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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis.1 Dalam kehidupan sehari-hari tidak ada manusia yang tidak 

pernah sakit. Ada yang sakitnya hanya sakit ringan sehingga tidak diobati pun 

penyakitnya telah sembuh sendiri, akan tetapi ada pula yang sakitnya adalah sakit 

berat sehingga membutuhkan perawatan khusus untuk menyembuhkan penyakit 

tersebut. Untuk mendapatkan kesembuhan biasanya orang yang sakit itu berobat 

ke rumah sakit. Di rumah sakit pasien tersebut akan mendapat penanganan dari 

dokter. 

Dokter harus mendiagnosa penyakit pasiennya terlebih dahulu sebelum 

menentukan pengobatan dan perlakuan yang harus diberikan kepadanya. 

Berdasarkan hasil diagnosa ini dokter dapat mengetahui sumber penyakit utama 

dan mungkin juga penyakit-penyakit pasien yang lain yang harus 

dipertimbangkan dalam menentukan pengobatan yang diberikan kepada pasien, 

baru kemudian dari hasil diagnosa tersebut dokter memutuskan bentuk 

                                                             
 1lihat Pasal 1 UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.  
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pengobatan dan perlakuan khusus yang harus diberikan kepada pasien 

sehubungan dengan penyakit-penyakitnya. 

Bidang kedokteran yang dahulu dianggap profesi mulia, seakan-akan sulit 

tersentuh oleh orang awam, kini mulai dimasuki unsur hukum. Gejala ini tampak 

menjalar ke mana-mana, baik di dunia Barat yang memeloporinya maupun 

Indonesia. Hal ini terjadi karena kebutuhan yang mendesak akan adanya 

perlindungan hukum untuk pasien maupun dokternya. 

Kasus yang terjadi di Jakarta, seorang wanita bernama Astri meninggal 

dunia karena menjalani tindakan medis berupa laparoskopi. Hal itu ditempuh 

dalam upaya mendapatkan anak setelah lima tahun menikah. Sebelum meninggal 

dia terbaring tidak berdaya genap selama sepuluh hari. Dia koma setelah kejang-

kejang saat dibius total sebelum menjalani tindakan laparoskopi. 

Keluarga korban dan teman-teman dekat tidak bisa terima dan menuntut 

dokter ke pengadilan sebab dokter kurang memberikan penjelasan mengenai 

risiko dan tindakan yang dilakukan. Bahkan dokter tidak memberikan penjelasan 

mengenai obat yang digunakan tersebut dapat memberi efek samping yang 

mengancam nyawa Astri.2 

                                                             
2 http://rac.uii.ac.id/server/document/Private/20080525120515034102851111.pdf 5 0ktober 2011. 
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Kasus lain yang berkaitan dengan informed consent adalah kasus yang 

terjadi di Sukabumi. Dr. GM. Husaini tidak memberitahukan kepada pasiennya, 

Muhaimin bahwa risiko dari operasi matanya, maka mata muhaimin “ seolah-olah 

bolong”. Dan akhirnya muhaimin menggugat Dr. GM Husaini telah melakukan 

perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil biji mata muhaimin tanpa 

izin/persetujuan dari Muhaimin.3 

Kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa salah satu tujuan dari hukum atau 

peraturan atau deklarasi atau kode etik kesehatan adalah untuk melindungi 

kepentingan pasien di samping mengembangkan kualitas profesi dokter atau 

tenaga kesehatan. Keserasian antara kepentingan pasien dan kepentingan tenaga 

kesehatan, merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan sistem 

kesehatan. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap kepentingan-

kepentingan itu harus diutamakan. 

Pasien dan tenaga kesehatan merupakan para pihak yang terlibat dalam 

suatu pelayanan kesehatan. Di satu pihak pasien menaruh kepercayaan terhadap 

kemampuan profesional tenaga kesehatan. Di lain pihak karena adanya 

kepercayaan tersebut sekiranya tenaga kesehatan memberikan pelayanan 

kesehatan menurut standar profesi dan berpegang teguh pada kerahasiaan profesi. 

Kedudukan dokter yang selama ini dianggap lebih "tinggi" dari pasien 

disebabkan keawaman pasien terhadap profesi kedokteran. Pasien seringkali 
                                                             
3http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1988/02/20/HK/mbm.19880220.HK26433.id.html 5 
oktober 2011 
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menerima saja perlakuan dokter sehingga sulit untuk menilai secara cermat 

pelayanan dokter. Dengan semakin berkembangnya masyarakat hubungan 

tersebut secara perlahan-lahan mengalami perubahan. Agar dapat menanggulangi 

masalah secara proporsional dan mencegah kelalaian profesi atau apa yang 

dinamakan malpraktek di bidang kedokteran, perlu diungkap hak dan kewajiban 

pasien. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasien diharapkan akan 

meningkatkan kualitas sikap dan tindakan yang cermat dan hati-hati dari tenaga 

kedokteran. 

Setiap dokter yang memberikan pelayanan kepada pasien tentu 

mengetahui tentang segala penderitaan yang dialami pasien. Penderitaan yang 

dialami oleh pasien dapat diakibatkan oleh penyakit yang dideritanya atau 

kecelakaan yang dialaminya. Seorang dokter dalam melakukan pemeriksaan dan 

pengobatan adalah semata-mata untuk menghilangkan rasa sakit dan 

menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien. 

Meskipun dalam rangka pengobatan terhadap seorang pasien, namun 

pihak dokter tidak diperbolehkan melakukan penanganan medik yang bersifat 

serius atau berat tanpa mendapat persetujuan dari pihak pasien maupun dari pihak 

keluarga pasien. Dengan demikian sebelum dokter melakukan tindakan medik 

terhadap pasien perlu melakukan kesepakatan dengan pasien yang bersangkutan. 

Kesepakatan yang dibuat antara dokter dengan pasien dalam hal ini yang 

berkaitan dengan berbagai hal yang menjadi ketentuan dalam penanganan medik 
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seperti cara pengobatan, risiko dan efek dari tindakan medik yang mungkin 

terjadi, biaya penanganan medik, tempat dilakukannya penanganan medik, serta 

biaya tanggungan obat-obatan selama dalam proses penyembuhan dan lain-lain. 

Kesepakatan antara pasien atau keluarganya dengan pihak dokter dalam 

hal pengobatan atau tindakan medik ditujukan dengan adanya pernyataan 

persetujuan dari pasien atau keluarganya. Dengan adanya persetujuan tersebut 

berarti pasien telah bersedia untuk mengikuti pengobatan atau tindakan medik 

yang akan dilakukan padanya dengan berbagai risiko ataupun segala 

kemungkinan yang mungkin terjadi. 

Persetujuan antara pihak pasien dengan pihak dokter dalam rangka 

pengobatan atau penanganan medik dapat dinyatakan secara langsung baik lisan 

maupun tulisan yang dikenal sebagai express consent atau informed consent, atau 

secara tidak langsung seperti mengikuti petunjuk atau perintah dari dokter yang 

dikenal sebagai implied consent.  

Pasal-pasal yang mendasari tuntutan terhadap penyelesaian kasus tindak 

pidana malpraktek yang bertentangan dengan informed consent adalah pasal 351, 

359, 360 dan pasal 361 KUHP. 

Selanjutnya bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut: 

a. Pasal 351 : 

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua 
tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- 
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(2)  Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara 
salama-lamanya lima tahun. (KUHP.90)  

(3) Jika perbuatan itu menjdikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-
lamanya tujuh tahun. (KUHP. 338)  

(4) Dengan penganiayaan disamakan  merusak kesehatan orang dengan 
sengaja. 

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (KUHP. 
37, 53, 184 s, 353 s, 356, 487). 

b. Pasal 359 : Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang 
dihukum penjara selama-lamanya lama lima tahun atau kurungan paling lama 
satu tahun.(KUHP. 156-2e, 187 s, 193-205, 335). 

c. Pasal 360 : 

(1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat 
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau 
kurungan paling lama satu tahun. 

(2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka  sedemikian 
rupa orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan 
jabatannay atau pekerjaan sementara, dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan 
atau denda paling tingginya Rp. 4. 500,- (KUHP. 90, 92, 165, 187, 
194,205, 334,351s, 361, L.N. 1960 No.1). 

d. Pasal 361 : Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam 
menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah 
dengan sepertiga dan sitersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu 
mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya 
putusannya diumumkam.(KUHP. 10, 35, 43, 92)4 

Mengenai informed consent telah diatur dalam suatu kelembagaan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap dengan diundangkannya Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989 tentang persetujuan medik. 

                                                             
4 Soesilo,1995 ,Kitap Undang- Undang Hukum Pidana, politeia, Bogor, hlm.244.   
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Menurut pasal I butir (a) Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 dinyatakan 

bahwa: “persetujuan tindakan medik atau informed consent adalah persetujuan 

yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai 

tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. 

Penjelasan pasal I butir (a) tersebut dapat dinyatakan bahwa tanpa 

persetujuan dari pasien maupun dari keluarga pasien tersebut, maka pemeriksaan 

atau penanganan medik yang dilakukan oleh dokter tersebut tidak mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

Seorang dokter dalam melakukan penanganan medik dituntut kehati-

hatian dan tanggung jawab profesional dalam melakukan pelayanan kesehatan 

terhadap pasiennya sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimilikinya. 

Pada tingkat ini sekalipun, seorang dokter sebagaimana umumnya manusia biasa 

terkadang melakukan kesalahan ataupun penyimpangan terhadap ketentuan yang 

diharuskan. Penyimpangan tersebut dapat disebabkan oleh adanya tindakan 

dokter yang secara langsung (tanpa melakukan persetujuan) melakukan 

penanganan medik kepada pasien atau karena adanya kelalaian atau kesalahan. 

Hal ini tentu akan menjadi masalah karena ada kondisi yang rancu tentang adanya 

pelanggaran hukum, terlepas dari pasien tersebut selamat atau tidak dalam suatu 

proses penanganan medik. 

Dengan demikian, dalam hubungan antara pasien sebagai penerima 

pertolongan medis dengan dokter sebagai pemberi pertolongan medis, merupakan 
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hubungan antar subjek hukum. Artinya terhadap dokter berlaku juga ketentuan-

ketentuan hukum umum sebagai dasar pertanggung jawaban hukum dalam 

menjalankan profesinya. Dokter dalam hal ini sama dengan orang biasa yang 

menjadi warga negara yang harus patuh dan tunduk pada peraturan. 

Pada dasarnya semua yang diuraikan di atas berkaitan dengan penegakan 

hukum kesehatan yang sekarang ini semakin banyak disoroti dalam penegakan 

hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum pidana Dari uraian di 

atas dapat dilihat bahwa komunikasi dan informasi timbal balik yang dilakukan 

antara dokter dan pasien sangat penting peranannya. Berdasarkan apa yang telah 

diuraikan di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengangkat suatu 

pembahasan dan menuliskannya dalam penulisan tugas akhir (skripsi) dalam 

menempuh pendidikan strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan judul: TINJAUAN YURIDIS  SOSIOLOGIS 

TERHADAP MALPRAKTEK YANG BERTENTANGAN DENGAN  

INFORMED  CONSENT YANG DI BUAT OLEH DOKTER DALAM 

MELAKSANAKAN PROFESI KEDOKTERAN STUDI DI RUMAH 

SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG. 

B. Rumusan masalah 

1. Bagaimana bentuk-bentuk malpraktek yang bertentangan dengan informed 

consent yang di buat oleh dokter dalam melaksanakan profesi kedokteran di 

rumah sakit islam aisyiyah malang? 
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2. Bagaimana pertanggung jawaban bagi dokter yang mengakibatkan terjadinya 

malpraktek pada pasien dalam praktek di Rumah Sakit Islam Aisyiyah 

Malang sebagai wujud pelaksanaan profesi kedokteran? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui bentuk-bentuk malpraktek yang bertentangan dengan 

informed consent yang dibuat oleh dokter dalam melaksanakan profesi 

kedokteran di rumah sakit islam aisyiyah malang. 

2. Untuk Mengetahui pertanggung jawaban bagi dokter yang mengakibatkan 

terjadinya malpraktek pada pasien dalam praktek di Rumah Sakit Islam 

Aisyiyah Malang sebagai wujud pelaksanaan profesi kedokteran  

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

  Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

keilmuan/ pengetahuan hukum kedokteran forensik.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

 Bagi penulis secara pribadi untuk menambah wawasan dan sebagai 

prasyarat untuk memenuhi tugas akhir kesarjanaan strata satu (SI) di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi pembetuk Undang-undang 
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Sebagai referensi dalam peraturan perundang-undangan agar 

memperhatikan efektivitasnya, sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami 

penyimpangan penyimpangan yang menyebabakan tidak dilaksanakannya 

peraturan perundang-undangan tersebut.  

c. Bagi dokter (tenaga medis) 

Untuk memberikan masukan agar dalam melakukan proses pelaksanaan 

transaksi terapeutik dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan 

berdasarkan atas kesepakatan yang telah terulang dalam informed consent 

serta lebih teliti dalam membuat dan memahami subtansi  informed consent 

tersebut sehingga tidak merugikan pihak medis. 

d. Bagi Pasien 

Untuk memberikan wawasan tentang informed consent agar mereka 

lebih memahami tentang hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam 

perjanjian tersebut. 

e. Bagi masyarakat 

Untuk menambah wacana dan menjelaskan tentang hubungan hukum 

dokter dan pasien dalam informed consent. 

E. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan: peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, 

yakni melihat hukum sebagai perilaku masyarakat.yaitu meneliti terhadap 
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malpraktek yang bertentangan dengan informed consent  dalam melaksanakan 

profesi kedokteran dirumah sakit islam aisyiyah malang. 

2. Pemilihan Lokasi Penelitian: penulis melakukan Penelitian Di Rumah Sakit 

Islam Aisyiyah Malang yang berlokasi di JL. Sulawesi No. 16 Malang. 

Penulis memilih penelitian di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang karena 

selain tempatnya yang strategis, dalam Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.  

3. Jenis Data: 

a. Data Primer adalah data yang diteliti oleh peneliti mulai bulan desember 

2011 - januari 2012 paling utama, yaitu dengan melakukan penelitian 

tentang malpraktek yang bertentangan dengan informed consent dalam 

melaksanakan profesi kedokteran, yang terjadi selama kurun waktu 2010-

2011. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi 

kepustakaan dengan jalan mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta 

secara langsung melalui buku-buku, perundang-undangan, media ,massa 

dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. 

4. Populasi Dan Sampel 

a.  Populasi 

     Populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau 

barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti Dan populasi  yang 

di maksud disini adalah pasien Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang. 
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b.  Sampel 

     Sampel adalah suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih dalam 

penelitian. Adapun karakteristik responden yang akan dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Pasien Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang. 

b. Pasien yang tidak dimintai dokter untuk melakukan informed consent di 

Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang. 

       Mengatakan sampel 87 pasien, tetapi penelitian mengambil 

contoh/sampel 4 pasien, untuk penelitian yang diperlukan. Maka sampel 

penelitian ditetapkan sebanyak 4 pasien. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan wawacara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu 

Dokter (Dokter tetap Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang). 

 Adapun wawacara dilakukan dengan: 

1.Pihak Rumah sakit 

1.1 Reka medik 

2.Pihak Doktek 

1.1 dr.Solachudin Hasjim, Sp. B selaku Spesialis Bedah    Umum. 
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1.2 dr.Mochammad Ridwan, Sp.RM selaku Dokter Spesialis Rehab 

Medik.  

b. Penelusuran kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari kepustakaan baik 

buku-buku, materi perkuliahaan, internet, surat kabar, atau pendapat para 

ahli maupun informasi lainnya yang nantinya dapat dijadikan penelitian 

sebagai masukan dan bahan pertimbangan guna menyempurnakan 

penelitian ini dan dapat digunakan sebagai sumber data yang terkait 

dengan masalah yang teliti. 

6. Teknik Analisa Data  

  Dalam hal ini penulisan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif 

yaitu mendiskripsikan dan menganalisa berbagai malpraktek yang 

bertentangan dengan informed consent dalam melaksanakan profesi 

kedokteran. 

F.   Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan rangkaian penulisan ini, maka penulis akan membuat 

sistematika penulisan dengan tujuan untuk memberikan landasan yang dapat 

diteliti serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan mempermudah 

dalam penelitian sehingga dapat sistematis dan terstruktur. 

Adapun sistematika penelitian adalah: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 
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Dalam pedoman penulisan hukum pendahuluan berisi dalam berbagai sub 

bab yaitu: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

     BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

        Dalam bab ini membahas mengenai uraian doktrin, pendapat para ahli, 

kajian yuridis serta bahan-bahan kerangka teori yang dipakai oleh penulis untuk 

mendukung analisa terhadap masalah yang diteliti. 

      BAB III: PEMBAHASAN 

  Dalam pembahasan ini adalah pembahasan permasalahan yang menjadi 

kajian. Dalam bab ini peneliti memaparkan data-data hasil penelitian yang telah 

dianalisa dengan didukung pengumpulan data primer, sekunder, dan rujukan yang 

mendukung dalam masalah dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk mendukung 

analisa terhadap permasalahan yang ditelit 

      BAB IV : PENUTUP 

        Dalam bab ini adalah bab terakhir yang berisikan dengan dua sub yaitu: 

kesimpulan dan saran / rekomendasi. Yang disimpulkan oleh peneliti adalah hasil 

analisis pada bab III, kesimpulan ini harus disesuaikan dengan permasalahannya, 

sebab dapat disebut ringkasan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan 

dalam bab II. Peneliti juga dapat menambah kesimpulan yang lain yang dianggap 

penting. Kemudian dari kesimpulan tersebut kemungkinan akan timbul hal-hal 

yang perlu disarankan. 


