pengakuan “Ny. P“, “dr. W” pernah menjanjikan kepada “Ny. 

P” untuk membongkar dan mengangkat implan yang tertanam pada 

hidungnya, akan tetapi hal itu tidak pernah direalisasikan. “dr. W” selalu 

menyatakan bahwa apa yang dialami oleh “Ny. P” adalah hal yang biasa dan 

itu hanya infeksi kulit biasa. “Ny. P” berupaya menghubungi “dr. W” melalui 
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telepon genggam dengan layanan pesan singkat (Short Message Service-SMS) 

dengan maksud memberi tahu keadaannya, tetapi tidak ada respon. 

Merasa kondisinya tidak berubah menjadi baik, “Ny. P” kemudian 

berkonsultasi dengan 2 (dua) orang dokter bedah plastik di Jakarta. Dokter 

yang ia datangi pertama menyarankan agar ia kembali ke “dr. W” dan 

meminta agar membongkar implan yang terpasang di hidungnya, dikarenakan 

bagian hidung sebelah kanan “Ny. P” tampak seperti kista. “Ny. P” sempat 

meminta dokter pertama agar bersedia untuk melepaskan implan, akan tetapi 

dokter tersebut tidak bersedia dan tidak mau mengambil resiko. “Ny. P” 

kemudian mendatangi dokter kedua. Dokter tersebut menyatakan bahwa 

lubang hidung sebelah kanan “Ny. P” telah mengalami kerusakan dan terdapat 

lubang yang berukuran kurang lebih 4 (empat) milimeter. Dokter tersebut juga 

menyarankan agar implan segera dibongkar dan dibersihkan. Dokter tersebut 

mengatakan bahwa lubang di hidung “Ny. P” terjadi akibat infeksi 

berkepanjangan, sehingga mungkin tidak akan berwujud seperti semula. 

Atas keadaan demikian, “Ny. P” kemudian menggugat “dr. W”, klinik 

bedah plastik “dr. W”, sebuah Rumah Sakit di kota Bandung tempat ia 

dioperasi dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) c. q. Menteri Kesehatan RI 

ke Pengadilan Negeri Bandung atas dasar telah melakukan perbuatan 

Melawan Hukum (PMH). Kasus ini telah terdaftar dengan Nomor Register 

Perkara No. 57/PDT.G/2005/PN-Bdg, setelah melalui 14 (empat belas) kali 

prosses persidangan, akhirnya kasus ini berakhir dengan perdamaian diantara 

para pihak dengan Akta Perdamaian pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2006. 

kesimpulan dari isi Akta Perdamaian tersebut adalah “Ny. P” dan “dr. W” 

telah sepakat mengakhiri sengketa mereka dalam perkara No. 

57/PDT.G/2005/PN-Bdg, “Ny. P” menyadari timbulnya kerugian dalam 

perkara No. 57/PDT.G/2005/PN-Bdg diakibatkan karena tidak rutinnya 

kontrol sesuai dengan anjuran “dr. W”, “Ny. P” mohon maaf atas diajukannya 

gugatan tersebut kepada “dr. W”, dan “dr. W” akan memaafkannya, Pihak 

klinik bedah plastik “dr. W”, Rumah Sakit Umum Bandung yang terkait 
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dengan gugatan tersebut, dan Pemerintah RI c. q. Menteri Kesehatan RI 

menyetujui berakhirnya sengketa ini dan akan tunduk sepenuhnya terhadap isi 

akta perdamaian tersebut, dengan berakhirnya sengketa tersebut para pihak 

tidak akan saling menuntut baik secara Perdata maupun secara Pidana 

dikemudian hari 

Berdasarkan atas Akta Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak 

tersebut, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan Putusan yang isinya 

mengadili menghukum Para Pihak tersebut untuk tunduk dan mentaati 

persetujuan yang telah disepakati itu, menghukum  “Ny. P” untuk membayar 

biaya perkara yang sampai saat itu berjumlah sebesar Rp. 1.084.000,- (satu 

juta delapan puluh empat ribu rupiah). 

B. Penerapan hukum dalam tindakan bedah plastik “Ny. P” oleh “dr. W” di 

Rumah Sakit Umum Bandung. 

1. Penerapan hukum administrasi . 

a. Proses persiapan menjelang operasi bedah plastik pada kasus ini 

terjadi dengan baik, meliputi : 

1). Tanya jawab antara dokter dengan pasien (konsultasi). 

“Ny. P” berkonsultasi dengan “dr. W”, dan menyatakan 

keinginannya untuk merubah hidungnya. “dr. W” menyanggupi 

permintaan “Ny. P”, bahwa ia akan melakukan operasi terhadap 

hidung “Ny. P” sesuai dengan keinginan pasien tersebut, disini 

jelas bahwa “Ny. P” telah memberikan suatu persetujuan tindakan 

medik yang diberikan secara lisan (Oral Expreess Informed 

Consent) atas keinginannya tersebut, setelah mendapat informasi 

dari “dr. W” oleh karena itu dalam kasus ini tidak ada 

pelanggaran atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik 
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(Informed Consent) yang berlaku sejak tanggal 4 September 

1989. 

2). Pemeriksaan fisik, pemikiran kemampuan melakukan operasi 

bedah plastik, penjelasan kepada pasien dan orang tua pasien 

tentang segala hal yang berkaitan dengan proses operasi bedah 

plastik, tujuan serta resiko yang akan dihadapi 

Pada tanggal 29 Mei 2003 “Ny. P” datang ke tempat 

praktek “dr. W” (klinik bedah plastik “dr. W”) dengan keluhan 

hidung miring yang menurut pengakuan “Ny. P” karena pernah 

kecelakaan lalu lintas dan ingin memperbaiki hidungnya, 

diagnosa dari “dr. W” saat itu adalah fibiosis glabella, 

deprresi/asyimetri post fraktur os nasalis. Dari hasil diagnosa 

tersebut, “dr. W” telah memberi penjelasan serta penawaran 

dengan 3 (tiga) solusi untuk penyelesaiannya yaitu refrakturasi 

ulang, bahan dari tulang pinggul (bone graft), silicon soft untuk 

simetrisasi. “dr. W” juga telah memberikan penjelasan tentang 

akibat dari ketiga tindakan medis tersebut, khususnya untuk 

tindakan medis bahan dari tulang pinggul (bone graft) dan 

silicon soft untuk simetrisasi akan menjadi hidung sedikit 

mancung dan pada akhirnya “Ny. P” lebih memilih silicon soft 

untuk simetrisasi. 

3). “Ny. P” telah mengerti, maka dilakukanlah operasi bedah 

plastik, pasca operasi bedah plastik dilakukan tindakan atau 

pengobatan yang dibutuhkan yaitu untuk pemulihan dan 

penyembuhan bekas luka operasinya. 

“dr. W” sebagai dokter ahli bedah plastik telah menjelaskan 

perawatan-perawatan yang harus dilakukan “Ny. P” pada pasca 

operasi dan pencegahan alergi terhadap makanan dalam hal ini 
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adalah sumber makanan dari laut (sea food), debu, dan lain 

sebagainya. Setelah diberikan penjelasan secukupnya dan “Ny. P” 

cukup mengerti serta setuju, maka oleh “dr. W” diberi surat 

pengantar untuk operasi di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh 

“dr. W”. 

Pada tanggal 4 Juni 2003 selanjutnya dilakukan operasi 

terhadap “Ny. P” di Rumah Sakit tersebut, jadi bukan pada 

tanggal 5 Juni 2003 karena pada tanggal 5 Juni 2003 “Ny. P” 

diperbolehkan pulang dengan pemberian antibiotika dan 

diperintahkan untuk kontrol kembali 1 (satu) minggu kemudian. 

Setelah 1 (satu) minggu kemudian yaitu pasca operasi, “Ny. P” 

datang lagi sesuai dengan saran dari “dr. W” dengan kondisi baik 

dan jahitan diangkat. Setelah sekitar antara 2 (dua) sampai 

dengan 3 (tiga) bulan setelah itu “Ny. P” datang lagi kepada “dr. 

W” dengan kondisi hidungnya yang bengkak dan menurut 

pengakuan dari “Ny. P” bahwa dia telah memakan kerang (sea 

food) serta selanjutnya oleh “dr. W” diberikan antibiotika dengan 

saran agar 1 (satu) minggu kemudian kontrol kembali kondisinya 

membaik dan posisi hidungnya bagus. 

Pada tanggal 4 September 2003 kondisi hidung menjadi 

mulai membaik karena dilakukan pengontrolan secara rutin dan 

untuk perbaikan umum diberikan Infuse aminophel 600. 

selanjutnya “Ny. P” kontrol berulang-ulang kali secara tidak 

teratur dengan keluhan inflanasi dan asimetri, maka oleh “dr. W” 

diberikan terapi antibiotika, anti inflanasi, serta direncanakan 

operasi ulangan yaitu angkat silicon dan bila memungkinkan 

insert ulangan namun “Ny. P” keberatan karena jika siliconnya 

dilepas lalu tidak dipasang lagi, maka hidung “Ny. P” akan 

menjadi pesek dan akan membuat “Ny. P” merasa malu pada 

lingkungannya. 
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Selanjutnya, “Ny. P” secara berturut-turut kontrol kepada 

“dr. W”, yaitu pada tanggal 11 Juni 2004, kontrol posisi hidung 

dan tidak ada luka, pada tanggal 12 Juni 2004, dilakukan 

perawatan kondisi hidung dengan kondisi steriil. 

Pada tanggal 14 Juli 2004, “Ny. P” datang lagi kepada “dr. 

W” dengan kondisi borok di daerah pangkal hidung (0,5 cm x 0,2 

cm) dengan sedikit penonjolan silicon (0,5 cm) dan “Ny. P” 

menolak untuk pencabutan silicon. 

“dr. W” memutuskan untuk perawatan pencucian luka 

dengan rencana secepatnya operasi pengangkatan silicon dengan 

diberikan antibiotika IV, perawatan luka dilakukan secara steriil 

dengan anastesi local dan pembuangan silicon yang menonjol 

kemudian dressing, diberikan infuse aminophel 600 dengan 

tambahan velosef IV, resep antibiotika dan perawatan luka. 

Setelah itu “dr. W” menyarankan agar “Ny. P” kontrol kembali 3 

(tiga) sampai dengan 5 (lima) hari kemudian untuk operasi 

definitive tetapi pada kenyataannya “Ny. P” tidak pernah datang 

dan kontrol lagi, sampai pada akhirnya datanglah para anggota 

dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Jakarta yaitu Ryder 

Sitorus, SH dan rekan-rekannya tanpa kehadiran dari “Ny. P” 

menghadap kepada “dr. W” dan pada keesokan harinya muncul 

berita di media massa. “dr. W” memperoleh informasi dari dr. 

Hardi SPBp mengenai kondisi “Ny, P” yaitu “Ny. P” sudah tidak 

ada luka dan ada skar dengan pembengkakan (inflamasi) daerah 

pangkal hidung.   
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Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terjadi keadaan 

: 

1). “Ny. P” kontrol secara tidak teratur atau tidak rutin; 

2). “Ny. P” mempunyai alergi terhadap kerang ( sumber makanan 

dari laut – seafood); 

3). “Ny, P” pulang dari Bandung ke Jakarta dengan kendaraan 

selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam berada di 

jalanan yang mempermudah infeksi dan atau alergi dari 

mikroorganisme debu jalanan; 

4). “Ny. P” tidak teratur kontrol setelah hidungnya inflamasi dan 

juga setelah perawatan luka, walaupun oleh “dr. W” sudah 

disarankan dengan operasi ulangan secepatnya. 

Dalam kasus ini dapat dinyatakan bahwa untuk melaksanakan 

tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien telah terlebih dahulu 

mengadakan pembicaraan guna memperoleh keterangan dan penjelasan 

mengenai latar belakang tindakan yang dilakukan serta informasi 

mengenai kondisi yang ada pada pasien hingga akhirnya diperoleh 

kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan tindakan medis berupa 

bedah plastik. Hal ini merupakan suatu pelaksanaan mekanisme ‘Informed 

Consent’ sehingga secara hukum kesehatan telah memenuhi langkah awal 

dalam ketentuan normatif, dan selanjutnya dapat dinyatakan pula bahwa 

tindakan medis adalah dilakukan oleh seorang dokter ahli bedah plastik 

yang mempunyai legalitas bertindak atas dasar ijin praktek yang 

ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanan 

bedah plastik dalam kasus ini adalah orang yang berwenang atau memiliki 

kompetensi serta dilaksanakan pada tempat yang memenuhi persyaratan 

sebagai prasarana penindakan. 
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Dalam tahap persiapan operasi bedah plastik, telah ditempuh 

berbagai langkah yang merupakan prosedur standar meliputi:  

1). Tanya jawab antara dokter dengan pasien (konsultasi); 

2). Pemeriksaan fisik; 

3). Dipikirkan kemampuan melakukan operasi bedah plastik; 

4). Dijelaskan kepada pasien dan orang tua pasien tentang segala hal 

yang berkaitan dengan proses operasi bedah plastik; tujuan serta 

resiko yang akan dihadapi; 

5). Apabila pasien telah mengerti, maka dilakukanlah operasi bedah 

plastik; 

Pasca operasi bedah plastik dilakukan tindakan atau pengobatan 

yang dibutuhkan yaitu untuk pemulihan dan penyembuhan bekas luka 

operasinya. 

Dengan demikian jelas bahwa telah dilakukan langkah-langkah 

prosedural sesuai standar profesional bidang kesehatan, artinya tindakan 

pra operasi ini mengikuti ketentuan hukum yang menjadi pedoman 

bertindak bagi tenaga medis maupun pasien oleh karenanya aspek 

perlindungan pasien sebagai anggota masyarakat yang harus diperhatikan 

oleh penguasa publik melalui penerapan peraturan telah dilaksanakan 

dengan semestinya. 

Dilihat dari aspek normatif dapat dinyatakan pula bahwa apa yang 

direncanakan untuk dilakukan tindakan medis merupakan hal yang bisa 

dilakukan sebagai bagian dari aktivitas tenaga kesehatan sehingga dalam 

hal ini tidak ada unsur pelanggaran peraturan. Demikian pula berkaitan 

dengan dasar tindakan yang dilakukan oleh “dr. W”, bahwa hal itu 

merupakan upaya yang memiliki unsur pengobatan maupun estetika 

adalah hal yang tidak dilarang, bahkan dalam rangka pengobatan “dr. W” 
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mempunyai kewajiban untuk berperan, terlebih lagi tenaga medis ini 

memiliki keahlian dalam kasus tersebut. 

Sebelum dilakukannya tindakan bedah plastik oleh seorang dokter 

kepada pasien, terlebih dahulu harus melewati berbagai prosedur sebagai 

suatu persiapan tindakan bedah plastik. Pada dasarnya hal yang lazim 

dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik dalam melakukan pelayanan 

profesinya, antara lain sebagai berikut : 

b. Dalam pelaksanaan tindakan medis yang ditujukan untuk 

‘memancungkan hidung’ dapat dikategorikan sebagai tindakan 

untuk menghasilkan kondisi pasien ‘lebih’ dari kondisi aslinya 

sehingga yang terjadi adalah tidak hanya sebatas tindakan 

pengobatan ataupun rehabilitasi bentuk (rekonstruksi) melainkan 

juga suatu tindakan yang memiliki aspek kosmetik dengan tujuan 

estetik, meskipun dalam kasus ini juga memiliki aspek rekonstruksi 

pada kerangka (tulang) hidung pasien. Jenis bedah plastik yang 

dilakukan dalam kasus ini adalah berupa operasi bedah rekonstruksi 

patah tulang hidung, hal ini sesuai dengan bukti P1 dalam Daftar 

Bukti Tertulis pada persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, 

yaitu bukti pembayaran perawatan, pengobatan dan operasi bedah 

rekonstruksi patah tulang hidung atas nama “Ny. P” di Rumah Sakit 

tempat operasi tersebut dilakukan.  

Secara yuridis formal tindakan bedah plastik estetik dalam kasus ini 

bukan merupakan perbuatan melawan hukum ataupun kesalahan, karena 

hal itu telah dibicarakan sejak awal sebagai bagian dari tindakan yang 

disepakati para pihak untuk dilaksanakan. Berdasarkan variasi obyek 

perjanjian, maka bedah plastik terutama bedah plastik estetik termasuk 

kedalam kategori rehabilitasi. Hal ini dikarenakan bedah plastik 

merupakan dari kelanjutan dari perawatan atau pengobatan yang telah 
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dilakukan sebelumnya, jadi bersifat sekunder. Oleh sebab itu dikatakan 

bedah plastik merupakan upaya rehabilitasi pasien.  

Dengan demikian yang merupakan aspek primer adalah berupa 

pengobatan sehingga kondisi hidung diharapkan dapat pulih seperti sedia 

kala, khususnya dari aspek fungsional. Jika dalam kenyataannya ataupun 

menurut perhitungan ilmu kedokteran hasil akhir tidak dapat seperti 

semula, terutama pada aspek fisik (bentuk), maka atas dasar kesepakatan 

para pihak dapat dilakukan tindakan lanjutan dan hal ini bisa disepakati 

adanya kondisi-kondisi tertentu yang diinginkan para pihak, sebagaimana 

dalam kasus ini yang akhirnya terjadi upaya ‘memancungkan hidung’. 

Secara normatif hal ini dapat dilaksanakan karena memang tidak ada 

larangan untuk itu kecuali hal-hal yang menyangkut prosedur formal baik 

dalam aspek administrasi maupun dalam aspek teknis kedokteran. 

c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU. No. 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah : 

“Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan 

serta memiliki pengetahuan dan batas keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. 

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) UU. No. 19 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran, yang dapat dikatakan sebagai seorang 

dokter adalah : 

“Dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis 

lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam 
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maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik 

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”62. 

Menurut ketentuan di atas, seorang dokter yang akan 

melakukan suatu tindakan medis harus terlebih dahulu mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan tertentu serta mempunyai kewenangan 

untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya tersebut. 

Hal ini berarti tidak sembarang orang dapat dengan mudahnya 

membuka suatu praktek pengobatan tanpa ada kewenangan untuk 

melakukan upaya kesehatan. Berkaitan dengan kasus “Ny. P”, maka 

perlu dicermati apakah “dr. W” mempunyai ijin praktek atas dirinya 

dan atas klinik yang dibuka olehnya. Dan apabila semua telah 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh 

Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia (PERAPI), maka “dr. W” 

dapat dikatakan sebagai tenaga kesehatan yang berwenang. 

Berkaitan dengan hal ini dapat dikemukakan bahwa tindakan 

medis berdasarkan transaksi teurapetik berupa bedah plastik dalam 

kasus tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai 

peraturan yang berlaku sehingga unsur yang harus dipenuhi sesuai 

ketentuan pasal 1 UU No. 23 Tahun 1992 telah terpenuhi dan hal ini 

mempunyai makna sebagai suatu bentuk pelaksanaan hukum dari 

aspek kepastian hukum telah dijalankan oleh tenaga medis yang 

terkait dengan kasus tersebut. 

d. Sarana kesehatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) UU 

No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, berarti tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana 

kesehatan yang dimaksudkan di sini meliputi antara lain Rumah 

                                                 
62 Indonesia, Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran, UU No. 19 (LN No.116 

Tahun 2004, TLN No. 4431), Pasal 1 ayat (2). 
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Sakit Umum63. Dalam kasus “Ny. P”, operasi dilakukan di sebuah 

Rumah Sakit Umum di kota Bandung.  

Penyelenggaraan tindakan medis yang dilakukan di rumah 

sakit umum swasta merupakan suatu keadaan yang secara prinsip 

sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tempat 

penyelenggaraan upaya kesehatan. Dengan mengacu kepada institusi 

pengelolanya, yaitu pihak swasta, maka sudah barang tentu apa yang 

diselenggarakan akan memperhatikan ketentuan yang dalam 

beberapa hal dibuat oleh pihak swasta sendiri, dengan demikian 

secara standar tempat penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan 

dalam kasus ini tidak terjadi adanya kesalahan atau pelanggaran. Hal 

ini berarti sesuai dengan persyaratan sarana kesehatan, yaitu antara 

lain dilakukan di Rumah Sakit Umum, sebagai tempat untuk segala 

macam pembedahan. 

e. Sebagai seorang dokter, berkaitan dengan kasus ini “dr. W” telah 

melaksanakan tugas-tugasnya yang tercantum dalam sumpah dokter 

yang telah di ucapkannya, tugas-tugas tersebut meliputi : 

1). Melindungi jiwa manusia dalam semua tahap dan semua 

keadaan, melakukan semampu mungkin untuk 

menyelamatkannya, dari kematian, penyakit, rasa nyeri dan 

kecemasan. 

Implementasi dari kewajiban dokter sebagai wujud atas 

sumpah profesinya dilakukan dengan adanya keadaan “dr. W” 

menyanggupi permintaan “Ny. P”, bahwa ia akan melakukan 

operasi terhadap hidung “Ny. P” sesuai dengan keinginan pasien 

tersebut. “dr. W” juga menyatakan ia akan menanamkan implan 
                                                 

63 Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesehatan, UU No. 23  (LN No.100 Tahun 
1992, TLN No. 3495), Pasal 56 ayat (1). 
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(tulang buatan) yang akan diletakkan di tengah rongga hidung 

“Ny. P” sehingga pasien merasa lebih tenang dan tidak 

mengalami suatu kecemasan mengenai apa yang akan dikerjakan 

oleh dokter, hal ini juga mempengaruhi sikap pasien akan 

gambaran hasil tindakan yang diharapkan.  

Tindakan lain yang dilakukan oleh “dr. W” selaku 

tenaga medis  telah berusaha semampu mungkin sesuai prosedur 

kesehatan sehingga rasa sakit yang dialami pasien ketika 

tindakan medis dijalankan dapat dihilangkan serta dalam tahap 

yang lebih lanjut juga merupakan upaya untuk menyelamatkan 

“Ny. P“ dari rasa nyeri pada hidungnya yang diakibatkan oleh 

kecelakaan lalulintas yang dialaminya, maupun setelah bedah 

plastik dilakukan, yang disebabkan “Ny. P” memakan makanan 

yang membuatnya alergi, tidak rutinnya kontrol dan berobat, 

serta tidak menjaga dengan baik kondisi  hidung yang telah 

dioperasi oleh “dr. W”.  

2). Memelihara kemuliaan manusia, menutupi pribadinya dan 

menyimpan rahasianya. 

Pada tanggal 4 September 2003 “dr. W” memberikan 

terapi antibiotika, anti inflanasi, serta merencanakan operasi 

ulangan yaitu angkat silicon dan bila memungkinkan insert 

ulangan namun “Ny. P” keberatan karena jika siliconnya dilepas 

lalu tidak dipasang lagi, maka hidung “Ny. P” akan menjadi 

pesek dan akan membuat “Ny. P” merasa malu pada 

lingkungannya. 

Selanjutnya, “Ny. P” secara berturut-turut kontrol kepada 

“dr. W”, yaitu pada tanggal 11 Juni 2004, kontrol posisi hidung 
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dan tidak ada luka, pada tanggal 12 Juni 2004, dilakukan 

perawatan kondisi hidung dengan kondisi steriil. 

“dr. W” telah memelihara kemuliaan “Ny. P”, menutupi 

pribadinya dan menyimpan rahasianya, hal ini diwujudkan 

dengan menjaga nama baik “Ny. P” dan tidak pernah 

menyebarluaskan masalah operasi bedah plastik yang 

dilakukannya terhadap “Ny. P”, malah “Ny. P” sendiri yang 

membuka masalah operasi bedah plastik ini dengan 

menceritakan tentang operasi bedah plastik tersebut pada pihak 

wartawan media cetak sehingga hal tersebut dimuat di media 

cetak dan diketahui oleh masyarakat umum. 

Secara lebih khusus upaya dalam bidang ini adalah dengan 

secara tegas menyimpan rekam medik pasien pada tempatnya di 

rumah sakit, dan tidak pernah menyebarluaskan secara terbuka 

meskipun berkas rekam medik itu merupakan hak atau milik rumah 

sakit. Hal ini dilakukan sebagai penghargaan dan penghormatan atas 

hak pasien terhadap isi rekam medik karena sesuai dengan norma 

kesehatan, khususnya mengenai kerahasiaan bahwa pemilik atas isi 

rekam medis adalah pasien, oleh karena itu pasien berhak untuk 

meminta dokter untuk menjelaskan mengenai isi rekam medis, baik 

secara lisan maupun tulisan. Sedangkan pemilik atas berkas rekam 

medis adalah rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya atau dokter 

praktek pribadi maupun kelompok tempat pasien yang bersangkutan 

dirawat. Oleh karena itu berkas rekam medis disimpan oleh rumah 

sakit, fasilitas kesehatan lainnya atau dokter praktek pribadi maupun 

kelompok tempat pasien yang bersangkutan dirawat.  

3). Dalam segala hal, menjadi alat dan rahmat Allah memberikan 

perawatan kedokteran pada yang dekat dan yang jauh, yang taat 

dan yang berdosa serta teman maupun lawan. 
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Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk bahwa transaksi 

teurapetik dalam kasus ini tidak memperhatikan asal muasal 

para pihak (pasien) baik tempat tinggal maupun tanah kelahiran 

serta tidak pula memperhatikan kondisi keimanan seseorang 

bahkan juga tidak pernah dipermasalahkan apa dan siapa pasien 

itu sehingga sekalipun sebelumnya tidak pernah ada perkenalan 

personal tindakan medis yang telah disepakati dilaksanakan oleh 

tenaga medis yang bersangkutan dengan segala kemampuannya. 

Jadi “dr. W” telah memberikan perawatan kedokteran pada “Ny. 

P”, walaupun  “Ny. P” bukan berasal dari Bandung, tempat 

dimana dia berpraktek dan memberikan pengobatan. 

4). Berjuang mengejar ilmu dan menggunakannya untuk 

keuntungan dan bukan untuk aniaya bagi kemanusiaan. 

Sebagai dokter ahli bedah plastik, “dr. W” telah 

menggunakan ilmu yang dimilikinya dalam proses sebelum dan 

sesudah operasi bedah plastik pada “Ny. P” dengan tujuan agar 

kondisi hidung “Ny. P” dapat kembali berfungsi secara normal 

dan berbentuk lebih baik. Bahkan dari rangkaian tindakan pra 

operasi sebagaimana dalam berkas kasus posisi diketahui bahwa 

telah dilakukan upaya preventif dan kuratif secara lebih 

maksimal melalui berbagai konsultasi maupun diskusi dengan 

semior dan rekan sejawat dokter sehingga sebelum penanganan 

itu dilakukan telah memiliki bekal pengetahuan yang relatif 

komprehensif yang berasal dari apa yang dilakukan oleh dokter 

tersebut. Hal ini selain merupakan suatu upaya untuk dapat 

bekerja secara maksimal, juga merupakan bentuk pengembangan 

ilmu meskipun dilakukan secara informal dan bersifat kasuistis. 
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5). Menghormati guru, mengajari sejawat yang masih muda dan 

menjadikan saudara bagi setiap anggota profesi kedokteran yang 

bersatu dalam kesucian dan amal. 

Berdasarkan berkas kesimpulan pada persidangan di 

Pengadilan Negeri Bandung, di dalamnya terdapat keterangan 

bahwa “dr. W” telah beberapa kali melakukan konsultasi dengan 

Hardi Siswo Sudjana SP.Bp, hal ini bukan saja terkait dengan 

rencana tindakan medis, tetapi juga upaya penanganan pada tahap 

pasca operasi. Jadi walaupun telah digugat secara Perdata oleh 

“Ny. P”, “dr. W” tetap perduli dengan kondisi “Ny. P” dengan 

mencari informasi dari dr. Hardi Siswo Sudjana SP.Bp mengenai 

kondisi “Ny, P”, disini jelas bahwa “dr. W” menghormati 

seniornya dan teman sejawatnya yaitu dr. Hardi Siswo Sudjana 

SP.Bp dan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kebaikan 

kondisi hidung “Ny. P”. Selain itu dapat dikemukakan bahwa 

tindakan ini merupakan bentuk tanggung jawab “dr. W” terhadap 

pasien yang telah ditanganinya. 

6). Memelihara kepercayaan dalam pribadi dan dalam masyarakat, 

menghindari dari segala yang dapat menodai di mata Allah, 

nabi-Nya dan orang yang seakidah dengan saya. 

“dr. W” telah melaksanakan tugasnya yaitu memelihara 

kepercayaan yang diberikan oleh “Ny. P” kepadanya, hal ini 

diwujudkannya dengan cara melakukan operasi bedah plastik 

pada hidung “Ny. P” dengan sebaik-baiknya dan memberikan 

perawatan dan pengobatan yang baik pula termasuk pemberian 

informasi yang sangat diperlukan agar tindakan medis ini dapat 

berhasil dengan baik. Hal itu sangat penting mengingat 

keberhasilan tindakan medis dalam kasus edah plastik estetika 

ini tidak hanya ditentukan oleh apa yang dikerjakan dokter, 

   



80 

tetapi juga sangat bergantung dari perilaku pasien sendiri dalam 

mendukung suksesnya operasi melalui berbagai tindakan dan 

perilaku yang harus dijaga secara disiplin sebagai sebuah 

kewajiban pasien menurut standar profesi kedokteran serta 

merupakan konsekuensi dari konsensus yang terjadi antara 

dokter dengan pasien, jika kemudian ada keadaan yang tidak 

diinginkan hal itu disebabkan karena tidak disipilinnya “Ny. P” 

untuk menjaga dan mengobati hidungnya sendiri, yaitu dengan 

tidak teratur kontrol dan memakan makanan yang menyebabkan 

alergi pada kulitnya, khususnya disini adalah kulit pada 

hidungnya yang masih dalam proses penyembuhan pasca operasi 

bedah plastik. 

“dr. W” dalam melakukan tindakan medik telah sesuai dengan 

prosedur, karena “dr. W” berdasarkan permintaan pihak Kepolisian 

Polda Jabar kepada Dinas Kesehatan Jabar dan Dinas Kesehatan 

Jabar telah meminta kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jabar agar 

dilakukan pemeriksaan terhadap “dr. W”, maka MKEK IDI Jabar 

sebagai badan yang berwenang untuk memeriksa telah memanggil, 

baik itu “dr. W” maupun “Ny. P” untuk hadir dalam persidangan, 

namun “Ny. P” setelah dipanggil dengan benar tetap tidak mau hadir. 

Hal ini secara lebih luas agar mendukung tercapainya 

kesejahteraan masyarakat, karena Indonesia sebagai “Welfare State” 

atau negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hukum 

sebagai alat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di 

masyarakat, bertujuan juga untuk mewujudkan negara yang sejahtera.   

2. Penerapan hukum keperdataan. 

Seperti yang telah dijelaskan  pada bab sebelumnya, ketika seorang 

pasien mendatangi tempat praktek seorang dokter, maka dapat dinyatakan 
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telah terjadi perjanjian antara dokter dan pasien untuk melakukan suatu 

upaya pelayanan kesehatan tertentu. Perjanjian tersebut haruslah disertai 

dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, baik secara diam-diam 

maupun secara tegas dinyatakan. Berkaitan dengan kasus ini,  “Ny. P” 

datang ke klinik “dr. W” dan berkonsultasi dengan dokter tersebut. Hal ini 

berarti telah terpenuhi adanya suatu kesediaan pasien yang akan meminta 

pelayanan kesehatan kepada dokter yang telah ia pilih secara sukarela. 

Adanya pernyataan kesanggupan dari “dr. W” untuk melakukan operasi 

pemancungan hidung sebagaimana dikehendaki oleh “Ny. P”, 

menunjukkan terdapat kata sepakat dari dokter untuk memberikan 

pelayanan kesehatan kepada pasien yang telah datang kepadanya. 

Untuk dapat menyatakan apakah di dalam perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh “Ny. P” dan “dr. W” tersebut terdapat unsur perjanjian, 

maka terlebih dahulu harus diuraikan unsur-unsur sahnya suatu perjanjian 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, sebagai berikut : 

a. Sepakat. 

Kata sepakat merupakan syarat mutlak adanya suatu 

perjanjian. Para pihak yang akan melakukan perjanjian harus 

memberikan persetujuannya untuk mengadakan suatu perjanjian tanpa 

ada paksaan dari pihak manapun. Kata sepakat dapat dinyatakan baik 

secara tegas maupun diam-diam. 

Di dalam suatu perjanjian, para pihak harus mempunyai 

kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan membuat 

kesepakatan atas suatu perjanjian. Hal ini penting dikarenakan 

kemauan bebas merupakan syarat pertama perjanjian, dan perjanjian 

tidak akan dianggap sah apabila jika di dalamnya terdapat unsur 

paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog). 
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Kesepakatan antara “Ny. P” sebagai pasien dan “dr. W” 

sebagai pihak dokter telah menyetujui untuk mengadakan suatu 

tindakan bedah plastik. Persetujuan tersebut dinyatakan oleh “Ny. P” 

dengan tindakannya mendatangi klinik tempat “dr. W” bekerja dan 

selanjutnya mengikuti berbagai mekanisme yang dipergunakan 

dalam proses tindakan medis, sehingga dapat dikatakan ia telah 

sepakat untuk menjadi pasien “dr. W’. Pernyataan yang demikian 

merupakan suatu sikap yang secara sadar disetujui oleh “Ny. P” 

sebagai pasien karena tidak ada upaya paksaan dan bahkan jika 

dikehendaki pasien dapat saja tidak menjalani berbagai mekanisme 

lebih lanjut karena memang yang bersangkutan tetap memiliki 

kebebasan bertindak.  

Sikap yang dilakukan oleh “Ny. P” sebagai wujud konsensus 

meskipun tidak dalam bentuk tertulis dan tidak secara tegas 

menyatakan bahwa ia sepakat, disebut dengan kesepakatan yang 

dinyatakan secara diam-diam. Sedangkan bagi “dr. W”, persetujuan 

dinyatakan pada saat ia menyanggupi permintaan dari “Ny. P” untuk 

mengoperasi hidungnya, serta bersedia melaksanakan tindakan 

bedah plastik tersebut. Tindakan ini merupakan hal yang memang 

secara tegas menyatakan adanya kesanggupan atas suatu 

kesepakatan sehingga pernyataan yang demikian disebut dengan 

kesepakatan yang dinyatakan secara tegas. Dengan demikian syarat 

kesepakatan telah terpenuhi.  

b. Cakap melakukan perbuatan hukum. 

Seseorang dapat dianggap cakap untuk melakukan perbuatan 

hukum apabila ia telah dewasa dan sehat akal pikirannya. Dalam kasus 

ini, baik “Ny. P’ sebagai pasien maupun “dr. W” sebagai dokter, 

keduanya haruslah termasuk dalam golongan orang yang cakap 

melakukan perbuatan hukum. 

   



83 

Ukuran yang dipakai dalam hal ini adalah berdasarkan Pasal 

330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu telah berusia 

21 (dua puluh satu) tahun. Baik “Ny. P” maupun “dr. W” pada saat 

hendak melakukan perjanjian medis, keduanya telah berusia di atas 21 

(dua puluh satu) tahun. Sehingga syarat kedewasaan telah terpenuhi. 

Seseorang yang akan melakukan perjanjian juga haruslah sehat 

akal dan pikiran. Tidak diperkenankan bagi mereka yang sakit ingatan 

atau yang berada di bawah pengampuan, untuk melakukan perjanjian 

tanpa sepengetahuan pengampunya.  

Dalam hal ini “Ny. P” dan “dr. W” secara sadar dan dalam 

keadaan sehat akal pikiran berniat untuk membuat suatu perjanjian 

medis. Berdasarkan sumber data yang diperoleh, yaitu berkas perkara 

No. 57/PDT.G/2005/PN-Bdg di Pengadilan Negeri Bandung, pada 

aspek usia para pihak tidak diketahui berapa tahun usia “Ny. P” dan 

dr. W”, tetapi didapatkan informasi bahwa “Ny. P” adalah seorang ibu 

rumah tangga, jadi jelas disini bahwa “Ny. P” telah menikah dan dapat 

dikatakan telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan  

“dr. W” adalah seorang dokter spesialis bedah plastik yang telah 

menempuh pendidikan sarjana dan spesialis kedokteran lebih dari 6 

(enam) tahun, jadi dapat dipastikan bahwa usia “dr. W” lebih dari 21 

(dua puluh satu) tahun. Keadaan ini dilihat dari berbagai bidang publik 

merupakan suatu kondisi yang dapat dikategorikan bahwa para pihak 

dapat menjadi subyek hukum karena telah dewasa dan memiliki 

kecakapan bertindak atas dasar kemampuan berpikir yang sehat. Ini 

berarti bahwa syarat sehat akal pikiran telah terpenuhi. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa syarat cakap melakukan perbuatan 

hukum telah terpenuhi. 

Dari aspek teori peristiwa hukum, maka apa yang terjadi dalam 

kasus ini adalah merupakan peristiwa hukum yang terjadi sebagai 
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akibat perbuatan manusia, oleh karena itu unsur manusia sebagai 

subyek dalam peristiwa ini sangat menentukan. 

c. Suatu hal tertentu. 

Yang dimaksud dengan hal tertentu dalam suatu perjanjian 

medis atau transaksi terapeutik adalah tujuan yang hendak dicapai 

atau sesuatu yang perlu ditangani yaitu upaya pelayanan kesehatan 

terhadap pasien. Upaya pelayanan yang dimaksudkan dalam kasus ini 

adalah melakukan operasi pemancungan hidung ”Ny. P” dengan 

menggunakan implan (tulang buatan). 

Sebelum diadakan operasi tersebut, dokter harus menjelaskan 

dengan sejelas mungkin mengenai prosedur pelaksaannya, agar segala 

sesuatu dapat berjalan sesuai dengan standar pelayanan medis. Dalam 

kasus ini, “dr. W” mengadakan konsultasi dengan passiennya “Ny. P” 

dengan tujuan agar pasien dapat mengetahui proses atau tahapan apa 

saja yang akan dilalui dalam rangka menjalani bedah plastik, termasuk 

mengenai resiko apa yang mungkin akan dihadapi berkaitan dengan 

tindakan operasi tersebut. Hal ini penting karena pasien berhak 

mendapatkan informasi yang sejelas dan serinci mungkin mengenai 

tindakan yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya. Hak semacam 

ini disebut dengan Informed Consent sebagaimana diatur di dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang 

persetujuan Tindakan Medik, dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa syarat mengenai suatu hal tetentu telah terpenuhi. 

Sesuai dengan bukti P1 dalam daftar bukti tertulis yaitu bukti 

pembayaran perawatan, pengobatan dan operasi bedah rekonstruksi 

patah tulang hidung atas nama “Ny. P” di klinik “dr. W” diketahui 

bahwa transaksi teurapetik dalam kasus ini adalah melakukan operasi 

pada bagian hidung untuk tujuan pengobatan dan sekaligus estetika 
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meskipun hal itu harus dilaksanakan secara bertahap. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa secara konkrit dan nyata ada ‘sesuatu’ yang 

tertentu untuk menjadi obyek kesepakatan para pihak. 

d. Sebab yang halal. 

Adanya sebab dilakukannya suatu perjanjian yang halal berarti 

perjanjian tersebut diizinkan, serta tidak bertentangan dengan Undang-

Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berkaitan dengan 

perjanjian medis yang dibuat oleh “Ny. P” dan “dr. W”, alasan 

dilakukannya operasi pemancungan hidung dikarenakan “Ny. P” 

pernah mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga ia merasa perlu 

untuk memperbaiki hidungnya. Alasan yang demikian dapat dikatakan 

mempunyai indikasi medis oleh karena tujuan dari dilakukannya 

bedah plastik adalah memulihkan fungsi organ hidung yang rusak 

akibat kecelakaan tersebut. Bedah plastik yang demikian disebut 

dengan bedah plastik rekonstruksi. 

Bedah plastik rekonstruksi dilakukan lebih tertuju kepada 

pemulihan suatu organ, jadi mengandung unsur pengobatan terhadap 

pasien. Sehingga dapat dikatakan bahwa operasi pemancungan hidung 

yang dilakukan didasarkan pada sebab yang halal. Dengan demikian 

syarat sebab yang halal telah terpenuhi.  

Sebagai upaya pengobatan, maka apa yang dilakukan oleh “dr. W” 

jelas merupakan tindakan yang memiliki dasar atau latar belakang alasan 

yang bukan saja benar atau halal, bahkan merupakan hal yang dapat 

dikategorikan ‘harus’ dilakukan oleh seorang dokter sebagai tenaga medis. 

Pada sisi yang lain, yaitu aspek operasi bedah plastik yang bersifat estetik, 

maka tindakan tersebut dilakukan atas dasar permintaan pasien dan hal itu 

dimungkinkan dalam ilmu kedokteran serta tidak ada larangan dalam 

hukum postif yang dilanggar, maka dapatlah dinyatakan bahwa sebab yang 
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halal sebagai salah satu unsur perjanjian menurut pasal 1320 BW dipenuhi 

secara obyektif oleh para pihak.  

Dengan terpenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian di atas 

yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak sebagai subyek hukum, 

hal yang tertentu serta adanya sebab yang halal dalam perjanjian itu, maka 

transaksi teurapetik  sebagai suatu bentuk perjanjian medis yang dilakukan 

antara “Ny. P” dan “dr. W” menurut hukum Perdata sebagaimana diatur di 

dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata merupakan perjanjian yang telah memenuhi ketentuan dan 

dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah. 

C. Ketentuan bedah plastik dalam hukum Islam.  

Sesuai teori bahwa salah satu sumber hukum, khususnya secara 

materiaal dapat diperoleh dari aspek sosiologis, maka hukum Islam adalah 

merupakan hukum yang secara sosiologis dapat menjadi sumber hukum di 

Indonesia mengingat bahwa dalam kenyataannya fenomena kehidupan 

masyarakat Indonesia cukup banyak diwarnai dengan beraneka tindakan dan 

perilaku masyarakat yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam, terlebih 

lagi bahwa dalam kenyataannya masyarakat Indonesia sebagian besar adalah 

penganut agama Islam. Berkaitan dengan kasus operasi bedah plastik antara 

“dr. W” dengan pasien “Ny. P” dalam penelitian ini, maka pandangan hukum 

Islam atas perbuatan “Ny. P” menjalani operasi bedah plastik dapat dikaitkan 

dengan berbagai aspek ketentuan hukum Islam, khususnya yang berkaitan 

dengan pengobatan dan estetika sehubungan dengan hukum merubah fisik 

manusia dan tujuan dilakukannya bedah plastik. 

Menurut pernyataan “dr. W” di dalam jawaban gugatannya, “Ny. P” 

ingin memperbaiki bentuk hidungnya yang rusak akibat kecelakaan lalu lintas 

yang pernah dialaminya. Akan tetapi jenis operasi yang dilakukan merupakan 
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operasi pemancungan hidung, bukan bedah plastik rekonstruksi sebagaimana 

yang sesuai dengan alasan terdahulu “Ny. P” sendiri. 

Menurut hukum Islam, selama sesuatu tindakan bedah plastik 

dilakukan untuk menjalani proses pengobatan, maka tindakan tersebut 

dibolehkan. Lain halnya jika tindakan tersebut dilakukan tanpa ada unsur 

pengobatan, keadaan darurat, maupun pencapaian manfaat yang lebih besar 

dari pada mudharat. Bedah plastik yang dilakukan atas dasar keinginan untuk 

mempercantik diri atau juga disebut dengan bedah plastik estetik, hukumnya 

adalah haram, karena telah merubah organ tubuh manusia yang semula normal 

dengan merubah ciptaan Allah SWT. 

Adapun pertimbangan pandangan hukum Islam mengenai kasus “Ny. 

P” didasarkan pada hal-hal berikut ini : 

1. Tujuan Pengobatan. 

Bedah plastik yang dilakukan untuk kepentingan perawatan dan 

pengobatan seorang pasien adalah dibolehkan. Hal ini diperkuat dengan 

adanya keputusan antara lain berasal dari Dewan Akademi Fikih Islam 

Liga Dunia Muslim, Mekah, pada rapat kerjanya yang ke-8 pada tahun 

1405 Hijriyah atau 1985 Masehi, menetapkan bahwa menurut syariat, 

diperbolehkan mengambil bagian tubuh seseorang untuk 

ditransplantasikan pada tubuh yang sama, misalnya mengambil sebagian 

kulit atau tulang untuk dipindahkan pada bagian lain dari tubuh yang 

sama64.  

                                                 
64 Abu Fadl Mohsin Ebrahim, Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah, 

Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan (Telaah Fiqih dan Bioteka Islam), 
diterjemahkan oleh Mujiburohman, (Leicester: The Islamic Foundation, 2001), hal 96, 
sebagaimana dikutip dari Majallat aal-Majma’ al-Fiqhi, Qarart al-Majma’al-Fiqh, 
(1408H/1987M), hal. 40. 
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Dewan Akademi Fikih Islam OKI, Jeddah, Arab Saudi, pada rapat 

kerjanya yang ke-4 pada tahun 1408 Hijriyah atau 1988 Masehi, 

menetapkan bahwa menurut syariat, diperbolehkan mentransplantasikan 

organ dari satu bagian ke bagian lain, dari tubuh yang sama asalkan dapat 

dipastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari prosedur ini lebih besar 

daripada efek buruk yang akan ditimbulkan. Selain itu ditetapkan pula 

bahwa prosedur ini boleh dilaksanakan untuk tujuan mengganti salah satu 

organ yang hilang, memperbaiki yang rusak, atau menghilangkan bentuk 

cacat yang merupakan sumber penderitaan batin maupun sakit fisik65. 

“Ny. P” pernah menyatakan kepada “dr. W” bahwa ia pernah 

mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga ia ingin memperbaiki bentuk 

hidungnya. Namun, “dr. W” tidak pernah menyatakan bahwa tindakan 

bedah plastik yang dilakukan merupakan suatu rangkaian proses 

pengobatan atas fungsi hidung “Ny. P” yang tidak normal. Walaupun 

bedah plastik yang dilakukan termasuk ke dalam jenis bedah plastik 

rekonstruksi dan unsur pengobatan pada kasus ini terpenuhi tetapi 

tujuannya yaitu memancungkan hidung, bukan semata-mata untuk tujuan 

pengobatan hidung “Ny. P”. 

Untuk tercapainya tujuan pengobatan, maka dalam hukum Islam 

ada aturan yang harus diikuti, bahwa pengobatan harus dilakukan oleh 

orang yang ahli atau orang yang mempunyai keahlian atau ilmu untuk 

pengobatan tersebut. 

2. Alasan Darurat. 

Fiqih mempertimbangkan kepentingan umat manusia (mashalih) 

yang terdiri atas 5 (lima) hal, yaitu agama (al-din), jiwa (al-naf), keluarga 

                                                 
65 Ibid., hal. 97, sebagaimana dikutip dari Organization of Islamic Conference’s 

Islamic Fiqh Academy, Resolutions and Recommendations, (Jeddah: Mathabi’ Syarikat 
Dar al-‘Ilm li al-Thiba’ah wa al-Nashr, 1406-1409H/1985-1989M), hal. 52. 
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(al-nasl), akal pikiran (al-aql), dan harta benda (al-mal)66. Dengan kata 

lain tindakan-tindakan tertentu yang dimotivasi oleh keterpaksaan (al-

dharuhah) dalam rangka melindungi salah satu dari kepentingan ini secara 

kondisional dapat dibenarkan67. 

Yang dikatakan sebagai kepentingan mendesak (al-Mashalahah al-

dharuriyyah) dibatasi oleh prinsip-prinsip umum fiqih sebagai berikut : 

a). Sesuatu yang dapat membawa kepada hal-hal yang diharamkan, maka 

hukumnya haram68; 

b). Seseorang yang terpaksa harus memilih antara 2 (dua) hal yang buruk,  

maka ia harus memilih yang lebih kecil keburukannya untuk 

mencegah keburukan yang lebih besar69; 

c). Sesuatu yang dihalalkan karena alasan tertentu akan menjadi tidak 

halal lagi jika alasan kehalalannya itu tidak ada lagi70; 

d). Menggunakan berbagai pilihan untuk hal-hal yang tidak ada ketentuan 

(fiqih) tentangnya71. 

                                                 
66 Ibid., hal. 42., sebagaimana dikutip dari Muhammad Abu Zahrah, Ushal al-

Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t,t.), hal. 220. 

67 Ibid., hal. 41. 

68 Ibid., hal. 42, sebagaimana dikutip dari Muhammad Abu Zahrah, Op. Cit., 
hal. 228.   

69 Ibid., hal. 42, sebagaimana dikutip dari Muhammad Abu Zahrah, Op. Cit., 
hal. 301.   

70 Ibid., sebagaimana dikutip dari Al-Hafizh Masri, Animals in Islam, 
(Petersfield: The Athene Trust, 1998)., hal. 19.   

71 Ahkamul Fuquha, Solusi Probematika Aktual Hukum Islam Keputusan 
Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999), (Surabaya: LTN NU 
Jawa Timur dan Diatama, 2004), hal. 213. 
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Sesungguhnya yang diartikan dharurat, yaitu urusan yang apabila 

tidak dikerjakan, maka akan binasa atau mendekati binasa. Dari Kitab 

Asybah wan Nazhair disebutkan sebagai berikut : 

“darurat dapat menghalalkan larangan tanpa terkurangi. Pengertian 

darurat adalah jika sudah mencapai batas maksimal, yang sekiranya tidak 

akan makan sesuatu yang dilarang, maka ia akan mati atau mendekati 

mati. Dalam hal ini boleh memakan makanan yang haram.”72. 

Akademi Fikih India, dalam seminar pertamanya tentang fikih di 

Delhi, Maret 1989, menetapkan bahwa dibenarkan mengganti satu bagian 

tubuh seseorang dengan bagian tubuhnya yang lain atas dasar kebutuhan 

yang mendesak73. 

Dalam Kitab Dalilul Falihin Juz 4 halaman 49474  dan Kitab Is’ 

adurrafiq Juz 2 halaman 12375 dinyatakan, “adapun jika wanita tersebut 

melakukannya untuk keperluaan berobat atau karena cacat atau kerusakan 

pada gigi, maka hukumnya boleh.” 

Di dalam kasus ini tidak dinyatakan bahwa tindakan bedah plastik 

yang dilakukan atas dasar keperluan yang sangat mendesak, yang apabila 

tidak dilakukan akan mengancam nyawa “Ny. P” sebagai pasien, 

melainkan ketika datang ke tempat praktek “dr. W”, “Ny. P” pada saat itu 

dalam keadaan sehat. Dengan demikian unsur alasan darurat di dalam 

kasus ini tidak terpenuhi. 

                                                 
72 NN, Asybah wan Nazhair, Juz 3 hal 89. 

73 Abu Fadl Mohsin Ebrahim, Op. Cit., hal 97, sebagaimana dikutip dari The 
Fiqh Academy, Developing A Religious Law in Modern Times (Review), (India), hal. 
178.  

74 Ahkamul Fuquha, Op. Cit., hal 367. 

75 Ibid., hal. 368. 
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3. Upaya Mempercantik Diri.  

Allah SWT tidak menyukai sesuatu perbuatan yang dilakukan 

secara berlebihan-lebihan, termasuk dalam upaya mempercantik diri. Hal 

ini tertuang dalam Surat Al ‘Araf ayat (31) dan (32), yang artinya : 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap 

(memasuki) mesjid 76, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-

lebihan77. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan”. 

“Katakanlah : Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah 

yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan  (siapa pulakah 

yang mengharamkan) rezeki yang baik?”. Katakakanlah : “Semua itu 

(disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, 

khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat78 . demikianlah Kami 

menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”. 

Tindakan mempercantik diri tersebut bertujuan untuk menipu 

orang lain, riya, dan maksiat. Maka hukumnya menjadi haram. Hal ini 

tertuang dalam Surat An Nisaa ayat (142), yang artinya : 

                                                 
76 Maksudnya adalah tiap-tiap akan mengerjakan shalat dan thawaf sekeliling 

Ka’bah atau ibadah-ibadah yang lain.   

77 Maksudnya adalah jangan melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan 
jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. 

78 Maksudnya adalah perhiasan-perhiasan sari Allah dan makanan yang baik itu 
dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak 
beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman 
saja. 
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“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah 

akan membalas tipuan mereka79 . Dan apabila mereka berdiri untuk shalat 

mereka berdiri dengan malas. Karena bermaksud riya80 (dengan shalat) di 

hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit 

sekali”81. 

Dalam kasus ini terdapat rasa ketidakpuasan “Ny. P” atas 

hidungnya, kemudian mendorongnya untuk berupaya membuat hidungnya 

dapat tampak lebih mancung. Dengan demikian adanya upaya 

mempercantik diri secara berlebihan telah terpenuhi.  

4. Merubah Ciptaan Allah SWT. 

Allah SWT tidak suka bila manusia merubah ciptaan-Nya, bahkan 

ia melaknat manusia yang berbuat demikian. Hal ini dituangkan dalam 

Surat An Nisaa ayat (118) dan (119), yang juga menjadi dasar hukum di 

dalam Al-Qur’an mengenai larangan merubah ciptaan Allah, yang 

terjemahannya : 

“Yang Dilaknati Allah dan Syaitan itu mengatakan : “Saya benar-

benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah 

ditentukan (untuk saya)82. Dan aku benar-benar akan menyesatkan 

mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan 

akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang beternak), 

                                                 
79 Maksudnya adalah Allah membiarkan mereka dalam pengakuan beriman, 

sebab itu mereka dilayani sebagai melayani para mu’min. Dari pada itu Allah telah 
menyedikan neraka buat mereka sebagai pembalasan tipuan mereka itu.    

80 Riya adalah melakukan sesuatu amal tidak untuk mencari keridhaan Allah 
tetapi untuk mencari pujian atau popularitas di masyarakat. 

81 Maksudnya adalah mereka yang sembahyang hanya sekali-kali saja, yaitu bila 
mereka berada di hadapan orang. 

82 Pada tiap-tiap manusia ada persediaan untuk baik dan ada persediaan untuk 
jahat, syaitan akan mempergunakan persediaan untuk jahat untuk mencelakakan manusia. 
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lalu mereka benar-benar memotongnya83, dan akan aku suruh mereka 

(merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya”84. 

Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, 

maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata“. 

Tindakan merubah ciptaan Allah SWT tersebut juga dilaknat oleh 

Nabi Muhammad SAW sebagaimana sabda beliau sebagai berikut : 

a. Rasulullah melaknati orang yang mengikir giginya upaya 

kelihatan cantik yang mengubah ciptaan Allah SWT. (HR. 

Bukhari Muslim)85. 

Yang dimaksud dengan mengikir gigi disini ialah membelah, 

memejamkan atau meruncingkan gigi86. 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Menurut kepercayaan Arab Jahiliyah, binatang-binatang yang akan 

dipersembahkan kepada patung-patung berhala, haruslah dipotong telinganya terlebih 
dahulu, dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak ddipergunakan 
lagi, serta harus dilepaskan saja. 

84 Merubah ciptaan Allah dapat berarti mengubah yang diciptakan Allah, seperti 
binatang. Ada juga yang mengartikannya dengan merubah agama Allah. 

85 Akmal Haji Muhammad Zain, Halal dan Haram, (Kuala Lumpur: Al 

Hidayah), hal. 187. 

86 Syaikh Muhammad Zain, Halal dan Haram, (Kuala Lumpur: Al Hidayah, 
2004), hal. 187. 
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b. Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :87 

 “Nabi Muhammad SAW melarang merenggangkan gigi88,  

mencabut alis89 dan mengebiri kemaluan”90. 

 

 

 

                                                 
87 Zeid Husein Al-Hamid, Awas ini Larangan Allah, (Semarang: CV. Cahaya 

Indah, 1994), hal. 100. 

88 Mengenai larangan merenggangkan gigi terdapat dalam kitab-kitab ulama, 
sebagai berikut: 

a Bukhari, Kitabit Tafsir, surah 59 ayat (4) dan Kitabul Libaas, bab 82, 84, 
85, dan 87; 

b Muslim, Kitabul Libaas, bab 120; 
c Abu Dawud, Kitabul Tarajjul, bab 5; 
d Nasa’i, Kitabuz Zinah, bab 24, 26, dan 27; 
e Ibnu Majah, Kitabun Nikah, bab 52; 
f Ad-Daraarim Kitabul Isti’dzan, bab 19; 
g Ahmad, Juz 1, hal 434, 443, dan 454. 

89 Mengenai larangan mencabut alis terdapat dalam kitab-kitab ulama, sebagai 
berikut: 

a Bukhari, Kitabut Tafsir, surat 5 bab 9, dan Kitabun Nikah, bab 6 dan 8; 
b Muslim, Kitabun Nikah, hadist 11 dan 12; 
c Nasa’i, Kitabun Nikah, bab 4; 
d Malik, Kitabus Syi’ir, hadist 4; 
e Thabaqot Ibnu Sa’ad, Juz 3, bagian Tabun Nikah, bagian 1 hal 288; 
f Ahmad, Juz 1 hal. 385, 390, 420, 432, dan 450; Juz 2 hal. 173; Juz 3 hal. 

378, dan 382; Juz 5 hal. 18. 

90 Mengenai larangan mengebiri kemaluan terdapat dalam kitab-kitab ulama, 
sebagai berikut: 

a Bukhari, Kitabut Thibb, bab 36, Kitabul Libaas, bab 86; 
b Abu Dawud, Kitabul Libaas, bab 8; 
c Nasa’I, Kitabuz Zinah, bab 20 dan 27; 
d Ad-Daarimi, Kitabul Isti’dzaan, bab 20; 
e Ahmad, Juz 2 hal. 319 dan 339; Juz 4 hal. 134 dan 135; Juz 6 hal. 250 dan 

257; 
f Ath-Thayalisi, Hadist 390, 401, dan 1825; 
g Muslim, Kitabul Libaas, Hadist 119 dan 120. 
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Para fuqaha memberikan pendapat mereka mengenai perubahan 

ciptaan Allah SWT sebagaimana berikut : 

a). Imam al-Qurtubi dalam Kitab Tafsirnya menyatakan sebagai berikut 

:91 

Abu Ja’far at-Thabari berkata, Hadist dari Ibnu Ma’sud adalah 

petunjuk atas dilarangnya merubah sesuatu dari ciptaan Allah SWT, 

dengan menambah atau mengurangi …” Sampai pada ucapan beliau 

Iyadl berkata : “Dan akan datang apa yang ia tuturkan, bahwa orang 

yang diciptakan dengan jari yang lebih atau anggota badan yang lebih, 

tidak boleh memotong atau melepaskan atau mencabutnya, karena hal 

itu termasuk merubah ciptaan Allah SWT. Kecuali apabila anggota-

anggota tambahan tersebut menyakitkan, maka tidak ada dosa 

mencabutnya menurut Abu Ja’far dan lainnya”. 

b). Dalam tafsir al-Munir dinyatakan sebagai berikut :92 

Syaitan pada waktu itu  berkata, “Benar-benar aku akan mengambil 

bagian tertentu di antara para hamba-Mu. Artinya, benar-benar aku 

akan menjadikan para hamba-Mu bagian yang telah ditentukan lagi 

dinyatakan sedang mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti 

langkah-langkah Iblis dan menerima godaan-godaannya...” Sampai 

Iblis berkata, “Dan benar-benar aku akan perintahkan mereka untuk 

berubah lalu mereka mengubah ciptaan Allah SWT dalam bentuk atau 

sifat, seperti : mengebiri budak laki-laki, mencungkil mata, memotong 

telinga, membuat tato, dan menyambung rambut (memakai sopak) ”. 

Sesungguhnya wanita yang melakukan perbuatan ini adalah untuk 

                                                 
91 Abdul Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan (Hasil Muktamar dan Munas 

Ulama Nahdlatul Ulama kesatu/1926 sampai dengan ketigapuluh/2000), (Jakarta: 
Qultum Media, 2004), hal. 6. 

92 Ibid. 
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berbuat zina. Bangsa Arab dahulu jika jumlah untanya mencapai 

seribu, mereka membuat buta sebelah mata dari unta jantannya. 

Termasuk pengertian dari ayat ini adalah orang laki-laki berikap 

seperti perempuan dan orang perempuan bersikap seperti laki-laki. 

Karena takhanuts itu gambaran orang laki-laki yang menyerupai 

perempuan dan sabaq itu adalah gambaran perempuan yang 

menyerupai laki-laki. Sedangkan keumuman lafal melarang 

pengebirian secara mutlah. Tetapi, para ahli fiqih memberikan 

keringanan pada binatang-binatang karena ada hajat, sehingga boleh 

pada binatang yang dimakan dagingnya yang kecil dan haram pada 

lainnya. 

c). Dalam Kitab al-Jam’li Ahkam Al-Qur’an, disebutkan sebagai berikut 

:93 

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Al-Mutarajjilat, yaitu para wanita 

yang menyerupai orang laki-laki, mereka juga dilaknat …” Sampai 

kalimat dalam kitab ini yang menyatakan, “Maka laki-laki tidak boleh 

menyerupai orang perempuan, dan sebaliknya, dalam pakaian dan 

tingkah laku. Karena hal itu berarti mengeluarkan ciptaan yang telah 

diciptakan oleh Allah SWT dari tempat asalnya : berarti merubah 

ciptaan Allah SWT. Sedangkan Allah adalah Zat yang Maha 

Bijaksana. Maka syara’ yang mulia menuntut dari laki-laki agar 

menjaga kelaki-lakian dan keberaniannya, serta menjadi orang yang 

bermewah-mewah dan lemah”. 

 

 

 
                                                 

93 Ibid., hal. 7. 
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d). Dalam Kitab Dalilul Falihin, disebutkan sebagai berikut :94 

Dan laknat (sebagaimana disebutkan dalam hadist di atas) adalah 

menunjukkan bahwa apa yang telah dituturkan tersebut adalah 

termasuk dosa besar, sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. 

Dalam melaknat para wanita yang menyambung rambutnya dengan 

sopak dengan sabdanya, “Para wanita yang merubah ciptaan Allah.” 

e). Dalam Kitab Fathul Bari, Al Hafidz Ubnu Hajar mengulas hadist 

tersebut sebagai berikut :95 

Al-Khatabi berkata, “Bahwasanya ancaman yang terberat yang telah 

datang pada hal-hal ini, karena dalam hal-hal ini terdapat penipuan 

dan perkecohan. Andaikata dalam hal-hal ini ada sesuatu yang 

diberikan keringanan tersebut akan menjadi perantara bagi 

pembolehan hal-hal yang lain mengenai macam-macam penipuan. Di 

samping itu dalam hal terebut terdapat perubahan bentuk ciptaan.” 

Untuk itu terdapat petunjuk dalam hadist Ibnu Ma’sud dengan 

ucapannya, “… orang-orang yang merubah ciptaan Allah SWT… 

Wallahu a’lam”.   

f). Dalam Kitab Mauhibah, disebutkan sebagai berikut :96 

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r. a. secara marfu’, “Allah melaknat 

wanita yang meminta disambungkan rambutnya dengan sopak dan 

wanita yang minta disambungkan rambutnya dengan sopak, orang 

yang mentato dan orang yang minta ditato…” Sampai pada ucapan 

Beliau: “Dan Allah SWT melaknat orang-orang yang pangur untuk 

                                                 
94 Ibid., hal. 8. 

95 Ibid. 

96 Ibid., hal. 9. 
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kecantikan yang merubah ciptaan Allah SWT.” Al-Alqami berkata, 

“Itulah sifat yang lazim bagi orang yang melakukan perbuatan 

mencukur rambut muka, meruncingkan gigi dan pangur, demikian 

pula menyambung rambut dengan sopak.” Al-Hafni berkata, “Masing-

masing dari yang demikian itu haram, kecuali bercelak. Karena 

bercelak disunnahkan oleh agama, meskipun dalam bercelak itu 

terdapat perubahan bagi ciptaan Allah SWT, sebab seseorang itu 

dilahirkan tanpa bercelak”. 

g).  Dalam Kitab al-Asybah wa al-Nadha’ir, disebutkan sebagai berikut 

:97 

“Dan diantaranya, tidak boleh bagi seseorang memotong dzakarnya 

dan kedua buah dzakarnya, karena melukai itu tidak boleh berdasarkan 

keraguan. Hal ini telah dituturkan oleh Abu al-Fatbi”. 

h). Dalam Tafsir al-Thabari disebutkan sebagai berikut :98 

Abu Ja’far Ath Thabari berkata bahwa hadist dari Ibnu Ma’sud adalah 

dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh merubah wanita, dengan 

tambahan atau kekurangan … sampai pada perkataan Syeh ‘Iyadl, 

“Berdasarkan yang disebutkan oleh pengarang bahwa orang yang 

diciptakan dengan jari tambahan (lebih) atau anggota badan yang 

lebih, maka tidak diperbolehkan memotongnya atau melepaskannya, 

karena hal itu termasuk merubah ciptaan Allah SWT. Hanya saja jika 

anggota-anggota yang lebih ini menyakitkan, boleh saja dilepas. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Abu Ja’far dan lainnya”. 

 

                                                 
97 Ibid. 

98 Ibid., hal. 10. 
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i). Dalam Kitab Fathul Bari disebutkan sebagai berikut :99 

At Thabari berkata, “Wanita tidak diperbolehkan merubah anugerah 

yang diciptakan untuknya, menambah ataupun mengurangi dengan 

tujuan untuk kecantikan yang tidak untuk suami;” sampai ia berkata, 

“Itu semua termasuk dalam larangan, yaitu merubah ciptaan Allah 

SWT.” Ia berkata, “Terkecuali dalam hal tersebut, sesuatu yang 

menyebabkan bahaya dan kesakitan, seperti orang yang mempunyai 

gigi lebih atau jari yang lebih sehingga menyakitkan. 

j). Dalam Kitab Nughnil Muhtaj disebutkan sebagai berikut :100 

“Bagi orang mandiri yang bebas mengurus dirinya sendiri, baligh serta 

berakal walaupun lemah, sebagaimana dikatakan oleh al-Baghawi, al-

Mawardi, dan lainnya boleh memotong benjolan seperti gondok yang 

keluar dari bagian antara kulit dan daging yang membentuk bagian 

yang mengkerut menjadi kendur. Ia boleh melakukan hal ini sendiri 

atau mewakilkannya karena ia mempunyai tujuan dalam hal 

menghilangkannya. Kecuali benjolan ini membahayakan jika 

dipotong. Berdasarkan pendapat dari 2 (dua) atau seorang ahli, 

sebagaimana telah dibahas oleh al-Adzra’i, yang sama sekali tidak 

berbahaya jika dibiarkan, atau jika dipotong bahayanya lebih besar 

daripada dibiarkan, maka ia tidak boleh memotongnya.” Allah SWT 

berfirman,”Jangan kamu meletakkan diri kalian pada kehancuran.” 

Adapun benjolan yang apabila dibiarkan lebih berbahaya, atau apabila 

dipotong dan atau dibiarkan sama saja, maka menurut pendapat yang 

benar dia boleh memotongnya pada gambaran yang pertama dan pada 

gambaran yang kedua menurut pendapat yang lebih kuat, sebagaimana 

yang terdapat di dalam Kitab al-Raudlah. 
                                                 

99 Ibid. 

100 Ibid., hal. 11. 
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Ia pun boleh memotong benjolan yang tidak membahayakan, karena 

merupakan kelebihan dengan mengharapkan keselamatan beserta 

menghilangkan benjolan tersebut; walaupun Imam Bulqini tidak 

sependapat dalam membolehkan pada waktu pemotongan atau tidak 

adalah sama. Dia berkata, “Seandainya dokter berkata : “Jika tidak 

dipotong akan mengakibatkan kematian, maka harus dipotong.” 

Sebagaimana diwajibkan menolak hal-hal yang membahayakan. Juga 

dimungkinkan hukum sunnah mengenai hal tersebut. Pendapat yang 

menyatakan hukumnya sunnah adalah yang lebih kuat. Yang sejenis 

dengan benjolan dalam hal yang telah disebutkan dan dalam hal yang 

akan datang adalah anggota badan kropos. Mushanif berkata, “Boleh 

melakukan pembakaran dan memotong karena hajat”.    

k). Kitab Fathul Bari disebutkan sebagai berikut :101 

“Ustman bin Jarir bercerita pada kami, dari Mansur, dari Ibrahim dari 

Alqamah dari Abdullah, “Allah SWT telah melaknat wanita-wanita 

yang membuat tato dan wanita-wanita yang mencukur rambut pada 

muka (seperti alis dan bulu mata) dan wanita yang memanggur gigi 

mereka untuk mempercantik  diri dengan merubah ciptaan Allah 

SWT. ”” “Mengapa saya tidak melaknat orang yang telah dilaknat 

Rasulullah SAW; dan ini juga terdapat dalam Kitab Allah SWT.” 

Apapun yang dibawa Rasulullah SAW untukmu, maka ambillah. Dan 

apapun yang dilarang, maka jauhilah. Ucapan, “Yang memanggur gigi 

untuk mempercantik diri dapat dipahami bahwa perbuatan yang dicela 

adalah yang dilakukan dengan tujuan agar bertambah cantik. Maka 

seandainya perbuatan itu dilakukan karena memang diperlukan 

misalnya untuk berobat, maka hal itu boleh”. 

 

                                                 
101 Ibid., hal. 13. 
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l). Dalam Kitab Mauhibah disebutkan sebagai berikut :102 

Dalam al-Mauhibah dikatakan Taflij al-Asnan artinya diharamkan 

memanggur atau meratakan gigi untuk mempercantik diri. Sampai dia 

berkata, “Kecuali meruncingkan gigi dengan alasan ingin  

menghilangkan ‘aib (cacat) seperti meruncingkan gigi merongos atau 

gigi masuk ke dalam, maka hal itu tidaklah diharamkan karena bukan 

untuk memperindah (mempercantik) keadaan”. 

m). Dalam Tafsir Baidhawi dinyatakan sebagai berikut :103 

Firman Allah SWT, “Dan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah 

SWT) lalu benar-benar mereka mengubahnya” mulai dari bentuk 

wajah, potongan tubuh atau sifatnya. Termasuk dalam hal ini adalah 

pencungkilan mata pada binatang, pengebirian hamba sahaya, 

pembuatan tato, pergantian kelamin, dan sebagainya. Dalam al-Syams 

wa al-Qamar, dan (termasuk) mengubah fitrah Allah SWT yakni 

Islam, mempergunakan anggota tubuh dan kekuatan yang tidak 

kembali lagi sehingga menjadi sempurna. 

n). Dalam Tafsir Showi  dinyatakan bahwa :104 

Firman Allah SWT, “Kemudian benar-benar mereka akan mengubah 

ciptaan Allah SWT”, yaitu mengubah apa yang telah Allah SWT 

ciptakan, dan termauk pengubahan tersebut adalah mengubah bentik 

tubuh dengan tato dan mengubah mengubah bentuk rambut dengan 

wig. Hal ini sesuai dengan Hadist : “Allah SWT melaknat orang-orang 

                                                 
102 Ibid., hal. 15. 

103 Ahkamul Fuqaha, Op. Cit., hal. 353. 

104 Ibid., hal. 354. 
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yang membuat tato dan yang meminta untuk ditato, serta orang-orang 

yang membuat wig dan orang-orang yang meminta dibuatkan wig”. 

o). Dalam Kitab Khazin dinyatakan sebagai berikut :105 

Firman Allah SWT, “Dan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah 

SWT) lau benar-benar mereka mengubahnya” Ibnu Abas berkata, 

yakni agama Allah SWT. Mengubah agama Allah SWT adalah dengan 

menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dikatakan, 

mengubah ciptaan itu adalah dengan mengubah bentuk asli 

sebagaimana yang Allah SWT ciptakan semula. Perubahan tersebut 

dimungkinkan meliputi perubahan keadaan-keadaan yang terkait 

dengan keadaan lahir sesuatu mahluk, seperti membuat tato dan 

menyambung rambut dengan wig. 

p). Dalam Kitab Husnus Syair fi Ahkami man Tayabbaha bil Ghair 

dinyatakan bahwa :106 

Dan hikmah dari pelaknatan terhadap orang yang menyerupai orang 

lain (laki-laki yang menyerupai wanita, dan sebaliknya), adalah karena 

orang tersebut berarti telah mengeluarkan atau mengubah sesuatu yang 

telah ditetapkan oleh Dzat Yang Maha Bijaksana. Oleh karenanya 

maka Rasulullah SAW memberikan argumen perihal pelaknatan 

terhadap wanita yang menyambung rambutnya dengan wig itu dengan 

sabdanya, “para wanita yang merubah ciptaan Allah SWT”. 

Imam al-Adzra’i dalam Kitab al-Tawassuth sesudah membicarakan 

hal ini berkata, adapun hikmah dalam pelaknatan tersebut adalah, 

bahwa Allah SWT telah menciptakan bentuk-bentuk tertentu dan telah 

                                                 
105 Ibid. 

106 Ibid., hal. 359. 
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pula membedakan di antara bentuk-bentuk tersebut (sehingga menjadi 

bentuk yang saling berbeda), dalam kondisi yang asli dan sempurna. 

Maka barang siapa berkeinginan untik mengubah ciptaan Allah SWT 

tersebut dan membatalkan hikmah-Nya serta kondisinya, maka ia 

menjadi orang yang terlaknat. 

Larangan merubah ciptaan Allah SWT tersebut juga berlaku bagi 

orang-orang yang membantu pelaksanaannya, yaitu dokter bedah plastik 

yang bersangkutan. Larangan tersebut terdapat pada sabda Nabi 

Muhammad SAW sebagai berikut :  

a. Hadist Nabi Muhammad SAW (HR Bukhari) dan 6 (enam) ahli hadist 

lainnya dari Ibnu Ma’sud dan nilai hadistnya sahih, menyatakan 

sebagai berikut : 

“Allah SWT mengutuk para wanita tukang tato, yang meminta di tato, 

yang menghilangkan bulu muka, yang minta dihilangkan bulu 

mukanya, dan para wanita yang memotong (pangur) giginya; yang 

semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan 

mengubah ciptaan Allah SWT”. 

b. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut : 

“Allah SWT mencela atau mengutuk orang yang menggabungkan 

rambut seorang wanita dengan rambut wanita lain untuk 

menjadikannya tampak panjang, dan Dia juga mengutuk wanita yang 

rambutnya dipotong untuk tujuan itu”107. 

 

                                                 
107 Ali Akbar, Etika Kedokteran dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Antara, 1988), 

hal. 173. 
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c. Diriwayatkan dari Bukhari dari Ibnu Ma’sud. Bersabda Rasulullah 

SAW sebagai berikut : 

“Allah SWT mengutuk perempuan-perempuan yamg mentato dirinya 

dan orang yang mentatonya, dan perempuan yang mencabutkan 

giginya dan yang membuat giginya menjadi jarang, yaitu orang yang 

merubah ciptaan Allah SWT….” 

Dokter tersebut dapat dianggap telah melanggar sumpah dokter dan 

etika kedokteran Islam. Adapun lafal sumpah dokter menurut Kode Etik 

Kedokteran Islam adalah sebagai berikut : 

SUMPAH DOKTER 

Saya bersumpah dengan nama Allah Yang Maha Besar. 

Mengingat Allah dalam melaksanakan profesi saya. 

Melindungi jiwa manusia dalam semua tahap dan semua keadaan, 

melakukan semampu mungkin untuk menyelamatkannya, dari 

kematian, penyakit, rasa nyeri dan kecemasan. 

Memelihara kemuliaan manusia, menutupi pribadinya dan 

menyimpan rahasianya. 

Dalam segala hal, menjadi alat dan rahmat Allah memberikan 

perawatan kedokteran pada yang dekat dan yang jauh, yang taat 

dan yang berdosa serta teman maupun lawan. 

Berjuang mengejar ilmu dan menggunakannya untuk keuntungan 

dan bukan untuk aniaya bagi kemanusiaan. 

Menghormati guru saya, mengajari sejawat saya yang masih muda 

dan menjadikan saudara bagi setiap anggota profesi kedokteran 

yang bersatu dalam kesucian dan amal. 

Memelihara kepercayaan saya dalam pribadi dan dalam 

masyarakat, menghindari dari segala yang dapat menodai saya di 

mata Allah, nabi-Nya dan orang yang seakidah dengan saya. 
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Semoga Allah menjadi saksi terhadap sumpah ini. 

Sumpah dokter dimulai dengan membaca “Wallahi”, maka ia 

berarti telah bersumpah menurut Islam dan bila ia melanggarnya maka ia 

harus membayar denda (kafarat). Allah SWT berfirman dalam Surat Al 

Maidah ayat (89) yang artinya sebagai berikut : 

“Allah tidak akan menghukummu disebabkan sumpah-sumpahmu 

yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu 

disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat 

(melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan 10 (sepuluh) orang miskin, 

yaitu dengan makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau 

memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. 

Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya 

puasa selama 3 (tiga) hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-

sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah 

sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-

Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”. 

 Jelaslah bahwa Islam mewajibkan kepada orang yang melanggar 

sumpahnya untuk membayar kafarat. Setiap dokter yang melakukan 

sumpah dokter sedangkan ia beragama Islam, maka ia wajib membayar 

kafarat. Sumpah dokter ini telah menjadi sumpah Islam karena dimulai 

dan diperkuat dengan “Wallahi atau Tallahi”.  

Dalam hal yang menyangkut perubahan ciptaan Allah SWT dengan 

motivasi kenikmatan dalam dunia kosmetik, bukan karena kelainan yang 

memerlukan pertolongan, bukan karena kelalaian yang perlu dinormalisasi 

dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menunjukkan sikap tidak ridha 

kepada takdir dan hukumnya adalah haram108. sama seperti operasi 

                                                 
108 Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, Tanya Jawab Agama, (Yogyakarta: 

Suara Muhammadiyah, 1997), hal. 192. 
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selaput dara sebagai akibat hubungan di luar nikah dengan maksud untuk 

menipu calon suami sehingga akan tampak seperti perawan lagi. 

Dalam terjemahan Al-Qur’an Surat An Nur ayat (21) dinyatakan 

sebagai berikut : 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah 

syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan 

yang keji dan yang mungkar. Sekira tidaklah karena karunia Allah dan 

rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu 

bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, 

tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 

Merubah ciptaan Allah SWT merupakan suruhan dan ajakan 

syaitan, menurut ayat di atas hendaknya manusia menjauhi dan 

meninggalkan ajakan syaitan tersebut. 

Tindakan bedah plastik estetik tidak dapat dikelompokkan ke 

dalam suatu situasi darurat atau sesuatu yang sangat diperlukan (al-hajjat), 

sebagaimana tertuang dalam kaidah fiqhiyyah, “apa yang dibolehkan 

karena darurat, harus diukur menurut ukuran darurat itu”109. Sehingga 

tidak dapat ditentukan seketika apakah suatu keadaan adalah darurat atau 

tidak, melainkan harus diukur terlebih dahulu. 

 Dalam kasus ini pada kenyataannya tindakan bedah plastik yang 

dilakukan adalah operasi pemancungan hidung dengan menggunakan 

implan sebagaimana yang dilakukan oleh “dr. W” hal tersebut 

bertentangan dengan alasan perbaikan hidung karena kecelakaan lalu 

                                                 
109 Al Qarafi dalam Kitabnya Al Furuq, sebagaimana dikutip dalam buku Nazar 

Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1994), hal. 121. 
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lintas yang pernah dinyatakan oleh “Ny. P” kepada “dr. W” bedah plastik 

yang dilakukan termasuk ke dalam macam bedah plastik rekonstruksi 

tetapi tujuan dilakukannya maupun pelaksaan bedah plastik ini telah 

merubah bentuk hidung “Ny. P” dengan demikian telah terjadi tindakan 

merubah ciptaan Allah SWT sebagaimana tindakan tersebut telah dilaknat 

oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut menjadikan 

bedah plastik yang dilakukan oleh “dr. W” sebagai dokter. Maupun “Ny. 

P” sebagai pasien adalah haram hukumnya. Tindakan bedah plastik 

tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan syariat Islam, karena telah 

melanggar ketentuan Al-Qur’an yaitu Surat An Nisaa ayat (119) serta 

hadist-hadist yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW 

mengenai larangan merubah ciptaan Allah SWT. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan pembahasan pada obyek penelitian, maka dapat ibagi 

kesimpulannya sebagai berikut: 

a. Menurut hukum kesehatan, bedah plastik yang dilakukan oleh “dr. W” 

sesuai dengan prosedur, baik itu mengenai masalah Informed Consent, 

rekam medis, sarana kesehatan, tenaga kesehatan yang berwenang, 

maupun proses sebelum dan sesudah operasi bedah plastiknya karena 

telah dilakukan pemeriksaan terhadap “dr. W” oleh MKEK IDI Jabar 

sebagai badan yang berwenang untuk memeriksa. 

Pengaturan mengenai bedah plastik di Indonesia baru diatur 

dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, sedangkan 

peraturan pelaksananya sejauh ini masih berupa Rancangan Peraturan 

Pemerintah tentang Bedah Plastik dan Rekonstruksi. Meskipun 

demikian terdapat peraturan tertulis lain yang secara tidak langsung 

yang berkaitan dengan bedah plastik, yaitu Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 585/Menkes/PER/IX/1989 tentang Persetujuan 

Tindakan Medik, yaitu mengatur mengenai Informed Consent serta 

rekam medik sehingga kepastian hukum disini masih kurang padahal 

fungsi hukum kesehatan sebagai suatu norma yang mengatur 

hubungan hukum sebagai pemberi kepastian hukum dan keadilan bagi 

siapa saja. Secara normatif, bedah plastik yang dilakukan oleh “dr. W” 

telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga 
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penanganan bedah plastik tersebut memenuhi aspek legal dan unsur 

kepastian hukum. 

Berdasarkan teori, ada 2 (dua) macam bedah plastik, yaitu 

bedah plastik rekonstruksi dan bedah plastik estetik, dan jenis bedah 

plastik yang dilakukan dalam kasus ini adalah operasi bedah 

rekonstruksi patah tulang hidung karena “Ny. P” pernah kecelakaan 

lalulintas dan ingin memperbaiki hidungnya, dan diagnosa dari “dr. 

W” adalah fibiosis glabella, deprresi/asyimetri post fraktur os nasalis. 

Dari hasil diagnosa tersebut, “dr. W” telah memberi penjelasan serta 

penawaran dengan 3 (tiga) solusi untuk penyelesaiannya yaitu 

refrakturasi ulang, bahan dari tulang pinggul (bone graf), silicon soft 

untuk simetrisasi. “dr. W” juga telah memberikan penjelasan tentang 

akibat dari ketiga tindakan medis tersebut, khususnya untuk tindakan 

medis bahan dari tulang pinggul (bone graf) dan silicon soft untuk 

simetrisasi akan menjadi hidung sedikit mancung dan pada akhirnya 

“Ny. P” lebih memilih silicon soft untuk simetrisasi, jadi jelas 

penerapan teori di sini sudah dilakukan dengan benar. 

Dalam bedah plastik rekonstruksi terdapat indikasi medis, 

dikarenakan tindakan bedah plastik yang dilakukan didasarkan kepada 

keperluan pengobatan, maka jelas ada aspek kemanfaatan dari operasi 

bedah plastik yang terjadi pada kasus ini. 

b. Menurut hukum Perdata pelaksanaan bedah plastik “Ny. P” Oleh 

“dr.W” di Rumah Sakit Umum Bandung telah sejalan dengan syarat 

sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 

KUHPerdata,  para pihak telah memenuhi syarat sah sebagai subyek 

perjanjian  dan obyek perjanjiannya juga telah sesuai dengan Pasal 

1320 KUHPerdata, yaitu adanya unsur kesepakatan antara “Ny. P” 

sebagai pasien dan “dr.W” sebagai pihak dokter telah menyetujui 

untuk mengadakan suatu tindakan bedah plastik, unsur kedua adalah 
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cakap melakukan perbuatan hukum, unsur ini diwujudkan  oleh  “Ny. 

P” dan “dr. W” secara sadar dan dalam keadaan sehat akal pikiran 

berniat untuk membuat suatu perjanjian medis. Ini berarti bahwa 

syarat sehat akal pikiran telah terpenuhi. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa syarat cakap melakukan perbuatan hukum telah 

terpenuhi, unsur yang ketiga adalah suatu hal tertentu, hal tertentu 

disini adalah adanya upaya pelayanan yang dimaksudkan dalam kasus 

ini yaitu melakukan operasi pemancungan hidung ”Ny. P” dengan 

menggunakan implan (tulang buatan), dan unsur yang keempat dan 

terahkir adalah sebab yang halal hal ini diwujudkan dengan adanya 

perjanjian medis yang dibuat oleh “Ny. P” dan “dr. W”, yaitu 

dilakukannya operasi bedah plastik rekonstruksi pemancungan hidung 

tujuannya adalah untuk  pemulihan suatu organ, sehingga dapat 

dikatakan bahwa operasi pemancungan hidung yang dilakukan 

didasarkan pada sebab yang halal. Dengan terpenuhinya keempat 

syarat sahnya perjanjian di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

perjanjian medis yang dilakukan antara “Ny. P” dan “dr. W” adalah 

sah menurut hukum Perdata, karena selama pelaksanaan bedah plastik 

tersebut tidak ada hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata, maka praktek bedah plastik pada kasus ini tidak 

bertentangan dengan hukum Perdata. Tindakan bedah plastik pada 

kasus bedah plastik “Ny. P” Oleh “dr. W” di Rumah Sakit Umum 

Bandung ini adalah bedah plastik rekonstruksi dan dikategorikan 

sebagai bentuk perjanjian Inspanningsverbintenis, karena terdapat 

unsur indikasi medis yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan 

pengobatan terhadap pasien.  

c. Bedah plastik yang dilakukan pada kasus ini adalah bedah plastik 

rekonstruksi yaitu untuk pengobatan hidung. Kalau tujuannya untuk 

pengobatan, maka hukumnya wajib, karena apabila itu tidak ditangani, 

maka organ tubuh yang sakit tidak bisa kembali pada kondisi normal. 

Tetapi, kalau hal tersebut tidak mengganggu kesehatan (tidak 
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menimbulkan rasa sakit), maka aturannya menurut prinsip hukum 

Islam adalah boleh (mubah) karena di dalam bedah plastik demikian 

hendak dicapai tujuan kemaslahatan hidup dan manfaat yang lebih 

besar daripada mudharat. Dalam kasus ini terdapat beberapa hal yang 

bertentangan dengan prinsip hukum Islam, yaitu unsur alasan darurat 

di dalam kasus ini tidak terpenuhi, unsur pengobatan pada kasus ini 

terpenuhi tetapi tujuannya yaitu memancungkan hidung, bukan 

semata-mata untuk tujuan pengobatan hidung “Ny. P”, adanya unsur 

mempercantik diri yang berlebihan dan merubah ciptaan Allah SWT, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa bedah plastik yang dilakukan 

tersebut tidak sesuai  menurut prinsip hukum Islam. 

2. Berkaitan dengan bedah plastik, Al-Qur’an dan Al-Hadist tidak mengatur 

secara khusus. Akan tetapi di dalam terjemahan dari Surat An-Nisaa ayat 

(119) dinyatakan bahwa manusia dilarang untuk merubah ciptaan Allah. 

Bedah plastik yang dibolehkan dilakukan menurut prinsip hukum Islam 

adalah bedah plastik rekonstruksi, dengan catatan tidak ada pelanggaran 

terhadap prinsip hukum Islam, yaitu mengenai masalah tujuan 

pengobatan, alasan darurat, mempercantik diri dan merubah ciptaan Allah 

SWT. Dan bedah plastik yang dilarang dalam hukum Islam adalah bedah 

plastik estetik karena mengandung pelanggaran-pelanggaran terhadap 

hukum Islam seperti yang tersebut di atas.  

B. Saran. 

1. Sebaiknya pemerintah segera melakukan perbaikan dalam mengatur 

masalah bedah plastik ini, diantaranya yaitu membuat Peraturan 

Pelaksanaan mengenai bedah plastik yang berbentuk Peraturan 

Pemerintah, mengingat Undang-Undang Kesehatan sudah disahkan sejak 

tahun 1992 namun sampai sekarang Peraturan Pelaksanaannya masih 

berbentuk Rancangan Peraturan Pemerintah demi adanya kepastian 

hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan yang melakukaan tindakan medis 
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operasi bedah plastik. Pemerintah juga harus mengatur dan mengawasi 

peredaran serta penggunaan silikon dan kolagen sebagai implan pada 

bedah plastik, baik rekonstruksi maupun estetik, yang tidak sesuai dengan 

standar kedokteran dan membahayakan bagi pasien. Perlu adanya 

tindakan tegas terhadap pihak yang melakukan praktek bedah plastik bagi  

mereka yang sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Hal ini 

penting guna menekan jumlah peristiwa dan korban malpraktek akibat 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang tidak aman. Pemerintah juga 

perlu mengadakan penyuluhan mengenai praktek penyelenggaraan bedah 

plastik yang aman, dengan demikian tidak akan ada praktek bedah plastik 

yang ilegal sehingga menimbulkan kesadaran dan pengetahuan 

masyarakat yang lebih mendalam mengenai bedah plastik, sehingga tidak 

dengan mudah terbujuk dan terbuai dengan maraknya praktek bedah 

plastik yang sebenarnya tidak berwenang melakukan tindakan bedah 

plastik. 

2. Fatwa mengenai bedah plastik sangat perlu untuk disusun oleh para ulama 

Indonesia, peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di sini sangat penting 

karena sebagai fasilitator dengan kerjasama para pihak yang terkait perlu 

mengadakan sosialisasi yang intensif dengan berbagai cara, misalnya 

secara tertulis, visual, audio-visual dan elektronik, melalui berbagai 

bentuk forum, misalnya ceramah, seminar, bedah kasus, temu-wicara 

dengan para dokter ahli bedah plastik dan dihadiri ustadz-pakar agama 

Islam, mengingat maraknya praktek bedah plastik pada masa kini 

sehingga akan dapat menjadi payung hukum bagi penduduk Indonesia 

yang mayoritas beragama Islam, dengan demikian umat Islam di 

Indonesia tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

syariat Islam, khususnya di sini adalah bedah plastik. 

 

 

   



113 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Abdul Aziz Masyhuri. 2004. Masalah Keagamaan (Hasil Muktamar dan Munas 

Ulama Nahdlatul Ulama kesatu/1926 sampai dengan 

ketigapuluh/2000). Jakarta: Qultum Media. 

Abdul Wahhab Khallaf. 1996.  Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh). Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada. 

Abu Fadl Mohsin Ebrahim. 2001.  Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah, 

Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan (Telaah Fiqih dan 

Bioteka Islam). Diterjemahkan oleh Mujiburohman. Leicester: The 

Islamic Foundation. 

Ahkamul Fuquha. 2004. Solusi Probematika Aktual Hukum Islam Keputusan 

Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999). 

Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diatama. 

Akmal Haji Muhammad Zain. 2004. Halal dan Haram. Kuala Lumpur: Malayan 

Publishing Co. Inc. 

Ali Akbar. 1988. Etika Kedokteran dalam Islam. Jakarta: Pustaka Antara. 

Al-Hafizh Masri. 1989.  Animals in Islam. Petersfield: The Athene Trust. 

Al Qarafi. 1994. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Al Qur’an. 

‘Abd al-salam al-sukri. 1989.  Naqi wa zira’at al-A’dha al-Mashariyyah Li-al. 

Nasr war-al-Tawzi.  Beirut: Dar aal-ilh Li al-Malayin. 

CST.Kansil. 1991. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia. Jakarta: PT. Rineka 

Cipta. 

________. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: 

Balai Pustaka. 

Danny Wiradharma. 1996. Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran. Jakarta: 

Binarupa Aksara. 

Dedi Soemardi. 1997.  Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: IND-

HILL-CO. 

   



114 

Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. Islam untuk Disiplin Ilmu 

Kedokteran dan Kesehatan 1. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan 

Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Cetakan Kedua. Jakarta: Balai pustaka. 

D.Affandi. 2000. Bedah Plastik Kosmetik Muka dan Badan. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada 

Fazlul Rahman. 1996. Islam. London: Weidenfeld and Nicholson . 

Fred Ameln. 1991. Kapita Selekta Hukum Kedokteran. Jakarta: PT. Grafikatama 

Jaya. 

Heribertus Sutupo. 1998. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: Puslitbang 

UNS. 

Hermien Hadiati Koeswadji. 1992. Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik. 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 

Husein Kerbala. 1993. Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent. Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan. 

H.B Waitzkin dan Waterman. 1966. Sosiologi Kesehatan. Jakarta: Prima Aksara. 

J.Guwandi. 1991. Etika Hukum Kedokteran. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia. 

Leenen dan P.A.F Lamintang. 1991. Pelayanan Kesehatan dan Hukum. Bandung: 

Bina Cipta. 

L. J. van Apeldoorn “Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht” 

(terjemahan Oetarid Sadino,S.H. dengan nama ”Pengantar Ilmu 

Hukum”).Tanpa Tahun. Tanpa Penerbit 

MB. Hooker. 2003.  Islam Mahzab Indonesia Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial. 

Jakarta: Teraqju. 

Mohammad Daud Ali. 2000. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Gramedia Pustaka       

Utama. 

                 .2001. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada.  

Muhammad Abu Zaahrah. 1998. Ushul Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi. 

   



115 

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Jazi al-Gharnathi al-Maliki. 1979.  Qawanin al-

Ahkam al-Syari’iyyah wa Maswa’ilal-Furu al-Fiqh hiyyah. Beirut: Dar 

aal-ilh Li al-Malayin. 

M..Makagiansar. 1965. Research di Indonesia Tahun 1945-1965 di bidang 

Kesehatan. Jakarta: Balai Pustaka. 

Nazar Bakry. 1994.  Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. 

NN.1993. Ensiklopedia Indonesia,  Jilid 4. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 

NN. 1993. Ensiklopedia Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 

NN. Tanpa Tahun. Developing A Religious Law in Modern Times (Review). India:  

The Fiqh Academy.  

Organization of The Islamic Conference’s Islamic Fiqh Academy. 1406-

1409/1985-1989. Resolution and Recommendations.  Jeddah: 

Mathabi’Syarikat Dar al-ilm Li al-Thiba’ah wa al-Nasr. 

Riani N. Zuhroni dan Nirwan N. 2003.  Operasi Bedah Plastik dan Ganti Alat 

Kelamin dalam Kesehatan dan Kedokteran. Jakarta: Departemen Agama 

Republik Indonesia. 

Robert A. Burt. 1979. Taking Care of Strangers (The Rule of Law in Doctor-

Patient Relations). New York: McMillan Publishing Co. Inc. 

Soedibyo Soepardi. 2001. Kode Etik Kedokteran Islam (Islamic Code of Medical 

Etichs). Jakarta: Akademika Pressindo. 

Soerjono Soekanto. 1986. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 

Subekti. 2001. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. 

                dan tjitrosudibio. 1992. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Bandung: Pradnya Paramitha.                                                                     

Syaikh Kamil Muhammad. 1998.  Fiqih Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 

Syaikh Muhammad Zain. 2004. Halal dan Haram. Kuala Lumpur: Al Hidayah  

S.K. Srivastava. 1992. Modern Concepts in Surgery. New Delhi: Tata Mc Graw-

Hill Publishing Company. 

   



116 

Tim Pengkajian Bidang Hukum Kedokteran.1985. Laporan Hasil Bidang Hukum 

Kedokteran. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 

Departemen Kehakiman Republik Indonesia (Depkeh RI).  

Tim Dosen Pengantar Hukum Indonesia. 2005. Modul Kuliah Pengantar Hukum 

Indonesia. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih. 1997. Tanya Jawab Agama. Yogyakarta: 

Suara Muhammadiyah. 

TM.Hasbi Ash Shiddieqy. 1980. Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 

Veronica Komalawi. 2002. Peranan Informed Consent dalam Transaksi 

Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien). 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 

Yaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin.2005. Pelik-pelik Perempuan (Fatwa 

Ulama Seputar Probematika Perempuan). Bandung: Pustaka. 

Yefta Moenadjat. 2001. Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awan 

mengenai Bedah Plastik. 2001. Jakarta: Balai Penerbit FKUI. 

Zeid Hisein Al-Hamid. Awas ini Larangan Allah. Semarang: CV. Cahaya Indah. 

Zuhair Ahmad Assi Ba’i. 1994. Dokter-dokter, Bagaimana Ahlakmu. Jakarta: 

Gema Insani Press. 

 

Makalah : 

NN. 1994. “Aspek Keperdataan dalam Gugatan Malpraktek Medik”. Makalah. 

Jakarta. (Disampaikan pada Temu Ilmiah dalam Penyelenggaraan 

Rumah Sakit).  

Data internet : 

Hardi Siswa Sudjana. 2002. Karena Lebih singkat, Banyak yang Pilih Bedah 

Plastik: Bandung,  http://www.pikiran-

rakyat.com/cetak/0804/22/hikmah/utama1.htm. (diakses tanggal 20 

Maret 2006). 

ida. 2005. Silikon dan Kolagen: Jakarta, http://www.jaga-

jaga.com/an1/hatiyook.php?:272. (diakses tanggal 20 Maret 2006). 

   

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/22/hikmah/utama1.htm
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/22/hikmah/utama1.htm
http://www.jaga-jaga.com/an1
http://www.jaga-jaga.com/an1


117 

mer. 2002. Tren”Face Lift” di Usia Muda(Bedah Plastik Tak Selalu Cantik): 

Jakarta,http://www.sinarharapan.co.id./iptek/kesehatan/2002/071/kes1.ht

ml. (diakses tanggal 20 Maret 2006). 

NN. 2006. Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Bedah Plastik: Jakarta,  

http://www.solusisehat.net/berita.php?id:375. (diakses tanggal 20 Maret 

2006). 

NN. 2006. Memilih Bedah Plastik: Jakarta, 

http://www.cyberwoman.cbn.net.id/detilhit.asp?kategori:beauty&news 

no:602. (diakses tanggal 20 Maret 2006). 

NN. 2004. Waspadai Penggunaan Kolagen dalam Bedah Plastik: Jakarta, 

http://www. Cybermed. cbn. net. id/detil. asp? 

Kategori:Health&newsno: 2537. (diakses tanggal 20 Maret 2006). 

 

Peraturan Perundang-undangan : 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992  tentang Kesehatan. (LN No. 100 Tahun 

1992. TLN No.3495).  

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004  tentang Praktik Kedokteran. (LN No. 

116 Tahun 2004. TLN No.4431).  

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 

1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik. 

SK. PB. IDI. No. 319/PB/a.4/1988 mengenai Pernyataan IDI tentang Informed 

Consent. 

Surat Keputusan Ikatan Dokter Indonesia (SK IDI) Nomor 315/PB/A.4/1988 

tentang Rekam Medis. 

   

http://www.sinarharapan.co.id./iptek/kesehatan/2002/071/kes1.html
http://www.sinarharapan.co.id./iptek/kesehatan/2002/071/kes1.html
http://www.solusisehat.net/berita.php?id:375
http://www.cyberwoman.cbn.net.id/detilhit.assp?kategori:beauty&newsno:602
http://www.cyberwoman.cbn.net.id/detilhit.assp?kategori:beauty&newsno:602
http://www/


118 

PERSETUJUAN 
 
 

 
 

Penulisan Hukum (skripsi) dengan judul “Analisis Mengenai Bedah Plastik 

Berdasarkan Aspek Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Bedah 

Plastik “Ny. P” oleh “dr. W” di Rumah Sakit Umum Bandung)” ini telah disetujui 

untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (skripsi) 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dosen Pembimbing Skripsi I      Dosen Pembimbing Skripsi II 

     
 
 
 

M. Adnan S.H, M. Hum.            Wasis Sugandha S.H, M.H. 
      NIP. 131 411 014             NIP. 131 879 007 

 

 

   



119 

 

ANALISIS MENGENAI BEDAH PLASTIK BERDASARKAN 

ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM 

 (Studi Kasus Bedah Plastik “Ny. P” oleh “dr. W” di Rumah Sakit Umum Bandung) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Penulisan Hukum 

(Skripsi) 

 

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat  

Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret  

Surakarta 

 

Oleh: 

SISKA DIANA SARI 

NIM. E.0002037 

 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS SEBELAS MARET  

SURAKARTA 

2006 

   



120 

PENGESAHAN 
 
 
 

Penulisan Hukum (skripsi) dengan judul “Analisis Mengenai Bedah Plastik 

Berdasarkan Aspek Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Bedah 

Plastik “Ny. P” Oleh “dr. W” di Rumah Sakit Umum Bandung)” ini telah diterima 

dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (skripsi)  

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 

 
Pada : 

Hari : Senin 

Tanggal : 17 Juli 2006 

 
DEWAN PENGUJI 

 

(1). Agus Rianto S.H., M. Hum.     (_____________________) 

Ketua 

 

(2). Wasis Sugandha S.H., M.H.   (_____________________) 

Sekretaris 

 

(3). M. Adnan S.H., M. Hum.   (_____________________) 

Anggota 

 

Mengetahui : 

Dekan  
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KATA PENGANTAR 

 
 Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang serta 

diiringi rasa syukur kehadirat Illahi Rabbi, Penulisan hukum (Skripsi) yang 

berjudul “ANALISIS MENGENAI BEDAH PLASTIK BERDASARKAN 

ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Bedah 

Plastik “Ny. P” oleh “dr. W” di Rumah Sakit Umum Bandung)” dapat 

diselesaikan. 

 Penulisan hukum (Skripsi) ini membahas tentang penerapan hukum 

berdasarkan hukum administrasi dan hukum keperdataan pada tindakan bedah 

plastik pada kasus bedah plastik “Ny. P” oleh “dr. W” di Rumah Sakit Umum 

Bandung dan  ketentuan bedah plastik di dalam hukum Islam dalam kaitannya 

dengan kasus tersebut. 

 Saat ini belum banyak peneliti atau penulis yang mengungkapkan 

bagaimana penerapan hukum dalam tindakan bedah plastik dalam tinjauan hukum 

positif Indonesia dan hukum Islam. Hal ini dikarenakan pemahaman tentang 

bedah plastik relatif asing dalam perkembangannya dan belum memasyarakat di 

Indonesia. oleh karena itu, dalam penyusunan penulisan hukum ini Penulis 

berusaha untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang bedah plastik baik 

secara teoritis (literatur kepustakaan) maupun secara praktis meminta keterangan 

dari para pihakyang berwenang khususnya pada tindakan bedah plastik pada kasus 

bedah plastik “Ny. P” oleh “dr. W” di Rumah Sakit Umum Bandung. Sebagian 

besar masyarakat (kalangan akademisi, mahasiswa, dan tenaga medis) juga 

banyak yang belum mengenal dan paham mengenai bedah plastik dan peneraapan 

hukumnya baik secara hukum positif Indonesia maupun secara hukum 

keperdataan. Walaupun dengan data dan informasi yang relatif terbatas, Penulis 

tetap berusaha menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini dengan baik. Penulis 

menyadari bahwa dalam penulisa hukum ini terdapat banyak kekurangan untuk itu 

Penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga 

dapat memperkaya isi penulisan hukum ini.  
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 Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil, 

sehingga Penulisan hukum (Skripsi) ini dapat diselesaikan, terutama kepada : 

1. Bapak DR.Adi Sulistiyono, S. H., M. H selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dan 

kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan hukum (Skripsi) 

ini. 

2. Bapak M. Adnan S.H, M. Hum dan Bapak Wasis Sugandha S.H, M.H selaku 

pembimbing penulisan hukum yang telah menyediakan waktu dan pikirannya 

untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum 

(Skripsi) ini. 

3. Bapak Munawar Kholil, S. H., M. H selaku pembimbing akademis, atas 

nasehat dan semangat yang berguna bagi Penulis selama Penulis menuntut 

ilmu di  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

4. Bapak Harjono, dosen yang mengajarkan Penulis agar menjadi orang yang 

lebih baik, disiplin, kritis dan berilmu. 

5. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung, Bapak H. Sirod Somantri, 

S.H selaku Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Kelas I.A 

Bandung, pak Jejen, pak Maman beserta para pegawai staf bagian arsip 

Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung yang telah membantu 

memberikan data dan informasi kepada Penulis berkaitan dengan perkara No. 

57/PDT.G/2005/PN-Bdg yang dijadikan obyek penelitian pada penulisan 

hukum (Skripsi) ini. 

6. Drs. Hasanuddin, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

yang telah membantu memberikan data dan informasi kepada Penulis 

berkaitan dengan penulisan hukum (Skripsi) ini. 

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakartayang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu 

hukum khususnya kepada Penulis, sehingga dapat dijadikan bekal dalam 

penyusunan penulisan hukum (Skripsi) ini dan semoga dapat Penulis amalkan 

dalam kehidupan di masa depan Penulis. 
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8. Mamah, Mamah, Mamah, Bapak, kakak (Lala), adik-adik (Agam, Dani, 

Agung), Puteri, Almarhumah Nenek, Almarhum Kakek, Almarhum Abucik, 

nenek, seluruh Keluarga besar di Bekasi, Aceh, Medan, Bogor dan Karawang, 

tak ada yang lebih berarti daripada keluarga tercinta yang memberikan doa, 

semangat dan ‘segalanya’ bagi Penulis selama Penulis hidup, Penulis tak akan 

pernah dapat membalas budi jasa kalian, semoga Penulis bisa menjadi 

kebanggaan keluarga. Amin. 

9. Ibu dan Bapak Restianto, ayu, dan seluruh Keluarga besar di Condet, 

Cijantung dan Citayeum yang telah menerima terbuka kehadiran Penulis di 

tengah-tengan kalian dan telah memberikan doa dan perhatian kepada Penulis. 

10. Reza Tristianto seseorang yang telah dengan sabar menemani, memberikan 

kasih sayang dan mengisi hidup Penulis selama ini, semoga Allah SWT 

memberikan Jalan-Nya. 

11. Suwarno, Rizki Amalia, Dewi, Suci, Efo, Winda, Arum, Andika, Mas Wahyu, 

Mas Danang, Mas Wisnu, Ayu, Ratih, Febri, Anggarda, Angi, Ana, Maya, 

Tiara, Tiwi, Ajeng, Nining, Nia, Gita, Riris dan Wahyu. 

12. Ibu dan teman-teman Kost Herdita, Griya Widoro Asri, Wisma Kemuning, 

KM, Griya Riset dan  Kost Putra Mandiri. 

13. Topik, Gunawan, Wahid, Mas Andi, Mas Nugroho Setiawan, Mas Wahyu, 

Mas Arif, Mas Widi, Mas yoyon, Mas Anto dan Mas Singgih. 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah membantu 

dalam penyusunan penulisan hukum (Skripsi) ini. 

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum (Skripsi) ini dapat 

memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk penulisaan, kalangan 

akademis, praktisi serta masyarakat umum. 

      Surakarta,  Juli 2006 

       Penulis. 
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MOTTO 
 

 

Q.S Al-Mujaaadilah : 11: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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Persembahan : 
       

Penulisan Hukum (skripsi) ini Penulis persembahkan untuk 
 

Allah SWT 
Maha agung Allah, Tuhan semesta alam. 

 
 

Nabi Muhammad SAW 
 
 

Orang Tua 
Tempat limpahan kasih sayang sepanjang masa 

 
 

Reza Tristianto 
Untuk bulan dan bintang yang selalu menyinari hati dan jiwa Penulis 
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DAFTAR LAMPIRAN 
 
 

Lampiran I   Surat Ijin Penelitian 
Lampiran II  Surat Keterangan Penelitian 
Lampiran III  Berkas-berkas Perkara No. 57/PDT.G/2005/PN-Bdg  
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