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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya 

pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamya pelayanan 

medis yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan 

pasien yang membutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Dokter 

merupakan pihak yang mempunyai keahlian di bidang medis atau kedokteran 

yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan tindakan 

medis. Sedangkan pasien merupakan orang sakit yang awam akan penyakit yang 

dideritanya dan mempercayakan dirinya untuk diobati dan disembuhkan oleh 

dokter. Oleh karena itu dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis yang 

sebaik-baiknya bagi pasien.  

Yang dimaksud dengan mendatangkan penyakit dalam konteks kalimat di 

atas adalah jatuh sakit atau menjadi sakit. Suatu Keadaan tidak sehat sebagaimana 

sebelum terjadinya perbuatan yang disebabkan oleh lukanya sendiri. Keadaan 

tidak sehat itu karena fungsi – fungsi intern dari tubuh tidak dapat bekerja 

sebagaimana mestinya.
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Selain itu juga sering terjadinya kealpaan atau kelalaian yang merupakan 

bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan 

merupakan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Jadi dalam kealpaan ini tidak 

ada niat jahat dari pelaku. Kealpaan atau kelalaian dan kesalahan dalam 
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melaksanakan tindakan medis menyebabkan terjadinya ketidakpuasan pasien 

terhadap dokter dalam melaksanakan upaya pengobatan sesuai profesi kedokteran. 

Kealpaan dan kesalahan tersebut menyebabkan kerugian berada pada pihak 

pasien. 

Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan siapa saja, 

tapi hanya dapat dilakukan oleh kelompok professional kedokteran yang 

berkompeten dan memenuhi standar tertentu.Secara teoritis terjadi social kontrak 

antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum. Dengan kontrak ini 

memberikan hak kepada masyarakat profesi untuk mengatur otonomi profesi, 

standar profesi yang disepakati. Sebaliknya masyarakat umum (pasien) berhak 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang diciptakan oleh masyarakat 

professional tadi. Dengan demikian dokter memiliki tanggungjawab atas 

profesinya dalam hal pelayanan medis kepada pasiennya. 

Terjadi malpraktik kedoteran dirumah sakit bisa terjadi pada siapa saja 

baik terhadap anak-anak maupun orang dewasa, sebagaimana yang diberitakan 

dalam harian  

Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga tidak 

memuat tentang ketentuan malpraktik kedokteran.Pasal 66 ayat (1) mengandung 

kalimat yang mengarah pada kesalahan praktik dokter yaitu “ setiap orang yang 

mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi 

dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada 

ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”.
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Norma ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter ke 

organisasi profesinya apabila terdapat indikasi tindakan dokter yang membawa 

kerugian, bukan pula sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi atas tindakan 

dokter. Pasal itu hanya mempunyai arti dari sudut hukum administrasi praktik 

kedokteran. Penegakan hukum yang proporsional terhadap tindakan dokter yang 

melakukan tindakan malpraktik medik selain memberi perlindungan hukum bagi 

masyarakat sebagai konsumen dan biasanya mempunyai kedudukan yang lemah, 

dilain pihak juga bagi dokter yang tersangkut dengan persoalan hukum jika 

memang telah melalui proses peradilan dan terbukti tidak melakukan perbuatan 

malpraktik akan dapat mengembalikan nama baiknya yang dianggap telah 

tercemar, karena hubungan dokter dan pasien bukanlah hubungan yang sifatnya 

kerja biasa atau atasan bawahan tapi sifatnya kepercayaan. 

Malpraktek medik memang merupakan konsep pemikiran Barat khususnya 

Amerika. Dalam kepustakaan Amerika secara jelas menggunakan medical 

malpractice karena istilah ini berkembang dari sistem hukum tort atau sistem juri 

yang mana tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum 

Indonesia yang salah satu komponennya adalah hokum substantif, diantaranya 

hukum pidana, hukum perdata dan hokum administrasi tidak mengenal bangunan 

hukum malpraktik . Justru yang utama dan mendasar ada di dalam hukum 

kesehatan Indonesia yang berupa Undang – Undang Kesehatan No 23 Tahun 1992 

secara resmi menyebut kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi 

dalam Pasal 54 dan 55, apabila ditinjau dari budaya hukum di Indonesia 

malpraktek merupakan sesuatu yang asing karena batasan mengenai malpraktik 
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yang diketahui dan dikenal oleh kalangan profesi kedokteran dan hukum itu 

berasal dari alam pikiran barat nampaknya ingin diterapkan di Indonesia. Untuk 

itu masih perlu ada pengkajian secara khusus guna memperoleh suatu rumusan 

pengertian dan batasan istilah malpraktik.  

Malpraktik kedokteran dapat saja menimpa pasien baik anak-anak maupun 

orang dewasa, sebagaimana yang diberitakan oleh Post kota bahwa orang tua putri 

pasien berusia 9 tahun yang dirawat pada sebuah rumah sakit di Palangkaraya 

melaporkan dugaan malpraktik atas putrinya ke Polres Palangkaraya dan Ikatan 

Dokter Indonesia Palangkaraya. Dugaan orang tua putri sangat kuat sebab selama 

anaknya dirawat dirumah sakit bukan semakin membaik tetapi semakin tidak 

membaik bahkan kondisi anaknya lebih parah dari sebelum masuk rumah sakit. 

Oleh karena itu orang tua putri merasa tidak puas dan melaporkan ke Polres serta 

IDI Palangkaraya, hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses.
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Masyarakat yang dirugikan atas adanya malpraktik kedokteran 

membutuhkan perlindungan hukum yang telah mengakibatkan kerugian atau 

penderitaan lebih lanjut pada pasien, Untuk menciptakan suatu bentuk kepastian 

hukum dan menjamin pelayanan upaya kesehatan dan untuk mengakomodasi 

kebutuhan tersebut selain KUHP pemerintah telah mengeluarkan undang – 

undang di bidang kesehatan dan undang – undang praktik dokter, yaitu Undang – 

Undang Nomor 23 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Dokter. 
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Secara yuridis kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan pidana maupun 

perdata sebagai malpraktik untuk dilakukan pembuktian berdasarkan standar 

profesi kedokteran. Seorang dokter antara lain dapat dikenakan Pasal 359, 360, 

dan 361 KUHP bila malpraktik itu dilakukan dengan sangat tidak berhati-hati 

(culpa lata), kesalahan serius dan sembrono. Di dalam KUHP, perbuatan yang 

menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja 

dirumuskan di dalam Pasal 359 dan 360 KUHP .  

Profesi kedokteran merupakan salah satu profesi yang penuh dengan 

resiko, kadang-kadang dalam mengobati penderita atau pasien dapat menimbulkan 

cedera atau cacat bahkan sampai dengan kematian sebagai akibat dari tindakan 

dokter. Tindakan dokter yang demikian, sering diindikasikan sebagai malpraktik 

medik oleh korban dalam hal ini pasien . Banyak tuntutan khususnya secara 

pidana yang ditujukan kepada Dokter atau tenaga kesahatan akibat tindakan 

medik tenaga kesehatan ini. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk memilih judul : 

KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENANGANAN TINDAK PIDANA 

MALPRAKTIK KEDOKTERAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN DI RUMAH 

SAKIT DR. DORISILVANUS PALANGKARAYA (Studi di Wilayah Hukum 

Polres Palangkaraya)” 

B. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Malpraktik 

Kedokteran di Rumah Sakit Dr. Dorisilvanus Palangkaraya ? 

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk Malpraktik kedokteran di Rumah Sakit Dr. 

Dorisilvanus Palangkaraya ? 
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3.  Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan 

penanganan Malpraktik Kedokteran di Rumah Sakit Dr. Dorisilvanus 

Palangkaraya 

4. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan 

tindak pidana Malpraktik Kedokteran di Rumah Sakit Dr. Dorisilvanus 

Palangkaraya ? 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak 

Pidana Malpraktik Kedokteran di Rumah Sakit Dr. Dorisilvanus Palangkaraya  

2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk Malpraktik kedokteran di 

Rumah Sakit Dr. Dorisilvanus Palangkaraya  

3.  Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi oleh pihak 

kepolisian dalam melakukan penanganan Malpraktik Kedokteran di Rumah 

Sakit Dr. Dorisilvanus Palangkaraya 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Malpraktik Kedokteran di 

Rumah Sakit Dr. Dorisilvanus Palangkaraya  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

secara ilmiah terhadap ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya dapat 

memberikan rekomendasi dan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan yang 

menyangkut hukum Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran  
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2. Secara Praktis 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan serta 

sumbangan pemikiran dan kontribusi pada pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat 

terhadap Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran 

 

E.  Metode Penelitian 

1  Metode Pendekatan  

 Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang dilakukan adalah 

adalah pendekatan yuridis sosiologis 
4
, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

cara penerapan atau pelaksanaan hukum dimasyarakat, dalam hal ada atau 

tidaknya tindak pidana malpraktik kedokteran, dilanjutkan dengan menelaah suatu 

permasalahan yang dikorelasikan dengan bahan hukum atau peraturan perundang–

undangan. 

2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan 

penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian lokasi yang 

peneliti dipilih adalah di Wilayah Hukum Polres Palangkaraya, yaitu di Rumah 

Sakit DR. Dorisilvanus Palangkaraya tempat terjadinya perkara serta Polres 

Palangkaraya sebagai lembaga pengawas dan atau penegak hukum yang bertugas 

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat karena Kepolisian 

sangat memegang peranan penting untuk memberikan suatu perlindungan hukum. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

1). Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya, data yang bersifat autenthik yang diperoleh 

secara langsung dari sumbernya.
5
  

Pengambilan data primer dilakukan pada bulan Agustus 2011, untuk 

mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah data selama tiga tahun yaitu 

tahun 2008 sampai 2010 

2).  Data Sekunder 

 Adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti 

misalnya dari Biro Statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi 

lainnya. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, 

artinya melewati satu atau lebih dua pihak yang bukan peneliti sendiri.
 6
 

 Diperlukan data sekunder karena untuk melengkapi kajian sebagai bahan 

pertimbangan didalam membahas hasil penelitian sesuai dengan tujuan 

penelitian.   

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari petugas rumah sakit, dokter 

dan pasien di Rumah Sakit Dores Silvanus Palangkaraya dan Reskrim Polres 

Palangkaraya yang terkait dengan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran 
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3). Data tersier 

 Merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap data primer dan sekunder, contohnya : kamus ensiklopedia dan 

indeks kumulatif.
 7

 

 Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kamus hukum, 

kamus kriminologi, jurnal ilmiah dan makalah-makalah  yang mengkaji 

tentang kejahatan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. 

  Sumber data dalam penelitian terdiri dari populasi adalah seluruh obyek 

atau individu atau seluruh unit yang diteliti, sedangkan sampel merupakan wakil 

dari populasi yang diteliti.
8
  

 Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu mengambil sampel yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan 

yang didasarkan pada tujuan permasalahan yang diteliti. Sampel yang digunakan 

penulis adalah : 

No. Responden        Jumlah 

1. Reserse Polres Palangkaraya     2 orang  

2. Pegawai Rumah Sakit      3 orang 

3. Pasien                 10 orang 

Jumlah                  15 orang 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a.  Wawancara 

Merupakan pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi melalui 

kegiatan tanya jawab (wawancara). 
9
 

Wawancara bersifat terbuka (Gided Interview) artinya melakukan tanya jawab 

secara langsung bersifat terbuka yaitu memberikan kesempatan kepada 

responden untuk menyampaikan informasi. 

Dalam wawancara ini identitas responden dirahasiakan sehingga hanya ditulis 

dengan nama sebutan.  

c.  Studi dokumen 

Yaitu dengan mencari dan mengumpulkan dokumen yang berhubungan 

dengan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran 

Dokumen yang diperlukan antara lain dokumen berita acara pemeriksaan dan 

dokumen lainnya yang dipadang relevan dengan keperluan penelitian. 

e.  Kepustakaan  

Digunakan untuk memperoleh sumber data sekunder yang dapat berupa 

peraturan-peraturan perundangan dan hasil karya ilmiah yang terkait dengan 

permasalahan. 

5. Tehnik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menelaah, mengolah dan menyimpulkan 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.
10
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 Proses analisis deskriptif kualitatif  dilakukan dengan menyusun secara 

kronologis yang merupakan suatu bentuk analisis dengan cara memaparkan data 

yang diperoleh dilapangan tentang Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran. 

Selanjutnya data tersebut dianalisa menurut hukum yang bersumber dari KUHP, 

peraturan dan perundang-undangan dan teori-teori hukum. 

F. Sistematika Penulisan  

Bab I. Pendahuluan. 

Menyajikan dan menerangkan mengenai garis besar permasalahan dan 

dari keseluruhan skripsi ini. Tujuannya agar lebih dahulu dapat 

mengetahui permasalahan apa yang sesungguhnya terjadi, terdiri dari 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB. Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini akan disajikan tentang tinjauan umum kajian pustaka sebagai 

teori yang menjadi dasar dalam pengkajian dan pembahasan pada 

penelitian, terdiri dari teori tentang Tinjauan Umum Pertanggungjawaban 

Hukum Pidana, Malpraktik Medik, dan Penegakan Hukum 

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Merupakan inti dalam penulisan skripsi ini yang akan menjawab 

permasalahan dikemukakan dalam bab sebelumnya dengan memaparkan 

data dari hasil penelitian dan menganalisa permasalahan yang penulis 

angkat, yaitu ; Menganalisis Kebijakan Pasal 66 Undang-Undang No 29 
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tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Guna Menanggulangi Tindak 

Pidana Malpraktik Kedokteran yang dilaporkan pada Polres Palangkaraya 

BAB IV. Penutup  

 Bab ini merupakan bagian akhir dari penyajian hasil penelitian  yang 

merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang perlu sebagai 

usaha menjawab dan mencari solusi dari masalah yang ada. 

 


