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MOTTO 

 

Ketika memilih jalan yang hendak dilalui, 
aku memilih jalan yang mengarah ke barat 

jalan itu bermula dari Hutan Masa Kanak-kanak 
dan berujung di Kota Keberhasilan 

 
Tasku penuh dengan pengetahuan, 

Tapi juga beberapa kekhawatiran dan beban 
Bawaanku yang paling berharga adalah impian 

Impian memasuki gerbang cemerlang di Kota Keberhasilan 
 

Aku sampai di sungai tak terseberangi dan khawatir 
impianku telah lenyap 

Tetapi aku menemukan sebuah karang tajam, memotong 
sebatang pohon, menciptakan sebuah jembatan yang lalu 

kuseberangi 
 

Aku lelah sekali akibat jalan tanpa henti, dan aku 
teringat pada beban di tasku 

Satu per satu beban kubuang, menambah kecepatan lagi 
Tinggal kekhawatiran yang menghalangiku 

 
Aku bisa melihat Kota Keberhasilan, hanya diseberang 

sekumpulan pohon 
Akhirnya tujuanku tercapai !  

Batinku, pasti seluruh dunia akan iri 
 

Namun ketika aku tiba di Kota Keberhasilan gerbangnya 
terkunci 

Penjaga gerbang berkata, 
”kau telah menyia-nyiakan waktumu, aku tidak bisa 

mengizinkanmu masuk” 
 

Aku berteriak dan menjerit, merasa hidupku baru saja 
berakhir 

Untuk pertama kalinya sepanjang hidupku, kupalingkan 
kepala 

Dan untuk pertama kalinya menghadap ke timur 
 

Aku lihat semua yang kulakukan di perjalanan, semua 
kendala yang kuhadapi 

Aku tidak boleh masuk kota, tapi itu tidak berarti aku 
tidak menang 

Aku sudah belajar cara menyeberangi sungai, melindungi 
diri dari hujan 
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Aku belajar menjaga hatiku terbuka,  
Terkadang kubiarkan kepedihan merasuk 
Aku sadar, dengan menghadap ke belakang 

Bahwa hidup tidak sekedar berarti bertahan hidup 
Keberhasilan ada diperjalananku bukan di 

kedatanganku...    
(Dona B.K) 

 
 

MOTTO 

 

§ Masalah bukanlah musibah namun merupakan 

karunia Allah yang diberikan kepada 

hambanya untuk senantiasa berfikir. Dari 

sanalah sebenarnya manusia belajar dan 

dari sanalah manusia menjadi dewasa. 

§ Kebenaran di diri seseorang bukan pada apa 

yang ia tampakan tetapi pada apa yang tak 

dapat ia ungkapkan. Oleh karena itu, bila 

engkau ingin mengerti darinya maka 

dengarkanlah, bukan apa yang ia katakan 

tapi pada yang tidak ia ucapkan. 

§ Bila kau merasa cemas dan gelisah akan 

sesuatu, masuklah ke dalamnya, sebab 

ketakutan menghadapinya lebih mengganggu 

dari pada sesuatu yang kau takuti itu 

sendiri. 

(Sari Puspitawedana) 

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



 vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 
 

Karya tulis ini Penulis persembahkan dengan penuh kasih sayang, 

keprihatinan dan tirakat untuk : 

  

1) Bapak dan Mama yang menyadarkanku sebuah arti hidup, apabila kita 

ingin menuju kota keberhasilan harus di awali dengan perjuangan 

dengan penuh keperihatinan dan tirakat kepada-NYA. 

2) Kakakku Mas Agung, Mbak Lia, Mbak Weni, kalian adalah motivasi 

sejatiku untuk menuju Kota Keberhasilan, Amin... 

3) Adekku Akbar, ketika aku lelah, perjuanganku bangkit  kembali ketika 

melihat keceriaanmu... 

4) Adindaku Sari Puspitawedana, ini adalah langkah awalku untuk meraih 

masa depan bersamamu, Amin... 

5) Almameterku UNS, tempat kutemukan jati diriku... 

6) Angkatan muda dan mahasiswa Indonesia… 

7) Para Intelectual dan politisi yang punya hati nurani… 

8) Para penegak hukum dan keadilan… 

9) Segenap pendidik yang sedang mengukir generasi  muda… 

10) Semua anak bangsa yang masih peduli dengan martabat dan harga diri 

bangsa...   

 

 

 

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



 vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas 

rakhmat-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang 

berjudul “Aspek Hukum Hubungan Antara Dokter Dengan Rumah Sakit Dalam 

Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta”. Sholawat serta 

salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasullulah SAW.  

Penulis ingin mengucapkan terima kasih pada hamba-hamba Allah yang 

membantu penulis sehingga risalah sederhana ini bisa menjadi kenyataan. Banyak 

hambatan yang penulis alami dalam proses penulisan hukum ini, namun akhirnya 

selesai dengan bantuan dan motivasi dari para hamba Allah dibawah ini : 

1) Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

2) Bapak Agus Rianto, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah 

memberikan izin melalui untaian tanda tangannya kepada penulis dalam setiap 

proses akademik di fakultas tercinta. 

3) Ibu Ambar Budi S, S.H, M.Hum dan Ibu Diana Tantri C, S.H.,M.Hum selaku 

Dosen Pembimbing, tanpa masukan Ibu rasanya beberapa pemikiran saya 

hanya berputar-putar di kepala dan keluar sepotong-potong tanpa dasar yuridis 

yang jelas dalam penyusunan skripsi ini. 

4) Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, Bpk Adi S, Muh Yamin, Hardjono, Rustamadji dll, yang sering 

saya ajak diskusi tentang berbagai masalah bangsa. Mungkin tidak mereka 

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



 viii 

sadari, bahwa dalam setiap diskusi saya selalu ”menyadap” pikiran-pikiran 

segara mereka.   

5) Special Thank`s to bu Yani, Pak Nurdin, Pak Joko, Pak Bowo, Pak Ranto dan 

Pak Harno, terima kasih atas berbagai bantuan dan perhatiannya serta masa-

masa kebersamaannya di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tidak 

lupa pula mas eko dan mas didit. 

6) Ibu Mulyati, S.H., M.Kes selaku Kepala Bagian Hukum Rumah Sakit Dr. 

Moewardi yang bersedia bertukar pikiran dan meminjamkan data yang 

diperlukan penulis untuk mempermudah proses penyusunan penulisan skripsi. 

7) Bapak, Mama, Mas Agung, Mbak Lia, Mbak Weni, Dek Akbar serta keluarga 

besar Sudjawono, Kalian adalah motivasi abadiku untuk menjadi seorang yang 

selalu maju meraih masa depan. 

8) Hamba Allah yang bernama Sari Puspitawedana, terima kasih atas segala 

kasih sayang, cinta dan kisah romantis yang kau berikan, waktu akan 

menjawab kisah ini akankah menjadi kisah klasik ataukah kisah untuk masa 

depan. Aku menyanyangimu... 

9) Kawan-kawan seperjuanganku di BEM khususnya Biro Riset dari Bambang 

H, Wahyudianto, Yuli dkk sampai rezim Krisna Dwi P, Fauzan Sigma dkk 

yang sering ”berdebat” dengan saya mengenai banyak hal. Lewat mereka saya 

dapat memahami bagaimana generasi muda melihat persoalan bangsa.  

10) Teman-teman sparing partner ku di Tae Kwon Do UNS, sabeum Alim, 

sabeum Budi dan sabeum Deny serta para senior dan junior Tae Kwon Do-in 

UNS yang disegani banyak kalangan Tae Kwon Do-in ini langsung atau tidak 

langsung juga terus mendorong saya dalam penulisan hukum ini. 

11) Para Sahabat yang ku temui di Fakultas Hukum terutama angkatan 04, kapan 

lagi bisa kutemui kekompakan dan kegilaan seperti saat ini dari Gang Cupu, 

Bad Bay FH 04, Cumi, Kantin dan semuanya. Cepat sekali kebersamaan ini, 

seandainya saja ada pintu ajaibnya Doraemon. 

12) Seseorang yang menjadi kakak penulis dan pembimbing penulis dalam 

menemukan jati diri, akh kholid, akh agus p, akh fery jayanta, akh asnawi, akh 

randy aw, mas adji, mas mulyanto, mas faris terima kasih atas bimbingan dan 

tausiyahnya selama ini. 

13) Buat adek angkatku yang keren n gaul abiz, reza (FH 05), tanti (FH 05), febti 

(FH 05), recca (FH 05), dana (FH 06), rico (FH 06), ayu (FH 07) dan sinta 

gendut (07) terima kasih atas kebaikan kalian selama ini dan menggangap 

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



 ix

penulis sebagai seorang kakak, kebersamaan ini pasti akan penulis rindukan. 

Maaf kalau penulis pernah melukai hati kalian. 

14) Semua pihak yang penulis lupa untuk sebutkan, terima kasih telah membantu 

dalam proses penyusunan skripsi ini.  

Skripsi ini berhasil disusun atas motivasi dan arahan serta kebersamaan dari 

orang-orang yang penulis sebutkan di atas, sekali lagi dengan kerendahan hati, 

penulis ucapkan terima kasih.  Sebagai perbaikan konsep hukum dalam skripsi ini, 

penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat 

ikut memperbaiki kondisi penegakan hukum di Indonesia. 

  Surakarta, 20 Juni 2008 

 

 

Dona Budi Kharisma 

DAFTAR ISI 
 
 
 
Halaman Judul…………………………………………………………. i   

Halaman Persetujuan.............................................................................. ii  

Halaman Pengesahan.............................................................................. iii 

Halaman Motto........................................................................................ iv 

Halaman Persembahan........................................................................... v 

Kata Pengantar……………………………………................................ vii 

Daftar Isi...................................................................................................  ix 

Daftar Gambar.........................................................................................  xi  

Daftar Lampiran......................................................................................  xii 

Abstrak…………………………………………………………………..  xiii 

BAB I    Pendahuluan 
A. Latar Belakang Masalah....................................................... 1 

B. Perumusan Masalah……………………………………….. 6 

C. Tujuan Penelitian…….......................................................... 6 

D. Manfaat Penelitian................................................................ 7 

E. Metode Penelitian................................................................. 8 

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



 x

F. Sistematika Penulisan Hukum…………………………….. 12 

BAB II Tinjauan Pustaka 
A. Kerangka Teori…………………………………………… 14 

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian pada Umumnya… 14 

2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Terapeutik……… 23 

3. Tinjauan Umum tentang Hukum Praktik Kedokteran… 31 

4. Tinjauan Umum tentang Hubungan Hukum antara  

Dokter dan Rumah Sakit dalam Perjanjian Terapeutik.. 43 

B. Kerangka Berpikir …………………………………………. 49 

 

 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta…......... .       52 

1. Status Hukum Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta………..       52 

2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta......       55 

3. Dasar Hukum Pendirian Rumah Sakit Dr. Moewardi  

Surakarta...................................................................................       61  

B. Peraturan yang Mendasari adanya Hubungan Hukum antara  

     Dokter dan Rumah Sakit Dr. Moewardi dalam Perjanjian  

     Terapeutik.......................................................................................       62 

C. Hubungan Hukum antara Dokter dan Rumah Sakit dalam 

     Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Dr. Moewardi 

     Surakarta..........................................................................................      80  

1. Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Dr. Moewardi  

Surakarta....................................................................................      80  

2. Pola Hubungan Kerja dan Pola Hubungan Terapeutik 

      antara Dokter dan Rumah Sakit Dr. Moewardi  

      Surakarta....................................................................................      85 

3. Pembagian Tanggung Jawab antara Dokter dan  

      Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta......................................      88  

D.  Perlindungan Hukum yang diberikan Rumah Sakit  

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



 xi

      Dr. Moewardi Surakarta terhadap Dokter......................................       92  

BAB V    Penutup 
A   Kesimpulan ................................................................................     97 

B   Saran ...........................................................................................     99 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 1 Bagan Analisis Data : Model Analisis Interaktif. ...........................  14 

Gambar 2. Skematik Kerangka Pikir ...............................................................  49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 xii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1) Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta Nomor : 

188.4/3368/07 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

2) Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta Nomor : 

188.4/3369/07 tentang Peraturan Internal Staf  Medis Rumah Sakit 

(Medical Staff By Laws)  RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

3) SK Direktur RSDM No.445/2508/1997 Dasar SK Dirjen Yanmed No. 

YM.02.04.3.5.2504 tentang Hak dan Kewajiban Dokter, Rumah Sakit dan 

Pasien. 

4) Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta Nomor : 

188.4/610A/2005 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa 

Medik RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

5) Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta No. 188.4/6718/2004 

tentang Pemberlakuan Pedoman Persetujuan Tindakan Medik RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

6) Format Persetujuan dan Penolakan Tindakan Medis di Rumah Sakit Dr. 

Moewardi Surakarta. 

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



 xiii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRAK 
 

Dona Budi Kharisma, 2008. ASPEK HUKUM HUBUNGAN  ANTARA 
DOKTER DENGAN RUMAH SAKIT DALAM PERJANJIAN 
TERAPEUTIK DI RUMAH SAKIT DR. MOEWARDI SURAKARTA. 
Fakultas Hukum UNS. 

 
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan kontemporer mengenai 

dasar hukum yang dapat digunakan oleh pasien untuk menentukan pihak yang 
dapat dimintai pertanggungjawaban dalam melaksanakan perjanjian terapeutik, 
pihak dokter ataukah pihak rumah sakit. Sebelum menjawab permasalahan 
tersebut, perlu kita kaji mengenai hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan 
rumah sakit dan peraturan yang mendasari adanya hubungan hukum tersebut serta 
perlindungan hukum yang diberikan rumah sakit terhadap dokter.  Mengingat dari 
sisi yuridis normatif, jawaban dari permasalahan ini sangat penting agar gugatan 
pasien tidak salah alamat. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 
deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
dengan data penunjang berupa interview dengan Kepala Bagian Hukum Rumah 
Sakit Dr. Moewardi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
kepustakaan dengan teknik analisis data dengan menggunakan interactive model 
of analysis. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peraturan yang mendasari adanya 
hubungan hukum yang terjadi antara Rumah Sakit Dr. Moewardi dengan Dokter 
antara lain Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dan Keputusan Direktur RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta Nomor : 188.4/3368/07 tentang Peraturan Internal Rumah 
Sakit (Hospital By Laws) RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Berdasarkan peraturan 
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yang mendasari hubungan hukum tersebut maka menimbulkan hak dan kewajiban 
antara dokter sebagai pegawai tetap dan rumah sakit sebagai institusi pemerintah. 
Hubungan hukum yang timbul mengakibatkan berlakunya asas vicarious liability, 
dimana setiap kesalahan yang timbul dari setiap kegiatan pelayanan medis oleh 
dokter di Rumah Sakit Dr.Moewardi menjadi tanggung jawab institusi. Oleh 
karena itu Rumah Sakit Dr. Moewardi mempunyai kewajiban memberikan 
perlindungan hukum terhadap dokter dalam melaksanakan perjanjian terapeutik 
dengan membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Medik.  

Implikasi teoritis penelitian ini adalah memperkaya literatur dalam 
pengkajian hubungan hukum antara dokter dengan rumah sakit dalam perjanjian 
terapeutik, sedangkan implikasi praktisnya adalah memberikan jawaban atas 
problematika hukum di masyarakat mengenai siapakah pihak yang dapat dimintai 
pertanggung jawaban dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan di bidang kesehatan di tujukan pada tercapainya 

kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap warga negara agar dapat 

mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.  Tujuan sebagaimana 

di uraikan diatas merupakan perwujudan dari salah satu unsur kesejahteraan 

umum dari tujuan nasional bangsa Indonesia yang di tuangkan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan hal tersebut sejalan dengan apa 

yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan.  

 Pandangan yang hidup dalam masyarakat bahwa sehat adalah masa 

depan adalah stigma yang sudah melekat erat dalam diri masyarakat. Kita 

tidak memiliki usia panjang apabila kesehatan kita terganggu dan kita juga 

tidak dapat menikmati karunia Tuhan dengan nikmat apabila kita tidak diberi 

kesehatan. Kesehatan memang bukanlah segalanya tetapi tanpa kesehatan 

segalanya tidak berarti,  karena dengan tubuh sehat seseorang akan mampu 

menjalankan kehidupannya dengan nyaman dan selalu mensyukuri karunia-

Nya. Bagaimanapun juga sehat merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan 

dan bersyukurlah bagi mereka yang diberikan kesehatan.  

 Keadaan sehat yang prima terkadang sulit untuk dijaga dan ketika kita 

sakit, sudah menjadi aksioma seseorang yang sakit akan berusaha untuk 

sembuh dengan berobat ke dokter. Pada zaman dulu sudah dikenal adanya 

hubungan kepercayaan antara dua insan yaitu sang pengobat dan sang 

penderita dimana pada zaman modern hubungan ini disebut dengan hubungan 

perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien.  
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 Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien 

yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan 

memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan 

ketrampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut (Any Isfandyarie, 2006:57). 

Perjanjian terapeutik timbul ketika pasien setuju untuk dilakukannya tindakan 

medis  dan sejak saat itu pula timbul hak dan kewajiban dokter dan pasien 

yang mengikat dalam pelayanan medis. 

Berdasarkan hubungan hukum yang timbul dalam perjanjian 

terapeutik, maka timbulah hak dan kewajiban para pihak dimana pasien 

mempunyai hak dan kewajibannya demikian juga sebaliknya dengan dokter. 

Sehingga apabila kedua belah pihak lalai akan hak dan kewajibannya maka 

dapat dikatakan telah wanprestasi.  Perlu digaris bawahi disini bahwa 

perjanjian terapeutik sama sekali tidak berarti bahwa dokter maupun pasien 

boleh bersepakat melakukan perjanjian untuk melakukan tindakan atau 

perbuatan yang melanggar atau dilarang oleh hukum. 

Dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik mulai dari persetujuan 

tindakan medis atau informed consent , dilakukannya tindakan medis maupun 

proses penyembuhan kerap dan rentan berujung pada persoalan hukum. 

Padahal persoalan tersebut pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab dokter 

tetapi juga terkait dengan pihak manajemen rumah sakit. Dalam beberapa 

tahun belakangan ini yang dirasakan mencemaskan oleh dunia perumahsakitan 

Indonesia adalah meningkatnya berbagai gugatan ganti rugi dengan jumlah 

gugatan yang semakin hari semakin spektakuler, terutama sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Dapat dikatakan situasi perumahsakitan di Indonesia sekarang ini 

dengan istilah krisis malpraktik (malpractice crisis), dan tidak kalah 

menghebohkan dengan krisis moneter yang melanda bangsa ini di tahun 1997. 

 Rumah sakit sekarang ini tidak lagi dianggap sebagai lembaga sosial 

yang kebal dari segala bentuk gugatan. Sebelumnya rumah sakit memang 

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



 xvii

dianggap sebagai lembaga sosial kebal hukum berdasarkan doctrine of 

charitable immunity, sebab menghukum rumah sakit dengan membayar ganti 

rugi sama artinya dengan mengurangi asetnya, yang pada gilirannya akan 

mengurangi kemampuan rumah sakit untuk menolong masyarakat. Perubahan 

paradigma tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa banyak rumah sakit 

yang mulai melupakan fungsi sosialnya serta dikelola sebagaimana layaknya 

sebuah industri dengan manajemen modern, lengkap dengan manajemen 

risiko. Oleh karenanya sudah seharusnya rumah sakit mulai menempatkan 

setiap tuntutan ganti rugi sebagai salah satu bentuk risiko bisnisnya sehingga 

perlu menerapkan manajemen risiko yang baik.  

Situasi krisis malpraktik yang mencemaskan itu mempunyai ekses 

domino yang cukup signifikan bagi perkembangan perumahsakitan Indonesia 

oleh sebab itu perlu diwaspadai. Tetapi yang paling penting di pertimbangkan 

bagi setiap pengelola dan pemilik rumah sakit adalah memahami lebih dahulu 

bahwa sebelum malpraktik dapat dibuktikan maka setiap sengketa yang terjadi 

antara health care receiver (penyedia layanan kesehatan) dan health care 

provider (penerima layanan kesehatan) baru boleh dipandang sebagai konflik 

belaka, apabila koflik itu timbul sebagai akibat adanya ketidaksesuaian logika 

atas sesuatu masalah yang terjadi.  

Pada dasarnya permasalahan dalam dunia perumahsakitan, disebabkan 

oleh dua faktor, pertama kesenjangan antara harapan pasien dengan kenyataan 

yang diperolehnya terhadap upaya medik di sarana kesehatan tersebut. Hal itu 

terkadang didukung dengan adanya perbedaan persepsi, komunikasi yang 

ambigius atau gaya individual seseorang yang bisa datang dari pihak dokter 

dan pasien. Kedua  kelemahan dan kekurangan dalam melaksanakan tatakelola 

klinik yang baik (Good Clinical Governance), termasuk di dalamnya adalah 

manajemen resiko ketika menangani gugatan dari pihak pasien.  

Sebagai contoh, kasus gugatan dalam perjanjian terapeutik 

sebagaimana dikutip dalam hukum online adalah sebagai berikut : 
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Perkara ini muncul ketika Februari 2005 lalu, almarhum Sita 
Dewati menjalani operasi pengangkatan tumor ovarium di rumah sakit 
Pondok Indah (RSPI) Jakarta. Tim dokter yang menanganinya di 
pimpin dokter Ichramsyah (Tergugat I) dengan anggota tim dokter 
Hermansjur (Tergugat II), I Made Nazar (Tergugat III) dan Rumah 
Sakit Pondok Indah (Tergugat IV), saat itu mengatakan kepada pasien 
bahwa tumor yang menjangkiti tubuh almarhum tergolong jinak. 
Firman Wijaya (Putra almarhum) dalam gugatannya menyatakan 
bahwa paling tidak ada dua kesalahan fatal yang dilakukan tergugat. 
Pertama , adalah hasil diagnosa Ichramsyah yang menunjukkan bahwa 
tumor yang melekat di rahim almarhum tergolong jinak. Belakangan, 
diagnosa laboratorium di Singapura menyimpulkan kalau terdapat 
tumor ganas dalam tubuh almarhum. Kesalahan kedua adalah RSPI 
tidak melaksanakan perawatan terhadap pasien berdasarkan standar 
pelayanan medis dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan 
pasien,” sesal Firman. 

Dokter Ichramsyah dan pihak rumah sakit, melalui kuasa 
hukum masing-masing saling menyerang dan adu argument di hadapan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh 
Hakim Johanes Suhadi. Pada intinya, yang menjadi masalah kedua 
pihak adalah mengenai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap 
pasien. Perseteruan antara dokter dan rumah sakit tersebut semakin 
menarik karena posisi keduanya di persidangan adalah sama-sama 
sebagai tergugat. Said Damanik, kuasa hukum Ichramsyah kepada 
hukum online menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap diri pasien 
adalah sepenuhnya di bebankan kepada pihak rumah sakit. “Setiap 
tindakan terhadap pasien seperti pemeriksaan, pengawasan, rekam 
medik, administrasi hingga perawatan pasien menjadi tanggung jawab 
rumah sakit,” tegas Said. Sedang bagi dokter yang menangani pasien, 
lanjut said, tanggung jawabnya tidak sebesar tanggung jawab rumah 
sakit. Said beralasan bahwa ketika menangani pasien , dokter hanya 
menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh rumah sakit. 
Sementara itu, Mohammad Zakky Achtar, kuasa hukum RSPI 
berpendapat lain. Seperti terurai dalam berkas jawaban , Zaky 
menyatakan bahwa Ichramsyah yang seharusnya bertanggung jawab 
terhadap pasien. Hal tersebut sebagaimana dipertegas dengan Pasal 3 
Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menyebutkan bahwa seorang 
dokter haruslah independent dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak 
manapun dalam memberikan pendapat atau nasihat kepada pasiennya. 
(http://hukumonline.com/detail-berita). 

 

Apabila kita lihat, kasus di atas terjadi karena dalam rumah sakit 

tersebut tidak memiliki manajemen resiko yang baik dalam melaksanakan 

tatakelola klinik rumah sakit. Sehingga terkadang kaget ketika menghadapi 
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tuntutan dan gugatan yang besar dari pasien dimana pada akhirnya sang dokter 

dan pihak manajemen rumah sakit malah saling lempar tanggung jawab. 

Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa problematika yuridis 

yang kita temui, pertama, bagaimana ketika terjadi tuntutan hukum dari 

pasien, apakah menjadi tanggung jawab dokter atau pihak rumah sakit. Kedua, 

bagaimana hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit. Ketiga, apakah 

akibat hukum dari perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien juga 

mengikat bagi rumah sakit  Keempat, perlindungan hukum apakah yang 

diberikan pihak rumah sakit terhadap dokter dalam perjanjian terapeutik. 

Berbagai permasalahan tersebut membutuhkan kajian secara lebih 

dalam karena sampai saat ini di Indonesia belum ada peraturan perundang-

undangan yang secara tegas mengatur hubungan hukum antara dokter dengan 

rumah sakit. Kondisi tersebut di perparah dengan belum adanya peraturan 

yang secara tegas mengatur penyelenggaraan rumah sakit dalam memberikan 

pelayanan kesehatan. Keadaan tersebut dapat menyulitkan masyarakat apabila 

terjadi hal yang tidak di inginkan dalam pelayanan medis, kemana pasien akan 

menuntut ketika terjadi permasalahan, kepada dokter atau rumah sakit. Bagi 

dokter dan rumah sakit pun juga dapat memberikan kontribusi pengetahuan, 

kaitannya dengan pembagian tanggung jawab diantara keduanya sehingga 

pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam pelayanan 

medis terhadap masyarakat. 

Berpijak dari  runtutan benang merah dalam latar belakang diatas , 

peneliti sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam dan menuangkannya 

dalam bentuk penelitian hukum dengan judul : 

“ASPEK HUKUM HUBUNGAN  ANTARA DOKTER DENGAN 

RUMAH SAKIT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DI RUMAH 

SAKIT DR. MOEWARDI SURAKARTA”. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah menjadi titik sentral dalam suatu penelitian, 

karena perumusan masalah yang tajam di sertai dengan isu hukum (legal 

issues, legal question ) akan memberikan arah dalam menjawab pertanyaan 

atau isu hukum yang di ketengahkan sehingga dapat memudahkan peneliti 

dalam pengumpulan data, menyusun dan menganalisisnya secara mendalam 

sesuai dengan sasaran yang dikehendaki. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1) Peraturan apa yang mendasari adanya hubungan hukum antara 

dokter dan rumah sakit  dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit 

Dr. Moewardi Surakarta ? 

2) Bagaimanakah hubungan hukum antara dokter dengan rumah sakit 

dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Dr. Moewardi 

Surakarta? 

3) Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh Rumah 

Sakit Dr. Moewardi Surakarta terhadap dokter dalam perjanjian 

terapeutik ? 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan penelitian pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan 

masalah , mengkaji suatu teori, mengembangkan suatu teori, penelitian 

evaluasi dan lain-lain yang intinya adalah bahwa hasil penelitian itu dapat 

memberikan manfaat bagi pengguna atau masyarakat sekitar. Berpijak dari hal 

tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi 

dua tujuan, yaitu : 

1) Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui peraturan apa yang mendasari adanya hubungan 

hukum antara dokter dengan rumah sakit dalam perjanjian 

terapeutik. 
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b. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara dokter 

dengan rumah sakit dalam perjanjian terapeutik. 

c. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum yang 

diberikan rumah sakit terhadap dokter dalam melaksanakan 

perjanjian terapeutik terhadap pasien ? 

2) Tujuan subyektif 

a. Untuk memperoleh hasil penelitian sebagai persyaratan dalam 

mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 

b. Untuk menambah pengetahuan peneliti sebagai bekal setelah 

menempuh jenjang Strata – I khususnya mengenai aspek hukum 

hubungan antara dokter dengan rumah sakit. 

D. Manfaat Penelitian 

Menghasilkan suatu penelitian , namun sama pentingnya bila 

pemahamannya dapat dimanfaatkan bukan saja untuk pengembangan ilmu 

tetapi juga untuk perbaikkan kondisi masyarakat. Ibaratnya dapat dikatakan 

bahwa penelitian itu sebagai pedang bermata dua yaitu untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat dan membantu memperbaiki kondisi masyarakat. 

Secara ringkas manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu : 

1) Manfaat teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 

pada umumnya, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum 

kesehatan. 

b. Menambah literature dan bahan informasi ilmiah mengingat bahwa 

fungsi dan peran dokter dan rumah sakit yang urgent  dalam pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

2) Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 

serta tambahan pengetahuan bagi peneliti, tenaga kesehatan dokter dan 
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rumah sakit, praktisi hukum dan semua pihak pengguna hasil 

penelitian ini, 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

kepada masyarakat mengenai pembagian tanggung jawab antara dokter 

dan rumah sakit sekaligus untuk menjawab berbagai permasalahan 

yang di tuangkan dalam rumusan masalah. 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan 

dengan penelitian yang dilakukan , yang memiliki langkah-langkah yang 

sistematis yang menyangkut masalah kerjanya yaitu cara kerja untuk dapat 

memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi 

prosedur penelitian dan teknik penelitian (M.Iqbal Hasan, 2002: 20). 

Dengan kata lain pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur 

dan sistematik secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah 

yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran 

maupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa. Dengan demikian 

metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan 

penelitian agar data yang diperoleh banar-benar akurat dan teruji 

keilmiahannya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai 

berikut :     

1) Jenis Penelitian 

Berdasarkan judul dan perumusan masalah, maka peneliti 

menggunakan penelitian yang masuk dalam kategori penelitian hukum 

normative atau penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum jenis 

ini, acapkali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam  

peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum di konsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia 

yang di anggap pantas (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003 :118). 
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2) Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soejono Soekamto, 1986:10). 

Dari pengertian tersebut, dalam penelitian ini peneliti berusaha 

menggambarkan dan menjelaskan keadaan dari suatu obyek penelitian 

secara lengkap. Penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan mengenai 

bagaimana hubungan hukum antara dokter dan pihak rumah sakit dalam 

perjanjian terapeutik. 

3) Lokasi Penelitian 

Untuk menyusun penelitian ini, peneliti mengambil lokasi 

penelitian di perpustakaan Rumah Sakit Dr. Moewardi, perpustakaan 

Fakultas Hukum UNS dan perpustakaan pusat UNS.  

4) Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif yang berkisar pada peraturan hukum yang 

berlaku. Dalam penggunaan metode pendekatan ini, akan dilakukan 

pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan dibawah 

Undang-Undang yang memuat mengenai hubungan hukum antara dokter 

dengan rumah sakit. 

5) Jenis Data 

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu data atau informasi hasil menelaah dokumen penelitian 

serupa yang pernah di lakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti 

buku – buku , literature, maupun data-data yang berhasil di dapatkan di 

Bagian Hukum Rumah Sakit Dr. Moewardi. Untuk lebih menunjang 

validitas data peneliti juga menggunakan data penunjang primer berupa 

interview dengan pihak rumah sakit dibagian Hukum dan Masyarakat.  
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Dalam data sekuder peneliti menggunakan bahan hukum primer , 

yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen Keempat, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2004 tentang Praktik Kedokteran, Kode Etik Rumah Sakit, dan peraturan 

lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji. Bahan 

hukum sekunder peneliti menggunakan berbagai literatur buku yang 

memuat mengenai hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam 

perjanjian terapeutik. Bahan hukum tersier peneliti menggunakan data-

data yang di dapat melalui media internet dan eksiklopedia hukum sebagai 

bahan penunjang penelitian.  

6) Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat dimana data diperoleh. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data 

yang secara langsung mendukung sumber data primer yang diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan, literature, dokumen-dokumen yang ada 

relevansinya dengan permasalahan yang dikaji. Untuk lebih mempertajam 

pembahasan, peneliti juga menggunakan sumber data primer berupa 

interview dengan Kepala Bagian Hukum Rumah Sakit Dr Moewardi yaitu 

Ibu Mulyati, S.H.    

7) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh data yang 

akurat dalam permasalahan. Teknik pengumpulan data yang di pergunakan 

peneliti adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan 

jalan mengkaji dan mempelajari buku, peraturan termasuk dokumen yang 

di dapat di rumah sakit yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.  

8) Teknik Analisis Data 

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah menggunakan model analisa interaktif (interactif model of 
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analisis). Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, 

berulang-ulang dan terus menerus. Model analisis ini meliputi tiga tahap 

yaitu : tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap verifikasi atau 

penarikan kesimpulan sebagaimana divisualisasikan dalam bagan sebagai 

berikut (Miles, Mathew B dan A M huberman, 1992 : 20).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I : Bagan Analisis Data 

Sumber : Miles, Mathew B dan A M Huberman, 1992 : 20 

 

Tahapan dari kegiatan analisis data interaktif adalah sebagai berikut : 

1) Reduksi Data  

Tahap reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi   

2) Penyajian Data 

Alur penting yang kedua adalah penyajian data. Istilah “penyajian” 

yang dimaksud disini adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

 

 

Pengumpulan 
data 

Penarikan 
kesimpulan 

Reduksi data Penyajian data 
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3) Menarik Kesimpulan 

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Makna-

makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, 

dan kecocokannya yang merupakan sebuah validitas. Menurut Mathew 

dkk tahap kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah 

ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan dalam penelitian ini 

meliputi : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang 

meliputi dua hal yaitu Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran. 

Kerangka teori akan diuraikan tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan pokok masalah dalam penelitian ini yang meliputi tinjauan 

mengenai perjanjian pada umumnya, perjanjian terapeutik, hukum 

praktik kedokteran yang meliputi tanggung jawab hukum dokter 

dan rumah sakit dan tinjauan mengenai hubungan hukum antara 

dokter dengan rumah sakit dalam melaksanakan perjanjian 

terapeutik. Sedangkan kerangka pemikiran disampaikan dalam 

bentuk bagan dan uraian singkat. 
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan memaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah 

diperoleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang dilakukan 

terhadap hasil penelitian tentang peraturan-peraturan yang 

mendasari adanya hubungan hukum antara dokter dengan rumah 

sakit dalam perjanjian terapeutik, hubungan hukum antara dokter 

dan rumah sakit dalam perjanjian terapeutik serta perlindungan 

hukum yang diberikan oleh rumah sakit terhadap dokter dalam 

perjanjian terapeutik. 

 

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis akan menuliskan simpulan dari hasil 

penelitian ini dan memberikan saran yang berangkat dari hasil 

yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pada Umumnya 

a. Pengertian Perjanjian 

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa ”Suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pasal tersebut 

memang tidak menggunakan istilah perjanjian melainkan persetujuan 

tetapi persetujuan yang dimaksud adalah pengertian perjanjian pada 

umumnya.  

Menurut R Setiawan, definisi Pasal 1313 KUH Perdata 
tersebut perlu diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian, 
yaitu bahwa kata perbuatan harus di artikan sebagai perbuatan 
hukum (perbuatan hukum disini dimaksudkan sebagai perbuatan 
yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum) dan 
menambahkan istilah ”perkataan” atau saling mengikatkan 
dirinya”. Sehingga perumusannya menjadi ”persetujuan adalah 
suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” (R.Setiawan,1999:50). 

Sedangkan pengertian perjanjian menurut R.Subekti, perjanjian 

adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang 

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal (Subekti, 1996 :1). 

b. Syarat Sahnya Perjanjian 

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu 

perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu : 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri 
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Maksud kata ”sepakat mereka yang mengikatan dirinya” 

adalah bahwa dalam perjanjian mutlak diperlukan adanya 

kesepakatan sebagai sebuah landasan adanya perjanjian. 

Menurut Subekti dengan sepakat atau juga dinamakan 

perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan 

perjanjian itu harus bersepakat setuju atau setia sekata mengenai 

hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang 

dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak 

yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal 

balik. Terjadi hubungan timbal balik di antara mereka yang 

membuat perjanjian. Hubungan yang timbal balik itu juga 

menandakan bahwa kedua belah pihak saling menghendaki satu 

sama lain.  

2) Cakap untuk membuat suatu  perjanjian 

Pada hakekatnya seseorang yang cakap untuk membuat 

suatu perjanjian adalah orang yang cakap untuk berbuat hukum. 

Menurut Subekti orang yang berbuat suatu perjanjian harus cakap 

menurut hukum. Seseorang diperbolehkan membuat suatu 

perjanjian apabila ia memenuhi persyaratan di dalam undang-

undang. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil 

baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum 

(Subekti,1996:17). 

Dalam Pasal 1330 KUHPerdata  dinyatakan orang-orang 

yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu : 

1. Orang-orang yang belum dewasa ; 

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ; 

3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh 

undang-undang (sebagaimana perkembangan hukum 
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terkini, ayat ini sudah tidak berlaku lagi karena dengan 

berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan maka kaum perempuan saat ini cakap untuk 

melakukan perbuatan hukum sendiri). 

 

3) Mengenai suatu hal tertentu 

Yang dimaksudkan dengan suatu hal tertentu adalah segala 

sesuatu yang diperjanjikan itu harus jelas terperinci atau sekurang-

kurangnya dapat diperinci, sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 

KUHPerdata, yang berbunyi : 

”Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu 

barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah 

menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal 

saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. 

Obyek perjanjian berupa suatu prestasi yang harus dipenuhi 

dan apa yang diperjanjikan harus jelas, ditentukan jenisnya 

mengenai jumlah tidak disebut asal dapat dihitung. Perjanjian 

harus mengenai hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan harus 

jelas hak dan kewajibannya bagi para pihak apabila timbul 

perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.   

4) Suatu sebab yang halal 

Pengertian sebab yang halal dalam Pasal 1337 KUHPerdata 

yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila di larang oleh undang-

undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban 

umum. 

Pada hakekatnya undang-undang tidak memperdulikan apa 

yang menjadi sebab pada pihak dalam mengadakan perjanjian. 

Undang – undang hanya memperdulikan isi dari perjanjian tersebut 
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yaitu tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif, 

karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang 

mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat 

dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri 

atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukannya itu. 

Konsekuensi yuridis apabila syarat subyektif tidak 

terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat 

dibatalkan dan batalnya suatu perjanjian harus dimintakan 

pembatalan kepada pengadilan negeri yang berwenang, sedangkan 

konsekuensi yuridis apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka 

perjanjian tersebut batal demi hukum dan batalnya suatu perjanjian 

tidak perlu lagi dimintakan pembatalan karena tanpa adanya 

pembatalan perjanjian tersebut akan di anggap batal dengan 

sendirinya.  

c. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, beberapa asas dalam 

hukum perjanjian antara lain : 

1) Asas konsesualisme 

Bahwa perjanjian itu terjadi sejak tercapainya kata 

sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Asas 

konsesualisme ini berkaitan erat dengan asas kebebasan 

berkontrak. Asas ini diatur dalam dalam Pasal 1320 

KUHPerdata.   

2) Asas kebebasan berkontrak 

Berdasarkan kata ”semua persetujuan” pada Pasal 1338 

ayat (1) KUHPerdata, mempunyai arti bahwa para pihak dalam 
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perjanjian diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian 

yang diadakan, asal tidak bertentangan dengan : 

a) Undang-undang 

b) Ketertiban umum 

c) Kesusilaan, kesopanan, dan kepatutan (Pasal 1339 

KUHPerdata) 

d) Tidak diperoleh dengan paksaan dan penipuan (Pasal 

1321 KUHPerdata). 

3) Asas Persamaan hukum 

Menempatkan para pihak dalam persamaan derajat di 

hadapan hukum tanpa membedakan warna kulit, bangsa, 

kekayaan, ataupun kekuasaan. 

4) Asas Kekuatan mengikat 

Terikatnya para pihak pada perjanjian tidak semata-mata 

terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap 

beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, 

kepatutan dan moral. 

5) Asas Keseimbangan 

Memberikan keseimbangan pada debitur maupun 

kreditur, dimana kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut 

prestasi dari debitar namun ia juga memikul beban untuk 

melaksanakan perjanjian dengan ikhtikad baik (Mariam Darus 

Badrulzaman, 1996: 108-115).  

 

d. Akibat hukum Perjanjian 

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, dinyatakan bahwa 

perjanjian yang sah mempunyai akibat hukum sebagai berikut : 

1) Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya 

Pihak-pihak yang mentaati perjanjian itu sama dengan 

mentaati undang-undang. Jika ada yang melanggar, maka di 
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anggap sama dengan melanggar undang-undang dan 

mempunyai akibat hukum yang berupa sanksi yang telah di 

tetapkan oleh undang-undang    

2) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak 

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak 

dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali, dapat di 

tarik kembali apabila ada persetujuan dari pihak lain atau ada 

alasan yang cukup kuat menurut undang-undang.    

3) Pelaksanaan dengan ikhtikad baik 

Pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan 

norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam pelaksanaan perjanjian 

dengan ikhtikad baik, perlu diperhatikan juga mengenai 

kebiasaan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, 

yang menyatakan bahwa ”Perjanjian-perjanjian tidak hanya 

mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan 

didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 

perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kesusilaan atau undang-

undang”. 

Dengan demikian setiap perjanjian diperlengkapi dengan 

aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, adat 

kebiasaan, serta dalam kepatutan. Kebiasaan juga ditunjuk 

sebagai sumber hukum selain undang-undang sehingga 

kebiasaan juga ikut menentukan hak dan kewajiban para pihak 

dalam perjanjian. Namun demikian, kebiasaan tidak boleh 

menyampingkan atau menyingkirkan undang-undang dan 

apabila ia bertentangan dengan undang-undang maka undang-

undang yang dipakai. Ini berarti bahwa undang-undang tetap 

berlaku meskipun sudah ada kebiasaan yang mengatur (Abdul 

Kadir Muhammad, 1982 :96-102). 
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e. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya 

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang 

berarti prestasi buruk. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan 

apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, ia 

alpa, lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia 

melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. 

 

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu: 

1) Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya. 

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana di 

janjikan. 

3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat dipenuhi. 

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan 

(Any Isfandyarie, 2006 : 7). 

 

Terhadap kelalaian si berutang si debitur (pihak yang wajib 

melakukan sesuatu) diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. 

Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam, 

yaitu :  

1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan ganti 

rugi. 

2) Pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian. 

3) Peralihan risiko 

4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan 

hakim (R.Subekti, 1996 :45). 

 

f. Jenis-jenis perjanjian 

Jenis – jenis perjanjian yang akan diuraikan disini adalah jenis 

– jenis perjanjian yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdata.  

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Pembedaan yang 

dilakukan tersebut di antaranya adalah : 

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



 xxxv

1) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban 

Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1314 KUHPerdata. 

Rumusan tentang perjanjian cuma-cuma menurut Pasal 1314 ayat 2 

KUHPerdata adalah “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang 

satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain, tanpa 

melihat manfaat bagi dirinya sendiri”. Bentuk-bentuk dari 

perjanjian cuma-cuma misalnya adalah hibah, perjanjian pinjam 

pakai, perjanjian penitipan barang cuma-cuma dan sebagainya.  

 

2) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik dan perjanjian 

timbal balik tidak sempurna 

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan 

kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lain 

hanya ada hak-hak saja. Perjanjian sepihak timbul karena adanya 

suatu kesepakatan, sehingga tidak mengacaukan dengan pengertian 

tindakan hukum sepihak. Pada tindakan hukum sepihak, untuk 

menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki, maka yang 

bertindak cukup salah satu pihak saja. Dalam perjanjian sepihak 

adanya kata sepakat tersebut yang menentukan. Bentuknya 

misalnya, perjanjian hibah, pinjam pakai cuma-cuma dan 

sebagainya (Wirjono Prodjodikoro, 2000 : 91). 

Dalam perjanjian timbal balik timbul hak dan kewajiban pada 

kedua pihak. Hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan 

satu dengan lainnya. Artinya, apabila pada satu pihak timbul 

kewajiban maka pihak lain timbul hak, demikian pula sebaliknya. 

Sehingga dapat dikatakan terdapat perikatan-perikatan yang 

muncul lebih dari satu dalam perjanjian timbal balik tersebut. 

Maka perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan 

perikatan bagi masing-masing pihak satu terhadap lainnya. Bentuk 

perjanjian timbal balik misalnya perjanjian jual beli dan sewa 
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menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata dan 

Pasal 1548 KUHPerdata. 

Disamping itu, dikenal pula adanya perjanjian timbal balik 

tidak sempurna. Perjanjian tersebut pada dasarnya adalah 

perjanjian sepihak, karena timbulnya kewajiban pada pihak lain 

sebetulnya dapat dikatakan seimbang, misalnya dalam perjanjian 

pemberian kuasa tanpa upah (J.Satrio,1995 :31-33). 

3) Perjanjian konsesuil, perjanjian riil dan perjanjian formal. 

Perjanjian konsesuil adalah perjanjian, dimana adanya kata 

sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya 

perjanjian yang bersangkutan (J. Satrio, 1995:48). 

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi apabila 

barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Dalam hal 

ini tidak hanya diperlukan adanya kesepakatan tetapi barangnya 

harus diserahkan. Perjanjian riil adalah bagian dari persetujuan 

formil dan baru dianggap perjanjian riil pada saat penyerahan 

benda yang menjadi obyeknya (Suryodiningrat, 1982 :84). 

Semua perjanjian memuat adanya kata sepakat, tetapi 

menurut Subekti terhadap asas konsesualisme itu, ada juga 

pengecualiannya yaitu disana sini oleh undang-undang ditetapkan 

formaliltas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian 

atas ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak menuruti 

bentuk cara yang dimaksud. Perjanjian yang dinamakan formalitas 

tertentu dinamakan perjanjian formal (R.Subekti, 1996 :15-16). 

4) Perjanjian bernama dan Perjanjian tidak bernama 

Perjanjian bernama merupakan perjanjian, dimana undang-

undang telah mengatur dengan ketentuan khusus, sedangkan 

perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang dikenal dalam 
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kehidupan sehari-hari yang mempunyai nama-nama tertentu, tetapi 

tidak diatur dalam undang-undang. 

Dalam Pasal 1329 KUHPerdata, diatur mengenai kedua 

perjanjian tersebut yaitu semua perjanjian baik yang mempunyai 

suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama 

tertentu, tunduk pada peraturan – peraturan umum yang termuat di 

dalam Bab ini dan bab yang lalu (R. Subekti, 1996 :25). 

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Terapeutik 

a. Pengertian Perjanjian Terapeutik 

Istilah perjanjian terapeutik digunakan pada peristiwa 

terjadinya hubungan profesional antara dokter dengan pasien, yakni 

berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kesembuhan pasien. 

Namun, ternyata soal perjanjian terapeutik ini masih rancu 

pengertiannya karena berbagai kalangan mempunyai persepsi yang 

berbeda, baik kalangan dokter, pasien, maupun pihak terkait lainnya. 

Sebagai contoh, mengenai kasus penggerebekan seorang dokter di 

tempat praktik karena melakukan tindak pidana aborsi/pengguguran 

kandungan. Masih banyaknya dokter yang beranggapan bahwa 

tindakan tersebut tidak dapat di campuri pihak manapun, karena 

perjanjian terapeutik hanya meyangkut hubungan antara dokter dan 

pasien (http:www.hukumonline.com).  

Pengertian perjanjian terapeutik ini masih belum disadari atau 

dipahami secara baik oleh dokter, pasien, maupun pihak-pihak lain 

yang terkait. Tidak jarang beberapa kalangan dokter berasumsi bahwa 

kontrak terapeutik tidak dapat diganggu gugat atau dengan kata lain 

kebal hukum. Di sisi lain, pihak pasien sering tidak menyadari arti 

kontrak terapeutik, khususnya rnengenai isi atau objek perjanjian 

tersebut. Seringkali terdengar pasien menuntut dokter karena 

penyakitnya tak berhasil disembuhkan, padahal dalam kontrak 
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terapeutik objek perjanjian adalah usaha yang sebaik-baiknya dari sang 

dokter dan sama sekali bukanlah sembuh atau tidaknya pasien (Fred 

Ameln, 1991 :76).  

Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan 

dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/Men.Kes/X/1983 

tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi para dokter 

di Indonesia, mencantumkan tentang pengertian perjanjian terapeutik 

sebagai berikut “Yang dimaksud dengan perjanjian terapeutik adalah 

hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana 

saling percaya (konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala 

emosi, harapan, dan kekhawatiran mahkluk insan. 

Hal senada juga di ungkapkan oleh Any Isfandyarie yang 

mengatakan bahwa, perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara 

dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter 

untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada 

pasien berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh dokter 

tersebut (Any Isfandyarie, 2006:57).  

Berdasarkan kedua pengertian di atas maka kita dapat 

mengambil beberapa kesimpulan mengenai konsep perjanjian 

terapeutik. Pertama, perjanjian terapeutik merupakan suatu bentuk 

perjanjian atau perikatan antara dokter dengan pasiennya, sehingga 

berlaku semua ketentuan hukum perdata. Perjanjian terapeutik sama 

sekali tidak berarti bahwa dokter maupun pasien boleh bersepakat 

melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang ataupun melanggar 

hukum, misalnya aborsi. Kedua, dokter maupun pasien seyogianya 

benar-benar mengerti tentang objek/isi dari perjanjian tersebut, yakni 

usaha yang maksimal (inspanninsverbintenis). Pada gilirannya, 

pemahaman secara benar atas kontrak terapeutik oleh dokter maupun 
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pasien akan berdampak positif dengan terwujudnya iklim hubungan 

dokter-pasien yang harmonis (Any Isfandyarie, 2006 : 69).  

b. Syarat sahnya perjanjian terapeutik dan pengaturannya 

Oleh karena perjanjian terapeutik merupakan perjanjian , maka 

menurut Veronica Komalawati terhadap perjanjian terapeutik juga 

berlaku hukum perikatan yang timbul dalam Buku III KUHPerdata, 

sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1319 KUHPerdata yang 

berbunyi “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama 

khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, 

tunduk pada peraturan hukum umum yang termuat dalam bab ini dan 

bab yang lalu“ (Veronica Komalawati, 2002 :139). Hal yang sama juga 

di ungkapkan oleh Bader Johan Nasution, untuk sahnya perjanjian 

terapeutik sebagaimana perjanjian pada umumnya, maka harus 

dipenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

sebagai berikut : 

(1) Adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan 

dirinya 

(2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

(3) Mengenai suatu hal tertentu 

(4) Untuk suatu sebab yang halal / diperbolehkan (Bader Johan 

Nasution, 2005:12) 

Dengan demikian, untuk sahnya perjanjian tersebut harus 

dipenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

dan akibat yang ditimbulkannya di atur dalam Pasal 1338 KUHPerdata 

yang mengandung asas pokok hukum perjanjian. 

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif yang harus dipenuhi 

yaitu para pihak harus sepakat dan kesepakatan itu dilakukan oleh 

pihak-pihak yang cakap untuk membuat suatu perikatan. Untuk 

keabsahan kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya , maka 
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kesepakatan itu harus memenuhi kriteria Pasal 1321 KUHPerdata yang 

berbunyi :  “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan 

karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan “. 

Dari Pasal 1321 KUHPerdata tersebut dapat diartikan bahwa 

secara yuridis, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah tidak adanya 

kekhilafan atau paksaan dan penipuan dari salah satu pihak  yang 

mengikatkan dirinya. Sepakat ini merupakan persetujuan yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak dimana masing-masing pihak 

mempunyai persesuaian kehendak yang dalam perjanjian terapeutik 

dapat diartikan sebagai pihak pasien setuju untuk diobati  dan dokter 

pun setuju untuk mengobati pasiennya. Agar kesepakatan ini sah 

menurut hukum, maka di dalam kesepakatan ini para pihak harus sadar 

terhadap kesepakatan yang dibuat. Untuk itulah diperlukan adanya 

informed consent  atau yang juga dikenal dengan istilah persetujuan 

tindakan medis. 

Untuk syarat adanya kecakapan untuk membuat perjanjian di 

atur dalam Pasal 1329 KUHPerdata dan Pasal 1330 KUHPerdata 

sebagai berikut : 

Pasal 1329 

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan , 

jika ia oleh undang-undang tidak di nyatakan tidak cakap 

 
Pasal 1330  
Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 
(1) Orang-orang yang belum dewasa 
(2) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan 
(3) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh 

undang-undang (sebagaimana perkembangan hukum 
terkini, ayat ini sudah tidak berlaku lagi karena dengan 
berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan maka kaum perempuan saat ini cakap untuk 
melakukan perbuatan hukum sendiri). 
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Dalam perjanjian terapeutik , pihak penerima pelayanan medik 

dapat meliputi berbagai macam golongan umur dan berbagai jenis 

pasien yang terdiri dari yang cakap bertindak maupun yang tidak cakap 

bertindak. Hal ini harus disadari oleh dokter sebagai salah satu pihak 

yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian terapeutik, agar tidak 

menimbulkan masalah dikemudian harii. 

Pihak penerima pelayanan medik yang tidak cakap untuk 

bertindak (tidak boleh membuat kesepakatan atau kesepakatan yang 

dibuat bisa di anggap tidak sah ) antara lain : 

a) Orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak (misalnya orang 

gila, pemabuk atau orang tidak sadar), maka diperlukan 

persetujuan dari pengampunya dengan kata lain yang boleh 

membuat perikatan dengan dokter adalah pengampunya. 

b) Anak dibawah umur maka diperlukan persetujuan dari walinya 

atau orang tuanya (Any Isfandyarie, 2006 : 61). 

Yang dimaksud dengan dewasa menurut Pasal 8 ayat (2)  

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 

tentang Persetujuan Tindakan Medik adalah telah berumur 21 tahun 

atau telah menikah. Oleh karena itu untuk seseorang yang berusia di 

bawah 21 tahun dan belum menikah, maka perjanjian terapeutik  harus 

ditandatangani oleh orang tua atau walinya yang merupakan pihak 

yang berhak memberikan persetujuan. 

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, obyek yang diperjanjikan 

terdiri dari mengenai “suatu hal tertentu “ dan “suatu sebab yang halal 

atau diperbolehkan untuk diperjanjikan”. 

Dalam perjanjian terapeutik, mengenai hal tertentu yang 

diperjanjikan adalah upaya penyembuhan terhadap penyakit yang tidak 
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di larang oleh undang-undang. Dalam hukum perikatan di kenal 

adanya dua macam perjanjian yaitu : 

1) Ispanningverbintenis  yaitu perjanjian upaya artinya kedua 

belah pihak berjanji atau sepakat untuk berdaya upaya secara 

maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan. 

2) Resultaatverbintenis, yaitu suatu perjanjian yang akan 

memberikan resultaat atau hasil yang nyata sesuai   dengan apa 

yang diperjanjikan (Fred Ameln, 1991 : 76) 

Perjanjian terapeutik termasuk dalam ispaningverbintenis, 

karena dokter tidak mungkin menjanjikan kesembuhan kepada pasien, 

yang dilakukan dokter adalah melakukan pelayanan kesehatan sebagai 

upaya untuk menyembuhkan pasien. Dalam melakukan upaya ini, 

dokter harus melakukan dengan penuh kesungguhan dengan 

mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya dengan 

berpedoman kepada standar profesi (H Salim, 2006 : 45). 

Sementara itu, pasien sebagai pihak lainnya yang menerima 

pelayanan medis harus juga berdaya upaya maksimal untuk 

mewujudkan kesembuhan dirinya sebagai hal yang diperjanjikan. 

Tanpa bantuan pasien , maka upaya dokter tidak akan mencapai hasil 

yang diharapkan. Pasien yang tidak kooperatif merupakan bentuk 

perbuatan yang tidak bisa di pertanggungjawabkan oleh dokter. 

Berikut kutipan contoh perilaku pasien yang tidak kooperatif : 

1) Pasien tidak menjelaskan tentang penyakitnya secara jelas 
(masih ada yang disembunyikan oleh pasien), misalnya : pasien 
seorang gadis, datang kepada dokter dengan keluhan terdapat 
benjolan di perut. Pada waktu dilakukan anamnesa, pasien 
mengaku kalau dia mengalami menstrulasi secara teratur. Dia 
tidak mengaku kalau pernah melakukan hubungan seksual. 
Disini ada kemungkinan dokter dapat keliru melakukan 
diagnose dan terapi, kehamilan dapat disangka dengan tumor 
rahim. Maka diperlukan pemeriksaan USG untuk membedakan 
hal tersebut. Pemeriksaan USG yang dilakukan oleh dokter 
dalam hal ini, bukan sesuatu hal yang berlebihan yang 
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melanggar etik atau dianggap sebagai suatu hal yang tidak 
sesuai   dengan kebutuhan medis pasien. Hal ini memang perlu 
dilakukan karena pasien tidak berterus terang mengenai 
keadaan sakitnya. 

2) Pasien seorang gadis mengeluh nyeri perut sebelah kanan 
bawah, memeriksakan diri kepada dokter ahli bedah. Setelah 
diperiksa, dokter ahli bedah memutuskan untuk melakukan 
tindakan pembedahan , karena dokter ahli bedah menduga 
adanya Apenddix Perforasi (usus buntu yang berlubang). 
Setelah dibuka ternyata ditemukan adanya kehamilan diluar 
kandungan, sehingga tindakan pembedahan berjalan lebih lama 
karena harus di konsultasikan dulu kepada dokter ahli 
kandungan. Dalam hal demikian pasien juga turut bersalah 
sehingga perpanjangan waktu operasi juga tidak dapat 
dipersalahkan kepada dokter yang merawat saja. 

3) Pasien yang tidak meminum obat karena resepnya tidak di beli 
(Anny Isfandyarie, 2006 :63). 
 

Contoh-contoh diatas merupakan kesalahan pasien yang bila 

dikemudian hari terjadi faktor penghambat kesembuhan pasien atau 

bahkan pasien tidak sembuh tidak dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai kesalahan dokter semata. Hal-hal inilah yang harus 

dipertimbangkan oleh dokter agar bisa dijadikan alasan pembenar , 

tatkala dokter harus menghadapi tuntutan pasien. 

Dalam obyek perjanjian sebelumnya, perjanjian akan 

dinyatakan sah kalau yang diperjanjikan adalah sebab yang halal atau 

diperbolehkan yaitu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang 

atau sebab yang tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban 

umum. Sedangkan yang dimaksud dengan sebab ini dapat 

dianalogikan dengan tujuan dilakukannya perjanjian. 

Dalam perjanjian terapeutik, tujuan kesembuhan pasien 

merupakan sebab yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk 

diperjanjikan. Tindakan  pengguguran kandungan tanpa indikasi medis 

dan euthanasia adalah salah satu contoh sebab yang tidak 

diperbolehkan (dilarang) oleh undang-undang untuk diperjanjikan, 
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sehingga hal ini diperjanjikan maka perjanjian terapeutik yang dibuat 

tidak sah karena tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata. 

c. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian terapeutik 

Jika perjanjian terapeutik telah memenuhi syarat sahnya 

perjanjian , maka semua kewajiban timbul mengikat bagi para pihak , 

baik pihak dokter maupun pihak pasien. 

Akibat hukum dari dilakukannya perjanjian di tuangkan dalam 

Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata sebagai berikut : 

Pasal 1338  
(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
(2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak  atau karena alasan-alasan yang 
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. 

(3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik. 
 
Pasal 1339 

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang 

dengan tegas dinyatakan didalamnya , tetapi juga untuk segala 

sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh 

kepatutan, kebiasaan atau undang-undang 

 

Dari kedua pasal diatas , dalam kaitannya dengan perjanjian 

terapeutik dapat diambil pengertian sebagai berikut : 

1) Perjanjian terapeutik berlaku sebagai undang-undang bagi pihak 

pasien maupun pihak dokter, dimana undang-undang mewajibkan 

para pihak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai 

dengan hal yang di perjanjikan. 

2) Perjanjian terapeutik tidak dapat ditarik kembali tanpa kesepakatan 

pihak lain, misalnya : karena dokter tidak berhasil menyembuhkan 

pasien atau kondisi pasien memburuk setelah ditanganinya, dokter 

tidak boleh lepas tanggung jawab dengan mengalihkan pasien 
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kepada dokter lain tanpa indikasi medis yang jelas. Untuk 

mengalihkan pasien kepada dokter lain, dokter yang bersangkutan 

harus minta persetujuan pasien atau keluarganya. 

3) Kedua belah pihak, baik dokter dan pasien harus sama-sama 

berikhtikad baik dalam melaksanakan perjanjian terapeutik. 

Wawancara dalam pengobatan harus dilakukan berdasarkan 

ikhtikad baik dan kecermatan yang patut oleh dokter dan pasien 

harus membantu menjawab dengan ikhtikad baik pula agar hasil 

yang dicapai sesuai dengan tujuan di buatnya perjanjian terapeutik. 

4) Perjanjian hendaknya dilaksanakan sesuai dengan tujuan di 

buatnya perjanjian yaitu kesembuhan pasien, dengan mengacu 

kepada kebiasaan yang berlaku,dalam bidang pelayanan medis 

maupun dari pihak kepatutan pasien. Dokter harus menjaga mutu 

pelayanan dengan berpedoman kepada standar medik yang telah 

disepakati bersama dengan rumah sakit maupun dengan organisasi 

profesi. Sebagai contoh misalnya : untuk pasien kelas 3 dokter bisa 

memilihkan obat dengan harga yang terjangkau yang mempunyai 

efek terapeutik yang cukup baik sedang untuk kelas VIP pemilihan 

obat mungkin bisa hanya dengan mengacu kepada potensi obat 

saja. 

Berdasarkan perjanjian terapeutik  itulah lahir hak dan 

kewajiban antara pasien dan dokter secara timbal balik. Dokter di satu 

pihak dan pasien di pihak lain dalam satu hubungan perjanjian 

terapeutik ialah berkedudukan sama sebagai subyek hukum dan dalam 

menanggung hak dan kewajiban (Any Isfandyarie, 2006 : 69). 

3. Tinjauan Umum tentang Hukum Praktik Kedokteran 

a. Definisi dokter  

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat 

signifikan karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan 
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kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Berkurangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap dokter, maraknya tuntutan hukum 

yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali di identikkan dengan 

kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter. Sebaliknya 

apabila tindakan medis yang dilakukan dapat berhasil, di anggap 

berlebihan padahal dokter dengan perangkat ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dimilikinya hanya berupaya untuk menyembuhkan dan 

kegagalan penerapan ilmu kedokteran tidak selalu identik dengan 

kegagalan dalam tindakan. 

Pengertian dokter termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran , yang 

berbunyi : 

 “Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter 
gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau 
kedokteran gigi baik didalam maupun di luar negeri yang diakui 
oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan”.  

Dengan demikian landasan utama bagi dokter untuk dapat 

melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kompetensi yang dimiliki melalui 

pendidikan dan pelatihan. Dokter dengan perangkat keilmuan yang 

dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya itu 

terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu 

diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia 

dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. 

b. Pertanggungjawaban dokter dalam hukum dan pengaturannya 

Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti 

“keterikatan”. Setiap manusia , mulai dari saat ia dilahirkan sampai ia 

meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban yang disebut dengan 

subyek hukum. Demikian juga dokter, dalam melakukan suatu 
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tindakan harus bertanggung jawab sebagai subyek hukum pengemban 

hak dan kewajiban. 

Kewajiban dokter dapat dibedakan kedalam tiga kelompok, 

yaitu : 

1) Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan 
kesehatan (Health Care). 

2) Kewajiban yang berhubungan dengan hak pasien, meliputi : 
a) Hak atas informasi 
b) Hak memberikan persetujuan 
c) Hak memilih dokter 
d) Hak memilih sarana kesehatan atau rumah sakit 
e) Hak atas rahasia kedokteran 
f) Hak menolak pengobatan/perawatan 
g) Hak menolak suatu tindakan medis tertentu 
h) Hak untuk menghentikan pengobatan 
i) Hak atas “second opinion” (pendapat kedua) 
j) Hak melihat rekam medis 

3) Kewajiban yang berhubungan dengan standar profesi kedokteran 
dan kewajiban yang timbul dari standar profesi kedokteran (Fred 
Ameln, 1985 :56-57). 

Fred Ameln menambahkan sedangkan hak seorang dokter 

mencakup : 

1) Hak untuk bekerja menurut standar medik 
2) Hak menolak pelaksanaan tindakan medik, karena secara 

professional tidak dapat dipertanggungjawabkannya 
3) Hak melakukan tindakan medik yang menurut suara hatinya 

tidak baik. 
4) Hak mengakhiri hubungan dengan pasien. 
5) Hak atas privasi dokter 
6) Hak atas informasi pertama dalam menghadapi pasien yang tidak 

puas terhadap dokter 
7) Hak atas balas jasa 
8) Hak atas pemberian penjelasan yang lengkap oleh pasien tentang 

penyakinya. 
9) Hak membela diri 
10) Hak memilih pasien 
11) Hak menolak memberi keterangan tentang pasien di pengadilan. 
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Selain itu hak dan kewajiban dokter juga di atur dalam Pasal 50 

dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran.  

Pasal 50 : Dokter dan Dokter gigi dalam melaksanakan praktik 
kedokteran mempunyai hak : 

(a) memperoleh perlindungan hukum sepanjang 
melaksanakan tugas sesuai   dengan standar profesi dan 
standar prosedur operasional ; 

(b)  memberikan pelayanan medis menurut standar profesi 
dan standar prosedur operasional ; 

(c) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien 
atau keluarganya ; 

(d) Menerima imbalan jasa. 

 

Pasal 51  

Dokter dan Dokter gigi dalam melaksanakan praktik 
kedokteran mempunyai kewajiban : 

(a) memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar 
profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan 
medis pasien; 

(b) merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang 
mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, 
apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau 
pengobatan ; 

(c) merahasiakan segala sesuatu yang di ketahuinya tentang 
pasien , bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; 

(d) melakukan pertolongan darurat atas dasar 
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain 
yang bertugas dan mampu melakukannya ; 

(e) menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti 
perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.    

Tanggung jawab hukum yang timbul berkaitan dengan 
pelaksanaan profesi dokter, menurut Any Isfandyarie dapat dibedakan 
antara lain : 

1) Tanggung jawab terhadap ketentuan profesionalnya yang termuat 
dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI 
Nomor.434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran. 

2) Tanggung jawab terhadap ketentuan hukum yang tercantum dalam 
Undang-Undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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(KUHP) beserta hukum acaranya (KUHAP), Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) beserta hukum acaranya 
yang terdapat dalam Herziene Island Reglement (HIR), Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Any Isfandyarie, 2006 : 3). 

Dalam pertanggungjawaban hukum seorang dokter sebagai 

pengemban profesi , dokter harus selalu bertanggungjawab dalam 

menjalankan profesinya. Hal tersebut di karenakan tanggung jawab 

dokter dalam hukum sedemikian luasnya, maka dokter juga harus 

mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku 

dalam pelaksanaan profesinya. Termasuk didalamnya tentang 

pemahaman hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya. 

Kesadaran dokter terhadap kewajiban hukumnya baik terhadap diri 

sendiri maupun terhadap orang lain dalam menjalankan profesinya 

harus benar-benar dipahami oleh dokter sebagai pengemban hak dan 

kewajiban. Kewajiban hukum pada intinya menyangkut apa yang 

boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang tidak 

seharusnya dilakukan dalam menjalankan profesi dokter. 

Kewajiban hukum dokter mencakup kewajiban hukum yang 

timbul karena profesinya dan kewajiban yang timbul dari perjanjian 

terapeutik yang dilakukan dalam hubungan dokter dengan pasien. 

Kewajiban tersebut mengikat setiap dokter yang selanjutnya 

menimbulkan tanggung jawab hukum bagi diri dokter yang 

bersangkutan. Dalam menjalankan kewajiban hukumnya, diperlukan 

adanya ketaatan dan kesungguhan dari dokter tersebut dalam 

melaksanakan kewajiban sebagai pengemban profesi (Any Isfandyarie, 

2006 :4).  

Munir Fuady  membagi kewajiban hukum yang utama dari 

seorang dokter menjadi 4 hal yang terdiri dari : 

1) Kewajiban melakukan diagnosis penyakit 
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2) Kewajiban mengobati penyakit 

3) Kewajiban memberikan informasi yang cukup kepada pasien 

dalam bahasa yang dimengerti oleh pasien, baik diminta maupun 

tidak 

4) Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan pasien (tanpa paksaan 

atau penekanan) terhadap tindakan medik yang akan dilakukan 

oleh dokter setelah dokter memberikan informasi yang cukup dan 

dimengerti oleh pasien (Munir Fuady, 2005 : 48). 

Any Isfandyarie menambahkan keterikatan dokter terhadap 

ketentuan – ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya 

merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi dokter yang 

pada dasarnya meliputi 3 bentuk pertanggungjawaban, yaitu : 

a) Bidang hukum administrasi yang dimuat dalam Undang-Undang 

Nonor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

b) Bidang Hukum Pidana, terdiri dari : 

· Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.1 Tahun 1946), antara 

lain : Pasal 48-51, Pasal 224, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 322, 

Pasal 344-361, Pasal 531 KUHP. 

· Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1992 tentang Kesehatan. 

· Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2004 tentang Praktik Kedokteran. 

c) Bidang Hukum Perdata, terdiri dari : 

· Buku III Burgelijk Wetbook (BW) tentang hukum perikatan 

(Pasal 1239, Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367). 

· Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Pasal 19) (Any Isfandyarie, 2005 : 5). 
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Safitri Hariyani (2005 :45), membagi pertanggungjawaban 

dokter dalam bidang hukum perdata sebagai berikut : 

a) Melakukan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerdata) 

b) Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) 

c) Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (Pasal 

1366 KUHPerdata) 

d) Melakukan pekerjaan sebagai penanggung jawab (Pasal 1367 ayat 

(3) KUHPerdata) 

c. Pengertian Rumah Sakit 

Sesuai dengan apa yang digariskan dalam system kesehatan 

nasional, maka pembangunan kesehatan ditujukan pada tercapainya 

kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat 

mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah 

satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Untuk mencapai 

tujuan pembangunan kesehatan tersebut berbagai upaya harus 

diselenggarakan yang meliputi upaya preventif (pencegahan), promotif  

(peningkatan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitatif  (pemulihan). 

Kesemua upaya ini harus dilaksanakan secara terpadu serasi dan 

berkesinambungan. 

Saat ini penyelenggara berbagai upaya tersebut telah secara 

tegas di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan. Salah satu unsur penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut 

adalah Sarana Kesehatan. Rumah Sakit sebagai sarana kesehatan 

memegang peranan penting untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. Namun kadang-kadang usaha mulia rumah sakit ini dapat 

membawa malapetaka yang pada akhirnya akan berurusan dengan 

meja hijau. Salah satu aspek yang penting dalam kaitan ini adalah 

hubungan pasien dengan dokter dan rumah sakit dengan penekanan 

pada aspek etik dan hukum. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan Bab I Ketentuan Umum, diberi batasan mengenai sarana 

kesehatan yaitu “Sarana Kesehatan adalah tempat untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan”. Dalam Pasal 56 Undang-Undang 

tersebut dikatakan bahwa Sarana Kesehatan meliputi Balai 

Pengobatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Umum, 

Rumah Sakit Khusus dan seterusnya. Dengan demikian rumah sakit 

adalah tempat untuk menyelenggarakan salah satu upaya kesehatan 

yaitu upaya pelayanan kesehatan (health service).  

Mengenai bentuk hukum rumah sakit dimuat dalam Pasal 58 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan bahwa 

sarana kesehatan harus berbentuk badan hukum. Ini berarti bahwa 

rumah sakit tidak dapat diselenggarakan oleh orang perorangan 

(natuurlijk persoon), tetapi harus diselenggarakan oleh suatu badan 

hukum (recht persoon) yang dapat berupa badan hukum milik 

pemerintah, perkumpulan , yayasan atau perseroaan terbatas. Jelas 

disini bahwa rumah sakit tidak dapat diselenggarakan oleh sebuah 

firma atau perseroan komanditer karena keduanya bukanlah badan 

hukum. 

Pengertian rumah sakit juga di atur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit. 

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa 

”Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan 

kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk 

pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian”.  

Menurut Fred Ameln, rumah sakit merupakan suatu usaha yang 

pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi : 

1) Pelayanan medis dalam arti luas yang menyangkut kegiatan 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. 
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2) Pendidikan dan latihan tenaga medis / paramedis 

3) Penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran (Fred Ameln, 

1985 :35).  

Pada dasarnya rumah sakit digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu 

rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Rumah sakit umum 

pemerintah dibagi menjadi 4 (empat) tipe : 

1) Tipe A, tersedia fasilitas dan kemampuan pelayanan medis 

spesialistik dan sub spesialistik yang luas. 

2) Tipe B, pelayanan spesialistik luas dan sub spesialistik terbatas. 

3) Tipe C, pelayanan spesialistik minimal untuk 4 vak besar yaitu 

penyakit dalam, kesehatan anak, bedah dan obsteteriginekologi. 

4) Tipe D, minimal pelayanan medik dasar oleh dokter umum. 

Sedangkan untuk rumah sakit swasta dibagi menjadi 3 (tiga) 

tipe : 

1) Rumah Sakit Umum Swasta Pratama, pelayanan medik umum 

2) Rumah Sakit Umum Swastas Madya, pelayanan spesialistik 

3) Rumah Sakit Umum Swasta Utama, pelayanan spesialistik dan 

sub spesialistik. 

Mengenai standarisasi ketenagaan rumah sakit diatur oleh 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 262/Men.Kes/Per/VII/1979 

tentang Ketenagaan Rumah Sakit. Ketenagaan rumah sakit dibedakan 

atas empat kelompok yaitu : 

1) Tenaga medis : yakni lulusan Fakultas Kedokteran antara lain 

dokter umum, dokter gigi dan lain sebagainya. 

2) Tenaga paramedik : yakni lulusan sekolah atau Akademi 

Perawatan Kesehatan 

3) Tenaga para medis non keperawatan : yakni lulusan sekolah atau 

Akademi Kesehatan lainnya. 
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4) Tenaga Non Medis : yakni di luar butir 1. 2 dan 3 seperti 

Apoteker, Sarjana Kesehatan Masyarakat. 

d. Pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam hukum dan pengaturannya 

Pada zaman dahulu penyelenggaraan rumah sakit berorientasi 

pada kemurnian rasa kasih sayang, kesadaran sosial dan naluri untuk 

saling tolong menolong diantara sesama manusia. Sejalan denagn 

perkembangan peradaban umat manusia serta perkembangan tatanan 

sosial budaya masyarakat, rumah sakit telah berkembang menjadi 

suatu lembaga berupa “unit sosio ekonomi” yang majemuk seiring 

dengan kemajuan ilmu dan teknologi pada umumnya, khususnya 

dalam bidang kedokteran dan kesehatan. 

Rumah sakit di Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan 

Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) telah menetapkan Kode Etik 

Rumah Sakit Indonesia yang memuat rangkuman nilai-nilai dan norma 

rumah sakit sebagai pedoman bagi pihak yang terlibat dan 

berkepentingan dalam pengelolaan perumahsakitan di Indonesia. 

Beberapa kewajiban rumah sakit yang terkait dengan kewajiban 

terhadap pasien tercantum dalam Bab III Pasal 9 sampai dengan Pasal 

12 Kode Etik Rumah Sakit sebagai berikut : 

Pasal 9  

Rumah sakit harus mengindahkan hak-hak asasi pasien. 

Hak-hak asasi pasien adalah hak-hak yang sangat fundamental 

yang dimiliki pasien sebagai makluk Tuhan, terutama yang dimaksud 

dalam Pasal ini menyangkut hak-hak yang berkaitan dengan pelayanan 

rumah sakit, yang dalam hal ini ada 2 (dua) hak dasar pasien, yaitu : 

1) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan asuhan untuk 

keperawatan yang bermutu, sesuai dengan standar profesi 

kedokteran dan standar profesi keperawatan. 
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2) Hak untuk menentukan nasibnya sendiri. 

Sedangkan kewajiban rumah sakit terhadap dokter di atur 

dalam Bab IV Kode Etik Rumah Sakit Indonesia tentang Kewajiban 

Rumah Sakit Terhadap Pimpinan, Staf dan Karyawan. 

Pasal  13  

Rumah sakit harus menjamin agar pimpinan, staf dan 

karyawannya senantiasa mematuhi etika profesi masing-masing 

   

Pasal 18  

Rumah sakit berkewajiban memberi kesejahteraan kepada 

karyawan dan menjaga keselamatan kerja sesuai   dengan 

peraturan yang berlaku.  

Bahwa rumah sakit adalah sebagai salah satu sarana kesehatan 

tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yang memiliki 

karyawan di bidang kesehatan antara lain  dokter dan perawat. Dalam 

memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tentunya tidak 

tertutup kemungkinan terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan 

kerugian pada pasien, sehingga merupakan sebuah kewajiban bagi 

rumah sakit layaknya sebuah perusahaan yang melindungi 

karyawannya dan memberikan kesejahteraan kepada karyawannya.  

Selain kewajiban rumah sakit terhadap pasien sebagaimana 

tersebut di atas, rumah sakit juga mempunyai kewajiban terhadap 

masyarakat dan lingkungannya yang tercantum dalam Kode Etik 

Rumah Sakit Indonesia Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 sebagai berikut : 

Pasal 6  

Rumah sakit harus jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan 

kritik masyarakat dan berusaha agar pelayanannya menjangkau 

di luar rumah sakit. 
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Upaya kesehatan tidak hanya dititikberatkan pada upaya 

pemberantasan saja, tetapi diharapkan adanya keterpaduan upaya 

kesehatan yang menyeluruh yang meliputi pencegahan penyakit, 

peningkatan kesehatan dan pemulihan kesehatan. Upaya-upaya 

tersebut harus dilakukan secara terpadu, baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat sehingga timbul istilah hospital without walls. Dengan 

demikian, rumah sakit harus lebih membuka diri terhadap upaya-upaya 

sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 

dan Pasal 8 Kode Etik Rumah Sakit Indonesia 

Pasal 7  
Rumah sakit harus senantiasa menyesuaikan kebijakan 
pelayanannya pada harapan dan kebutuhan masyarakat 
setempat dengan memperhatikan antara lain tingkat sosial 
ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, budaya masyarakat, 
komposisi penduduk, pola penyakit dan sebagainya. 
 
Pasal 8  

Rumah sakit dalam menjalankan operasionalnya bertanggung 

jawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang 

merugikan masyarakat. 

Sebuah rumah sakit dalam operasi analisasinya banyak 

menggunakan bahan-bahan maupun dapat menghasilkan bahan-bahan 

berupa limbah yang dapat mencemari lingkungan sehingga 

menimbulkan gangguan atau mungkin mengancam dan bahkan 

membahayakan kehidupan manusia baik berupa unsur-unsur fisik, 

biologic, kimia, dan sebagainya. Untuk itu dari pihak penyelenggara 

maupun manajemen rumah sakit dituntut untuk menyediakan dan 

memelihara secara terus menerus sarana maupun prasarana yang 

bertujuan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat 

mengancam dan membahayakan kehidupan manusia. 
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4. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan 

Rumah Sakit Dalam Perjanjian Terapeutik 

 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

tidak diterangkan mengenai pengertian rumah sakit, akan tetapi dalam 

Pasal 1 ayat (4) Bab I Ketentuan Umum mencantumkan pengertian sarana 

kesehatan, yang berbunyi : 

Pasal 1 ayat (4) 

Sarana Kesehatan adalah tempat untuk menyelenggarakan upaya 

kesehatan. 

Pasal 56  

Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan 
masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik 
dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spcsialis, praktik dokter 
gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, pedagang besar 
farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan 
akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan, dan sarana kesehatan 
lainnya.  
 

Dengan demkian berdasarkan bunyi pasal di atas, kita dapat mengambil 

kesimpulan bahwa rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat 

untuk menyelenggarakan salah satu upaya kesehatan yaitu upaya 

pelayanan ksehatan (health service).  

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan dinyatakan pula bahwa ”sarana kesehatan tertentu harus 

berbentuk badan hukum”. Ini berarti bahwa rumah sakit tidak dapat 

diselenggarakan oleh orang perorangan (individu), tetapi harus di 

selenggarakan oleh suatu badan hukum (recht persoon) yang dapat berupa 

perkumpulan , yayasan atau perseroan terbatas. 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran Bab I Ketentuan Umum juga tidak mencantumkan mengenai 

pengertian rumah sakit akan tetapi dicantumkan beberapa pasal yang ada 

kaitannya dengan rumah sakit, berikut bunyi pasalnya. 
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Pasal 1 ayat (1)  

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya 

kesehatan.  

Pasal 1 ayat (9) 

Sarana Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan 

kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau 

kedokteran gigi.  

Pasal 42  

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter 

atau dokter gigi yang tidak memiliki syarat izin praktik untuk 

melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan beberapa Pasal yang ada dalam Undang-Undang 

Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran kita dapat mengambil 

kesimpulan bahwa rumah sakit adalah sebagai salah satu sarana kesehatan 

tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yang memiliki 

karyawan di bidang kesehatan antara lain  dokter, perawat, apoteker dan 

berbagai macam tenaga kesehatan di mana kesemuanya berkumpul 

sebagai pekerja profesional dengan berbagai macam latar belakang 

keahlian dan banyak pula peralatan yang digunakannya. Semakin besar 

dan canggih suatu rumah sakit akan semakin komplek pula 

permasalahannya. Oleh sebab itu tidaklah gampang menentukan 

pembagian tanggung jawabnya. Selain pola hubungan terapeutik dan pola 

hubungan kerja tenaga medik, penyebab terjadinya kerugian itu sendiri 

juga sangat menentukan sejauh mana rumah sakit dan tenaga kesehatan 

harus bertanggung jawab. 

Sampai saat ini belum jelas akan adanya tuntutan hukum, sejauh 

mana dokter bertanggungjawab dan sejauh mana pula rumah sakit ikut 

bertanggung jawab terhadap kelalaian dokter, karena hal itu belum diatur 
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oleh Undang-undang. Menurut Sofwan Dahlan, dalam hukum perdata 

dikenal berbagai macam tanggung jawab (liability), antara lain: 

1) Contractual liability. Tanggung jawab jenis ini muncul karena 

adanya ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakannya sesuatu kewajiban 

(prestasi) atau tidak dipenuhinya sesuatu hak pihak lain sebagai 

akibat adanya hubungan kontraktual. Dalam kaitannya dengan 

hubungan terapeutik, kewajiban atau prestasi yang harus 

dilaksanakan oleh dokter adalah berupa upaya (effort), bukan hasil 

(result). Karena itu dokter hanya bertanggung jawab atas upaya 

medik yang tidak memenuhi standar, atau dengan kata lain, upaya 

medik yang dapat dikatagorikan sebagai malpractice. 

2) Liability in tort. Tanggung jawab jenis ini merupakan tanggung jawab 

yang tidak didasarkan atas adanya contractual obligation, tetapi atas 

perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). 

Pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang 

berlawanan dengan hukum, kewajiban hukum diri sendiri atau 

kewajiban hukum orang lain saja tetapi juga yang berlawanan dengan 

kesusilaan yang baik dan berlawanan dengan ketelitian yang patut 

dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda 

orang lain. Dengan adanya tanggung jawab seperti itu maka health 

care provider dapat digugat membayar ganti rugi atas terjadinya 

kesalahan yang masuk katagori tort (civil wrong against person or 

properties); baik yang bersifat intensional ataupun negligence. 

Contoh dari tindakan rumah sakit yang dapat menimbulkan tanggung 

jawab antara lain membocorkan rahasia kedokteran, eutanasia atau 

ceroboh dalam melakukan upaya medik sehingga pasien meninggal 

dunia atau cacat. 

3) Strict liability. Tanggung jawab jenis ini sering disebut tanggung 

gugat tanpa kesalahan (liability without fault) mengingat seseorang 

harus bertanggung jawab meskipun tidak melakukan kesalahan apa-

apa; baik yang bersifat intensional ataupun negligence. Tanggung 
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jawab seperti ini biasanya berlaku bagi product sold atau article of 

commerce, misalnya rokok (dimana produsen harus membayar ganti 

rugi atas terjadinya kanker paru-paru, kecuali pabrik telah 

memberikan peringatan akan kemungkinan terjadinya risiko seperti 

itu). Di negara-negara common law, produk darah dikategorikan 

sebagai product sold sehingga produsen yang mengolah darah harus 

bertanggung jawab untuk setiap transfusi darah olahannya yang 

menularkan virus hepatitis atau HIV. 

4) Vicarious liability. Tanggung jawab jenis ini timbul akibat kesalahan 

yang dibuat oleh subordinate-nya. Dalam kaitannya dengan 

pelayanan medik maka rumah sakit (sebagai employer) dapat 

bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan 

yang bekerja dalam kedudukan sebagai subordinate (employee). Lain 

halnya jika tenaga kesehatan, misalnya dokter, bekerja sebagai mitra 

(attending physician) (Sofwan Dahlan, 2000 : 61-62). 

 

Adapun pola hubungan kerja dokter pada umumnya di rumah sakit, 

sebagaimana di kutib dalam http://hukumkes.wordpress.com, mengatakan 

bahwa ada beberapa macam pola, antara lain: 

1) Dokter sebagai employee. 

Mengenai pola hubungan terapeutik yang terjadi antara pasien 

dan rumah sakit dimana dokter bekerja sebagai employee, terjadi jika 

pasien sudah berkompeten (dewasa dan sehat akal), sedangkan rumah 

sakit hanya memiliki dokter yang bekerja sebagai employee. Disini 

kedudukan rumah sakit adalah sebagai pihak yang harus memberikan 

prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai employee 

(subordinate dari rumah sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban 

rumah sakit. Dalam bahasa lain, kedudukan rumah sakit adalah sebagai 

prinsipal dan dokter sebagai agent. Sedang kedudukan pasien adalah 

sebagai pihak yang wajib memberikan kontraprestasi. Hubungan 

hukum seperti ini biasanya berlaku di sarana kesehatan milik 
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pemerintah yang dokter-dokternya digaji secara tetap dan penuh, tidak 

didasarkan atas jumlah pasien yang telah ditangani ataupun kuantitas 

serta kualitas tindakan medik yang dilakukannya. 

2) Dokter sebagai attending physician (mitra) 

Hubungan pasien-dokter dimana dokter bekerja sebagai 

attending physician, Pola ini terjadi jika pasien sudah dalam keadaan 

berkompeten dan dirawat di rumah sakit yang dokter-dokternya 

bekerja bukan sebagai employee, tetapi sebagai mitra (attending 

physician). 

Pola seperti ini menempatkan dokter dan rumah sakit dalam 

kedudukan yang sama derajat. Disini posisi dokter adalah sebagai 

pihak yang wajib memberikan prestasi, sedangkan fungsi rumah sakit 

hanyalah sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (penginapan, 

makan dan minum, perawat/bidan serta sarana medik dan nonmedik). 

Konsepnya seolah-olah rumah sakit menyewakan fasilitasnya kepada 

dokter yang memerlukannya. Pola seperti banyak dianut di rumah sakit 

swasta dimana dokter mendapatkan penghasilan berdasarkan 

perhitungan jumlah pasien, kuantitas dan kualitas tindakan medik yang 

dilakukan. Jika dalam satu bulan tidak ada seorang pasienpun yang 

dirawat maka dalam bulan itu dokter tidak memperoleh penghasilan 

apa-apa. 

3) Dokter sebagai independent contractor. 

Mengenai dokter sebagai independent contractor. Kalau 

misalnya kita mencermati bahwa tindakan operasi merupakan tindakan 

medik yang memerlukan tim dengan berbagai latar belakang keahlian, 

terdiri atas operator dan ahli anestesi. Tim tersebut dapat berupa tim 

tunggal dengan pimpinan seorang ahli bedah yang akan bertindak 

sebagai “captain of the ship” dimana dokter anestesi termasuk di 

dalamnya atau bisa juga berupa dua tim yang terdiri atas tim operator 

(terdiri atas ahli bedah, asisten dan perawat) dan tim anestesi (terdiri 
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atas ahli anestesi dan perawat anestesi) dengan catatan masing-masing 

tim punya pimpinan sendiri-sendiri yang akan bertindak sebagai 

“captain of the ship” di dalam timnya. Dalam hal dokter ahli anestesi 

atau tim anestesi bekerja secara mandiri (tidak sebagai subordinatenya 

operator) maka kedudukan dokter anestesi atau tim anestesi tersebut 

adalah sebagai independent contractor. Tetapi konsep independent 

contracor hanya bisa diterapkan bila kedudukan dokter ahli anestesi di 

rumah sakit sebagai attending physician. Lalu bagaimana kedudukan 

anggota tim, baik anggota tim operator maupun anggota tim anestesi? 

Jawabnya bisa bermacam-macam. Bila dokter bedah bekerja sebagai 

attending physician maka ia bisa saja menggunakan asisten atau 

perawat yang merupakan employee dari rumah sakit. Dalam hal ini 

maka kedudukan asisten atau perawat di ruang operasi adalah sebagai 

“borrowed servant”. Apabila operator menggunakan asisten atau 

perawat yang bukan merupakan employee rumah sakit maka 

kedudukan asisten atau perawat tersebut menjadi subordinate dari 

operator, bukan sebagai tenaga pinjaman rumah sakit 

(http://hukumkes.wordpress.com/2008/03/15/hospital-liability/). 

 

Masing-masing dari pola hubungan kerja tersebut akan sangat 

menentukan apakah rumah sakit harus bertanggung jawab atau tidak 

terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dokter serta sejauh 

mana tanggung jawab yang harus dipikul. Fungsi sosial suatu rumah sakit , 

sesuai dengan hak atas pelayanan kesehatan atau pelayanan medis yang 

dimiliki oleh setiap warga masyarakat, harus dipenuhi dengan tersedianya 

pelayanan yang bermutu, baik dari segi geografi maupun financial. 

Demikian pula hubungan kerja antara dokter dengan rumah sakit, perlu 

diatur lebih lanjut dengan tujuan agar pelayanan rumah sakit menjadi lebih 

bermutu dan memberi perlindungan bagi pasien, hal tersebut kaitannya 

dengan pembagian tanggung jawab antara dokter dan rumah sakit ketika 

terjadi persoalan hukum. 
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B. Kerangka Pemikiran 

Gambar  II. Kerangka Pemikiran 
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Penjelasan : 

Kerangka berpikir merupakan gambaran bagaimana hubungan antara 

konsep-konsep yang akan di teliti sehingga membentuk runtutan cara berpikir 

dari adanya rumusan permasalahan hingga berhasil ditemukannya solusi dari 

permasalahan yang diteliti. Kerangka berpikir dari penelitian ini akan di 

uraikan sebagai berikut. 

Perjanjian terapeutik berawal dari kesepakatan antara pasien dengan 

dokter, yang memberikan kewenangan terhadap dokter untuk melakukan 

tindakan medis terhadap diri pasien. Tindakan medis tersebut bisa dilakukan 

di rumah sakit atau di tempat praktik pribadi dokter, namun dalam penelitian 

ini hanya terbatas pada perjanjian terapeutik yang terjadi di Rumah Sakit Dr. 

Moewardi Surakarta.. Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini hanya 

terbatas pada hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit sebagai akibat 

hukum dari pelaksanaan perjanjian terapeutik dokter terhadap pasien dimana 

dokter bertindak selaku tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut. 

Akibat hukum dari perjanjian terapeutik adalah timbulnya hak dan 

kewajiban bagi dokter dan pasien. Apakah akibat hukum dari perjanjian 

tersebut juga mengikat rumah sakit, bagaimana dengan kedudukan rumah 

sakit dalam perjanjian terapeutik. Problematika tersebut akan membawa kita 

ke akar permasalahan dalam penelitian ini yaitu hubungan hukum antara 

dokter dan rumah sakit, sejauh mana dokter bertanggungjawab dan sejauh 

mana pula rumah sakit ikut bertanggung jawab terhadap kelalaian dokter, 

sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan rumah sakit untuk 

melindungi dokter dari tuntutan hukum pasien dimana kesemuanya belum 

diatur oleh Undang-Undang. 

Fenomena yang terjadi saat ini, sering kali ketika terjadi tuntutan hukum 

pasien hanya menggugat sang dokter dengan dasar malpraktik karena tidak 

berhasil menyembuhkan atau mengakibatkan kerugian terhadap diri pasien. 

Padahal pada dasarnya rumah sakit juga bertanggung jawab terhadap 
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pelaksanaan perjanjian terapeutik yang terjadi di lingkungan rumah sakit 

termasuk juga dengan kualitas pelayanan yang diberikan terhadap dokter 

selaku tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Akan tetapi sampai saat 

ini masih samar dan belum jelas ketika terjadi tuntutan hukum dari pasien, 

sampai sejauh mana dokter bertanggungjawab dan sejauh mana pula rumah 

sakit ikut bertanggung jawab terhadap kelalaian dokter, karena hal itu belum 

diatur oleh Undang-Undang.  

Berdasarkan hal tersebut , maka penelitian ini berusaha untuk menjawab 

rumusan masalah mengenai peraturan apa sajakah yang mendasari adanya  

hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam perjanjian terapeutik 

dan bagaimana hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam 

perjanjian terapeutik serta perlindungan hukum apa yang diberikan rumah 

sakit terhadap dokter ketika terjadi tuntutan hukum dari pasien.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi (RSDM) Surakarta adalah 

rumah sakit pendidikan (teaching hospital) bagi calon dokter Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Program Pendidikan 

Dokter Spesialis I (PPDS I) dan tenaga kesehatan lainnya. Di samping itu 

RSDM sebagai rumah sakit rujukan wilayah Eks Karesidenan Surakarta dan 

sekitarnya, juga Jawa Timur dan Jawa Tengah bagian timur. 

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2006  tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi 

Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa 

Tengah, Rumah Sakit Dr. Moewardi adalah Rumah Sakit Umum Daerah 

Kelas B Pendidikan. Yang dimaksud dengan  Rumah Sakit Umum Daerah 

Kelas B Pendidikan adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai fungsi dan 

fasilitas pendidikan , penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat 

bagi tenaga dari instituís pendidikan kesehatan dan mempunyai kemampuan 

pelayanan medis sekurang-kurangya 11 spesialistik dan sub spesialistik luas. 

1) Status Hukum Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

909/MEN.KES/SK/VIII/2001 tentang Pengalihan Kelembagaan beberapa 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan dan 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079/Men.Kes/SK/X/2001 tentang 

Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

909/Men.Kes/SK/VIII/2001, maka berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 440/09/2002 Tanggal 26 Februari 2002 Rumah Sakit Jiwa 

Surakarta dan Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta di integrasikan ke 

dalam Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  
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Dengan demikian Rumah Sakit Umum Daerah yang semula Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang telah diserahkan kepada daerah 

dan untuk memberikan kepastian hukum perlu di tetapkan statusnya 

menjadi Lembaga Teknis Daerah yang merupakan Perangkat Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam beberapa 

pasal dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi 

Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa 

Tengah, berikut bunyi  pasalnya : 

Pasal 1 ayat (5)  

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di sebut RSUD dan 

Rumah Sakit Jiwa daerah yang selanjutnya di sebut RSUD adalah 

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.  

Pasal 2 ayat (1)  

RSUD, terdiri dari : RSUD Dr. Moewardi, RSUD Prof. Dr. Margono 

Soekarjo, RSUD Tugurejo dan RSUD Kelet  

Pasal 4 

RSUD merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di 

bidang Pelayanan Rumah Sakit yang masing-masing dipimpin oleh 

seorang Direktur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Daerah 

Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD dan RSJD 

mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

Berdasarkan beberapa pasalm dalam Perda Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 6 Tahun 2006 diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa  

Rumah Sakit Dr. Moewardi adalah Rumah Sakit milik Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah yang berada dibawah Departemen Kesehatan yang 

berfungsi sebagai institusi di bidang pelayanan publik kesehatan 
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masyarakat yang status hukumnya adalah sebagai Lembaga Teknis Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Sakit Dr. 

Moewardi merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah yang 

memiliki hubungan koordinatif dibawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah dan dalam kinerjanya Direktur Rumah Sakit Dr. Moewardi 

bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah. 

Dalam kepengurusannya Rumah Sakit Dr. Moewardi dilakukan oleh 

Direksi yang berjumlah 4 (empat) orang, yang terdiri dari Direktur, Wakil 

Direktur Pelayanan, Wakil Direktur Umum dan Wakil Direktur Keuangan 

dan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Tugas, wewenang dan 

tanggung jawab Direktur di atur dalam Keputusan Direktur RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta Nomor : 188.4/3368/07 tentang Peraturan Internal 

Rumah Sakit (Hospital By Laws) RSUD Dr. Moewardi Surakarta, berikut 

bunyi pasalnya : 

Pasal 22 

Tugas dan wewenang Direktur adalah : 

1) Memimpin dan mengurus rumah sakit sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatykan daya 

guna dan hasil guna 

2) Menguasai, memlihara dan mengelola kekayaan rumah sakit 

sesuia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

3) Mewakili rumah sakit di dalam dan diluar pengadilan 

4) Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola 

rumah sakit sebagaimana yang telah digariskan oleh Pemilik 

5) Menetapkan kebijakan operasional rumah sakit 

6) Memperhatikan pengelolaan rumah sakit dengan berwawasan 

lingkungan 

7) Menyiapkan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan 

Anggaran rumah sakit. 

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



 lxix

8) Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi 

rumah sakit sesuia kelaziman yang berlaku. 

9) Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 

pegawai rumah sakit sesuia ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

10) Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala 

11) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dibantu oleh para Wakil 

Direktur Komite Medis, Komite Keperawatan dan Satuan 

Pengawas Intern (SPI) 

12) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur 

kepada Gubernur 

Pasal 23 

Tanggung jawab Direktur  adalah : 

1) Kebenaran kebijaksanaan rumah sakit 

2) Kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rumah sakit 

3) Kebenaran program kerja pengendalian, pengawasan dan 

pelaksanaan serta laporan kegiatannya 

4) Meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan 

kesehatan  

Berdasarkan kedua pasal di atas, maka setiap peristiwa hukum 

termasuk dalam hal ini tindakan medis dokter yang bekerja di Rumah 

Sakit Dr. Moewardi terhadap pasien yang dilaksanakan di lingkungan 

Rumah Sakit Dr. Moewardi menjadi tanggung jawab Direktur selaku 

penanggung jawab utama dalam rumah sakit. 

2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Dr. Moewardi di Surakarta 

Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta dalam mengorganisasikan 

dirinya berpedoman pada: 

1. Pencapaian tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

2. Pemenuhan kepuasan seluruh tenaga pelaksana 

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



 lxx

3. Terjadinya kesesuaian antara struktur, tugas dan karakteristik para 

pelaksana organisasi. 

4. Adanya spesialisasi atau kesamaan dalam fungsi, hasil kerja dan 

pelayanan yang diberikan dan sifat pekerjaan yang dilaksanakan. 

5. Adanya jenjang dalan fungsi manajerial 

6. Kurun waktu penyelesaian tugas 

7. Tetap atau tidak tetapnya suatu satuan tugas dibutuhkan 

 

Struktur Organisasi yang berlaku di Rumah Sakit Dr. Moewardi, 

sebagaimana dikutib dalam Buku “Profil dan Informasi Layanan Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr.Moewardi Surakarta” terdiri dari : 

A. Organisasi Struktural, terdiri dari : 

1) Direktur 

2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan 

3) Wakil Direktur Pelayanan Medik 

4) Wakil Direktur Penungjang Medik 

5) Bagian Sekretariat, membawahi : 

a) Sub.Bagian Tata Usaha 

b) Sub.Bagian Rumah Tangga 

c) Sub.Bagian Kepegawaian 

d) Sub.Bagian Penyusunan Program dan Laporan 

e) Sub.Catatan Medik 

6) Bidang Keuangan, membawahi : 

a) Seksi Penyusunan Anggaran 

b) Seksi Pembendaharaan 

c) Seksi Pengelolaan Dana Intern 

7) Bidang Pelayanan Medik, membawahi : 

a) Seksi Pelayanan Medik I 

b) Seksi Pelayanan Medik II 

c) Seksi Pelayanan Medik III 

d) Seksi Pelayanan Medik IV  
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8) Bidang Perawatan, membawahi : 

a) Seksi Perawatan I 

b) Seksi Perawatan II 

c) Seksi Perawatan III 

d) Seksi Perawatan IV 

e) Seksi Perawatan V 

9) Bidang Penunjang Medik, membawahi : 

a) Seksi Penunjang Medik I 

b) Seksi Penunjang Medik II 

10) Bidang Pendidikan Latihan, membawahi : 

a) Seksi Pendidikan dan Latihan Dokter 

b) Seksi Pendidikan dan Latihan Dokter Ahli 

c) Seksi Pendidikan dan Latihan Paramedis 

d) Seksi Perpustakaan 

 

B. Organisasi Fungsional, terdiri dari : 

1) Unit Pelaksana Fungsional terdiri dari : 

a) Unit Rawat Jalan 

b) Unit Rawat Nginap 

c) Unit Kesehatan Anak 

d) Unit Anestesi 

e) Instalasi Bedah Sentral 

f) Unit Penyakit Jantung (ICU) 

g) Unit Penyakit Jiwa 

h) Unit Gawat Darurat 

i) Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan 

j) Unit Penyakit Syaraf 

k) Unit Bedah Syaraf 

l) Unit Radiologi 

m) Unit Penyakit Mata 

n) Unit Penyakit Kulit dan Kelamin 
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o) Unit Rehabilitas Medik 

p) Unit Peyntakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan 

q) Unit Penyakit Paru 

r) Unit Penyakit dalam 

s) Unit Penyakit Gigi dan Mulut  

2) Instalasi terdiri dari : 

a) Instalasi Farmasi 

b) Instalasi Laboratorium 

c) Instalasi Pemeliharaan Sarana 

d) Instalasi Patologi Klinik 

e) Instalasi Gizi 

f) Instalasi Kamar Jenazah 

 

Berikut pemaparan masing-masing tugas dan wewenang organisasi 

struktural Rumah Sakit Dr. Moewardi. 

1) Direktur 

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan 

mengkoordinasikan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas rumah 

sakit dan bertanggung jawb penuh dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan rumah sakit dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan 

strategis rumah sakit.  

2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan 

Mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan administrasi 

kegiatan administrasi keuangan dan pengadaan perlengkapan serta 

melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap : 

a) Bagian Sekretariat 

b) Bidang Penunjang Medik 

c) Bidang Pelayanan Medik 

d) Bidang Perawatan 

e) Bidang Pendidikan dan Latihan 

f) Bidang Keuangan 
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3) Wakil Direktur Pelayanan Medik 

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan 

pengawasan terhadap sebagian Unit Pelaksana Fungsional yang terdiri 

dari : 

a) Unit Ilmu Kesehatan Anak 

b) Instalasi Bedah Sentral 

c) Unit Penyakit Jiwa 

d) Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan 

e) Unit Bedah Syaraf 

f) Unit Penyakit Mata 

g) Unit Penyakit Kulit dan Kelamin 

h) Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan 

i) Unit Penyakit Paru 

j) Unit Penyakit Dalam 

k) Unit Penyakit Gigi dan Mulut 

l) Unit Penyakit Syaraf 

4) Wakil Direktur Penunjang Medik 

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan 

pengawasan terhadap sebagian Unit Pelaksana Fungsional dan instalasi 

yang terdiri dari : 

a) Unit Rawat Jalan 

b)  Unit Rawat Nginap 

c) Unit Anestesi 

d) Unit Gawat Darurat 

e) Unit Radiologi 

f) Unit Rehabilitasi Medik 

g) Instalasi Farmasi 

h) Instalasi Laboratorium 

i) Instalasi Pemeliharaan Sarana 

j) Instalasi Patologi Klinik 
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k) Instalasi Gizi 

l) Instalasi Kamar Jenazah 

5) Bagian Sekretariat 

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, organisasi 

dan ketatanegaraan terhadap seluruh unsur di lingkungan Rumah Sakit 

Umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada Direktur 

dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 

6) Bidang Keuangan 

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Rumah 

Sakit Umum. 

7) Bidang Pelayanan Medik 

Mempunyai tugas membantu Unit Pelaksana Fungsional yang 

bersifat pelayanan medik 

8) Bidang Perawatan 

Mempunyai tugas mengatur dan mengendalikan kegiatan 

perawatan dalam rangka pelaksanaan tugas perawatan 

9) Bidang Penunjang Medik 

Mempunyai tugas membantu Unit Pelaksana Fungsional yang 

bersifat penunjang medik dan instalasi 

10) Bidang Pendidikan dan Latihan 

Mempunyai tugas mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan 

pendidikan dan latihan dokter, dokter ahli dan paramedic baik yang 

diselenggarakan sendiri oleh rumah sakit umum maupun bersama-

sama dengan instalasi lain. 

11) Unit Pelaksana fungsional 

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan yang meliputi 

diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, 

peningkatan pemulihan kesehatan dan rehabilitasi 

12) Instalasi 

Mempunyai tugas menunjang kegiatan Unit Pelaksana 

Fungsional. 
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3) Dasar Hukum Pendirian Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta. 

Dasar hukum pendirian dan pembentukan Rumah Sakit Dr. 

Moewardi Surakarta, dapat dikategorikan menjadi dasar hukum yang 

bersifat umum dan dasar hukum yang bersifat khusus. 

Dasar hukum yang bersifat umum antara lain : 

1) Keputusan Menteri Kesehatan RI No.67781/RS tanggal 21 November 

1963 tentang Syarat-Syarat Pokok Mengenai Rumah Sakit. 

2) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 031/Birhup/1972 tentang Rumah 

Sakit Pemerintah. 

3) Keputusan Menteri Kesehatan RI No.134/Birhup/1972 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum 

4) Keputusan Menteri Kehatan RI No. 51/Men.Kes/SK/II/1979 tentang 

Penetapan Kelas rumah Sakit Umum Pemerintah. 

 

Dasar hukum yang bersifat khusus antara lain : 

1) Surat Menteri Kesehatan RI no. 384/Sekr/D.A tanggal 2 Maret 1950 

tentang Penggantian Nama Rumah Sakit Bale Kusolo Menjadi Rumah 

Sakit Pusat Surakarta. 

2) Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 44751/RS tanggal 9 Juli 

1954  tentang Penggantian Nama Rumah Sakit Pusat menjadi Rumah 

Sakit Mangkubumen di Surakarta. 

3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 

445/29684/ tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah Di Surakarta Dengan Nama Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. Moewardi. 

4) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah No. 

061/34/1983 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit 

Umum Kelas B Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.    
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B. Peraturan Yang Mendasari Adanya Hubungan Hukum Antara Dokter 

dan Rumah Sakit Dr. Moewardi Dalam Perjanjian Terapeutik. 

Rumah sakit sebagai salah satu sarana untuk menyelenggarakan upaya 

kesehatan, yang memiliki karyawan di bidang kesehatan antara lain  dokter, 

perawat, apoteker dan berbagai macam tenaga kesehatan di mana kesemuanya 

berkumpul sebagai  pekerja profesional dengan berbagai macam latar 

belakang keahlian dan banyak pula peralatan yang digunakannya. Semakin 

besar dan canggih suatu rumah sakit akan semakin komplek pula 

permasalahannya.  

Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan tentunya tidak 

menutup kemungkinan terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian 

pada pasien. Hanya saja sejauh mana rumah sakit harus bertanggung jawab, 

akan sangat tergantung dari pola hubungan kerja dan pola hubungan 

terapeutik antara dokter dan rumah sakit. Oleh sebab itu tidaklah gampang 

menentukan pembagian tanggung jawab antara dokter sebagai tenaga 

kesehatan dan rumah sakit. Selain pola hubungan terapeutik dan pola 

hubungan kerja tenaga medik, penyebab terjadinya kerugian itu sendiri juga 

sangat menentukan sejauh mana rumah sakit dan tenaga kesehatan harus 

bertanggung jawab.  

Sampai saat ini belum jelas ketika adanya tuntutan hukum dari pasien, 

sejauh mana dokter bertanggungjawab dan sejauh mana pula rumah sakit ikut 

bertanggung jawab terhadap kelalaian dokter dan bagaimana hubungan hukum 

antara dokter dan rumah sakit, karena hal itu belum diatur secara jelas oleh 

undang-undang. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana hubungan 

hukum di antara keduanya sebelumnya kita perlu mengetahui peraturan 

apasajakah yang mendasari adanya hubungan hukum antara dokter dan rumah 

sakit dalam perjanjian terapeutik. Berikut akan di paparkan mengenai 

peraturan yang mendasari adanya hubungan tersebut :  
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7) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 

Pengertian Dokter dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi ”Dokter dan dokter gigi 

adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis 

lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun 

di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan”.  

Mengenai pengertian rumah sakit dalam Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tidak memakai istilah rumah sakit melainkan sarana 

pelayanan kesehatan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), ”Sarana 

pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan 

kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran 

gigi”. 

Hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tidak diatur secara jelas, namun tertuang 

secara implisit dalam Pasal 41 dan Pasal 42. Berikut bunyi pasalnya :  

Pasal 41  
(1) Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin praktik dan 

menyelenggarakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 wajib memasang papan nama praktik kedokteran.  

(2) Dalam hal dokter atau dokter gigi berpraktik di sarana pelayanan 
kesehatan, pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat 
daftar dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran. 

 
Pasal 42  

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan di larang mengizinkan dokter atau 

dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan 

praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.  

Hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam Undang-

undang ini memang tidak diatur secara jelas, akan tetapi dari Pasal 41 dan 

Pasal 42 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,  

hubungan hukum yang terlihat adalah bahwa rumah sakit sebagai sarana 
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pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan 

kesehatan yang digunakan oleh dokter untuk praktik kedokteran.  

Dengan demikian, hubungan dokter dan rumah sakit adalah pola 

hubungan kerja dimana dokter mempunyai kedudukan sebagai tenaga 

kesehatan di rumah sakit untuk melaksanakan praktik penyelenggaraan 

upaya kesehatan. Pola hubungan kerja tersebut terbentuk ketika adanya 

pola hubungan terapeutik antara dokter dan pasien di rumah sakit. Pola 

hubungan terapeutik yaitu pola yang timbul ketika pasien memberikan 

persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan medis terhadap diri 

pasien. Secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan antara dokter dan 

rumah sakit adalah hubungan yang bersifat saling melengkapi, rumah sakit 

membutuhkan dokter agar dapat berfungsi sebagai sarana pelayanan 

kesehatan, demikian juga dengan dokter yang membutuhkan rumah sakit 

sebagai tempat penyelenggaraan praktik kesehatan.   

8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga 

Kesehatan 

Pengertian tenaga kesehatan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 

32 Tahun 1996 diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) yang 

menerangkan bahwa ”Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk 

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 

kesehatan”.  

Sedangkan pengertian sarana kesehatan di tuangkan dalam Pasal 1 

ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 yang berbunyi , 

“Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan”. Berdasarkan kedua pengertian 

diatas, maka antara dokter yang tergolong sebagai tenaga kesehatan dan 

rumah sakit sebagai sarana kesehatan mempunyai hubungan yang erat 
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dimana rumah sakit adalah tempat dokter menyelenggarakan upaya 

kesehatan.  

Hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dapat di lihat dalam 

Pasal 20 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996, yang berbunyi 

“status kepegawaian dokter yang bekerja di rumah sakit, dapat berupa 

pegawai negeri dan pegawai tidak tetap”. Dalam penjelasan Peraturan 

Pemerintah ini, termasuk dalam pengertian status pegawai tidak tetap 

antara lain pegawai bulanan, pegawai harian, pegawai honorer sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pegawai tidak 

tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1990 tentang 

Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker, Keputusan Presiden No. 37 Tahun 

1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama 

Masa Bakti, dan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1994 tentang 

Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap. 

Hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit yang terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 

adalah pola hubungan kerja terhadap dokter yang bekerja di rumah sakit, 

dimana dokter yang bekerja di rumah sakit dapat berstatus sebagai dokter 

tetap maupun dokter tidak tetap. Dokter tetap yang dimaksud dalam 

Peraturan Pemerintah ini adalah dokter yang diangkat menjadi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) sedangkan kategori dokter tidak tetap adalah dokter 

yang berpraktik sebagai pegawai bulanan, pegawai harian maupun 

pegawai honorer baik yang menjalankan praktik di rumah sakit pemerintah 

maupun swasta.  

Status kepegawaian sebagaimana disebutkan diatas akan 

mempengaruhi akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian terapeutik 

antara dokter dan rumah sakit terhadap pasien karena berbeda status 

kepegawaiannya maka juga berbeda hak dan kewajiban yang diperoleh 

dokter dalam perjanjian terapeutik . Dengan kata lain status kepegawaian 
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dokter akan menimbulkan hubungan hukum yang berbeda terhadap rumah 

sakit sebagai akibat hukum dalam perjanjian terapeutik..    

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 juga diatur 

mengenai kewajiban yang di timbulkan dari hubungan hukum antara 

dokter dan rumah sakit, yaitu mengenai kewajiban rumah sakit untuk 

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dokter dalam memberikan 

layanan kesehatan terhadap masyarakat, berikut bunyi pasalnya :  

Pasal 10  
(1) Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang 
tugasnya  

(2) Penyelenggara dan/atau pimpinan sarana kesehatan bertanggung 
jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kesehatan yang 
ditempatkan dan/atau bekerja pada sarana kesehatan yang 
bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan 
melalui pelatihan di bidang kesehatan.  

 

Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional disesuaikan 

dengan masalah kesehatan, kemampuan daya serap dan kebutuhan 

pengembangan program pembangunan kesehatan. Bahwa sarana kesehatan 

bertanggung jawab penuh terhadap dokter untuk meningkatkan 

ketrampilan atau pengetahuan, hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan 

kualitas tenaga kesehatan dan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak di 

inginkan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pengadaan 

tenaga kesehatan  sesuai dengan perencanaan kebutuhan tersebut 

diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan baik oleh Pemerintah 

dan/atau oleh masyarakat termasuk swasta sedangkan pendayagunaannya 

diselenggarakan secara efektif dan merata.  

9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1419/Men.Kes/PER/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter 

dan Dokter Gigi  
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Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1419/Men.Kes/PER/X/2005 hubungan hukum antara dokter dan rumah 

sakit tersirat secara implisit dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan 

bahwa ”Surat Ijin Praktik diberikan kepada dokter atau dokter gigi paling 

banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada sarana pelayanan 

kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan”. 

Permenkes ini mewajibkan kepada setiap dokter baik yang menjalankan 

praktik sendiri maupun dirumah sakit untuk memiliki surat ijin praktik 

yang merupakan surat bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi 

persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran. 

Dalam pasal tersebut tersirat asas legalitas, hal ini berarti bahwa 

perjanjian terapeutik hanya dapat terselenggara jika tenaga kesehatan yang 

bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur dalam 

perundang-undangan. Dengan demikian sebelum dokter mengadakan 

hubungan kerja dengan rumah sakit, dokter yang bersangkutan wajib 

memiliki surat ijin praktik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk 

menjalankan praktik kedokteran. Syarat sahnya perjanjian terapeutik 

antara dokter dan pasien yang dijalankan di rumah sakit  tidak akan 

terpenuhi atau tidak sah secara hukum apabila dokter yang bersangkutan 

tidak memiliki ijin praktik. 

10) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 157/Men.Kes/SK/III/1999 

Tentang Perubahan Kedua Atas   Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor : 159b/MEN.KES/PER/II/1988 Tentang Rumah Sakit 

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 

157/Men.Kes/SK/III/1999 tidak dijabarkan secara eksplisit mengenai 

hubungan hukum antara rumah sakit dan dokter,  hanya dalam Bab IV 

Tentang Ketenagaan Pasal 17 yang menyatakan bahwa ”Setiap rumah 

sakit mempunyai kategori ketenagaan yang terdiri dari tenaga medik, 
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paramedik perawatan, paramedik non perawatan dan tenaga medik”. Pasal 

18 :  ”Setiap rumah sakit harus memiliki tenaga tetap pada setiap kategori 

ketenagaan”.  

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 157/Men.Kes/SK/III/1999 

tidak mengatur dengan jelas mengenai hubungan hukum atara dokter dan 

rumah sakit, hanya memuat mengenai unsur tenaga medik sebagai tenaga 

kesehatan di rumah sakit yang terdiri dari dokter, perawat dan paramedik 

non keperawatan. Akan tetapi dari kedua pasal tersebut dapat terlihat pola 

hubungan kerja dokter sebagai employee tenaga kesehatan di rumah sakit 

sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara dokter dan rumah 

sakit sebagai akibat dari adanya hubungan hukum diantara keduanya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap dokter yang bekerja di rumah sakit 

dalam melaksanakan perjanjian terapeutik dengan pasien juga akan 

menimbulkan akibat hukum terhadap rumah sakit. 

11) Kode Etik Rumah Sakit 

Rumah Sakit di Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan 

Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) telah menyusun Kode Etik 

Rumah Sakit Indonesia (KODERSI), yang memuat rangkuman nilai-nilai 

dan norma-norma perumahsakitan yang berguna sebagai pedoman bagi 

semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan perumahsakitan di Indonesia.  

Mengenai hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit terdapat 

dalam  Bab IV Kewajiban rumah sakit Terhadap Pimpinan, Staf, dan 

Karyawan Kode Etik Rumah Sakit, berikut bunyi Pasalnya  

Pasal 13  

Rumah sakit harus menjamin agar pimpinan, staf, dan karyawannya 

senantiasa mematuhi etika profesi masing-masing.  

Pasal 14  
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Rumah sakit harus mengadakan seleksi tenaga staf dokter, perawat, dan 

tenaga lainnya berdasarkan nilai, norma, dan standar ketenagaan 

Pasal 15  

Rumah sakit harus menjamin agar koordinasi serta hubungan yang baik 

antara seluruh tenaga di rumah sakit dapat terpelihara.  

Pasal 16  

Rumah sakit harus memberi kesempatan kepada seluruh tenaga rumah 

sakit untuk meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan serta 

keterampilannya.  

Pasal 17  

Rumah sakit harus mengawasi agar penyelenggaraan pelayanan 

dilakukan berdasarkan standar profesi yang berlaku.  

Pasal 18  

Rumah sakit berkewajiban memberi kesejahteraan kepada karyawan dan 

menjaga keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka terlihat hubungan hukum 

antara dokter dan rumah sakit, dimana dokter sebagai unsur tenaga 

kesehatan di rumah sakit. Oleh karena itu timbul kewajiban bagi rumah 

sakit untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan terhadap pasien oleh 

dokter sebagai employee di rumah sakit. Hal ini mengingat bahwa 

Perjanjian terapeutik pada dasarnya termasuk dalam ispaningverbintenis 

atau perjanjian upaya, karena dokter tidak mungkin menjanjikan 

kesembuhan kepada pasien, yang dilakukan dokter adalah melakukan 

pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk menyembuhkan pasien. Oleh 

karena itu rumah sakit  mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan 

perjanjian terapeutik. Sebagaimana di atur dalam Pasal 13 sampai dengan 

Pasal 18 Kode Etik Rumah Sakit, Rumah Sakit harus menjaga mutu 

pelayanan dokter terhadap pasien dengan berpedoman kepada standar 

pelayanan medik yang telah disepakati bersama dengan dokter maupun 
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organisasi profesi. Hal itu sebagai konsekuensi hukum yang ditimbulkan 

dari hubungan hukum yang timbul antara dokter dan rumah sakit. 

     

12) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 

Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan 

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam Peraturan 

Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 termuat dalam Bab V 

Kepegawaian Pasal 12, yang berbunyi ”Pejabat Struktural dan Fungsional 

pada RSUD dan RSJD di angkat dan diberhentikan oleh Gubernur, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku”.  

Pengertian jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan 

tegas diatur dalam lini organisasi  yang terdiri dari Direktur, Wakil 

Direktur Pelayanan, Wakil Direktur Umum, Wakil Direktur Keuangan, 

Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi. 

Sedangkan pengertian jabatan fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu 

serta bersifat mandiri.  

Berdasarkan muatan materi Pasal 12 kita dapat mengambil 

kesimpulan bahwa semua pegawai dalam hal ini termasuk dokter yang 

bekerja di Rumah Sakit Dr. Moewardi di angkat dan diberhentikan oleh 

Gubernur Jawa Tengah. Hal ini di karenakan kedudukan Rumah Sakit Dr. 

Moewardi sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan Perangkat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, setiap peristiwa yang 

menimbulkan akibat hukum di Rumah Sakit Dr. Moewardi menjadi 

wewenang pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara 

langsung.  
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Dengan demikian, perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien 

yang dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Moewardi juga mengakibatkan 

akibat hukum secara tidak langsung terhadap Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah selaku pemilik rumah sakit dan akibat hukum yang di timbulkan 

dari perjanjian terapeutik tersebut juga mengikat bagi Rumah Sakit Dr. 

Moewardi karena Dokter yang bekerja bertindak untuk dan atas nama 

Rumah Sakit Dr. Moewardi. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 4 

Perda ini, yang berbunyi ”RSUD merupakan unsur pendukung tugas 

Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan rumah sakit yang masing-masing 

di pimpin oleh  seorang Direktur, berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah”.   

13) Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta Nomor : 

188.4/3368/07 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By 

Laws) RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

Dalam rangka menuju Good Governance rumah sakit, telah 

dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

772/Men.Kes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah 

Sakit (Hospital By Laws). Dalam pedoman tersebut diuraikan bahwa 

Hospital By Laws terdiri dari Corporate by Laws dan Medical Staff By 

Laws .  

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka peningkatan mutu 

pelayanan medik maka perlu ada Peraturan Internal Rumah Sakit yang 

dibuat dan diberlakukan di setiap sarana pelayanan kesehatan, dimana 

dalam hal ini adalah Rumah Sakit Dr.Moewardi yang mengeluarkan 

Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta Nomor : 

188.4/3368/07 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta merupakan instrumen hukum yang mengatur antara 

pemilik (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) dengan pengelola rumah sakit 

yang disebut Hospital By Laws dalam bentuk aturan tertulis tertinggi yang 

berlaku secara khusus di RSUD Dr Moewardi Surakarta yang sekaligus 

untuk di jadikan acuan dalam penyusunan aturan pelaksanaan.  

Pasal-pasal yang memuat mengenai hubungan hukum antara dokter 

dan rumah sakit dalam Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta Nomor : 188.4/3368/07 antara lain : 

Pasal 1 ayat (14) 

Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur 

Pasal 1 ayat (15) 

Direktur adalah Direktur RSUD Dr.Moewardi Surakarta yang secara   

teknis medis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah dan teknis operasional bertanggung jawab 

kepada Gubernur Jawa Tengah 

Pasal 1 ayat (16) 

Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Dr.Moewardi 

Surakarta yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada 

Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

Pasal 1 ayat (17) 

Staf Medis adalah Dokter, Dokter gigi, Dokter Spesialis dan dokter 

Gigi Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit 

pelayanan rumah sakit 

Pasal 26 ayat  

Direksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direksi 

Staf medis dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi 

Berdasarkan pasal tersebut, hubungan hukum antara Dokter dan 

Rumah Sakit Dr. Moewardi adalah bahwa dokter dalam melaksanakan 

perjanjian terapeutik terhadap pasien di Rumah Sakit Dr. Moewardi 
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berada dalam subordinate dan bertanggung jawab kepada Direksi. 

Sedangkan Direksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Pemilik, dimana dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

yang diwakili oleh Gubernur Jawa Tengah. Oleh karena itu hak dan 

kewajiban dalam perjanjian terapeutik yang dilaksanakan di Rumah Sakit 

Dr. Moewardi tidak hanya mengikat antara dokter dan pasien tetapi juga 

pihak rumah sakit, hal ini sebagai konsekuensi dari hubungn hukum 

tersebut. 

14) Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta Nomor : 

188.4/3369/07 tentang Peraturan Internal Staf  Medis Rumah Sakit 

(Medical Staff By Laws)  RSUD Dr. Moewardi Surakarta.  

Perubahan paradigma rumah sakit tidak lagi dipandang sebagai 

lembaga sosial yang kebal hukum, akan tetapi telah bergeser menjadi 

sebuah lembaga yang dapat menjadi subyek hukum sekaligus penyandang 

hak dan kewajiban. Perubahan paradigma tersebut sangat memungkinkan 

terjadinya konflik antara pihak yang berkepentingan baik antara pemilik, 

pengelola, staf medis dan masyarakat. Untuk itu diperlukan instrumen 

hukum dalam hal ini adalah peraturan internal rumah sakit. Peraturan 

internal staf medis adalah instrumen hukum yang mengatur hubungan, hak 

dan kewajiban dari Direksi dan Staf Medis dalam bentuk aturan tertulis 

tertinggi yang berlaku secara khusus di Rumah Sakit Dr.Moewardi 

Surakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta Nomor : 188.4/3369/07. 

Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan 

di rumah sakit atau dalam melaksanakan perjanjian terapeutik di bentuk 

adanya  komite medis. Komite Medis bertanggung jawab terkait dengan 

mutu pelayanan medis, pembinaan etik kedokteran dan pengembangan 

profesi medis. Keanggotaan komite medis berasal dari ketua kelompok 

staf medis atau perwakilan dari masing-masing kelompok staf medis yang 

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



 lxxxviii

berada dibawah Direktur Rumah Sakit. Kelompok staf medis adalah 

tenaga dokter dengan spesialisasi/keahlian yang sama dikelompokkan ke 

dalam 1 (satu) kelompok yang minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter. 

Hal ini tercantum dalam Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta Nomor : 188.4/3369/07, berikut bunyi pasalnya :   

Pasal 23 

(1) Staf Medis mempunyai tugas sebagai pelaksana pelayanan medis 

pendidikan dan pelatihan serta peneltian dan pengembangan di 

bidang medis 

(2) Tugas Staf Medis 

a. Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur 

diagnosis,pengobatan, pencegahan, pencegahan akibat 

penyakit, peningkatan dan pemulilhan 

b. Meningkatkan kemampuan profesinya melalui program 

pendidikan/pendidikan berkelanjutan 

c. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar 

profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang 

sudah ditetapkan 

d. Menyususn, mengumpulkan, menganalisa dan membuat 

laporan pemantauan indikator mutu klinik.    

Pasal 31 

Tanggung jawab Komite Medik kepada Direktur Rumah Sakit 

adalah terkait dengan mutu pelayanan medis, pembinaan etik 

kedokteran dan pengembangan profesi medis. 

Pasal 32 

Komite Medis mempunyai kewajiban sebagai berikut : 

(1) Menyusun Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By 

Laws) 

(2) Membuat standarisasi format untuk sandar pelayanan medis, 

standar prosedur operasional di bidang manajerial/administrasi 
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dan bidang keilmuan/profesi, standar profesi dan standar 

kompetensi 

(3) Membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan 

pelaporan indicator mutu klinik 

(4) Melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan 

pelaksanaan pengembangan profesi medis. 

Dengan demikian, hubungan hukum antara dokter dan Rumah Sakit 

Dr. Moewardi terlihat ketika dokter dalam melaksanakan perjanjian 

terapeutik dipantau oleh Komite Medis yang hasil kinerjanya di 

pertanggung jawabkan kepada Direktur kaitannya dengan mutu pelayanan 

medis yang diberikan terhadap pasien di Rumah Sakit Dr Moewardi. Hal 

ini dikarenakan Direktur bertanggung jawab penuh terhadap semua 

pelayanan medis yang dilaksanakan oleh staf medis di rumah sakit.    

15) SK Direktur RSDM No.445/2508/1997 Dasar SK Dirjen Yanmed No. 

YM.02.04.3.5.2504 tentang Hak dan Kewajiban Dokter, Rumah Sakit 

dan Pasien. 

Hubungan hukum yang timbul antara kedua belah pihak akan 

menimbulkan sebuah hak dan kewajiban, sebagaimana hubungan hukum 

antara dokter dan rumah sakit juga akan menimbulkan hak dan kewajiban 

di antara keduanya. Dalam Rumah Sakit Dr. Moewardi, hubungan hukum 

antara dokter dengan rumah sakit akan menimbulkan hak dan kewajiban di 

antara keduanya. Hal tersebut diatur dalam SK Direktur RSDM 

No.445/2508/1997 Dasar SE Dirjen Yanmed No. YM.02.04.3.5.2504 

tentang Hak dan Kewajiban Dokter, Rumah Sakit dan Pasien. Berikut hak 

dan kewajiban Dokter dan Rumah Sakit : 

Hak rumah sakit 

(1) RSDM berhak membuat peraturan-peraturan yang berlaku di RSDM 

sesuai dengan kondisi/keadaan yang ada di RSDM (Hospital By 

Laws) ; 
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(2) RSDM berhak mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala 

peraturan RSDM ; 

(3) RSDM berhak memilih tenaga dokter yang bekerja di RSDM melalui 

panitia Kredensial ; 

(4) RSDM berhak menuntut pihak-pihak yang telah melakukan 

wanprestasi (termasuk pihak pasien, pihak ketiga dan lain-lain) ; 

(5) RSDM berhak mendapatkan perlindungan hukum.  

 

Kewajiban Rumah Sakit 

(1) Mematuhi perundangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah ; 

(2) Memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras, 

agama, jenis kelamin dan status sosial pasien ; 

(3) Merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas 

perawatan (duty of care) ; 

(4) Menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas 

perawatan (quality of care) ; 

(5) Memberikan pertolongan pengobatan di instalasi Gawat Darurat 

tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu ; 

(6) Menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan ; 

(7) Menyediakan sarana dan peralatan medik (medical equipment) 

sesuai dengan standar yang berlaku ; 

(8) Menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan 

siap pakai (ready to use) ; 

(9) Merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila tidak memilki 

sarana dan prasarana dan tenaga yang diperlukan ; 

(10) Mengusahakan adanya sistem , sarana dan prasarana pencegahan 

kecelakaan dan penanggulangan bencana ; 

(11) Melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan 

bantuan hukum bilamana dalam melaksakan tugas dokter tersebut 
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mendapat perlakuan yang tidak wajar atau tuntutan hukum dari 

pasien atau keluarga ; 

(12) Mengadakan perjanjian tertulis dengan para dokter yang bekerja di 

RSDM ; 

(13) Membuat standar dan prosedur tetap baik untuk pelayanan medik, 

penunjang medik dan non medik ;. 

Hak Dokter 

(1) Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan profesinya ; 

(2) Untuk bekerja menurut standar profesi serta berdasarkan hak 

otonomi ; 

(3) Untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan , profesi dan etika ; 

(4) Menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila misalnya 

hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk sehingga 

kerja sama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali untuk 

mpasien gawat darurat dan wajib menyerahkan pasien kepada dkoter 

lain ; 

(5) Dokter berhak atas privacy (Berhak menuntut apabila nama baiknya 

dicemarkan oleh pasien dengan ucapan/tindakan yang melecehkan 

atau memalukan) ; 

(6) Mendapatkan informasi yang lengkap dari pasien yang di rawatnya 

atau keluarganya ; 

(7) Atas informasi atau pemberitahuan serta dalam menghadapi pasien 

yang tidak puas terhadap pelayanannya ; 

(8) Untuk diperlakukan adil dan jujur, baik oleh RSDM maupun oleh 

pasien ; 

(9) Untuk mendapatkan imbalan atas jasa profesi yang diberikan 

berdasarkan perjanjian atau ketentuan/[peraturan yang berlaku di 

RSDM. 
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Kewajiban Dokter 

(1) Mematuhi peraturan RSDM sesuai   dengan hubungan hukum antara 

dokter tersebut dengan RSDM ; 

(2) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan 

menghormati hak-hak pasien ; 

(3) Merujuk pasein ke dokter lain/rumah sakit lain yang mempunyai 

keahlian/kemampuan yang lebih baik apabila ia mampu melakukan 

suatu pemeriksaan atau pengobatan ; 

(4) Memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat 

berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalakan ibadah sesuai 

dengan keyakinannya.  

Hak Pasien 

(1) Mengetahui peraturan dan ketentuan rumah sakit yang mengatur 

mengenai sikap tindak sebagai pasien ; 

(2) Mendapatkan pelayanan yang manusiawi , adil dan jujur ; 

(3) Memperolah pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standard 

profesi kedokteran/kedokteran gigi tanpa diskriminasi ; 

(4) Memperoleh asuhan dan pelayanan keperawatan sesuian dengan 

standard profei keperawatan ; 

(5) Memilih dokter dan kelas keperawatan sesuia dengan standard 

profesi keperawatan ; 

(6) Mendapatkan perawatan oleh dokter yang secara bebas menentukan 

pendapat klinis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari 

pihak luar ; 

(7) Meminta konsultasi kepada dokter lain (second opinion) terhadap 

penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang 

merawatnya ; 

(8) Atas “Privacy” dan kerahasian penyakit yang diderita termasuk 

data-data medisnya ; 

(9) Mendapat informasi yang meliputi : 
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(a) penyakit yang diderita 

(b) tindakan medis yang dilakukan 

(c) kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan medis tersebut 

dan tindakan untuk mengatasinya 

(d) alternative terapi lainnya 

(e) prognosa penyakitnya 

(f) perkiraan biaya pengobatan  

(10) Menyetujui / memberikan dan membatalkan ijin tersebut atas 

tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan 

penyakit yang dideritanya ; 

(11) Menolak pengobatan dan tindakan medis yang hendak dilakukan 

terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta tindakan medis 

atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh inforomasi yang 

jelas tentang penyakinya kecuali kasus penyakit menuar atau 

keadaan penyakit jiwa ; 

(12) Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis, pengacara, ahli 

waris, kecuali jika tidak diijinkan dengan alas an pengobatan ; 

(13) Atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan ; 

(14)  Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan terhadap 

dirinya; 

(15) Menerima atau menolak bimbingan moril dan spirituil ; 

(16) Memeriksa dan menerima penjelasan pembayaran. 

 

Kewajiban Pasien  

(1) Mentaati dan mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang 

berlaku; 

(2)  Mentaati dan mematuhi segala petunjuk dan nasehat dokter dan 

perawat yang berkasitan dengan pengobatannya ; 

(3) Memberikan informasi selengkap-lengkapnya dengan jujur tentang 

penyakit yang dideritanya kepada dokter yang merawatnya ; 

(4) Melunasi semua biaya atas jasa pelayanan rumah sakit ; 
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(5) Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian 7yang telah 

dibuat ; 

(6) Menghormati ”Privacy” dokter dan perawat yang mengobatinya. 

 

C. Hubungan Hukum antara Dokter dan Rumah Sakit Dalam Perjanjian 

Terapeutik di Rumah Sakit Dr.Moewardi Surakarta. 

1) Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta 

Dalam melaksanakan pengabdiannya, tidak selamanya yang 

dilakukan oleh rumah sakit dapat memberikan hasil sebagaimana yang 

diharapkan semua pihak. Adakalanya layanan tersebut justru menimbulkan 

malapetaka seperti cacat seumur hidup, lumpuh, buta atau bahkan 

meninggal dunia. Namun sebagai health care provider (pemberi jasa 

pelayanan kesehatan), rumah sakit tak perlu cemas sebab sepanjang yang 

diberikan sudah benar (sesuai standar yang berlaku) maka malapetaka 

yang terjadi harus dianggap bagian dari risiko medik sehingga rumah sakit 

tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien, materiil 

maupun immateriil. Lain halnya jika malapetaka itu timbul karena 

kesalahan rumah sakit, baik yang bersifat sengaja, ceroboh maupun kurang 

hati-hati. Kalau hal itu yang terjadi maka Undang-Undang memberikan 

peluang kepada pasien untuk menuntut ganti rugi. Oleh Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, ganti rugi itu dimaksudkan untuk 

memberikan perlindungan bagi setiap orang atas sesuatu akibat yang 

timbul, baik fisik maupun non fisik. Kerugian fisik adalah kerugian karena 

hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh, yang 

dalam bahasa hukum disebut kerugian material. Sedangkan kerugian non 

fisik adalah kerugian yang berkaitan dengan martabat seseorang, yang 

dalam bahasa hukumnya disebut kerugian immaterial.  

Pada dasarnya hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit 

berawal dari perjanjian terapeutik yang dibuat antara dokter dengan 
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pasien. Definisi perjanjian terapeutik menurut H. Salim adalah sebagai 

berikut : 

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang dibuat oleh pasien 
dengan tenaga kesehatan dan/ atau dokter atau dokter gigi, dimana 
tenaga kesehatan dan / atau dokter atau dokter gigi berusaha untuk 
melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap 
pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya, dan 
pasien berkewajiban untuk membayar biaya penyembuhannya 
(H.Sallim, 2006 : 46). 

Ada tiga unsur yang terkandung dalam definisi ini, yaitu : (1) adanya 

subyek hukum, (2) adanya obyek hukum, (3) kewajiban pasien. Subyek 

hukum dalam perjanjian terapeutik meliputi pasien, tenaga 

kesehatan,/dokter/dokter gigi. Sedangkan obyek dalam perjanjian 

terapeutik adalah upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan 

terhadap pasien. Kewajiban pasien adalah membayar biaya atau jasa 

terhadap tenaga kesehatan/ dokter atau dokter gigi. Besarnya biaya atau 

jasa itu ditentukan secara sepihak oleh tenaga kesehatan /dokter/dokter 

gigi, sementara pasien sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk tawar 

menwar terhadap apa yang disampaikan oleh tenaga 

kesehatan/dokter/dokter gigi. 

Pengertian perjanjian terapeutik tidak diatur secara khusus di 

peraturan internal Rumah Sakit Dr. Moewardi, namun dalam  SK Direktur 

RSDM No.445/2508/1997 Dasar SK Dirjen Yanmed No. 

YM.02.04.3.5.2504 tentang Hak dan Kewajiban Dokter, Rumah Sakit dan 

Pasien, terdapat unsur subyek perjanjian terapeutik, obyek perjanjian 

terapeutik dan kewajban pasien.  

Subyek perjanjian terapeutik berdasarkan SK tersebut adalah dokter 

yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalankan 

praktik di Rumah Sakit Dr. Moewardi dan pasien yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Moewardi. Dalam hal ini 

kedudukan Rumah sakit Dr. Moewardi adalah sebagai subyek perjanjian 
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terapeutik secara tidak langsung, karena dalam hal ini dalam memberikan 

pelayanan kesehatan, rumah sakit diwakili oleh dokter yang bertindak atas 

nama rumah sakit. 

Untuk syarat sahnya perjanjian terapeutik sebagaimana perjanjian 

pada umumnya , maka harus dipenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut : 

(1) Adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan 

dirinya 

(2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

(3) Mengenai suatu hal tertentu 

(4) Untuk suatu sebab yang halal / diperbolehkan (Bader Johan 

Nasution, 2005:12) 

Oleh karena itu syarat sahnya perjanjian terapeutik yang dilaksanakan di 

Rumah Sakit Dr. Moewardi harus memenuhi empat syarat sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.  

Syarat pertama yaitu ”kesepakatan dari mereka yang saling 

mengikatkan dirinya”, adalah kesepakatan/persetujuan yang dibuat  antara 

dokter dan pasien di Rumah Sakit Dr.Moewardi yang diatur dalam SK 

Direktur RSUD Dr.Moewardi Surakarta No. 188.4/6718/2004 tentang 

Pemberlakuan Pedoman Persetujuan Tindakan Medik RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. Dalam SK tersebut mencantumkan pengertian 

persetujuan tindakan medis, yaitu persetujuan yang diberikan pasien atau 

keluarganya setelah mendapatkan penjelasan yang diberikan dokter kepada 

pasien atau keluarga pasien mengenai tindakan medis yang akan dilakukan 

dan resiko yang akan di tanggung oleh pasien. Di tambahkan lagi dalam 

Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta No. 188.4/5367/2004 

tentang Persetujuan Tindakan Medis Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

menyatakan bahwa semua tindakan medis yang akan dilakukan dokter di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta terhadap pasien harus mendapat 
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persetujuan. Namun, hal ini dikecualikan dalam hal pasien dalam keadaan 

gawat atau darurat. 

Syarat perjanjian terapeutik yang kedua mengenai ”kecakapan para 

pihak untuk membuat suatu perikatan”, para pihak disini adalah dokter dan 

pasien. Mengenai syarat kecakapan di Rumah Sakit Dr. Moewardi tidak di 

atur secara khusus akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik, 

mengenai syarat kecakapan pasien, Rumah Sakit Dr. Moewardi 

berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 

585/Men.Kes/Per/IX/1989 Pasal 8 ayat (2) ”Yang dimaksud dengan 

dewasa adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah”. Jadi untuk 

pasien yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah, maka 

perjanjian terapeutik harus ditandatangani oleh orang tua atau walinya 

yang merupakan pihak yang berhak memberikan persetujuan.  

Kecakapan seorang dokter tidak didasarkan pada usia akan tetapi 

berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1419/Men.Kes/PER/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan 

Dokter Gigi, dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Surat Ijin 

Praktik diberikan kepada dokter atau dokter gigi paling banyak untuk 3 

(tiga) tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik 

pemerintah, swasta maupun praktik perorangan”. Permenkes ini 

mewajibkan kepada setiap dokter baik yang menjalankan praktik sendiri 

maupun dirumah sakit untuk memiliki surat ijin praktik yang merupakan 

surat bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota 

kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk 

menjalankan praktik kedokteran. Hal ini berarti bahwa perjanjian 

terapeutik dapat dikatakan memenuhi syarat sahnya perjanjian jika tenaga 

kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan perizinan 

yang diatur dalam perundang-undangan.  
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Syarat ketiga mengenai objek yang diperjanjikan terdiri dari 

mengenai ”suatu hal tertentu” dan ”suatu sebab yang halal atau 

diperbolehkan untuk diperjanjikan”. Dalam perjanjian terapeutik, 

mengenai ”hal tertentu yang diperjanjikan” adalah tindakan medis yang 

akan dilakukan. Objek tersebut sebagaimana tersirat dalam pengertian 

persetujuan tindakan medis yang diatur dalam SK Direktur RSUD 

Dr.Moewardi Surakarta No. 188.4/6718/2004 tentang Pemberlakuan 

Pedoman Persetujuan Tindakan Medik RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Syarat keempat dalam perjanjian terapeutik yaitu mengenai ”suatu 

sebab yang halal/diperbolehkan”. Yang dimaksud dengan sebab yang halal 

atau diperbolehkan yaitu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang. 

Dalam perjanjian terapeutik tujuan kesembuhan pasien merupakan sebab 

yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena itu kewajiban bagi 

dokter untuk memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan standar 

profesi sebagaimana diatur dalam  SK Direktur RSDM No.445/2508/1997 

Dasar SK Dirjen Yanmed No. YM.02.04.3.5.2504 tentang Hak dan 

Kewajiban Dokter, Rumah Sakit dan Pasien. Misalkan, tindakan  

pengguguran kandungan tanpa indikasi medis adalah salah satu contoh 

sebab yang tidak diperbolehkan (dilarang) oleh undang-undang untuk 

diperjanjikan, sehingga hal ini diperjanjikan maka perjanjian terapeutik 

yang dibuat tidak sah karena tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata 

Perjanjian terapeutik yang dilaksanakan di lingkungan rumah sakit 

dan memenuhi syarat sahnya perjanjian terapeutik maka selain 

menimbulkan hubungan hukum antara dokter dengan pasien maka sejak 

saat itu pula timbul hak dan kewajiban dokter dan pasien yang mengikat 

dalam pelayanan medis. Perjanjian terapeutik yang sah tidak hanya 

menimbulkan hubungan hukum terhadap dokter dan oasien akan tetapi 

juga menimbulkan hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit serta 

pasien dan rumah sakit.  
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Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah 

yang harus bertanggung jawab ketika pelayanan kesehatan yang diberikan 

dokter menimbulkan kerugian terhadap diri pasien? Dokter, rumah sakit 

ataukah kedua-duanya? Dalam hal rumah sakit yang harus 

bertanggungjawab maka sejauh manakah tanggung jawabnya? dilihat dari 

sisi yuridis formal jawaban dari pertanyaan di atas menjadi sangat penting 

agar supaya masing-masing pihak saling memahami posisinya masing-

masing, disamping untuk menghindari kemungkinan terjadinya gugatan 

salah alamat. 

Untuk menjawab permasalahan di atas perlu dipahami lebih dahulu 

mengenai pola hubungan terapeutik yang terjadi dan pola hubungan kerja 

dokter di rumah sakit. Dalam hal ini hasil penelitian hanya hanya 

didasarkan pada hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit yang 

terjadi di Rumah Sakit Dr.Moewardi yaitu rumah sakit pemerintah. 

2) Pola Hubungan Kerja dan Pola Hubungan Terapeutik yang terjadi 

antara Dokter dan Rumah Sakit Dr. Moerwardi Surakarta 

Dokter yang bekerja di Rumah Sakit Dr.Moewardi berdasarkan 

Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta Nomor : 

188.4/3369/07 tentang Peraturan Internal Staf  Medis Rumah Sakit 

(Medical Staff By Laws)  RSUD Dr. Moewardi Surakarta dikategorikan 

menjadi dokter tetap, dokter paruh waktu, dokter tamu, dokter spesialis 

konsultan, dokter staf pengajar, dokter umum di instalasi gawat darurat, 

dokter umum di instalasi perawatan intensif dan dokter peserta pendidikan 

dokter spesialis. Masing-masing kategori memiliki pola hubungan kerja 

tersendiri dengan rumah sakit.  Untuk lebih jelasnya berikut di paparkan 

mengenai pengertian masing-masing kategori dokter dalam Pasal-Pasal  

dalam peraturan ini. 

Pasal 7 
Dokter Tetap adalah dokter yang direkrut oleh Governing Body untuk 
rumah sakit sebagai pegawai tetap dan berkedudukan sebagai sub ordinat 
; yaitu bekerja untuk dan atas nama Rumah Sakit serta bertanggung 
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jawab kepada rumah sakit. Kualifikasi sesuai   dengan kompetisi di 
bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai   dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 8 

Dokter Paruh Waktu adalah dokter yang bekerja tidak penuh waktu 

dalam seminggu. Kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya 

serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan  peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 9 
Dokter Tamu adalah dokter yang karena reputasi atau keahliannya di 
undang secara khusus oleh rumah sakit untuk menangani atau membantu 
menangapi kasus-kasus yang tidak dapat di tangani oleh staf medis 
fungsional lain yang ada atau untuk mendemontrasikan suatu teknologi 
baru.  Kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta 
mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan  peraturan perundang-
undangan yang berlaku.    
 
 
Pasal 10 
Dokter Spesialis Konsultan adalah dokter yang karena keahliannya di 
rekrut oleh Rumah Sakit untuk memberikan konsultasi (yang tidak 
bersifat mengikat) kepada staf medis fungsional lain yang 
memerlukannya dan oleh karenanya ia tidak secara langsung menangani 
pasien. Kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta 
mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan  peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Pasal 11 
Dokter Staf Pengajar adalah dokter yang mempunyai status tenaga 
pengajar, baik dari status kepegawaian departemen kesehatan, 
departemen pendidikan nasional atau departemen lain yang 
diperkerjakan dan atau diperbantukan untuk menjadi pendidik dan atau 
pengajar bagi peserta didik  dibidang kesehatan. Kualifikasi sesuai 
dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban 
sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 12 
Dokter Umum di instalasi Gawat Darurat adalah dokter umum yang 
memberikan pelayanan di instalasi perawatan intensif sesuai tugas yang 
diberikan oleh rumah sakit. Kualifikasi sesuai dengan kompetensi di 
bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan  peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 13 
Dokter Umum di instalasi Perawatan Intensif adalah dokter umum yang 
memberikan pelayanan di instalasi Perawatan intensif sesuai tugas yang 
diberikan oleh rumah sakit. Kualifikasi sesuai dengan kompetensi di 
bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan  peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 14 
Dokter peserta pendidikan dokter spesialis adalah dokter yang secara sah 
di terima sebagai peserta pendidikan dokter spesialis serta memberikan 
pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan. Kualifikasi sesuai 
dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban 
sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan kategori dokter diatas, maka pada dasarnya dokter yang 

bekerja di Rumah Sakit Dr. Moewardi dapat dikelompokkan menjadi 2 

(dua) pola hubungan kerja, yaitu pola hubungan kerja dimana dokter 

sebagai employee (pegawai tetap) dan dokter sebagai attending physician 

(mitra). 

Dokter sebagai employee adalah dokter yang menjalankan praktik 

penyelenggaraan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Moewardi, yang di angkat 

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pegawai tetap dengan 

status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berkedudukan sebagai sub 

ordinat, yaitu bekerja untuk dan atas nama Rumah Sakit serta bertanggung 

jawab kepada rumah sakit. Dokter yang masuk dalam kategori ini adalah 

dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter staf pengajar dan dokter 

peserta pendidikan dokter spesialis yang juga ikut memberikan pelayanan 

kesehatan termasuk dokter paruh waktu yang berstatus sebagai PNS. 

Dokter sebagai attending physician (mitra) adalah dokter yang 

karena reputasi atau keahliannya di undang secara khusus oleh rumah sakit 

untuk menangani atau membantu menangapi kasus-kasus yang tidak dapat 

di tangani oleh staf medis fungsional lain dapat berstatus PNS maupun 

tidak. Oleh karena itu hubungan hukum hanya timbul ketika dokter 

tersebut sepakat untuk terikat dalam perjanjian kerja dalam pelayanan 
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kesehatan di Rumah Sakit Dr.Moewardi. termasuk kedalam kategori ini 

adalah dokter tamu, dokter paruh waktu, dokter spesialis konsultan. 

Dalam pelaksanaannya, semua dokter yang bekerja di Rumah Sakit 

Dr. Moewardi hanya dokter yang memiliki pola hubungan kerja sebagai 

employee atau dokter tetap dan berkedudukan sebagai PNS (Pegawai 

Negeri Sipil) dengan bekerja secara penuh waktu atau berlaku jam dinas. 

Sebagaimana diutarakan oleh Ibu Mulyati selaku Kabag Hukum Rumah 

Sakit Dr.Moewardi pada tanggal 2 April 2008 Pukul 09.00 WIB, Ibu 

Mulyati menambahkan terkadang memang Rumah Sakit Dr. Moewardi 

mengundang dokter tamu dalam dan luar negeri untuk memberikan 

training skill kepada para dokter yang bekerja di Rumah Sakit Dr. 

Moewardi atau untuk memaparkan teknologi baru dalam teknik 

pengobatan namun tugas dokter tersebut hanya sebatas itu, tidak ikut 

melaksanakan kegiatan medis di Rumah Sakit Dr.Moewardi.     

Berdasarkan pola hubungan kerja di atas maka dapat di ambil 

kesimpulan mengenai pola hubungan terapeutik yang timbul dalam 

pelaksanaan perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Dr. Moewardi hanya 

pola hubungan antara pasien dan rumah sakit. Hubungan ini terjadi ketika 

pasien (dewasa dan sehat akal) atau walinya (pasien belum dewasa atau 

tidak sehat akal), sedangkan rumah sakit hanya memiliki dokter yang 

bekerja sebagai employee (pegawai tetap). Disini kedudukan rumah sakit 

adalah sebagai pihak yang harus memberikan prestasi, sementara dokter 

hanya berfungsi sebagai employee (subordinate dari rumah sakit) yang 

bertugas melaksanakan kewajiban rumah sakit. Sedang kedudukan pasien 

adalah sebagai pihak yang wajib memberikan kontraprestasi. 

3) Pembagian Tanggung Jawab antara Dokter dan Rumah Sakit Dr. 

Moerwardi Surakarta 

Menurut Sofwan Dahlan, dalam hukum perdata dikenal berbagai 

macam tanggung jawab (liability), antara lain: 
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1) Contractual liability. Tanggung jawab jenis ini muncul karena adanya 

ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakannya sesuatu kewajiban (prestasi) 

atau tidak dipenuhinya sesuatu hak pihak lain sebagai akibat adanya 

hubungan kontraktual. Dalam kaitannya dengan perjanjian terapeutik, 

kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh dokter adalah 

berupa upaya (effort), bukan hasil (result). Oleh karena itu dokter 

hanya bertanggung jawab atas upaya medik yang tidak memenuhi 

standar, atau dengan kata lain, upaya medik yang dapat dikatagorikan 

sebagai malpractice. 

2) Liability in tort. Tanggung jawab jenis ini merupakan tanggung jawab 

yang tidak didasarkan atas adanya contractual obligation, tetapi atas 

perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pengertian melawan 

hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang berlawanan dengan 

hukum, kewajiban hukum diri sendiri atau kewajiban hukum orang 

lain saja tetapi juga yang berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan 

berlawanan dengan ketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulan 

hidup terhadap orang lain atau benda orang lain. Dengan adanya 

tanggung jawab seperti itu maka health care provider dapat digugat 

membayar ganti rugi atas terjadinya kesalahan yang masuk kategori 

liability in tort (civil wrong against person or properties), baik yang 

bersifat intensional ataupun negligence. Contoh dari tindakan rumah 

sakit yang dapat menimbulkan tanggung jawab antara lain 

membocorkan rahasia kedokteran, eutanasia atau ceroboh dalam 

melakukan upaya medik sehingga pasien meninggal dunia atau cacat. 

3) Strict liability. Tanggung jawab jenis ini sering disebut tanggung 

jawab tanpa kesalahan (liability without fault) mengingat seseorang 

harus bertanggungjawab meskipun tidak melakukan kesalahan apa-

apa, baik yang bersifat intensional ataupun negligence. Tanggung 

jawab seperti ini biasanya berlaku bagi product sold atau article of 

commerce, misalnya rokok (dimana produsen harus membayar ganti 

rugi atas terjadinya kanker paru-paru, kecuali pabrik telah memberikan 
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peringatan akan kemungkinan terjadinya risiko seperti itu). Di negara-

negara common law, produk darah dikatagorikan sebagai product sold 

sehingga produsen yang mengolah darah harus bertanggung jawab 

untuk setiap transfusi darah olahannya yang menularkan virus hepatitis 

atau HIV. 

4) Vicarious liability. Tanggung jawab jenis ini timbul akibat kesalahan 

yang dibuat oleh subordinate-nya. Dalam kaitannya dengan pelayanan 

medik maka rumah sakit (sebagai employer) bertanggung jawab atas 

kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam 

kedudukan sebagai subordinate (employee). Lain halnya jika tenaga 

kesehatan, misalnya dokter yang berkedudukan hanya sebagai mitra 

(attending physician) seperti di rumah sakit swasta (Sofwan Dahlan, 

2000 : 61-62). 

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab rumah sakit, maka pada 

prinsipnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit 

bertanggungjawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan 

oleh tenaga kesehatan. Dengan kata lain, dalam rumah sakit berlaku asas 

vicarious liability sebagaimana di atur dalam Pasal 1367 (3) KUHPerdata, 

yang berbunyi : 

Pasal 1367 (3)  

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain 

untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab 

terhadap kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau 

bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk 

mana orang-orang ini dipakainya 

Selain itu rumah sakit juga bertanggungjawab atas wanprestasi dan 

perbuatan melawan hukum (Pasal 1243, Pasal 1365, Pasal 1370, dan Pasal 

1371 KUHPerdata) (Fred Ameln, 1991: 71). 
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Dengan demikian, berdasarkan pola hubungan kerja dan pola 

hubungan terapeutik dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di 

Rumah Sakit Dr. Moewardi menjadi tanggung jawab penuh Direktur 

Rumah Sakit Dr. Moewardi. Dengan kata lain, di Rumah Sakit Dr. 

Moewardi berlaku asas vicarious liability. Hal ini dikarenakan dokter yang 

melaksanakan perjanjian terapeutik terhadap pasien bertindak di bawah 

dan bertanggung jawab terhadap Direksi atau Rumah Sakit Dr. Moewardi.  

Dalam kaitannya dengan perjanjian terapeutik maka Rumah Sakit 

Dr.Moewardi (sebagai institusi) bertanggung jawab atas pelaksanaan 

perjanjian terapeutik yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang 

bekerja dalam kedudukannya sebagai pegawai tetap Rumah Sakit Dr. 

Moewardi (employee). Tanggung jawab tersebut juga berlaku bagi 

kesalahan yang dapat  menimbulkan contractual liability dan liability in 

tort.  

Hal ini dipertegas dalam  Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta Nomor : 188.4/3368/07 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit 

(Hospital By Laws) RSUD Dr. Moewardi Surakarta, berikut bunyi 

pasalnya : 

Pasal 23 

Tanggung jawab Direktur  adalah : 

(1) Kebenaran kebijaksanaan rumah sakit 

(2) Kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rumah sakit 

(3) Kebenaran program kerja pengendalian, pengawasan dan 

pelaksanaan serta laporan kegiatannya 

(4) Meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan 

kesehatan  

Pasal 26 

(1) Direksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemilik 

(2) Staf medis dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi 
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Berdasarkan pasal di atas maka Direksi bertanggung jawab penuh 

dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga 

medis, baik itu dokter maupun perawat di Rumah Sakit Dr. Moewardi 

kepada pemilik (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Dalam pasal tersebut 

juga melahirkan kewajiban hukum bagi dokter dalam melaksanakan 

perjanjian terapeutik untuk bertanggung jawab langsung terhadap Direksi. 

Namun, sejauh mana vicarious liability Rumah Sakit Dr. Moewardi 

terbatas pada kegiatan medis yang dilaksanakan di Rumah Sakit 

Dr.Moewardi dan tindakan medis tersebut dilakukan atas nama Rumah 

Sakit Dr. Moewardi. Perlu digaris bawahi disini vicarious liability tidak 

berlaku bagi dokter yang bekerja diluar jam kerja atau praktek yang tidak 

atas nama Rumah Sakit Dr. Moewardi.  

Dari uraian di atas tampak jelas karena Rumah Sakit Dr.Moewardi 

termasuk rumah sakit pemerintah, dimana dokter bekerja sebagai pegawai 

tetap yang berkedudukan sebagai PNS maka tanggung jawabnya menjadi 

tanggung jawab institusi atau pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah, tanggung jawabnya tetap berada di Rumah Sakit 

Dr.Moewardi dengan catatan pelaksanaan kegiatan medis tersebut 

dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Dr.Moewardi. Hal ini 

sebagaimana di utarakan oleh Ibu Mulyati Kepala Bagian Hukum Rumah 

Sakit Dr. Moeward pada tanggal 2 April 2008, pukul 09.00 WIB. Dengan 

demikian ketika pasien yang mendapatkan pelayanan medis di Rumah 

Sakit Moewardi tidak puas dengan pelaksanaan perjanjian terapeutik 

gugatannya di ajukan kepada Direktur Rumah Sakit Dr. Moewardi bukan 

dokter.    

D. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Rumah Sakit Dr. Moewardi 

terhadap Dokter. 

Rumah Sakit Dr.Moewardi adalah rumah sakit milik Pemerintah 

Propinsi Jawa Tengah sebagai institusi di bidang pelayanan publik kesehatan 
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dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa lepas dari adanya interaksi dengan 

masyarakat. Dalam kerangka tersebut rumah sakit tidak lagi dipandang 

sebagai lembaga sosial yang kebal hukum akan tetapi telah bergeser menjadi 

sebuah lembaga yang dapat menjadi subyek hukum sekaligus penyandang hak 

dan kewajiban sebagaimana subyek hukum yang lain.  

Perubahan paradigma tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik 

antara pihak-pihak yang berkepentingan baik antara pemilik pengelola, staf 

medik dan masyarakat. Dalam hal ini berlaku prinsip vicarious liability  

dimana sebuah korporasi bertanggung jawab terhadap kesalahan yang 

dilakukan oleh karyawannya. Dalam kaitannya dengan pelayanan medik maka 

rumah sakit dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga 

kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai karyawannya. Termasuk 

dalam hal ini adalah dengan memberikan perlindungan hukum yang diberikan 

oleh institusi terhadap pegawainya. Hal ini dipertegas dengan adanya berbagai 

peraturan yang mendasari adanya hubungan hukum antara dokter dan rumah 

sakit yang mensyaratkan diberikannya perlindungan hukum terhadap dokter 

yang bekerja di sarana kesehatan khususnya rumah sakit. Oleh karena itu 

merupakan sebuah kewajiban bagi rumah sakit untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap dokter yang bekerja untuk dan atas nama rumah 

sakit.  

Hal tersebut dalam Rumah Sakit Dr.Moewardi diatur dalam peraturan 

internal rumah sakit. Salah satunya adalah SK Direktur RSDM 

No.445/2508/1997 Dasar SK Dirjen Yanmed No. YM.02.04.3.5.2504 tentang 

Hak dan Kewajiban Dokter dan Rumah Sakit, dalam Bab Kewajiban rumah 

sakit menyatakan bahwa rumah sakit berkewajiban melindungi dokter dan 

memberikan bantuan administrasi dan bantuan hukum bilamana dalam 

melaksakan tugas dokter tersebut mendapat perlakuan yang tidak wajar atau 

tuntutan hukum dari pasien atau keluarga. Sedangkan dalam bab Hak Dokter, 

Dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan profesinya. 
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Proses penyelesaian dari perselisihan kesalahan dan atau kelalaian 

tindakan medik, di Rumah Sakit Dr. Moewardi dapat dilakukan diluar 

pengadilan dan di pengadilan. Hal tersebut didasarkan keinginan  para pihak 

(para pihak disini adalah pasien atau pengacaranya dan pihak rumah sakit 

Dr.Moewardi) yang berselisih menyangkut masalah untung dan ruginya ketika 

permasalahan tersebut di ajukan di jalur pengadilan.. Berdasarkan keterangan 

Ibu Mulyati Kepala Bagian Hukum Rumah Sakit Dr.Moewardi pada tanggal 2 

April 2008, Pukul 09.00 WIB, mengatakan ketika terjadi gugatan dari pihak 

pasien kami akan meminta jalur kekeluargaan atau mediasi terlebih dahulu, 

baru ketika salah satu pihak masih tidak menerima hasil mediasi maka baru di 

ajukan upaya hukum melalui jalur pengadilan.  

Dalam proses menghadapi tuntutan pasien, perlindungan hukum yang 

diberikan Rumah Sakit Dr.Moewadi terhadap dokter adalah dengan 

membentuk tim penyelesaian sengketa medik Mengenai bentuk perlindungan 

hukum yang diberikan hal ini di atur dalam Keputusan Direktur RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta Nomor : 188.4/610A/2005 tentang Pembentukan Tim 

Penyelesaian Sengketa Medik RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Dalam surat 

keputusan tersebut diterangkan mengenai tugas pokok tim penyelesaian 

sengketa medik, yaitu  

(1) Menelaah Sengketa Medik yang masuk 

(2) Memanggil pihak terkait baik internal maupun eksternal rumah sakit 

(3) Memeriksa sengketa yang diajukan 

(4) Menyelidiki sengketa dimaksud 

(5) Melakukan investigasi secara komperehensif 

(6) Membuat laporan dan merekomendasikan kepada Direktur 

 

Tim penyelesaian sengketa medik adalah tim yang kepengurusannya 

bersifat tetap yang bertindak untuk menyelesaikan setiap sengketa medik yang 

terjadi di Rumah Sakit Dr. Moewardi yang bertindak untuk dan atas nama 

Rumah Sakit Dr.Moewardi   dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur 
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Rumah Sakit Dr.Moewardi. Susunan tim penyelesaian sengketa medik terdiri 

dari 4 (empat) orang, yaitu  

1. Ketua I : Dr.Tri Lastiti Widowati, Sp.RM.Mkes. 

2. Ketua II : Dr. Rorry Harto, Sp.F, MH. 

3. Sekretaris : Mulyati, S.H, M.Kes 

4. Anggota : Jamian, S.H. 

Mengenai proses penyelesaian kasus yang terjadi dan muncul dalam 

kegiatan pelayanan medis di Rumah Sakir Dr.Moewardi diatur dalam Pasal 16 

Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta Nomor : 188.4/3369/07 

tentang Peraturan Internal Staf  Medis Rumah Sakit (Medical Staff By Laws)  

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Proses penyelesaian kasus yang terjadi dan 

muncul dalam kegiatan pelayanan medis. 

1) laporan kejadian (oleh siapapun) harus menjadi perhatian staf medis di 

lingkungan itu untuk selanjutnya di sampaikan ke ketua kelompok , 

komite medis dan Direktur / Waki1 Direktur pelayanan 

2) ketua kelompok berkepentigan untuk menjaga martabat kelompoknya 

dikalangan staf medis maupun di kalangan staf lain di rumah sakit , 

perlu menghubungi yang bersangkutan untuk memperoleh informasi 

pembanding  

3) komite medis memperhatikan mekanisme audit medis melalui 

kerjasama baik dengan Direktur untuk mendorong pengumpulan data 

dari unsur terkait (staf keperawatan, staf laboratorium, staf radiologi 

ataupun regu jaga). 

4) pada keadaan yang sudah di nilai lengkap data yang diperlukan harus 

dilaksanaklan secepatnya rapat klinik multi disiplin dengan atau tanpa 

mengundang pers. 

5) rapat klinik sedemikian mempertajam kajian diagnosis , prosedur 

pelayanan, ketepatan tindakan/pengobatan. 

6) hasil rapat klinik harus menjadi pelajaran untuk perbaikan mutu. 

7) sanksi profesional dan atau administrasi dilakukan dengan hati-hati. 
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Oleh karena Rumah Sakit Dr.Moewardi adalah rumah sakit pemerintah 

daerah maka segala permasalahan yang terjadi di rumah sakit adalah menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah dimana dalam hal ini adalah Governing 

Body yaitu Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Perlindungan hukum terhadap 

dokter adalah sebagaimana kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum 

yang terjadi antara dokter dan rumah sakit sehingga berlaku asas vicarious 

liability. Oleh karena itu sudah sewajarnya rumah sakit pemerintah 

bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang bekerja di instansinya yang berkaitan dengan pemberian 

layanan kesehatan terhadap masyarakat termasuk juga memberikan 

perlindungan hukum terhadap dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut 

yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 cxi

BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Mencermati runtutan benang merah dari latar belakang , perumusan 

masalah, tinjauan pustaka , metodologi yang digunakan, hingga pembahasan, 

maka pada bab ini dapat peneliti simpulkan sebagai berikut : 

1) Peraturan yang mendasari hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit, 

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu peraturan yang bersifat umum dan 

peraturan yang bersifat khusus. Peraturan yang bersifat umum adalah 

peraturan yang berlaku bagi semua dokter dan rumah sakit di Indonesia, 

antara lain : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1419/Men.Kes/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik 

Dokter dan Dokter Gigi, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 

157/Men.Kes/SK/III/1999 tentang Perubahan Kedua Atas   Peraturan 

Menteri Kesehatan RI Nomor : 159b/Men.Kes/PER/II/1988 tentang 

Rumah Sakit, Kode Etik Rumah Sakit dan peraturan yang bersifat khusus 

yaitu peraturan yang bersifat khusus dan berlaku hanya di Rumah Sakit Dr 

Moewardi Surakarta, antara lain : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah 

Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, 

Fungsi dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Direktur RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta Nomor : 188.4/3368/07 tentang Peraturan Internal 

Rumah Sakit (Hospital By Laws) RSUD Dr. Moewardi Surakarta, 

Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta Nomor : 

188.4/3369/07 tentang Peraturan Internal Staf  Medis Rumah Sakit 

(Medical Staff By Laws)  RSUD Dr. Moewardi Surakarta, SK Direktur 

RSDM No.445/2508/1997 Dasar SK Dirjen Yanmed No. 
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YM.02.04.3.5.2504 tentang Hak dan Kewajiban Dokter, Rumah Sakit dan 

Pasien. 

2) Hubungan hukum yang terjadi antara Rumah Sakit Dr. Moewardi dengan 

Dokter adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban 

antara dokter yang berkedudukan sebagai pegawai tetap dan rumah sakit 

sebagai institusi pemerintah. Oleh karena itu sebagai akibat dari hubungan 

hukum yang timbul maka berlaku asas vicarious liability , dimana setiap 

kesalahan yang timbul dari setiap kegiatan pelayanan medis oleh dokter di 

Rumah Sakit Dr.Moewardi menjadi tanggung jawab rumah sakit. Sejauh 

mana tanggung jawab yang di pikul Rumah Sakit Dr. Moewardi hanya 

terbatas pada kegiatan medis yang dilaksanakan di Rumah Sakit 

Dr.Moewardi dan tindakan medis tersebut dilakukan atas nama Rumah 

Sakit Dr. Moewardi dan tidak berlaku bagi dokter yang bekerja diluar jam 

kerja atau praktek yang tidak atas nama Rumah Sakit Dr. Moewardi. Hal 

tersebut mungkin berbeda dengan rumah sakit swasta, kesalahan medik 

dapat menjadi tanggung jawab dokter atau rumah sakit tergantung dari 

perjanjian kerja yang di buat oleh keduanya. 

3) Perlindungan hukum yang diberikan Rumah Sakit Dr.Moewardi terhadap 

dokter adalah dengan membentuk tim penyelesaian sengketa medik yang 

bertugas untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi  dan bertindak 

untuk dan atas nama Rumah Sakit Dr.Moewardi dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur Rumah Sakit Dr.Moewardi. hal ini sebagaimana 

di atur dalam Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta Nomor : 

188.4/610A/2005 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa 

Medik RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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B. Saran 

Menganalisis hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti hendak 

menyampaikan saran guna peningkatan dan perbaikan lebih lanjut mengenai 

hubungan hukum antara Dokter dan Rumah Sakit Dr. Moewardi dalam 

perjanjian terapeutik, sebagai berikut : 

1) Dalam rangka menciptakan klinik yang baik (Good Clinical Governance), 

termasuk di dalamnya adalah manajemen resiko ketika menangani gugatan 

dari pihak pasien maka di Rumah Sakit Dr. Moewardi perlu dibuat sebuah 

perjanjian kerja antara pihak dokter dan rumah sakit, yang memuat 

mengenai pembagian tanggung jawab antara keduanya. Karena pada 

dasarnya tidak setiap kesalahan medik yang terjadi di Rumah Sakit Dr. 

Moewardi selaku rumah sakit pemerintah menjadi tanggung jawab rumah 

sakit melainkan kesalahan medik yang dilakukan terkadang adalah sebuah 

tanggung jawab etik profesi seorang dokter. Perjanjian kerja tersebut akan 

menentukan mengenai sejauhmana rumah sakit ikut menangung kesalahan 

tindakan medik yang dilakukan oleh dokter. 

2) Dalam peraturan internal Rumah Sakit Dr. Moewardi dan peraturan 

internal staf medis Rumah Sakit Dr. Moewardi tidak adanya klausula yang 

secara khusus mengatur mengenai hubungan hukum antara dokter yang 

bekerja dan Rumah Sakit Dr.Moewardi termasuk mengenai pengaturan 

perlindungan hukum dan sejauh mana perlindungan hukum tersebut di 

dapatkan yang menjadi hak bagi seorang dokter. Diharapkan kedepannya 

dimasukkannya klausula hubungan hukum dan perlindungan hukum dalam 

peraturan internal staf medis Rumah Sakit Dr.Moewardi agar masing-

masing pihak mengerti akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan 

perjanjian terapeutik, termasuk dalam hal ini juga bagi tenaga kesehatan 

yang lain, seperti perawat, apoteker maupun mahasiswa yang menjalankan 

praktik magang di rumah sakit. 
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