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ABSTRAK 

 

Ria Agni Puspita, NIM E1103134, PELAKSANAAN PERJANJIAN 
OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN PIHAK 
RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI 
SURAKARTA, Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 2008. 

Penulisan hukum (skripsi) ini, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
perjanjian Operasi Bedah Caesar di Rumah Sakit Umum Islam Kustati, 
mengetahui keabsahan dari suatu persetujuan, serta mengetahui masalah yang 
timbul dan penyelesaiannya dari pelaksanaan persetujuan tersebut. 

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. 
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dokter dan pihak rumah sakit. 
Data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan resmi dan peraturan perundang-
undangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. 
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis 
data kualitatif dengan model interaktif. 

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil mengenai pelaksanaan perjanjian 
operasi bedah caesar di Rumah Sakit Umum Islam Kustati. Setiap pasien/ibu 
hamil yang datang ke Rumah Sakit harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu 
sebelum melakukan pengobatan, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam 
pelaksanaan selanjutnya yaitu tahap penyembuhan yang dilakukan oleh dokter 
yang ada di Rumah Sakit tersebut. Perjanjian operasi caesar terjadi pada saat 
dokter telah bersedia melakukan pemerikasaan terhadap penyakit yang diderita 
oleh pasien, dan bersedia melakukan pembedahan terhadap bayi yang di kandung 
oleh pasien. Perjanjian operasi bedah caesar ini ditujukan agar dalam pelaksanaan 
penyembuhan oleh dokter tehadap pasien dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum maka sebelum melakukan operasi pembedahan, diperlukan persetujuan 
antara dokter dan pasien mengenai risiko yang mungkin terjadi setelah dokter 
melakukan operasi pembedahan terhadap pasien. Kemudian masalah yang timbul 
adalah adanya kekurangpahaman pasien tentang informasi bedah caesar serta 
masalah pembiayaan. Oleh karena itu, pihak rumah sakit dan dokter berusaha 
lebih aktif memberikan penjelasan serta adanya keringanan biaya melalui program 
Askin, Dasolin serta rujukan ke rumah sakit pemerintah. 

Hasil penelitian akan membawa implikasi adanya suatu peningkatan dalam 
pelayanan terhadap pasien baik dari pihak dokter maupun rumah sakit serta dapat 
lebih menyempurnakan dan memperjelas bentuk perjanjian operasi bedah caesar 
dengan mengingat asas itikad baik bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan 
mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Selain itu dari hasil 
penelitian ini juga dapat dipakai sebagai rujukan dalam peningkatan pelayanan 
terhadap pasien di rumah sakit. 
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MOTTO : 

 

 

“Tidaklah rasa sedih, gelisah dan duka yang menimpa seorang muslim sampai-sampai duri yang 

menusuk kecuali Allah menghapuskan dosa karena hal tersebut jika ia bersabar”. 

 (HR Bukhori & Muslim) 
 

Allah selalu membantu hambanya yang selalu  

bersabar dan berusaha. 
 

Segala sesuatu tidak ada yang kebetulan namun harus  

diusahakan dan jangan pernah mendahului nasib  

agar kita tidak mudah putus asa. 
 

Do everything so we can make impossible for that  

possible because success is my right. 
 

Saat kamu berjalan adakalanya kamu lelah, lengah dan akhirnya  

kamu terjatuh, kalau kamu bilang sakit, kamu akan jauh  

merasa sakit tapi kalau hati kamu bilang bangun  

maka kamu akan dapat berjalan lagi. 
 

Take time to think, it is the source power…take time to dream,  

it is the future made of..take time to pray, it is the greatest  

power on earth…Ganbatene kudasai. 
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DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama 

dengan rakyat di segala bidang harus diusahakan untuk selalu mengarah pada 

pemantapan perwujudan kesejahteraan bangsa dan memperkokoh 

kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hakekat pembangunan nasional 

adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh 

masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa ada keselarasan, keseimbangan, 

keserasian dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. 

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, perlu adanya partisipasi, tekad, 

semangat serta kerja keras dari seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan 

pelaksanaan pembangunan tersebut, diperlukan dukungan berbagai faktor, 

salah satunya adalah kesehatan. 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga 

perlu dijaga dan dipenuhi kebutuhannya. Seseorang dapat merawat dirinya 

sendiri atau orang lain untuk menjaga kesehatan atau dapat pergi ke dokter 

atau ahli medis untuk menangani gangguan kesehatannya. 
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Pelayanan kesehatan baik di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, 

praktek-praktek dokter pribadi dan lain-lain menimbulkan hubungan hukum 

antara pasien dengan dokter atau petugas kesehatan, sehingga untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan diperlukan keserasian antara kepentingan kedua belah 

pihak, mengingat dalam hubungan hukum tersebut pihak yang satu adalah 

pasien yang menaruh kepercayaan kepada kemampuan profesional tenaga 

kesehatan (dalam hal ini dokter), karena adanya kepercayaan itu seyogyanya 

tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan menurut standar 

profesi dan berpegang teguh pada kerahasiaan profesi. Demikian halnya 

dengan seorang dokter yang mempunyai profesi di dalam kesehatan dan 

tanggung jawabnya dalam menangani pasien, seorang dokter mempunyai 

tugas yang berat dalam upaya penyembuhan terhadap segala penyakit yang 

akhir-akhir ini semakin sulit untuk dideteksi maupun dalam hal penyembuhan 

baik karena terbatasnya obat ataupun kurangnya kemampuan di bidang 

kedokteran. Dalam penanganan di berbagai penyakit seorang dokter tidak 

lepas dari peraturan-peraturan yang  menjadi dasar seorang dokter dalam 

melakukan profesinya. 

Hubungan antara dokter dengan pasien itu termasuk perjanjian untuk 

melakukan beberapa jasa dan karena sifat hubungan hukumnya yang khas, 

yaitu inspanningverbintenis. Maka dokter sebagai professional, dengan 

pendidikan dan pengalamannya diharapkan dapat menggunakan ilmunya 

secara hati-hati dan bertanggung jawab sehingga ia tidak sampai lalai, 

sedangkan pasien dalam posisinya yang lemah, maksudnya pasien tidak tahu 

apakah tindakan yang dilakukan dokter dan para medis tersebut adalah benar 

atau tidak, jadi hanya berdasar informasi dan konsultasi dari dokter dan 

paramedis terkait sebatas percaya dan menyerahkan tindakan untuk 

kesehatannya kepada dokter. 

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang 

praktik kedokteran merupakan salah satu wujud dari bangsa Indonesia dalam 

memberikan pengaturan terhadap profesi dokter dalam menjalankan 
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profesinya, namun dengan diterbitkan undang-undang tersebut juga telah 

menimbulkan kegelisahan dan keresahan di lingkungan para pengemban 

profesi kedokteran. Para dokter yang selama ini kurang memahami tanggung 

jawab hukumnya, terkesima dan terkejut terhadap adanya pasal-pasal yang 

mengkriminalisasi pelanggaran administratif  yang sama sekali tidak 

berpengaruh terhadap nyawa manusia. Dokter yang tidak mempunyai surat 

ijin praktik belum tentu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar 

profesinya yang biasa dikenal dengan istilah malpraktik. Selain dengan adanya 

Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tersebut seorang dokter juga harus 

memperhatikan dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen.  

Hubungan dokter dengan pasien dalam perjanjian pelayanan kesehatan 

dikenal sebagai transaksi terapeutik seperti halnya dengan perjanjian pada 

umumnya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

1320 KUHPerdata. Maka dalam pelaksanaan transaksi terapeutik  perlu 

diperhatikan, terutama mengenai kesepakatan dan persetujuan pasien terhadap 

tindakan yang akan dilakukan. Oleh karenanya agar suatu pelayanan 

kesehatan dapat berjalan dengan baik dan memuaskan semua pihak, maka 

perlu adanya perjanjian dalam transaksi terapeutik yang diterima oleh semua 

pihak serta mempunyai kepastian hukum serta beritikad untuk melindungi 

para pihak yang berkepentingan. 

Di dalam menjalankan profesi kedokteran, ada satu hal yang perlu 

disadari oleh dokter, bahwa saat menerima pasien untuk mengatasi masalah 

kesehatan baik di bidang kuratif, preventif, rehabilitatif maupun promotif, 

sebetulnya telah terjadi transaksi atau persetujuan antara dua pihak dalam 

bidang kesehatan. Selama ini para dokter mengetahui, bila ia telah memiliki 

ijasah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan mempunyai surat izin dokter 

(SID) dan surat izin praktek (SIP), maka ia boleh memasang papan praktek, 

dan siap untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ijasah yang 

dimilikinya. Apalagi ia bertugas di rumah sakit, puskesmas atau di pusat 
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pelayanan kesehatan lainnya, maka hanya ada satu dalam pemikirannya, 

bahwa ia harus menjalankan profesinya sesuai dengan misi yang diemban atau 

ditugaskan. 

Keadaan demikian dapat dipahami karena dahulu tidak pernah 

disampaikan dalam pendidikan bahwa menerima dan mengobati pasien adalah 

suatu persetujuan atau transaksi di bidang pengobatan yang mempunyai 

landasan hukum. Mungkin terasa lebih aneh bila hubungan dokter dengan 

pasien demikian disebut dengan kontrak di bidang kedokteran, sebab 

pengertian kontrak selama ini lebih dekat pada pengertian sewa menyewa, jual 

beli atau kontrak antara biro bangunan atau pemborong dengan masyarakat 

yang ingin membuat rumah atau bangunan lainnya. Yang menjadi 

permasalahannya adalah, dalam pelayanan medik umumnya dokter melihat 

pasien atau keluarganyalah yang datang meminta bantuan dan merupakan 

kewajiban dokter untuk memberikan bantuan sesuai kemampuannya.  

Dokter tidak pernah membuat suatu perjanjian tertulis sebelum 

mengobati pasien, kecuali persetujuan yang diperlukan dokter di rumah sakit 

sebelum melakukan tindakan bedah. Namun keadaan itulah sekarang yang 

harus diketahui dan dipahami oleh para dokter. Bahwa memang ada landasan 

hukum yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak yang bersepakat 

untuk mencapai suatu tujuan. Hubungan demikian sama saja dengan hubungan 

antara advokat atau biro bantuan hukum dengan kliennya, hubungan 

masyarakat dengan biro bangunan, hubungan dagang dan lain-lain. Salah 

satunya yaitu pelaksanaan operasi caesar yang menggunakan perjanjian 

sebelum dilaksanakannya operasi mengingat pentingnya  kelangsungan proses 

kelahiran serta nyawa anak dan ibunya. 

Melahirkan merupakan suatu puncak peristiwa dari serangkaian proses 

kehamilan. Oleh karena itu banyak wanita hamil yang merasa khawatir, cemas 

dan gelisah menanti saat kelahiran tiba. Setiap ibu hamil atau calon ibu 

menginginkan persalinannya berjalan lancar dan dapat melahirkan bayi yang 

sempurna. Tetapi tidak jarang proses persalinan mengalami hambatan 
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sehingga harus dilakukan dengan operasi caesar. Yang menegangkan ibu dan 

suaminya adalah apabila operasi caesar yang dilakukan secara mendadak 

ketika proses persalinan normal/alami sedang berlangsung. Seperti yang 

diketahui, ada dua cara persalinan, yaitu persalinan pervagina (lewat vagina) 

atau lebih dikenal dengan persalinan normal (alami) dan persalinan dengan 

operasi caesar, yaitu bayi dikeluarkan lewat pembedahan perut.  

Tindakan persalinan dengan operasi caesar pada saat ini bukan 

merupakan hal yang baru lagi bagi ibu hamil atau calon ibu maupun pasangan 

suami-istri. Sejak awal tindakan persalinan dengan operasi caesar (C-section) 

merupakan pilihan yang harus dijalani karena keadaan gawat darurat untuk 

menyelamatkan nyawa ibu maupun janin yang dikandungnya. Meskipun 

penyebab harus dilakukannya tindakan persalinan dengan caesar adalah untuk 

menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya, tetapi sebagian kecil masyarakat 

memilih cara ini karena dikhawatirkan mengalami rasa sakit jika melahirkan 

secara normal (alami). Padahal proses tindakan persalinan dengan operasi 

caesar tidak lebih baik daripada proses persalinan normal (alami). 

Memang di masa lalu cara melahirkan dengan operasi caesar menjadi hal 

yang menakutkan bagi ibu hamil atau calon ibu karena berisiko tinggi pada 

kematian. Dengan seiring berjalannya waktu serta berkembangnya 

kecanggihan di bidang ilmu kedokteran kebidanan, perlahan-lahan pandangan 

sebagian ibu hamil atau calon ibu sedikit mulai berubah. Teknik pembedahan 

serta teknik anestesipun terhadap tindakan persalinan dengan operasi caesar 

semakin disempurnakan oleh para ahlinya. Kini, tindakan persalinan dengan 

cara operasi caesar dianggap dan menjadi suatu tindakan persalinan alternatif 

yang mudah dan nyaman bagi sebagian ibu hamil/calon ibu meskipun tanpa 

didukung adanya indikasi medis yang kuat dan yang sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan oleh dunia kedokteran. Sampai saat ini, berdasarkan 

aturan profesi kedokteran kebidanan dan ginekologi dalam melakukan 

tindakan persalinan dengan operasi caesar harus dengan indikasi medis dan 

jika dilakukan tanpa adanya indikasi medis, maka telah menyalahi aturan. 
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Salah satu rumah sakit di Surakarta yang menyediakan pelayanan serta 

fasilitas yang memadai adalah Rumah Sakit Umum Islam Kustati yang 

merupakan amal usaha dari Yayasan Kustati yang bergerak di bidang 

kesehatan. Jumlah persalinan di Rumah Sakit Umum Islam Kustati ini 

mencapai 471 orang/tahun dengan jumlah persalinan melalui bedah caesar 

sebanyak 44,25% (208,42) orang. Hal ini membuktikan bahwa tingginya 

angka persalinan dengan melalui operasi bedah caesar menunjukan tingginya 

kepercayaan pasien kepada Rumah Sakit Umum Islam Kustati untuk 

melakukan operasi bedah caesar dan pentingnya operasi bedah caesar ini 

dalam menyelamatkan jiwa ibu serta anaknya.  

Rumah sakit yang terletak di jalan Mulyadi No. 249, Kampung 

Wiropaten Rt 03, Rw 10 Kelurahan Pasar Kliwon ini mempunyai dua orang 

tenaga Profesional Spesialis Kandungan dan satu orang tenaga Spesialis 

Bedah Umum, empat orang Spesialis Anak, serta delapan orang bidan dengan 

perawat berjumlah sembilan orang. Di samping itu, Rumah Sakit Umum Islam 

Kustati mempunyai fasilitas bedah dan persalinan yang pelayanannya berjalan 

selama 24 jam. Ini dapat melayani persalinan normal dan pantologis dengan 

kamar bersalin empat buah serta kamar rawat bayi. Mengingat tenaga 

profesional dan fasilitas yang tersedia, Rumah Sakit Umum Islam Kustati ini 

mampu memberikan pelayanan bedah caesar yang cukup memadai. 

Gambaran demikianlah yang menyebabkan penulis tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian mengenai adanya perjanji oleh karena itu penulis 

memilih judul penelitian hukum ”PELAKSANAAN PERJANJIAN 

OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN PIHAK 

RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI ”. 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena dengan adanya suatu perumusan masalah berarti penelitian 

telah mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Dari perumusan masalah, diharapkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xviii 

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.  

Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana keabsahan dari persetujuan tindakan medik operasi caesar di 

RSUI Kustati? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan dari perjanjian operasi bedah caesar di RSUI 

Kustati? 

3. Masalah-masalah apa yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian 

operasi bedah caesar dan bagaimanakah cara penyelesaiannya? 

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. Untuk mengetahui keabsahan dari persetujuan tindakan medik di RSUI 

Kustati. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan dari perjanjian operasi bedah caesar di 

RSUI Kustati. 

c. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dengan adanya 

perjanjian operasi bedah caesar dan cara penyelesaiannya. 

2. Tujuan Subyektif. 

a. Untuk 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. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam 

bidang hukum keperdataan yang berhubungan dengan hukum 

perjanjian yang menyangkut bidang kedokteran. 
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c. Memberikan pengalaman dan keterampilan dalam melakukan 

penelitian dan membuat laporan penelitian. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 

didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis. 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 

perdata pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya yang 

berkenaan dengan adanya perjanjian operasi caesar antara dokter 

dengan pasien. 

b. Sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para 

pakar kesehatan khususnya bagi dokter dalam memberikan pelayanan 

medis terhadap masyarakat. 

b. Sebagai bahan masukan bagi para pakar di bidang kesehatan dalam 

menjalankan tugasnya. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji suatu ilmu pengetahuan. Usaha tersebut dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian (Sutrisno Hadi, 1989: 4). Penelitian juga 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah atau persoalan-

persoalan tertentu dimulai dari ditemukannya masalah, setelah diteliti 

kemudian disimpulkan. 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah guna menemukan, 

mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan 

secara metodologis serta sistematis. Bertujuan untuk mempelajari suatu gejala 

hukum tertentu, dengan jalan menganalisa dan memeriksa secara mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan 
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atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Metodologi 

berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan 

sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku 

untuk suatu karya ilmiah. (Soerjono Soekanto, 1986: 43) 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu tulisan atau karangan 

mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila 

pokok-pokok yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang 

sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena 

itu dilakukan dengan cara obyektif dan telah melalui berbagai tes dan 

pengujian. (Winarno Surachman, 1990: 26) 

Mengingat pentingnya metode penelitian dalam menemukan, 

menentukan dan menganalisa suatu masalah, maka dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian. 

Penelitian ini termasuk penelitian empiris, dimana dalam penelitian 

ini penulis mencoba untuk mendiskripsikan dan menggambarkan 

bagaimana pelaksanaan dari adanya perjanjian antara rumah sakit dengan 

pasien dalam hal perjanjian operasi caesar, dan keabsahan dari perjanjian 

operasi bedah caesar. Selain itu penulis juga mencoba memberikan 

keterangan mengenai masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan 

adanya perjanjian operasi bedah caesar serta cara penyelesaiannya. 

2. Sifat Penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat diskriptif, yaitu 

dimaksudkan untuk memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang 

manusia dengan keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama 

untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam 

memperkuat teori-teori lama atau di dalam rangka menyusun teori-teori 

baru. (Soerjono Soekanto, 1986: 197) 

3. Pendekatan Penelitian. 
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Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan penelitian yang menggunakan metode penelitian 

kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada. 

4. Jenis Data. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer. 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

melalui penelitian, yang memberikan secara langsung mengenai segala 

hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data primer ini berupa 

fakta atau keterangan dan penjelasan yang diperoleh melalui 

wawancara dengan sumber data primer. 

b. Data Sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari keterangan 

atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui beberapa 

dokumen resmi, laporan, peraturan perundang-undangan dan lain-lain 

yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti.  

5. Sumber Data. 

Berhubungan dengan sumber data, maka dalam penelitian ini ada dua 

sumber data yaitu : 

a. Sumber data primer. 

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan 

informasi secara langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

obyek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer 

adalah keterangan dari Dokter Spesialis Kandungan yang ada di 

Rumah Sakit Umum Islam Kustati yang ditunjuk dan sebagai pihak 

yang terkait langsung, dan Kepala bagian Rekam Medis. 

b. Sumber data sekunder. 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara langsung 

mendukung sumber data primer dalam hal ini adalah literatur, 
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dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan sumber 

lain yang terkait dengan masalah yang di teliti. 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. 

3) Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 

4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1419/MENKES/PER/X/2005 Tentang Penyelengaraan Praktik 

Dokter dan Dokter gigi. 

5) Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Men. Kes/Per/IX/1989 

Tentang Persetujuan Tindakan Medik (Informed Concent). 

6) Surat Persetujuan Tindakan Medik. 

7) Surat Penolakan Tindakan Medik. 

8) Surat Persetujuan Tindakan Medik Anestesi. 

9) Surat Persetujuan Umum (rawat inap). 

6. Teknik Pengumpulan Data. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut :  

a. Wawancara. 

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 

secara langsung dengan responden selama penelitian yang dilakukan di 

Rumah Sakit, yang berhubungan dengan obyek penelitian. Penelitian 

ini menggunakan sistem wawancara terpimpin, yaitu dengan 

mempersiapkan terlebih dahulu arah pertanyaan secara garis besarnya. 

b. Study Pustaka. 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku-buku, 

dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan serta sumber 

tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. 

7. Teknik Analisis Data. 
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Model analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif dengan model interaktif. Pengertian model interaktif 

tersebut adalah bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga 

tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik 

kesimpulan. Selain itu, dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap 

tersebut, sehingga data yang terkumpulkan berhubungan satu sama lainnya 

secara sistematis (HB. Sutopo, 2002 : 13) 

 

 

 

 

 

Untuk lebih jelasnya, teknik analisis data dengan model interaktif 

dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut : 

 

 
Gambar : Analisis Kualitatif Model Interaktif. 

Kegiatan komponen ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Reduksi Data. 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data. 

Proses ini berlangsung sampai akhir laporan penelitian. Reduksi data 

ini merupakan bagian analisis yang mempertegas, memperpendek, 

membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur 

data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat terlaksana. 

Reduksi data 

Pengumpulan data 

Sajian data 

Kesimpulan 
Penarikan/Verifikasi 
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b. Sajian Data. 

Sajian data merupakan rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan. 

c. Penarikan kesimpulan 

Awal pengumpulan data, penulis harus sudah memahami apa arti 

dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan 

peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin 

arahan akibat sebab akibat dan proporsi-proporsi kesimpulan yang 

perlu diverifikasi yang berupa suatu pengulangan dengan gerak cepat 

sebagai pikiran kedua yang timbul melintas dalam benak penulis. 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Sistematika penulisan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan 

hukum ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan 

hukum. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat hal-hal yang mendasari dan melatar belakangi 

penulisan skripsi ini. Maka pada bab ini akan dibahas mengenai 

Tinjauan Umum tentang Perjanjian (Pengertian Perjanjian, 

Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Jenis-

Jenis Perjanjian, Pelaksanaan Perjanjian, Prestasi dan 

Wanprestasi, Keadaan Memaksa dan Risiko, Batal dan 

Pembatalan Suatu Perjanjian, Berakhirnya Perjanjian, Perjanjian 

Baku), Tinjauan Umum tentang Perjanjian Operasi/bedah 

(Hubungan Hukum Dokter dan Pasien, Pengertian Perjanjian 

Operasi/Bedah, Informed Consent, Rekam Medis, Hak dan 
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Kewajiban Dokter, Kewajiban-Kewajiban yang Berhubungan 

dengan Tujuan Ilmu Kedokteran, Kewajiban-Kewajiban yang 

Berhubungan dengan Prinsip Keseimbangan,  Hak dan 

Kewajiban Pasien, Kewajiban-Kewajiban yang Berhubungan 

dengan Hak-hak pasien), Tinjauan Umum tentang Operasi Bedah 

Caesar (Pengertian, Macam-Macam Caesar), Kerangka 

Pemikiran. 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis mencoba untuk menyajikan pembahasan 

berupa jawaban atas pertanyaan dalam perumusan masalah, 

yaitu: 

A. Keabsahan dari persetujuan tindakan medik di RSUI Kustati. 

B. Pelaksanaan dari perjanjian operasi bedah caesar di RSUI 

Kustati. 

C. Masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan 

diadakannya perjanjian operasi bedah caesar serta 

penyelesaiannya. 

BAB IV  : PENUTUP 

Dalam bab ini dimuat mengenai kesimpulan dan saran penulis 

atas pembahasan permasalahan tersebut dalam bab-bab 

sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritik 

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian. 

a. Pengertian Perjanjian. 
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Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang menurut 

sistem KUHPerdata diatur dalam buku ke tiga sebagai bagian dari 

hukum perikatan. Apa yang dimaksud dengan ”perikatan” tersebut 

ialah suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) 

antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut 

barang sesuatu dari yang lainnya, selanjutnya orang yang lainnya ini 

diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu. (Subekti, 1977: 101) 

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehubungan dengan itu 

muncul beberapa macam pendapat dari para ahli hukum berdasarkan 

sudut pandangnya masing-masing mengenai definisi perjanjian 

tersebut. 

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya satu 

orang atau lebih (R. Setiawan, 1987: 3). Perjanjian adalah suatu 

peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana 

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 

2002: 1). Perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan hukum di mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih (Setiono, 1987: 2) 

Dari pengertian-pengertian perjanjian tersebut di atas, dapat 

disimpulkan mengenai unsur atau persamaan tentang suatu perjanjian : 

1) Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum atau suatu 

perhubungan hukum. 

2) Adanya seseorang yang berjanji atau mengikatkan diri dengan 

pihak lain atau para pihak saling berjanji atau saling mengikatkan 

diri untuk melakukan perbuatan tertentu. 

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum atau suatu 

perbuatan hukum, artinya bahwa perjanjian diatur oleh hukum atau 
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undang-undang. Selain itu perjanjian merupakan hukum bagi para 

pihak yang melakukan perjanjian, termasuk para ahli waris dan mereka 

yang memperoleh hak. 

b. Syarat Sahnya Perjanjian. 

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara 

pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang dibuat itu. 

Pokok perjanjian tersebut berupa obyek perjanjian dan syarat-

syarat perjanjian. 

Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya betul-betul 

atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali 

dari pihak manapun. 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. 

Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat 

pikirannya, adalah cakap menurut hukum. 

Menurut Pasal 1330 KUHPerdata disebut orang-orang yang 

tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian : 

a) Orang-orang yang belum dewasa. 

Mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah 

kawin. Apabila perkawinan tersebut bubar sebelum umur 21 

tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan 

belum dewasa, tetapi tetap dianggap sebagai orang yang telah 

dewasa.  

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk 

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
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b) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan. 

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi 

tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan 

suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan 

menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta 

kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan. 

Kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. 

Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang 

tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di 

bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau 

kuratornya. 

c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah 

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 

Menurut ketentuan Pasal 108 KUHPerdata, seorang perempuan 

yang bersuami (seorang istri), untuk mengadakan suatu 

perjanjian memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari 

suaminya. Setelah dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 1963 

tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang menyatakan 

bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110 

KUHPerdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan 

suatu perbuatan hukum dan menghadap pengadilan dengan ijin 

suaminya, sudah tidak berlaku lagi. Hal ini merupakan 

himbauan kepada seluruh hakim sehingga dapat dijadikan 

pedoman dalam menjalankan tugasnya bahwa dengan adanya 

yurisprudensi yang mematikan Pasal 108 dan 110 KUHPerdata 

sehingga muncul peraturan yang baru dan menghapus hukum 

yang lama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974, perempuan yang bersuami tidak lagi dianggap sebagai 

orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum, sebab 
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Undang-Undang Perkawinan tidak membedakan kedudukannya 

dengan pria (Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974). 

3) Mengenai suatu hal tertentu. 

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi 

yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi dari pada 

persetujuan harus tertentu dan sekurang-kurangnya dapat 

ditentukan. Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat 

ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban 

kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan 

perjanjian. Perikatan yang obyeknya tidak memenuhi Pasal 1333 

KUHPerdata adalah batal. Pasal 1332 KUHPerdata menentukan 

bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang 

dapat menjadi obyek persetujuan. Selanjutnya Pasal 1334 

KUHPerdata menentukan bahwa barang-barang yang baru akan 

ada dikemudian hari dapat menjadi obyek persetujuan kecuali jika 

dilarang oleh undang-undang secara tegas, misalnya menjual hasil 

panen tahun depan untuk suatu harga tertentu. 

4) Suatu sebab yang halal. 

Dengan sebab (bahasa Belanda orza, bahasa latin causa) ini 

dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera 

harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab 

itu adalah suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian 

yang termasud. Jadi yang dimaksud dengan sebab atau causa dari 

suatu perjanjian adalah isi suatu perjanjian itu sendiri. 

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif 

karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan 

perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-

syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari 

perbuatan hukum yang dilakukan itu. 

c. Asas-Asas Hukum Perjanjian. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xxx

Dalam beberapa pasal Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata terdapat di dalamnya asas-asas umum hukum perjanjian, antara 

lain : 

1) Asas kebebasan berkontrak. 

Asas ini terlihat pada Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) bahwa 

semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini dimungkinkan 

karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat 

untuk mengadakan atau membuat perjanjian baik yang telah diatur 

oleh undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang-

undang asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban 

umum, dan undang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 

1337 KUHPerdata yang merupakan pembatas berlakunya asas 

kebebasan berkontrak ini. 

2) Asas konsensualisme. 

Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa untuk adanya 

suatu perjanjian harus ada suatu kesepakatan (konsensus) diantara 

para pihak. Asas konsensualisme ialah bahwa pada dasarnya 

perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah 

dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. (Subekti, 2002: 15) 

Dengan terjadinya kesepakatan antara para pihak yang 

membuat suatu perjanjian, maka sejak saat itu perjanjian telah sah 

dan mengikat serta sudah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. 

3) Asas kekuatan mengikat. 

Asas ini disebut juga asas pacta sur servanda yang merupakan 

juga asas kepastian hukum. Asas ini tercantum dalam dalam Pasal 

1338 KUHPerdata, yaitu : “semua persetujuan yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
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membuatnya”. Klausula tersebut berarti adanya larangan hukum 

bagi orang lain untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian, selama 

pelaksanaan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-

undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. 

Jadi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah mengikat atau 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Dengan demikian maksud dari asas ini adalah untuk menimbulkan 

kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuatnya. 

4) Asas kebiasaan. 

Menurut Pasal 1339 KUHPerdata suatu persetujuan tidak 

hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan 

didalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat 

persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-

undang. Begitu juga menurut Pasal 1347 KUHPerdata 

menyebutkan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selama 

diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan di dalam 

perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. 

Kebiasaan yang dimaksud pada Pasal 1339 KUHPerdata 

adalah kebiasaan pada umumnya, sedangkan kebiasaan yang diatur 

dalam Pasal 1347 KUHPerdata ialah kebiasaan setempat atau 

kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu. Letak 

perbedaan di antara dua macam kebiasaan tersebut adalah bahwa 

kebiasaan pada Pasal 1347 KUHPerdata atau apa yang lazim 

dinamakan standar klausula selalu dimasukkan dalam hal-hal yang 

selalu diperjanjikan.  

Jadi hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan 

dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, 

meskipun tidak dengan tegas dinyatakan, sehingga untuk itu 

semua, oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai 

bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan 
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itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang 

merupakan hukum pelengkap. Menurut  Pasal 1339 KUHPerdata, 

kebiasaan pada umumnya adalah segala sesuatu yang menurut sifat 

persetujuannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-

undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada tiga sumber norma 

yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu undang-undang, 

kebiasaan dan kepatutan. 

5) Asas itikad baik 

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, 

yang menyatakan bahwa tiap-tiap orang dalam membuat suatu 

perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik ini dapat 

dibedakan antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang 

obyektif. Yang dimaksud itikad baik yang subyektif (subjective 

goeder trow) yaitu yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa 

tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedangkan itikad 

baik obyektif (objective goeder trow) adalah kalau pendapat umum 

(jadi obyektif) menganggap tindakan yang begitu adalah 

bertentangan dengan itikad baik. (J. Satrio, 1987: 379) 

d. Jenis-Jenis Perjanjian. 

1) Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak. 

Perjanjian Timbal Balik (bilateral contract) adalah perjanjian 

yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, 

misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan 

bangunan, tukar menukar. Perjanjian operasi bedah caesar 

termasuk juga dalam perjanjian timbal balik.  

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan 

kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, 

misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban 

menyerahkan benda yang menjadi obyek perjanjian dan pihak 

lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. 
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Kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi 

kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa 

benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda 

tidak bergerak berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah. 

(Abdulkadir Muhammad, 1990: 86) 

2) Perjanjian Percuma dan Perjanjian Dengan Alas Hak Yang 

Membebani. 

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya 

memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian 

pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang 

membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari 

pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, 

sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut 

hukum. 

Kontra prestasi dapat berupa kewajiban pihak lain tetapi juga 

pemenuhan suatu syarat protestatif (imbalan). Misalnya A 

menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika 

menyerahlepaskan suatu barang tertentu kepada A. Perjanjian 

operasi bedah caesar termasuk dalam perjanjian dengan alas hak 

yang membebani.  

3) Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama. 

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama 

sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, 

karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, 

tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian bernama ini merupakan 

perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan perjanjian 

tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama 

tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. Perjanjian tidak bernama ini 

tidak diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian operasi bedah caesar 

termasuk dalam perjanjian tidak bernama. 
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4) Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligator. 

Perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst, delivery 

contract) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam 

perjanjian jual beli. Perjanjian ini sebagai pelaksanaan perjanjian 

obligator. 

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan 

perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan 

kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan 

barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli 

berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan 

barang. Perjanjian operasi bedah caesar juga termasuk dalam 

perjanjian obligator.  

5) Perjanjian Konsensual, Perjanjian Real dan Perjanjian Formil. 

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian yang timbul karena 

ada persetujuan kehendak pihak-pihak, sedangkan perjanjian real 

adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga harus 

ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang 

bergerak, perjanjian penitipan, pinjam pakai (Pasal 1694, 1740 dan 

1754 KUHPerdata). Perjanjian Formil adalah perjanjian yang 

terjadinya harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-

undangan, misalnya jual beli tanah atau rumah. Perjanjian operasi 

bedah caesar termasuk dalam perjanjian konsensual. 

e. Pelaksanaan Suatu Perjanjian. 

Macam-macam perjanjian menurut pelaksanannya ada tiga 

macam, yaitu : 

1) Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang. 

misalnya: jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), 

sewa-menyewa, pinjam pakai. 

2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu. 
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misalnya: perjanjian untuk suatu lukisan, perjanjian perburuhan, 

perjanjian untuk membuat suatu garasi. 

3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. 

misalnya: perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian 

untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan 

kepunyaan seorang lain. 

Menurut Pasal 1339 KUHPerdata, suatu perjanjian tidak hanya 

mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam 

perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 

perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan 

undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan 

aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat 

kebiasaan (disuatu tempat dan disuatu kalangan tertentu), sedangkan 

kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma 

kepatutan) harus juga diindahkan. 

f. Prestasi dan Wanprestasi. 

1) Prestasi. 

Prestasi adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan. 

Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan 

tanggung jawab, artinya debitur mempertaruhkan harta 

kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada 

kreditur. 

Macam-macam prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdata adalah : 

a) Untuk memberikan sesuatu. 

b) Untuk berbuat sesuatu. 

c) Untuk tidak melakukan sesuatu. 

Sifat-sifat dari prestasi adalah : 

a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. 

b) Harus mungkin. 

c) Harus diperbolehkan (halal). 
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d) Harus ada manfaatnya bagi kreditur. 

e) Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. 

2) Wanprestasi. 

Apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, 

maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, ia alpa atau lalai atau 

ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan 

atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. 

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa : 

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 

b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 

sebagaimana dijanjikan. 

c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. (Subekti, 2002: 45) 

Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan 

wanprestasi adalah : 

a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan 

singkat dinamakan ganti rugi. 

b) Pembatalan perjanjian. 

c) Peralihan risiko. 

d) Membayar biaya perkara sampai diperkarakan di depan hakim. 

Penjelasan dari akibat-akibat tersebut di atas adalah sebagai 

berikut : 

a) Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi 

dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah segala 

pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah 

dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah kerugian karena 

kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan 

debitur, sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa 
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kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung 

oleh kreditur. 

b) Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak 

kembali pada keadaan semula sebelum perjanjian diadakan, 

apabila satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak yang lain, 

baik uang maupun barang maka harus dikembalikan. 

c) Peralihan risiko diatur dalam pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata.  

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi 

suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang 

menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.  

g. Keadaan Memaksa dan Risiko. 

1) Keadaan Memaksa. 

Overmacht (keadaan memaksa) adalah suatu keadaan yang 

terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur 

untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat 

dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat 

menduga pada waktu persetujuan dibuat. (R. Setiawan, 1987: 45) 

Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan 

menimbulkan berbagai akibat, yaitu : 

a) Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi. 

b) Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak 

wajib membayar ganti rugi. 

c) Risiko tidak beralih kepada debitur. 

d) Kreditur tidak menuntut pembatalan pada persetujuan timbal 

balik. 

2) Risiko. 

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan 

suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak (Subekti, 1991: 

59). Risiko berkaitan erat dengan keadaan memaksa, yang menjadi 
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persoalan adalah siapakah yang bertanggung jawab untuk 

mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut. 

Beberapa Pasal KUHPerdata yang menyangkut masalah 

keadaan memaksa adalah : 

a) Pasal 1237, risiko ada pada kreditur untuk perjanjian unilateral 

(sepihak), jika benda musnah sebelum diserahkan kepada 

kreditur maka kreditur tidak dapat menuntut supaya diganti 

dengan yang lain. 

b) Pasal 1545, dalam hal terjadi keadaan memaksa, risiko ada 

pada masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan. 

c) Pasal 1553, jika selama waktu sewa, barang yang disewakan itu 

musnah karena suatu kajadian memaksa maka perjanjian sewa 

menyewa itu gugur (ayat 1). Jika musnahnya sebagian, 

penyewa boleh memilih untuk meminta pengurangan harga 

sewa atau pembatalan perjanjian tetapi penyewa tidak boleh 

meminta ganti rugi. 

d) Pasal 1244, debitur harus di hukum membayar ganti kerugian, 

apabila ia tidak bisa membuktikan bahwa ia melakukan 

wanprestasi karena suatu keadaan memaksa. 

e) Pasal 1254, tidak ada kerugian yang harus di bayar jika karena 

suatu keadaan memaksa debitur tidak dapat melakukan 

prestasi. 

h. Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian. 

Apabila suatu syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya 

adalah batal demi hukum, sedangkan apabila pada waktu pembuatan 

perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka 

perjanjian itu bukannya batal demi hukum, tapi dapat dimintakan 

pembatalan oleh salah satu pihak.  

 

i. Berakhirnya Perjanjian. 
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Suatu perjanjian akan berakhir karena hal-hal sebagai berikut (R. 

Setiawan, 1977: 69) : 

1) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misal perjanjian akan 

berlaku untuk waktu tertentu. 

2) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. 

3) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan 

terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. 

4) Pernyataan menghentikan perjanjian. 

5) Perjanjian hapus karena putusan hakim. 

6) Tujuan perjanjian telah tercapai. 

7) Dengan persetujuan para pihak. 

j. Perjanjian Baku. 

Dasar dari asas perjanjian baku adalah asas kebebasan 

berkontrak. Perjanjian baku itu sendiri merupakan alih bahasa dari 

”Standart Contract” atau ”Standart Voorwaarden”. Menurut Prof. 

Mariam Darus Badrulzaman ” Standart Contract” diterjemahkan  

dengan istilah ”Perjanjian Baku”. Baku berarti patokan, ukuran, acuan. 

Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahasa hukum itu ditentukan 

ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang 

dapat menjadi pegangan umum. (Mariam Darus Badrulzaman, 1981 : 

48) 

Mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian baku, beberapa 

ahli telah mencoba merumuskannya, yaitu (Mariam Darus 

Badrulzaman, 1981 : 49) : 

1) Hondius berpendapat bahwa perjanjian baku adalah konsep janji-

janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya 

dituangkan kedalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya 

tertentu. 
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2) Drooglever Fortuijn berpendapat bahwa perjanjian baku adalah 

perjanjian yang bagian isinya yang penting dituangkan dalam 

susunan janji-janji. 

3) Mariam Darus berpendapat bahwa perjanjian baku adalah 

perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk 

formulir. 

Dari ketiga rumusan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai 

ciri-ciri perjanjian baku : 

1) Isinya ditetapkan sepihak. 

2) Bentuknya tertentu. 

3) Dipersiapkan lebih dahulu secara massal. 

Syarat-syarat dalam perjanjian baku yang selalu muncul adalah 

(Abdulkadir Muhammad, 1990 : 9) : 

1) Cara mengakhiri perjanjian. 

2) Cara memperpanjang berlakunya perjanjian. 

3) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 

4) Penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. 

5) Syarat-syarat tentang eksonerasi. 

Perjanjian baku tumbuh sebagai perjanjian tertulis, dalam bentuk 

formulir. Perbuatan-perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi secara 

berulang-ulang dan teratur yang melibatkan banyak orang, 

menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian itu 

terlebih dahulu dan kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam 

jumlah banyak, sehingga memudahkan penyediaan setiap saat jika 

masyarakat membutuhkan. (Mariam Darus Badrulzaman, 1981 : 51) 

 

 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Operasi/Bedah. 

a. Hubungan Hukum Dokter-Pasien. 
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Dalam rangka usaha ingin sembuh, pasien akan mendatangi baik 

perseorangan (dalam hal ini dokter pribadi) dan orang dalam bentuk 

hukum (rumah sakit). Dalam hal ini kita dapat membedakan antara 

kelompok (pasien) yang memang secara nyata-nyata mengadakan 

suatu perjanjian/kontrak, dan kelompok orang atau satu pasien yang 

tanpa mengadakan suatu perjanjian. Pembedaan ini untuk memperjelas 

dalam membedakan dari adanya perjanjian itu, yang membebankan 

hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. (Hermien 

Hadiati Koeswadji, 1992: 114) 

Pada saat pasien datang ketempat dokter, terjadi hubungan 

hukum antara dokter-pasien. Hubungan ini belum meletakkan hak dan 

kewajiban bagi para pihak, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai 

hubungan hukum. Hubungan hukum antara dokter-pasien terbentuk 

pada saat antara dokter-pasien terdapat kontak, di mana salah satu 

pihak memulai dialog yang terjadi di ruang praktek dokter. Pada saat 

terjadi hubungan hukum antara dokter-pasien tumbuh pula apa yang 

dinamakan hak dan kewajiban yang timbal balik antara kedua belah 

pihak. Hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak, 

tumbuh sejalan dengan berkembangnya jasa pelayanan yang diberikan 

oleh dokter dan yang diterima oleh pasien. Dasar dari terbentuknya 

perikatan ada dua, yaitu perikatan yang timbul karena perundang-

undangan dan perikatan yang timbul karena perjanjian. (Subekti, 2002: 

1) 

Perikatan yang timbul berdasarkan perjanjian, yaitu perikatan 

hasil (resultaat verbintenis) dan perikatan ikhtiar 

(inspanningverbintenis). Dalam resultaat verbintenis diperjanjikan 

suatu hasil tertentu, sedangkan dalam inspanningverbintenis 

diperjanjikan usaha semaksimal mungkin (ikhtiar). Karena prestasinya 

berupa suatu usaha maka hasilnya jelas belum pasti. (Husein Kerbala, 

1993: 57) 
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Biasanya dokter tidak mengikatkan diri dengan perikatan hasil 

dan harus memberikan hasil, tetapi dokter akan berjanji untuk 

berikhtiar menyembuhkan pasien (perikatan ikhtiar). Upaya 

penyembuhan tersebut lebih dikenal sebagai Transaksi Teraputik. 

Perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik (penyembuhan) 

itu disebut inspanningverbintenis, yaitu suatu perikatan yang harus 

dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras (met zorg inspanning). 

Karena prestasinya berupa suatu upaya, maka hasilnya jelas belum 

pasti. Akibatnya apabila upaya itu gagal, dalam arti pasien tidak 

sembuh atau bahkan meninggal, hal ini merupakan resiko yang harus 

dipikul baik dokter maupun pasien. (D. Veronika Komalawati, 1989: 

84) 

Dasar dari perikatan dokter-pasien kebanyakan karena perjanjian, 

maka dari aturan-aturan Buku III KUHPerdata, yaitu tentang perikatan, 

berlaku bagi hubungan hukum dokter-pasien. Aturan-aturan ini adalah 

pengaturan yang dikenal sebagai pengaturan yang umum. 

b. Pengertian Perjanjian Operasi/Bedah. 

Di dalam pelaksanaan perjanjian pelayanan kesehatan perlu 

mendapatkan perhatian berbagai pihak yang nantinya menyangkut 

tanggung jawab para pihak dan resiko yang timbul. Salah satunya 

mengenai perjanjian operasi/bedah, yang merupakan salah satu 

langkah untuk menuju derajat kesehatan yang optimal seseorang dalam 

mengatasi masalah kesehatannya. 

Pengertian atau definisi perjanjian operasi/bedah tidak diatur 

secara tegas dalam undang-undang. Namun ditinjau dari sudut 

perjanjian pada umumnya, perjanjian operasi berarti kesepakatan 

antara para pihak untuk mengadakan suatu tindakan tertentu (antara 

dokter atau tenaga medis lainnya di satu pihak dan dengan pasien yang 

menderita dilain pihak) yang bertujuan untuk mengembalikan tingkat 

atau derajat kondisi kesehatan pasien. 
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Keputusan untuk mengadakan suatu operasi dapat digolongkan 

sebagai perikatan untuk berbuat sesuatu, yang diatur dalam Pasal 1243 

KUHPerdata, yaitu perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk 

berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Apapun tindakan 

dokter dalam hubungan ini adalah bertujuan utama untuk memberikan 

manfaat kepada penerima tindakan tersebut, walaupun semua tindakan 

yang dilakukan sering menimbulkan resiko, yang tinggi rendahnya 

adalah relatif dan resiko tersebut berada pada kedua belah pihak. 

Pada perjanjian operasi ini berlaku juga ketentuan umum 

perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata : 

1) Adanya kata sepakat. 

Kata sepakat harus diperoleh dari pihak pasien dan dokter 

tanpa paksaan, tipuan maupun kekeliruan. Dokter harus 

memberikan informasi dengan benar dan mudah dimengerti oleh 

pasien, sebaliknya pasien harus menceritakan kondisi yang 

sebenarnya sehingga nantinya akan menimbulkan suatu 

kesepakatan untuk melakukan suatu tindakan operasi. 

2) Kecakapan. 

Seseorang memiliki kecakapan untuk memberikan suatu 

persetujuan. Jika pasien masih anak atau kurang waras maka harus 

diwakili oleh orang yang berhak. 

3) Suatu hal tertentu. 

Obyek dalam perjanjian antara dokter-pasien harus 

disebutkan secara jelas dan terperinci. Misalnya dalam perjanjian 

operasi harus dituliskan jelas identitas pasien yang meliputi umur, 

jenis kelamin, alamat, orang tua dsb dan harus dituliskan indikasi 

medis yang menyebabkan dilakukannya operasi atas dirinya. Dan 

juga identitas pemberi persetujuan. 

4) Suatu sebab yang halal. 
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Maksudnya adalah isi perjanjian antara dokter-pasien tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang, tata tertib dan 

kesusilaan.  

c. Informed consent. 

Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) dalam aspek 

hukum kesehatan, hubungan dokter dengan pasien terjalin dalam 

ikatan transaksi terapeutik atau kontrak terapeutik. Masing-masing 

pihak, yaitu yang memberi pelayanan (medical providers) dan yang 

menerima pelayanan (medical receivers) mempunyai hak dan 

kewajiban yang harus dihormati. Dalam ikatan demikianlah 

Persetujuan Tindakan Medik (PTM) ini timbul. Artinya bahwa di satu 

pihak dokter (tim dokter) mempunyai kewajiban untuk melakukan 

diagnosis, pengobatan dan tindakan medik yang terbaik menurut jalan 

pikiran dan pertimbangannya (mereka), tetapi di lain pihak pasien atau 

kelurga pasien mempunyai hak untuk menentukan pengobatan atau 

tindakan medik apa yang akan dilakukan terhadap dirinya. (M. Jusuf 

Hanafiah dan Amri Amir, 1999 : 67) 

Yang menjadi permasalahan adalah tidak semua jalan pikiran dan 

pertimbangan terbaik yang dilakukan  dokter akan sejalan dengan apa 

yang diinginkan atau dapat diterima oleh pasien atau keluarganya. Ini 

dapat terjadi karena pada umumnya dokter melihat pasien hanya dari 

segi medik saja, sedangkan pertimbangan keuangan, psikis, agama 

maupun keluarga yang sangat mempengaruhi keputusan pasien kurang 

diperhitungkan oleh dokter. Dalam kerangka inilah diperlukan suatu 

persetujuan tindakan medis atau informed consent. 

Perkembangan Persetujuan Tindakan Medik di Indonesia tidak 

terlepas dari perkembangan masalah serupa di negara lain, arus 

informasi telah membawa Indonesia perlu membenahi masalah 

Persetujuan Tindakan Medik. Dalam Declaration of Lisbon (1981) dan 

Patients’s Bill of Right (American Hospital Association, 1972) pada 
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intinya menyatakan bahwa “pasien mempunyai hak menerima dan 

menolak pengobatan, dan hak untuk menerima informasi dari 

dokternya sebelum memberikan persetujuan atas tindakan medik”. Hal 

ini berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri (the right to self 

determination), sebagai dasar hak asasi manusia dan hak atas informasi 

yang dimiliki pasien tentang penyakitnya dan tindakan medik apa yang 

hendak dilakukan terhadap dirinya. 

Persetujuan Tindakan Medik sebenarnya merupakan suatu 

bentuk penghormatan kalangan kesehatan terhadap otonomi 

perorangan, lebih jelasnya bahwa hal ini untuk dapat menghindarkan 

atau mencegah terjadinya penipuan atau paksaan. Selain itu 

Persetujuan Tindakan Medik juga merupakan pembatasan otorisasi 

dari dokter terhadap kepentingan pasien. Di Indonesia mengenai 

Persetujuan Tindakan Medik atau Informed Consent ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Men. Kes/Per/IX/1989 tentang 

Persetujuan Tindakan Medik (informed concent). 

Persetujuan Tindakan Medik merupakan terjemahan yang dipakai 

untuk istilah informed consent, sebenarnya terjemahan ini tidaklah 

begitu tepat. Informed artinya telah diberitahukan telah disampaikan 

atau telah diinformasikan. Consent artinya persetujuan yang diberikan 

kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian informed 

consent adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter 

setelah diberi penjelasan. Yang di maksud informed atau memberi 

penjelasan di sini adalah semua keadaan yang berhubungan dengan 

penyakit pasien dan tindakan medik apa yang akan dilakukan dokter 

serta hal-hal lain yang perlu dijelaskan dokter atas pertanyaan pasien 

atau keluarga. Dalam Permenkes No. 585 tahun 1989 dijelaskan bahwa 

yang di maksud dengan persetujuan tindakan medik adalah persetujuan 

yang diberikan pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai 

tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Dalam 
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pengertian umum, persetujuan tindakan medik adalah persetujuan yang 

diperoleh dokter yang sebelum melakukan pemeriksaan, pengobatan 

dan tindakan medik apapun yang akan dilakukan. 

Ada 2 bentuk persetujuan tindakan medik yaitu : 

1) Tersirat atau telah di anggap diberikan (Implied Consent) 

a) Keadaan normal. 

b) Keadaan darurat. 

2) Dinyatakan (Expressed Consent). 

a) Lisan. 

b) Tulisan. 

Implied Consent adalah persetujuan yang diberikan pasien secara 

tersirat, tanpa pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini di tangkap 

dokter dari sikap dan tindakan pasien. Umumnya tindakan dokter ini 

adalah tindakan yang biasa dilakukan atau sudah diketahui umum. 

Misalnya pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium, 

melakukan suntikan pada pasien, melakukan penjahitan luka dan 

sebagainya, sebetulnya persetujuan jenis ini tidak termasuk informed 

consent dalam arti murni karena tidak ada penjelasan sebelumnya. 

Implied Consent bentuk lain, adalah bila pasien dalam keadaan 

gawat darurat (emergency) sedang dokter memerlukan tindakan segera, 

sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan 

dan keluarganya pun tidak ada di tempat, maka dokter dapat 

melakukan tindakan medik terbaik (Permenkes No. 585 tahun 1989, 

Pasal 11). Jenis persetujuan ini di sebut sebagai presumed consent. 

Artinya, bila pasien dalam keadaan sadar, di anggap akan menyetujui 

tindakan yang akan dilakukan dokter. 

Expressed Consent adalah persetujuan yang dinyatakan secara 

lisan atau tulisan, apabila yang akan dilakukan lebih dari prosedur 

pemeriksaan dan tindakan yang biasa. Dalam keadaan demikian 

sebaiknya kepada pasien disampaikan terlebih dahulu tindakan apa 
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yang akan dilakukan supaya tidak sampai terjadi salah pengertian. 

Misalnya pemeriksaan dalam rektal atau pemeriksaan dalam vaginal, 

mencabut kuku dan lain-lain tindakan yang melebihi prosedur 

pemeriksaan dan tindakan umum. Dalam hal ini belum diperlukan 

pernyataan tertulis, persetujuan secara lisan sudah cukup. Namun bila 

tindakan yang akan dilakukan mengandung resiko seperti tindakan 

pembedahan atau prosedur pemeriksaan dan pengobatan yang invasif, 

sebaiknya menggunakan Persetujuan Tindakan Medik secara tertulis.  

d. Rekam Medis. 

Di dalam rangka tercapainya tertib hubungan antara dokter-

pasien, peranan rekam medis sangat besar dalam memberikan bukti 

pertanggungan jawab para aparat kesehatan. Rekam medis merupakan 

bukti resmi dan authentik, mengingat rekam medis ini dilakukan pada 

setiap tindakan yang diberikan kepada pasien. Jadi apa yang 

terkandung di dalam rekam medis merupakan kumpulan segala 

kegiatan para pelayanan kesehatan yang ditulis, digambarkan atas 

aktifitas mereka terhadap pasien. Berarti setiap kegiatan praktek 

kesehatan dalam rangka pengobatan terhadap pasien wajib dilaporkan 

dalam rekam medis. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 749 tahun 1989 Pasal 

1 huruf a menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rekam medis 

adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas 

pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada 

pasien pada sarana pelayanan kesehatan. 

Berkas rekam medis memiliki informasi yang lengkap pada 

(Gemala R. Hatta, 1986 : 20) : 

1) Identitas dan formulir perijinan (lembar Hak Kuasa). 

2) Riwayat penyakit. 

3) Laporan pemeriksaan fisik. 
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4) Instruksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda tangan pejabat 

kesehatan yang berwenang. 

5) Adanya catatan observasi. 

6) Laporan tindakan dan penemuan. 

7) Resume pasien, harus memuat diagnosa sementara dan diagnosa 

utama, sekunder, tersier dan lainnya. 

e. Hak dan Kewajiban Dokter. 

Diantara hak-hak yang dimiliki oleh dokter dapatlah 

dikemukakan beberapa diantaranya, yakni : 

1) Hak yang terpenting dari seorang dokter adalah hak untuk bekerja 

menurut Standart Profesi Medis. 

2) Hak untuk menolak melaksanakan tindakan medis yang tidak dapat 

ia pertanggungjawabkan secara profesional. 

3) Hak untuk menolak suatu tindakan medis yang menurut suara 

hatinya (conscience) tidak baik. 

4) Hak mengakhiri hubungan dengan pasien jika ia menilai bahwa 

kerja samanya dengan pasien tidak ada gunanya lagi. 

5) Hak atas privacy dokter. 

6) Hak atas itikad baik dari pasien dalam melaksanakan kontrak 

terapeutik (penyembuhan). 

7) Hak atas balas jasa. 

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

terhadapnya. 

9) Hak untuk membela diri. 

10) Hak memilih pasien, hak ini sama sekali tidak merupakan suatu 

hak mutlak. Lingkungan sosial merupakan hal yang sangat 

mempengaruhi hal ini. (D. Veronika Komalawati, 1989: 99) 

Kewajiban-kewajiban dokter (de beroepsplichten van de arts) 

dapat dibedakan dalam lima kelompok, yaitu sebagai berikut : 
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1) Kewajiban dalam berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan 

kesehatan. 

Pada kelompok ini kepentingan masyarakat yang menonjol 

dan bukan kepentingan pasien. Sehingga dalam melakukan 

kewajibannya, seorang dokter harus memperhitungkan faktor 

kepentingan masyarakat, misalnya mempertimbangkan untuk tidak 

menulis suatu resep obat-obatan yang tidak begitu perlu. 

2) Kewajiban yang berhubungan dengan standart medis. 

Pengertian “standart medis” dapat dirumuskan sebagai suatu 

cara melakukan tindakan medis dalam suatu kasus yang konkret 

menurut suatu ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis 

dan pengalaman. 

f. Kewajiban-Kewajiban yang Berhubungan dengan Tujuan Ilmu 

Kedokteran . 

Tujuan ilmu kedokteran dirumuskan sebagai berikut : 

1) Menyembuhkan dan mencegah penyakit. 

Artinya bahwa dokter harus melakukan tindakan medis yang ada 

gunanya, yaitu yang mengandung kemungkinan-kemungkinan 

untuk menyembuhkan pasien, atau untuk menghentikan proses 

penyakit, atau untuk mencegah suatu penyakit. 

2) Meringankan penderitaan. 

Artinya bahwa dokter harus berusaha sebanyak mungkin mencegah 

timbulnya penderitaan pada pasien sebagai akibat suatu tindakan 

medis. 

Misalnya mengantar pasien (comforting) termasuk mengantar 

menghadapi akhir hidup. 

g. Kewajiban-Kewajiban yang Berhubungan dengan Prinsip 

Keseimbangan. 

Dokter harus menjaga keseimbangan antara tindakan-

tindakannya dengan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakannya 
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tersebut. Misalnya melakukan suatu tindakan diagnostic yang berat 

terhadap suatu penyakit yang relatif ringan, tidaklah memenuhi prinsip 

keseimbangan. Dokter harus selalu membandingkan tujuan tindakan 

medisnya dengan resiko dari tindakan tersebut dan ia harus berusaha 

untuk mencapai tujuan itu dengan resiko kecil. 

h. Hak dan Kewajiban Pasien. 

Setiap hubungan hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya 

di satu pihak adalah hak, sedangkan dipihak lain adalah kewajiban, 

sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. (Sudikno Mertokusumo, 

1986: 38) 

Beberapa hak pasien (Alfred A. Amelyn, 1991: 40-41), yaitu : 

1) Hak atas informasi. 

2) Hak memberikan persetujuan. 

3) Hak memilih dokter. 

4) Hak memilih rumah sakit. 

5) Hak atas rahasia kedokteran. 

6) Hak menolak pengobatan. 

7) Hak menolak suatu tindakan medis tertentu. 

8) Hak untuk menghentikan pengobatan. 

9) Hak atas second opinion. 

10) Hak melihat rekam medis (inzage rekam medis). 

Hak atas informasi dan hak memberikan persetujuan sering 

disebut dengan Informed Consent. Informed consent merupakan kaidah 

hukum mengenai hak asasi seorang pasien yang terdapat dalam hukum 

kesehatan yang berkembang di negara-negara barat. Di dalamnya 

terdapat suatu gagasan dasar bahwa suatu keputusan untuk merawat 

pasien didasarkan pada kerjasama antara dokter dengan pasien. 

(Moerdiati, 1990 : 11) 

Kewajiban pasien (Alfred A. Amelyn, 1991: 53-54), antara lain : 
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1) Pasien wajib memberi keterangan informasi sebanyak mungkin 

tentang penyakitnya. 

Kewajiban ini dapat dikaitkan dengan itikad baik pasien. 

Informasi pasien merupakan salah satu sumber yang dapat 

digunakan oleh dokter untuk menegakkan diagnosa terhadap 

penyakit pasien dan diagnosa ini pula yang wajib disampaikan oleh 

dokter kepada pasien beserta terapi terbaik yang akan diterapkan. 

2) Pasien wajib mentaati petunjuk dan instruksi dokter. 

3) Pasien wajib mentaati aturan rumah sakit. 

4) Pasien wajib memberikan imbalan jasa kepada dokter. 

5) Pasien atau keluarganya wajib melunasi biaya rumah sakit. 

 

i. Kewajiban-Kewajiban yang Berhubungan dengan Hak-Hak 

Pasien. 

Termasuk pula kewajiban-kawajiban profesi dokter untuk 

memperhatikan dan menghormati hak-hak pasien. Termasuk pula 

kewajiban-kewajiban profesi dokter untuk memperhatikan dan 

menghormati hak-hak pasien. ( D. Veronika Komalawati, 1989: 97-98) 

Kedudukan dokter yang lebih tinggi dilandaskan atas 

kepercayaan pasien pada kecakapan dan kemampuan dokter. 

Selanjutnya juga didasarkan pada keawaman pasien terhadap profesi 

kedokteran. Dengan demikian terdapat sikap solider antar teman 

sejawat dokter. Akan tetapi, dengan berkembangnya masyarakat 

hubungan yang bersifat otoriter tersebut secara perlahan-lahan 

mengalami perubahan. Karena kepercayaan terhadap dokter secara 

pribadi, berubah menjadi percaya terhadap keampuhan ilmu 

kedokteran dan teknologi apalagi ilmu kesehatan.  

Ada kecenderungan pula untuk menyatakan bahwa kesehatan 

bukan lagi merupakan keadaan tanpa penyakit, akan tetapi berarti 

kesejahteraan fisik, mental dan sosial. Masyarakat menganggap bahwa 
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tugas dokter tidak saja berusaha menyembuhkan (cure) akan tetapi 

tugasnya ditekankan pada perawatan (care). Dengan demikian 

pengungkapan hak dan kewajiban pasien dimaksudkan sebagai upaya 

menanggulangi masalah secara proporsional dan mencegah terjadinya 

“medical malpractice” dibidang kesehatan.  

Pengetahuan akan hak dan kewajiban pasien diharapkan akan 

meningkatkan kualitas sikap tindak yang cermat dan hati-hati dari 

tenaga kesehatan, walaupun semakin banyaknya peraturan yang 

memberikan perlindungan hukum kepada pasien dan tingkat 

kecerdasan masyarakat mengenai kesehatan semakin meningkat.  

 

3. Tinjauan Umum Tentang Operasi Bedah Caesar. 

a. Pengertian Operasi Bedah Caesar. 

Bedah/operasi adalah cara pengobatan dengan memotong, 

mengiris dan sebagainya bagian tubuh yang sakit. Sedangkan yang 

dimaksud dengan caesar adalah : 

1) Merupakan nama pemimpin militer dan politik di Roma, yaitu 

Julius Caesar yang dilahirkan secara caesar. 

2) Merupakan turunan dari kata kerja bahasa latin yaitu caedere yang 

artinya ”memotong/membedah”. 

Adapun yang dimaksud dengan bedah caesar adalah sebuah 

bentuk melahirkan anak dengan melakukan sebuah irisan pembedahan 

yang menembus abdomen seorang ibu (laparotomi) dan uterus 

(hiskotomi) untuk mengeluarkan satu bayi atau lebih. (Yusmiati 

Dewi&Dodi Ahmad Fauzi, 2007: 1) 

Adapun beberapa indikasi atau alasan yang diambil untuk 

kelahiran caesar (Yusmiati Dewi&Dodi Ahmad Fauzi, 2007: 5), yaitu : 

a. Upaya melahirkan yang panjang atau kegagalan melanjutkan 

(distrosi). 
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b. Kesulitan janin yang nyata. 

c. Kesukaran yang nyata di pihak ibu. 

d. Komplikasi-komplikasi (pre-eclampsia, herpes aktif). 

e. Gangguan-gangguan semisal ari-ari di bawah atau pecahnya 

saluran rahim. 

f. Kelahiran kembar. 

g. Kandungan abnormal (posisi janin sungsang atau melintang). 

h. Kegagalan induksi. 

i. Kegagalan kelahiran dengan alat (dengan forceps atau venyouse). 

j. Bayi terlalu besar (macrosomia). 

k. Masalah-masalah plasenta (placenta praevia, placental 

abruption/meluruh atau placenta accreta/membesar). 

l. Pelvis (tulang selangkangan) yang rapat (terkontraksi). 

m. Pernah menjalani bedah caesar. 

n. Pernah bermasalah dalam pemulihan perineum (dari kelahiran 

sebelumnya atau penyakit Crohn’s). 

b. Macam-Macam Operasi Bedah Caesar. 

Dalam pelaksanaannya operasi bedah caesar ada empat macam 

(Hakimi Mohammad, 1990: 634-635), yaitu :  

1) Sectio Caesarea Klasik menurut Sanger, lebih mudah dimulai dari 

insisi dari segmen atas rahim serta ke bawah, dengan indikasi : 

a) Sectio Caesarea yang diikuti dengan sterilisasi. 

b) Terhadap pembuluh darah besar sehingga diperkirakan akan 

terjadi robekan segmen bawah rahim dan pendarahan.  

c) Pada letak lintang. 

d) Kepala bayi telah masuk pintu atas panggul. 

e) Grande multipara yang diikuti dengan histerektomi. 

f) Bebarapa kasus Placenta Previa anterior. 

g) Malformasi uterus tertentu. 
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2) Sectio Caesarea Trans Peritonialis Profunda menurut Kehrer, 

merupakan persalinan dengan morbiditas maternal dan moertalitas 

perinatal rendah adalah persalinan yang paling konservatif. 

Sebagai pertimbangan operasi caesar dapat dilakukan atas dasar, 

yaitu : 

a) Indikasi medis faktor ibu meliputi usia, tulang panggul, 

persalinan sebelumnya dengan operasi caesar, ketuban pecah 

dini, hambatan jalan lahir, kelainan kontraksi rahim dan rasa 

takut. 

b) Indikasi medis faktor bayi meliputi bayi terlalu besar, kelainan 

letak bayi, ancaman gawat janin, bayi abnormal, Placenta, 

kelainan tali pusat dan bayi kembar. 

Teknik ini paling sering digunakan dengan cara : 

a) Insisi melintang, cara ini memungkinkan kelahiran perabdomen 

yang aman sekalipun dikerjakan kemudian pada saat persalinan 

dan meskipun rongga rahim terinfeksi. 

b) Insisi memanjang, cara membuka abdomen dan menyingkap 

uterus sama seperti insisi melintang. Insisi memanjang dibuat 

dengan skapel dan dilebarkan dengan gunting tumpul untuk 

menghindari cedera pada bayi. 

3) Sectio Caesarea Histerektomi menurut Porro, dilakukan secara 

Histerektomi Supravaginal untuk menyelamatkan jiwa ibu dan 

janin, dengan indikasi, yaitu : 

a) Sectio Caesarea disertai infeksi berat. 

b) Sectio Caesarea dengan atonia uteri dan pendarahan. 

c) Sectio Caesarea disertai uterus Convelaire (solusio plasenta). 

d) Sectio Caesarea disertai tumor pada otot rahim. 

e) Cicatrix yang menimbulkan cacat pada uterus. 

f) Pada kasus-kasus tertentu kanker cervix/ovarium. 
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4) Sectio Caesarea Ekstraperitoneal, operasi tipe ini tidak banyak 

dilakukan lagi karena perkembangan antibiotika, tersedianya darah, 

perawatan prenatal yang lebih baik, penurunan insidensi kasus 

yang terlantar dan untuk menghindarkan kemungkinan infeksi 

yang dapat ditimbulkannya. Tujuan dari sectio caesarea ini adalah 

menghindari kontaminasi kavum uteri oleh infeksi yang terdapat di 

luar uterus. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Dari kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa setiap 

pasien/ibu hamil yang datang ke rumah sakit yang meminta pertolongan 

kepada dokter untuk melakukan proses persalinan. Jika proses persalinan 

Penyelesaian 

Pasien Rumah Sakit 

Hak dan Kewajiban 
Pasien  

Perjanjian 
Operasi Caesar 

Pelaksanaan 
Perjanjian Operasi 

 

Hak dan Kewajiban 
Dokter 

 

Masalah Tidak Ada 
Masalah 
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tersebut tidak bisa dilaksanakan secara normal atau mengalami hambatan 

maka persalinan tersebut harus melalui operasi caesar maka perjanjian 

mengenai operasi caesar timbul sampai proses persalinan itu selesai. 

Perjanjian operasi caesar tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban 

baik dokter maupun pasien. Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut 

mulai muncul permasalahan-permasalahan yang terjadi dari adanya 

pelaksanaan operasi caesar tersebut. Dalam hal ini penulis akan mencoba 

menjelaskan tentang penyelenggaraan perjanjian operasi caesar, masalah-

masalah yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian operasi bedah 

caesar dan  cara penyelesaiannya serta bagaimana keabsahan dari 

perjanjian operasi bedah caesar. 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tinjauan Tentang Lokasi Penelitian. 

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta. 

Rumah Sakit Umum Islam Kustati merupakan institusi pelayanan 

kesehatan milik Yayasan Kustati. Nama ”Kustati” berasal dari nama salah 

seorang putri bangsawan Kasunanan Surakarta yang bernama G.P.H. 

Hadiwijoyo. 

Riwayat gedung Rumah Sakit Umum Islam Kustati cukup panjang 

dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia. Sejak tahun 1930 cikal 

bakal bangunan tersebut dipakai sebagai Asrama Siswa H.A.S (Holand 

Arabische School) dan semasa perjuangan kemerdekaan dipakai sebagai 

Markas Hizbullah. Kemudian sejak tahun 1948 gedung tersebut dipakai 

sebagai Sekolah Guru dan Hakim Islam (HGSI) di bawah Departemen 

Agama, dan pada tanggal 21 Desember 1948 bangunan gedung tersebut 

dibumihanguskan oleh TNI agar tidak dipakai oleh tentara Belanda. 

Yayasan Kustati didirikan pada tanggal 5 Agustus 1961 dengan lima 

orang pengurus, yaitu Abdullah Syahbal (Ketua), Yuslam Badres 
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(Sekretaris), Salmin Sungkar (Bendahara) serta Abdullah Sanad dan Ali 

Assegaf (sebagai pembantu), sedangkan Penasehat dari Yayasan tersebut 

adalah G.P.H Hadiwijoyo dan Prof. K.H.M. Adnan (Mantan Rektor IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta). 

Di Kecamatan Pasar Kliwon, Rumah Sakit Umum Islam Kustati 

dikelilingi oleh Kelurahan Semanggi di sebelah Timur, Kelurahan Gajahan 

dan Kelurahan Baluwarti di sebelah Barat, Kelurahan Kedung Lumbu di 

sebelah Utara dan Kelurahan Joyosuran di sebelah Selatan. Sedang 

ditinjau dari letak kota sekitarnya, RSU Islam Kustati Surakarta 

berdekatan dengan kota Kawedanan Bekonang, Kabupaten Sukoharjo di 

sebelah timurnya dan kota Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo di 

sebelah selatannya. Di sebelah barat dibatasi oleh Kecamatan Serengan 

dan Laweyan. Sebelah utara oleh Kecamatan Jebres. Ditinjau dari tempat 

pariwisata, maka RSU Islam Kustati Surakarta terletak di sebelah timur 

dari obyek wisata Kasunanan Surakarta. 

2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta. 

Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan No. 07/SYK/XI/01. 

Bagan  Organisasi Rumah Sakit Umum Islam Kustati sebagai berikut : 

BAGAN ORGANISASI RSU ISLAM KUSTATI 

SURAKARTA 
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Keterangan : 

A. Instalasi Rawat Inap. 

B. Instalasi Rawat Jalan. 

C. Instalasi ICU/ICCU. 

D. Instalasi Kamar Bedah. 

E. Instalasi Gawat Darurat. 

F. Bidang Keperawatan. 

G. Instalasi Farmasi. 

H. Instalasi Radiologi. 

I. Instalasi Laboratorium. 

J. Instalasi Rehabilitasi Medis. 

K. Instalasi Gizi. 

L. Bagian Diklat. 

M. Bagian Kerohanian. 
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N. Bagian Kepegawaian. 

O. Bagian Sekretariat. 

P. Bagian Akuntansi. 

Q. Bagian Keuangan. 

R. Bagian Rumah Tangga. 

S. Bagian Rekam Medis. 

3. Susunan Kedudukan dan Tugas dalam Bagan Organisasi Rumah 

Sakit Umum Islam Kustati Surakarta. 

a. Direktur. 

Direktur Rumah Sakit Umum Islam Kustati mempunyai tugas 

memimpin, menyusun kebijaksanaan, pelaksanaan, membina 

pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas 

rumah sakit sesuai dengan peraturan perumahsakitan yang berlaku. 

 

b. Wakil Direktur Medis. 

Wakil Direktur Medis mempunyai tugas sebagai koordinator 

pengelolaan pelayanan medis, perawatan serta penunjang medis. 

c. Wakil Direktur Non Medis. 

Wakil Direktur Non Medis mempunyai tugas sebagai koordinator 

pelayanan non medis. 

d. Bidang Keperawatan. 

Bidang Keperawatan mempunyai tugas membimbing 

pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, administrasi 

keperawatan serta pendidikan dan latihan. 

e. Bagian Kerohanian. 

Bagian Kerohanian mempunyai tugas yaitu memberikan 

bimbingan rohani kepada pasien dan keluarganya, karyawan serta 

sosial kemasyarakatan. 

f. Bagian Kepegawaian. 
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Bagian Kepegawaian mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan 

administrasi kepegawaian yang meliputi : 

1) Pembinaan dan pengawasan ketenagaan. 

2) Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. 

3) Sistem penghargaan dan penerapan sanksi. 

g. Bagian Sekretariat. 

Bagian Sekretariat mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan 

ketatausahaan yang meliputi : 

1) Administrasi Kerumahsakitan. 

2) Humas. 

3) Informasi. 

 

 

 

h. Bagian Akuntansi. 

Bagian Akuntansi mempunyai tugas yaitu : 

1) Mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan 

rumah sakit. 

2) Menyiapkan perhitungan tingkat efisiensi dan kehematan untuk 

masing-masing bagian. 

3) Menuyusun anggaran. 

i. Bagian Keuangan. 

Bagian Keuangan mempunyai tugas mengkoordinir penerimaan, 

pengeluaran dan penyimpanan serta pengelolaan administrasi pasien 

dan penagihan yang efektif dan efisien. 

j. Bagian Rumah Tangga. 

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyelenggarakan 

kebutuhan fasilitas dan peralatan rumah sakit beserta pemeliharaannya 

serta kelancaran alur penerimaan dan penyerahan barang. 

k. Bagian Rekam Medis. 
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Bagian Rekam Medis mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi rekam medis beserta laporannya dan tersedianya data-data 

statistik rumah sakit. 

l. Jenis Panitia : 

1) Panitia Etika dan Profesi. 

Panitia Etika dan Profesi mempunyai tugas : 

a) Membuat persyaratan dan prosedur untuk penerimaan calon 

anggota profesi. 

b) Menggariskan hak dan kewajiban untuk melakukan prosedur 

yang medis. 

c) Meninjau data tenaga profesi calon anggota SMF. 

d) Meninjau prestasi kerja calon anggota selama bertugas 

sebelumnya. 

2) Panitia Farmasi dan Terapi. 

Panitia Farmasi dan Terapi mempunyai tugas : 

a) Menyusun formularium dan tatalaksana pegunaannya sesuai 

kemajuan ilmu kedokteran. 

b) Memantau dan mengevaluasi penggunaan obat secara rasional. 

c) Ikut memecahkan masalah dalam pengelolaan obat dan alat 

kesehatan. 

3) Panitia Akreditasi Rumah Sakit. 

Panitia Akreditasi Rumah Sakit mempunyai tugas : 

a) Melaksanakan penilaian kegiatan pemenuhannya terhadap 

standar yang ditetapkan. 

b) Membantu upaya pemenuhan standar dan menganalisa 

kemungkinan masalah yang diberikan. 

4) Panitia Peningkatan Mutu. 

Panitia Peningkatan Mutu mempunyai tugas : 

a) Menyusun kebijakan dan prosedur upaya peningkatan mutu 

pelayanan medik. 

b) Menyusun program penilaian pelayanan yang ada. 
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c) Menyusun kriteria sebagai indikator untuk penilaian. 

5) Panitia Kredensial. 

Panitia Kredensial mempunyai tugas : 

a) Membuat persyaratan dan prosedur untuk penerimaan calon 

anggota profesi. 

b) Menggariskan hak dan kewajiban untuk melakukan prosedur 

yang medis. 

c) Meninjau data tenaga profesi calon anggota SMF. 

d) Meninjau prestasi kerja calon anggota selama bertugas 

sebelumnya. 

 

6) Panitia Rekam Medis. 

Panitia Rekam Medis mempunyai tugas : 

a) Mengevaluasi penyelenggaraan rekam medis. 

b) Memberikan usulan perbaikan, penyempurnaan formulir, 

pedoman dan tata laksana bagian rekam medis. 

c) Memberikan saran-saran dan pertimbangan dalam hal 

pengembangan mutu rekam medis kepada pemimpin rumah 

sakit berdasarkan hasil penelitiannya, melalui Ketua Panitia 

Rekam Medis. 

d) Memberikan peringatan kepada staf medis atau paramedis yang 

bertanggung jawab mengisi formulir dokumen medis, atas 

kelalaiannya mengisi formulir rekam medis secara jelas, 

lengkap dan benar, sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

e) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan 

tugas pokok Panitia Rekam Medis dalam upaya mempelancar 

proses kegiatan Panitia Rekam Medis. 

4. Tujuan dan Fasilitas yang Tersedia di Rumah Sakit Umum Islam 

Kustati Surakarta. 

Rumah Sakit Umum Islam Kustati mempunyai tujuan menjadi 

rumah sakit rujukan di wilayah Solo dan eks. Karisidenan Surakarta. 
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Penetapan tujuan ini tidak lepas dari falsafah, misi dan visi serta motto 

yang ada. Falsafah yang diusung RSUI Kustati adalah mendidik dan 

memelihara rasa syukur manusia untuk mengikhtiari terpenuhinya harapan 

hidup dan kehidupan yang sehat wal’afiat. Dengan membawa misi dan visi 

yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional dan Islami 

bagi masyarakat serta menjadi rumah sakit yang mengutamakan kesehatan 

penderita, bermutu dan terjangkau. Tentunya dengan motto ikhtiar insani 

menuju sehat. 

Untuk menunjang kelancaran proses pelayanan di RSUI Kustati 

maka diperlukan fasilitas-fasilitas yang memadai. Adapun fasilitas-fasilitas 

yang tersedia di RSUI Kustati adalah sebagai berikut : 

a. instalasi Gawat Darurat. 

Merupakan fasilitas untuk melayani pelayanan kesehatan selama 

24 jam. 

b. Instalasi Rawat Jalan. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat 

jalan dan terdiri dari Poliklinik dalam berbagai bidang disiplin ilmu 

kedokteran klinis. 

b. Instalasi Rawat Inap. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat 

inap, yang terdiri dari instalasi rawat medikal, instalasi rawat bedah, 

instalasi rawat kebidanan, dan penyakit kandungan serta instalasi rawat 

anak. 

c. Instalasi Rawat Intensif. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan 

intensif. 

d. Instalasi Bedah Sehari. 

Merupakan fasilitas untuk memberikan pelayanan kepada pasien 

berupa tindakan operasi pembedahan dalam waktu satu hari perawatan. 

e. Instalasi Bedah. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan bedah. 
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f. Instalasi Keperawatan. 

Merupakan fasilitas yang didukung oleh tenaga keperawatan dari 

tingkat Akper yang dilatih melaksanakan asuhan keperawatan sesuai 

dengan standar keperawatan Depkes. 

g. Pelayanan Rekam Medis. 

Merupakan Fasilitas untuk menyelenggarakan rekam medis 

pasien rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat. 

 

h. Instalasi Radiologi. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan diagnosis 

penyakit melalui pemeriksaan radiologis baik dengan radiasi pengion 

maupun non pengion serta pengobatan dan penyembuhan penyakit 

dengan radiasi pengion. 

i. Instalasi Gizi. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pengelolaan 

makanan, penyuluhan, konsultasi dan terapi gizi. 

j. Instalasi Rehabilitasi Medis. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan upaya pemulihan 

kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, ortotik prostetik, terapi 

spikologi, body Language dan fitness center. 

k. Instalasi Farmasi dan Sterilisasi Sentral. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan peracikan, 

penyimpanan dan penyaluran obat-obatan dan bahan kimia, 

penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat 

kesehatan. 

l. Instalasi Patologi Klinik. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan 

pemerikasan darah, urine,faces dan cairan tubuh. 

m. Instalasi Patologi Anatomi. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan 

pemerikasaan jaringan tubuh. 
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n. Instalasi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan penyuluhan yang berkaitan 

secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan masyarakat 

rumah sakit. 

o. Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit. 

Merupakan fasilitas untukmelakukan pengumpulan dan 

penyajian data dan informasi. 

p. Instalasi Pemularasan Jenazah. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pengurusan 

jenazah dan pemerikasaan jenazah untuk visum. 

q. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pemeliharaan 

bangunan, peralatan listrik, elektromedik, radiologi, air minum, air 

panas, listrik, gas medis, gas teknis, pembuangan sampah dan cairan 

pembuangan serta alat angkut. 

r. Instalasi Rumah Tangga. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan pemeliharaan, 

penyimpanan, penyaluran dan pencucian sarana sandang. 

s. Instalasi Persalinan. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan 

persalinan selama 24 jam. 

t. Instalasi Kandungan/Gynaekologi. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan 

kandungan/Gynaekologi selam 24 jam, seperti curettage, tumor 

kandungan dan kelainan-kelainan pada alat reproduksi, dll. 

u. Instalasi Laboratorium. 

Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan dalam 

melayani hematologi, urinalisa dan faeses, kimiaklinik, elektrolit, 

serologi, general check up dan transpusi darah. 

B. Keabsahan dari Perjanjian Operasi Bedah Caesar. 
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Suatu perjanjian dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum seperti 

tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sebaliknya perjanjian yang tidak 

memenuhi syarat tidak akan diakui oleh hukum, meskipun diakui oleh para 

pihak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, 

maka perjanjian operasi bedah caesar harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian. 

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri. 

Berdasarkan asas konsensualisme, bahwa suatu perjanjian lahir pada 

detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak 

mengenai hak-hak yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. 

Kesepakatan tersebut dapat diwujudkan dengan tanda-tanda apa saja untuk 

mewujudkan kehendak kesepakatan itu. Dalam perdagangan yang 

konvensional kesepakatan tersebut mudah sekali untuk dimengerti seperti 

ucapan “sepakat” maupun dengan penandatanganan suatu kontrak. 

Sebelum tim dokter melakukan operasi bedah caesar harus diadakan 

kesepakatan yaitu pada saat pasien bersedia untuk dilakukan tindakan 

diagnosa oleh dokter. Kesepakatan tersebut harus tertuang di dalam surat 

persetujuan tindakan medik, yang nantinya berfungsi sebagai klausul 

perjanjian. Dalam hal ini dokter mengemban tanggung jawab atas pasien 

dari sejak pasien menyatakan kesediaannya sampai dengan proses 

penyembuhan, seperti halnya pada transaksi terapeutik. Penandatanganan 

surat persetujuan ini harus ada saksi minimal dua orang, satu dari pihak 

instansi dalam hal ini rumah sakit dan satu lagi dari pihak keluarga pasien. 

Berdasarkan analisis penulis, dalam perjanjian operasi bedah caesar 

di Rumah Sakit Umum Islam Kustati ini pasien secara bebas menentukan 

persetujuannya dengan berbagai pertimbangan dan informasi yang telah 

diberikan dokter dan pihak rumah sakit. Selain itu pasien di dalam 

menentukan persetujuannya terlepas dari unsur paksaan, penipuan, dan 

kekhilafan. 
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2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

Seseorang  yang membuat perjanjian harus cakap menurut  hukum, 

artinya ia mampu melakukan tindakan hukum, sudah dewasa dan para 

pihak tidak berada di bawah pengampuan. Syarat tersebut berlaku juga 

bagi kedua belah pihak dalam perjanjian operasi bedah caesar. 

Menurut KUHPerdata, pada umumnya orang itu dikatakan cakap 

melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya sudah 

mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah walaupun belum 21 tahun 

(Pasal 1330 KUHPerdata jo Pasal 47 UU No.1 Tahun 1974), tidak di 

bawah pengampuan (Pasal 1330 jo Pasal 433 KUHPerdata) dan tidak 

dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. 

Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa pikirannya adalah cakap 

menurut hukum. Dalam surat persetujuan tindakan medik, pihak pasien 

atau keluarganya harus mengisi data diri terlebih dahulu, sehingga dapat 

diketahui cakap atau tidak untuk mengadakan suatu transaksi atau 

perjanjian.  

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam perjanjian operasi bedah 

caesar ini, yang berhak memberikan persetujuan untuk dilakukannya 

operasi adalah pasien atau keluarga terdekat dengan menuliskan hubungan 

dengan pasien tersebut (sebagai suami, orang tua, anak atau wali dsb). 

Peran pendamping disini sangat penting dan membantu dalam 

memberikan masukan dan proses memutuskan kesepakatan pasien apalagi 

untuk pasien yang harus segera dilakukan pembedahan, kadang pasien 

sulit untuk menentukan dan berfikir secara mendalam tentang 

kondisi/gangguan yang diderita beserta tindakan yang akan dilakukan 

lebih lanjut karena kondisi kesehatannya.  

3. Mengenai suatu hal tertentu. 

Suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian, yaitu suatu prestasi 

yang harus dipenuhi dalam perjanjian atau merupakan hal pokok yang 

paling tidak ditentukan jenisnya, yang harus disebutkan secara jelas dan 
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terperinci. Di dalam perjanjian bedah caesar yang merupakan suatu hal 

tertentu adalah bedah caesar itu sendiri. 

Setelah melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Islam Kustati, 

penulis dapat menyebutkan adanya persetujuan yang menyangkut bedah 

caesar, yaitu : 

1) Surat Persetujuan Tindakan Medik. 

Merupakan persetujuan antara dokter dengan pasien yang 

menyatakan bahwa pasien bersedia untuk dilakukan upaya pertolongan 

atau penyembuhan selanjutnya oleh dokter atas suatu penyakit yang 

diderita oleh pasien. Persetujuan ini biasanya terjadi pada saat akan 

dilakukan operasi, di Rumah Sakit Umum Islam kustati di sebut 

dengan OK. Dalam hal ini sebelum dilakukan operasi  apabila para 

pihak telah sepakat dengan tanda tangan dan disaksikan dua orang 

saksi dari pihak rumah sakit dan pihak pasien. 

2) Surat Penolakan Tindakan Medik. 

Merupakan kesepakatan antara pasien/pihak keluarga pasien 

dengan dokter/pihak rumah sakit mengenai penolakan terhadap 

tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter, hal ini bertujuan agar 

tidak dipermasalahkan nantinya. 

3) Persetujuan Tindakan Medik Anestesi. 

Merupakan persetujuan tindakan medik dengan memberikan obat 

anestesi untuk menghilangkan rasa nyeri dibagian tertentu tubuh atau 

secara menyeluruh dapat membuat orang tertidur atau tidak sadar 

sehingga pasien dapat di operasi atau diperiksa tanpa rasa takut, cemas 

ataupun nyeri. Seperti tindakan medik yang lain, maka tindakan medik 

anestesi juga dapat menimbulkan komplikasi yang tidak diinginkan, 

namun komplikasi tersebut dapat diminimalkan dengan persiapan 

anestesi yang seksama, dilaksanakan oleh dokter ahli dan didukung 

oleh fasilitas dan peralatan yang memenuhi standart prosedur baku. 
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4. Persetujuan Umum (Rawat Inap). 

Merupakan kesepakatan mengenai perawatan dan pengobatan 

dilakukan di rumah sakit untuk memudahkan dokter dalam proses 

penyembuhan pasien. 

Dalam hal ini perjanjian operasi bedah caesar termasuk dalam 

transaksi terapeutik yang objek perjanjiannya adalah dokter berusaha 

menyembuhkan penyakit yang diderita pasien yaitu dokter berusaha 

mengeluarkan bayi yang dikandung pasien karena sudah waktunya bayi 

yang dikandung tersebut untuk keluar. 

4. Suatu sebab yang halal. 

Suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu. Perjanjian 

operasi bedah caesar terjadi karena para pihak yaitu pasien/keluarga dan 

dokter telah memahami dan mengerti isi dari perjanjian maka dari isi 

tersebut para pihak dapat mengetahui apakah isi dari perjanjian atau 

persetujuan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak 

menyimpang undang-undang, norma-norma kesusilaan dan ketertiban 

umum. Dalam perjanjian operasi bedah caesar yang menjadi sebab yang 

halal adalah dimana pihak yang satu (pasien) menghendaki dilakukannya 

suatu tindakan pembedahan pada abdomen pasien untuk mengeluarkan 

bayi yang dikandungnya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian opersai bedah caesar 

setelah memenuhi keempat persyaratan di atas yang dianggap telah sah 

menurut hukum sehingga berlaku sebagai undang-undang yang 

membuatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa 

persetujuan yang demikian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu 

pihak selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena oleh 

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dapat diartikan juga bahwa 

apabila kesepakatan melakukan tindakan tertentu oleh dokter telah 

disetujui oleh pasien maka apabila dibatalkan oleh salah satu pihak, 

pembatalan dianggap tidak sah. 
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Penguasaan ilmu dan keterampilan saja tidak cukup, mungkin saja 

terjadi seorang dokter yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang 

tinggi dibidang keahliannya, benar-benar menggunakan ilmunya demi 

menolong pasien tanpa dipengaruhi pertimbangan untuk mencari keuntungan 

pribadi. Namun perasaan tidak puas pasien atas upaya penyembuhan yang 

dilakukan oleh dokter tersebut, dapat mengakibatkan pasien lalu menuntut 

dokter ke pengadilan.  

Gugatan yang dilakukan oleh pasien terhadap dokter dengan dasar 

gugatan wanprestasi tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu, cara 

membuktikan bahwa dokter tersebut telah melakukan wanprestasi tentunya 

dengan standar pembuktian secara profesional. Pasien mengetahui adanya hal-

hal yang dirasa janggal dalam proses tindakan medis atau tidak sesuai dengan 

apa yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini perjanjian operasi bedah caesar 

termasuk dalam perjanjian konsensualisme, yaitu perjanjian yang terjadi 

karena adanya suatu kesepakatan antara kedua pihak mengenai hal pokok 

dalam perjanjian tersebut.  

Proses pembuktian yang terjadi pada suatu gugatan yang dilakukan 

pasien terhadap dokter berbeda dengan pembuktian yang terjadi pada kasus-

kasus biasa yang menyangkut medis. Pembuktian tersebut berkaitan dengan 

kasus-kasus medis yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Spesialis kemudian juga 

Ikatan Dokter Indonesia serta Majelis Kehormatan Etik Kedokteran.  

Gugatan yang berkaitan dengan wanprestasi ini, biasanya berupa 

gugatan ganti rugi terhadap dokter yang dianggap telah melakukan perbuatan 

yang merugikan pasien. Misalnya seorang pasien yang datang ke Dokter Ahli 

Kandungan untuk dilakukan sterilisasi, karena tidak ingin hamil lagi. Ternyata 

beberapa bulan setelah operasi, terjadi kehamilan lagi. Maka Dokter Ahli 

Kandungan tersebut dapat dituntut karena dianggap tidak melakukan yang 

disanggupinya akan dilakukan. Dalam gugatan wanprestasi ini, pasien harus 

mempunyai bukti-bukti kerugian sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban 

dokter terhadap dirinya sebagaimana yang dijanjikan dokter tersebut. 
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C. Pelaksanaan Perjanjian Operasi Bedah Caesar di Rumah Sakit Umum 

Islam Kustati. 

1. Pelaksanaan Perjanjian Operasi Bedah Caesar. 

a. Tahap pendaftaran. 

Perjanjian operasi bedah caesar diawali dengan pasien datang ke 

rumah sakit kemudian melakukan pendaftaran. Pendaftaran ini 

dilakukan untuk menyatakan bahwa pasien telah bersedia melakukan 

pengobatan di Rumah Sakit Umum Islam Kustati dalam hal ini 

termasuk dalam perjanjian terapeutik antara pasien dengan pihak 

rumah sakit. Setelah melakukan pendaftaran, pasien mendapat 

pengarahan dari pihak rumah sakit mengenai prosedur dan biaya serta 

peraturan yang ada di Rumah Sakit Umum Islam Kustati. Kemudian 

pasien dibawa ke ruang pemeriksaan untuk mendapatkan pemeriksaan 

terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan keluhan/gangguan 

yang diderita termasuk riwayat kejadian timbulnya gangguan pada 

pasien sehingga dokter mendapatkan hasil yang dapat digunakan untuk 

pemberian tindakan medis selanjutnya.  

b. Tahap persetujuan. 

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan diberikan kepada pasien 

atau keluarganya sekaligus mengenai hal atau tindakan yang akan dan 

harus dilakukan untuk kesembuhan pasien. Apabila setelah dilakukan 

pemerikasaan oleh dokter, pasien tidak dapat melakukan persalinan 

secara normal maka satu-satunya upaya yang dilakukan dengan cara 

operasi bedah caesar. Dalam hal ini pasien berhak atas informasi 

mengenai keluhan atau gangguan kesehatan yang dideritanya, yang 

semuanya merupakan alasan untuk memberikan persetujuan untuk 

dilakukannya persalinan secara caesar. Pihak pasien harus diberi 

kebebasan untuk menentukan keputusan tanpa paksaan (dwang), 

penipuan (bedrog) dan kekhilafan (dwaling). Sebelum adanya 

kesepakatan, dokter harus memberikan keterangan yang lengkap dan 
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jelas kepada pasien mengenai keluhan atau gangguan kesehatan yang 

dideritanya.  

1) Menolak. 

Apabila pasien menolak untuk dilakukan tindakan bedah 

meskipun sudah mendapatkan penjelasan dari dokter mengenai 

konsekuensi penundaan tersebut, maka pasien diharuskan untuk 

mengisi dan menandatangani surat penolakan. Hal tersebut 

dilakukan bukan karena dokter tetapi memang diperlukan agar 

dokter tidak dipersalahkan kelak.  

2) Menerima. 

Pasien yang memutuskan untuk menjalani tindakan bedah karena 

untuk menghilangkan keluhan atau gangguan yang dideritanya, maka 

pasien harus mengikuti persyaratan medis yang harus dilakukan. 

Pasien yang telah memutuskan untuk menjalani tindakan bedah, 

maka antar pasien dan dokter/pihak rumah sakit mengadakan suatu 

perjanjian untuk melakukan suatu tindakan bedah. Pasien atau keluarga 

yang telah setuju diharuskan : 

a) Mengisi identitas dengan jelas. 

b) Mengisi identitas keluarga terdekat dengan pasien yang berwenang 

memberi persetujuan/ijin dan selanjutnya menuliskan hubungan 

dengan pasien tersebut (sebagai bapak, anak dan wali). 

c) Menandatangani dan mencantumkan nama jelas pada kolom yang 

tersedia. 

c. Tahap penandatanganan. 

Penandatanganan dilakukan oleh pihak pasien/keluarga yang 

telah setuju menjalani tindakan bedah. Setelah diisi dan ditandatangani 

oleh pasien atau keluarganya, perawat yang menyaksikan ikut 

menandatangani dengan mencantumkan nama jelasnya. Dokter yang 

memberi penjelasan juga harus membubuhkan tanda tangannya dengan 

mencantumkan nama jelasnya. Perlu diketahui bahwa 
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penandatanganan perjanjian ini dilakukan pada waktu pasien menjalani 

masa pra operasi yaitu bisa pada waktu sebelum pramedicasi atau 

sebelum tindakan anestesi di kamar bedah atau pada pasien dengan 

operasi elektif dapat dilakukan satu hari sebelum operasi di ruangan 

kantor dokter bedah. 

d. Tahap pelaksanaan. 

Setelah tercapainya kesepakatan mengenai hak&pokok perjanjian 

maka pihak rumah sakit akan menindak lanjuti dengan melaksanakan 

tahapan tindakan medik operasi bedah caesar. Perjanjian ini sesuai 

dengan asas konsensualisme, bahwa pada dasarnya perjanjian itu sudah 

dilahirkan sejak terjadinya kesepakatan. Asas konsensualisme ini 

disimpulkan dari pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi : 

Perjanjian yang sudah lahir tersebut tidak dapat ditarik kembali 

jika tidak seijin pihak lawan (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata). 

Perjanjian tersebut merupakan informed consent yang merupakan 

syarat terjadinya transaksi terapeutik, yaitu pelayanan kesehatan 

khususnya untuk mengadakan bedah caesar, selain itu informed 

consent juga mendasari lahirnya suatu perjanjian. 

2. Bentuk Perjanjian Operasi Bedah Caesar. 

Bentuk perjanjian operasi bedah caesar di Rumah Sakit Umum Islam 

Kustati sama halnya dengan bentuk perjanjian bedah/operasi pada 

umumnya yaitu dibuat dalam bentuk tertulis. Pihak rumah sakit telah 

menyediakan suatu formulir yang berisi klausul-klausul untuk adanya 

kesepakatan dan persetujuan atau pernyataan tidak setuju atau penolakan 

dari para pihak untuk mengadakan suatu transaksi terapeutik, yaitu bedah 

caesar. 

Formulir tersebut dibuat oleh pihak rumah sakit secara baku. Bentuk 

formulir tersebut mencantumkan nama pasien, nama dokter bedahnya, 

tindakan bedah yang akan dikerjakan, tanda tangan pasien, saksi yang sah 
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yaitu satu dari pihak keluarga dan satu lagi dari pihak rumah sakit serta 

tanggal tanda tangan dilaksanakan.  

Perjanjian bedah caesar ini termasuk perjanjian baku dikarenakan isi 

dari perjanjian bedah caesar telah ditetapkan secara sepihak (pihak rumah 

sakit) dalam suatu bentuk tertentu (tertulis) dan dipersiapkan dahulu secara 

massal. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan dan 

kepentingan yang menuntut untuk bertindak cepat dari dokter/rumah sakit 

dan tetap melindungi para pihak. 

3. Isi Perjanjian Operasi Bedah Caesar. 

Isi perjanjian adalah ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang 

telah diperjanjikan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. 

Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian operasi bedah caesar. 

Isi dari perjanjian operasi bedah caesar yang dibuat oleh Rumah 

Sakit Umum Islam Kustati, memuat adanya keadaan khusus yang harus 

disepakati untuk dipenuhi. Isi perjanjian tersebut meliputi pernyataan 

persetujuan dari pasien atau keluarganya yang diberikan dengan penuh 

kesadaran atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, 

pernyataan rumah sakit/dokter untuk berusaha semaksimal mungkin 

berdasarkan ilmu dan sarana yang dimiliki untuk melakukan tindakan 

bedah caesar. Selain itu disertai pula penandatanganan oleh para pihak 

yang terkait, yaitu pasien, keluarga pasien, dokter dan paramedis. 

Penandatanganan ini dilakukan untuk sahnya perjanjian operasi bedah 

caesar tersebut, karena berarti kedua belah pihak telah menyetujui/sepakat 

mengenai hal-hal pokok yang sudah diperjanjikan.  

 

4. Berakhirnya Perjanjian Operasi Bedah Caesar. 

Perjanjian operasi bedah caesar di Rumah Sakit Umum Islam Kustati 

dapat berakhir disebabkan oleh dua hal, yaitu : 

a. Tercapainya tujuan seperti yang diharapkan. 
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Tujuan utama dari perjanjian operasi bedah caesar adalah 

sembuhnya pasien setelah dikeluarkannya bayi yang dikandung dengan 

melakukan pembedahan pada abdomen pasien, sehingga pasien sudah 

kembali sehat/normal dan melakukan perawatan pada luka bekas 

pembedahan abdomen. Dengan dikeluarkannya bayi dari abdomen  

tersebut maka perjanjian operasi bedah caesar berakhir. 

Kesembuhan pasien tersebut maksudnya adalah pasien yang oleh 

dokter sudah benar-benar dinyatakan sembuh dan diperbolehkan 

pulang. Tercapainya tujuan ini tidak terlepas dari terpenuhinya 

kewajiban pasien untuk membayar biaya operasi bedah caesar dan 

segala biaya selama pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

b. Adanya kesepakatan para pihak atau salah satu pihak yang 

membuat perjanjian untuk penghentian perjanjian. 

Untuk suatu keadaan tertentu dan kondisi tertentu bagi para pihak 

yang membuat perjanjian, dimungkinkan adanya penghentian 

perjanjian yaitu dengan : 

1) Adanya pernyataan penghentian perjanjian oleh salah satu pihak 

(opzegging). 

2) Adanya pernyataan penghentian perjanjian oleh kedua belah pihak 

(herroeping). 

Pernyataan penghentian perjanjian operasi bedah caesar ini 

biasanya dilakukan pada tahap sebelum atau pra operasi, hal ini 

dilakukan karena adanya alasan tertentu dari salah satu pihak 

(opzegging) biasanya dari pihak pasien yang meminta agar perjanjian 

itu harus diakhiri. Pasien dalam hal ini memutuskan untuk melakukan 

operasi di rumah sakit lain, dengan disertai surat pengantar dan 

keterangan dari rumah sakit/dokter yang menangani pasien tersebut 

selama dirawat di rumah sakit. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian 

operasi bedah caesar yang diadakan di Rumah Sakit Umum Islam 
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Kustati telah memenuhi syarat dan secara yuridis sah sesuai dengan 

Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian operasi bedah caesar tersebut 

didasarkan atas persetujuan/kesepakatan dari pasien dengan rumah 

sakit/dokter dalam bentuk tertulis (Informed Consent) dan baku. 

Persetujuan tersebut diberikan tanpa paksaan, penipuan serta 

kekhilafan juga dilakukan secara bebas dan lepas oleh pasien setelah 

mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya perihal gangguan, 

penyakit atau keluhan yang dideritanya. 

5. Risiko dalam Perjanjian Operasi Bedah Caesar. 

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan 

karena kejadian di luar kesalahan para pihak. Persoalan risiko ini berpokok 

pangkal pada keadaan memaksa, sehingga muncul pertanyaan ”Siapakah 

yang harus memikul resiko?”. 

Risiko meliputi : 

a. Adanya beban kewajiban. 

b. Adanya kerugian yang terjadi. 

c. Adanya peristiwa tidak terduga. 

d. Menimpa pada obyek persoalan yang menjadi pokok persoalan. 

Permasalahan risiko dalam perjanjian operasi bedah caesar dituliskan 

dalam formulir perjanjian bahwa ”Pasien telah memahami akan penjelasan 

yang telah diberikan oleh dokter Rumah Sakit Umum Islam Kustati 

tentang risiko yang mungkin timbul bila dilakukan tindakan medik 

tersebut dan pasien bersedia untuk menanggung risikonya dan tidak akan 

menuntut siapapun”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien 

dapat menerima risiko dari operasi tersebut jika memang terjadi kesalahan 

(cacat tubuh, operasi gagal, dsb) di luar para pihak. Dari ketentuan tersebut 

memang terlihat sekilas pernyataan itu memberatkan pasien, namun dalam 

pelaksanaannya pihak rumah sakit membantu untuk menangani kesalahan 
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di luar para pihak yang terjadi. Hal ini adalah merupakan wujud itikad baik 

dari kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian. 

D. Masalah-Masalah yang Timbul dalam Perjanjian Operasi Bedah Caesar 

dan Penyelesaiannya. 

Ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian 

operasi bedah caesar, permasalahan tersebut antara lain : 

1. Yang menyangkut tindakan medis (operasi caesar) yang akan dilakukan. 

Masalahnya adalah kekurangpahaman pasien terhadap tindakan yang 

akan dilakukan pada dirinya sehingga menimbulkan kesulitan bagi dokter 

untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menentukan 

tindakan yang akan dan harus dilakukan. 

Mengenai pasien yang kurang dapat memahami atau awam terhadap 

tindakan medis yang akan dilakukan dalam hal ini operasi caesar, maka 

dokter yang bersangkutan berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa 

yang sederhana dan dapat dimengerti oleh pasien tentang : 

a. tujuan operasi caesar. 

b. keadaan pasien sehingga memerlukan operasi. 

c. resiko khusus yang ada. 

d. Apa yang terjadi apabila operasi dilakukan atau tidak dilakukan. 

Selain itu dokter atau pihak rumah sakit berusaha untuk mengaitkan 

diri dalam mencari keterangan mengenai kondisi pasien baik dengan 

pendekatan dan berbagai cara untuk dapat berkomunikasi dengan pasien 

supaya ia dapat memahami dan mengetahui tindakan yang akan dilakukan 

pada dirinya. 

2. Yang menyangkut hak pasien. 

Masalahnya adalah kurangnya kesadaran pasien akan haknya 

terutama hak untuk meminta informasi dan memberikan persetujuan. 

Dalam hal hak pasien untuk meminta informasi ini sudah merupakan 

kewajiban dokter untuk memberikannya. Maksudnya tanpa harus bertanya, 

pasien sudah mempunyai hak untuk mendapatkan informasi. Hal ini sangat 
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penting bagi pasien atau keluarga untuk mengetahui apakah tindakan dan 

langkah yang diambil telah berjalan sesuai dan tepat. 

Apabila ternyata dokter yang bersangkutan terlampau sibuk sehingga 

tidak sempat untuk menjelaskan secara mendetail kepada pasien maka 

perawat atau paramedis dapat mewakili memberikan penjelasan kepada 

pasien mengenai semua hal yang berhubungan dengan tindakan medik 

yang akan dilakukan sehingga pasien sadar akan hak dan tanggung 

jawabnya. 

Mengenai pemberian keputusan persetujuan atau kesepakatan, pihak 

pasien berhak untuk menolak atau menyetujui perjanjian untuk 

mengadakan operasi bedah caesar. Dokter bedah disini benar-benar 

menjaga agar informasi yang diberikan jangan sampai menakutkan pasien 

sehingga ia menolak untuk dilakukan operasi. Maka untuk hal ini dokter, 

perawat atau paramedis sangat mempertimbangkan antara 

memberitahukan keadaan sebenarnya atau tetap menjaga kestabilan pasien 

agar tidak dihinggapi rasa takut yang berlebihan sehingga pasien 

mempunyai gambaran yang jelas untuk membuat suatu keputusan. 

3. Yang menyangkut pembiayaan. 

Masalahnya adalah pasien yang kurang atau tidak mampu dalam 

memberikan imbalan balas jasa. Terhadap masalah ini maka pihak rumah 

sakit memberikan keringanan dari pembiayaan asalkan pihak pasien 

memenuhi syarat dan prosedur tertentu.Adapun fasilitas keringanan itu 

adalah program Askin, Dasolin (Dana Sosial Bersalin), serta dapat pula 

melalui rujukan ke rumah sakit pemerintah. 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
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1. Keabsahan suatu perjanjian, antara lain : 

a. Kesepakatan. 

Kesepakatan perjanjian telah tercapai saat pasien bersedia untuk 

dilakukan tindakan diagnosa yang berfungsi sebagai klausal perjanjian 

namun untuk pelaksanaan operasi adanya kesepakatan. Jika pasien 

setuju maka berhak menandatangani formulir persetujuan sedangkan 

jika pasien tidak setuju maka berhak menandatangani formulir 

penolakan. 

b. Kecakapan membuat perjanjian. 

Kecakapan dapat dilihat dari data diri pihak keluarga, tentu saja 

dapat diketahui apabila orang telah berusia 21 tahun atau pernah 

melaksanakan perkawinan dia dapat dikatakan telah cakap untuk 

melaksanakan perjanjian. 

c. Mengenai suatu hal tertentu. 

Dalam perjanjian operasi Caesar ini meliputi beberapa bentuk 

persetujuan, antara lain : 

1) Persetujuan tindakan medik. 

Persetujuan antara dokter dengan pasien yang menyatakan 

bahwa pasien bersedia untuk dilakukan upaya pertolongan atas 

penyakit yang diderita oleh pasien. 

2) Persetujuan medik anestesi. 

Persetujuan tindakan medik dengan memberi obat anestesi 

untuk menghilangkan rasa nyeri atau secara menyeluruh dapat 

membuat orang tidak sadar sehingga dapat di operasi tanpa rasa 

takut, cemas dan nyeri. 

3) Persetujuan umum (rawat inap). 

Kesepakatan mengenai perawatan dan pengobatan. 

d. Suatu sebab hal. 

Perjanjian operasi Caesar ini dilakukan atas dasar pemberian 

pertolongan terhadap pasien yaitu keselamatam ibu dan anak yang 
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dikandungnya maka hasil yang diperoleh dari pencapaian upaya 

tersebut tidak dapat dan tidak boleh dijamin kepastiannya oleh dokter. 

Jika diketahui ada hal-hal yang dirasa janggal dalam proses tindakan 

medis atau tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, maka pasien 

dapat menuntut dokter ke pengadilan. 

2. Pelaksanaan operasi bedah caesar diawali dengan pasien datang ke rumah 

sakit dan melakukan pendaftaran yang menyatakan pasien telah bersedia 

mematuhi prosedur, biaya, peraturan berobat di RSUI Kustati. Setelah 

pelaksanaan pendaftaran maka pasien berhak diperiksa dan mendapatkan 

hasil pemeriksaan, informasi mengenai keluhan/gangguan kesehatan yang 

dideritanya serta penjelasan tentang alasan dilakukannya operasi bedah 

caesar sehingga pasien dapat menentukan keputusan tanpa paksaan, 

penipuan dan kekhilafan. Apabila pasien menolak maka pasien diharuskan 

untuk mengisi dan menandatangani surat penolakan. Hal ini dilakukan 

agar dokter tidak dipersalahkan kelak. Namun apabila pasien setuju maka 

akan dilaksanakan perjanjian antara pihak rumah sakit dan pasien dengan 

tahapan mengisi identitas, identitas keluarga terdekat yang berwenang 

memberi persetujuan dan menandatangani, serta mencantumkan nama 

jelas. Apabila pasien setuju maka ia berhak menandatangani formulir 

persetujuan. Penandatanganan dilaksanakan oleh pasien serta perawat 

yang menyaksikan dan dokter yang memberi penjelasan dengan 

membubuhkan nama terang, waktu penandatanganan perjanjian dilakukan 

pada waktu pasien mengalami masa pra operasi yaitu sebelum 

pramedicasi(sebelum tindakan anestesi di kamar bedah) atau  pada pasien 

dengan operasi selektif dapat dilakukan satu hari sebelum operasi. 

3. Masalah–masalah yang timbul dari pelaksanaan perjanjian operasi dan 

penyelesaiannya, yaitu : 

a. Menyangkut tindakan medis yang akan dilakukan adalah 

kekurangpahaman pasien terhadap tindakan yang akan dilakukan pada 

dirinya sehingga menimbulkan kesulitan bagi dokter untuk mengambil 
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keputusan yang cepat dan tepat . Diatasi dengan cara dokter atau pihak 

rumah sakit memberikan penjelasan tentang tujuan operasi, keadaan 

pasien serta resiko apabila tidak dilakukan dan bila dilakukan operasi. 

b. Menyangkut hak pasien adalah kurangnya kesadaran pasien akan 

haknya terutama hak untuk meminta informasi dan untuk memberikan 

persetujuan. Hal ini dapat diatasi dengan peran serta dokter dan pihak 

rumah sakit secara aktif memberikan informasi kepada pasien serta 

berusaha menjaga informasi yang diberikan jangan sampai 

menakutkan. 

c. Menyangkut pembiayaan adalah adanya pasien yang kurang atau tidak 

mampu dalam memberikan imbalan balas jasa.Dalam hal ini ada 

pemberian keringanan melalui Askin, Dasolin serta rujukan ke rumah 

sakit pemerintah. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat disumbangkan berkaitan dengan penulisan ini adalah :  

1. Pemberian informasi  dan pelayanan pemeriksaan yang lebih dini atau 

intensif terhadap ibu hamil sebelum melahirkan tentang operasi bedah 

caesar. 

2. Dalam pembuatan persetujuan harus jelas dan dapat dimengerti oleh 

pasien/keluarga serta perlu dicantumkannya general klausul dalam 

pembuatan perjanjian. 

3. Pendekatan secara psikologis terhadap pasien untuk mempersiapkan 

mental pasien sebelum menghadapi operasi bedah caesar. 

4. Perlunya penyusunan peerundang-undangan yang mengatur secara spesifik 

kesalahan tindakan medis sehingga mampu memberikan perlindungan dan 

kepastian hukum serta menjamin hak-hak pasien maupun dokter . 
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