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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit Dan Hubungan Hukum Dalam

Pelayanan Medis

1. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit

a. Definisi Rumah Sakit

Menurut pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat. 

b. Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit

1) Menurut pasal 4 UU RI No 44 tahun 2009 tugas Rumah Sakit adalah

memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

2) Rumah Sakit mempunyai fungsi yang terdapat dalam UU RI No.44

tahun  2009  :

a) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan 

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit

b) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga

sesuai kebutuhan medis
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c) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia 

dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian 

pelayanan kesehatan 

d) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan 

teknologi bidang kesehatan 

c. Pengertian Tanggung Jawab 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah 

kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah 

sesuatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan kewajiban yang 

diberikan kepadannya.8 

Beberapa pendapat para ahli tentang tanggung jawab rumah sakit menurut 

Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar 

hukum dibagi menjadi beberapa teori yaitu :9 

1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan 

perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat. 

2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan karena kelalaiaan, didasarkan pada konsep kesalahan 

                                                           
8 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005 diakses 22 Agustus 2017 
9 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 503 

diakses 22 Agustus 2017 
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yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur 

baur. 

3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempesoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik 

secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan 

kesalahaannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul 

atas perbuatannya.  

d. Klasifikasi Rumah Sakit 

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 

Rumah Sakit. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah 

Sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan. 

a) Rumah Sakit Umum Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, 

Rumah Sakit Umum diklasifikasikan menjadi : 

1) Rumah Sakit Umum Kelas A Rumah Sakit Umum Kelas A harus 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling 

sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 5 (lima) 

Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, 12 (dua belas) Pelayanan 

Medik Spesialis Lain dan 13 (tiga belas) Pelayanan Medik Sub 

Spesialis. Kriteria fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum 

Kelas meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat 

Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Spesialis 

Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Lain, Pelayanan 
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Medik Spesialis Gigi Mulut, Pelayanan Medik Subspesialis, 

Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang 

Klinik, dan Pelayanan Penunjang Non Klinik. Jumlah tempat 

tidur minimal 400 (empat ratus) buah. 

2) Rumah Sakit Umum Kelas B Rumah Sakit Umum Kelas B harus 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling 

sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 4 (empat) 

Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, 8 (delapan) Pelayanan 

Medik Spesialis Lainnya dan 2 (dua) Pelayanan Medik 

Subspesialis Dasar. Kriteria fasilitas dan kemampuan Rumah 

Sakit Umum Kelas B  meliputi Pelayanan Medik Umum, 

Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 

Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik 

Spesialis Lain, Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut, 

Pelayanan Medik Subspesialis, Pelayanan Keperawatan dan 

Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan 

Penunjang Non Klinik. Jumlah tempat tidur minimal 200 (dua 

ratus) buah. 

3) Rumah Sakit Umum Kelas C Rumah Sakit Umum Kelas C harus 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling 

sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar dan 4 

(empat)Pelayanan Spesialis Penunjang Medik. Kriteria fasilitas 
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dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas C  meliputi 

Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan 

Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, 

Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut, Pelayanan Keperawatan 

dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan 

Penunjang Non Klinik. Jumlah tempat tidur minimal 100 

(seratus) buah. 

4) Rumah Sakit Umum Kelas D Rumah Sakit Umum Kelas D harus 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling 

sedikit 2 (dua) Pelayanan Medik Spesialis Dasar. Kriteria 

fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas D meliputi 

Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan 

Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, 

Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan Penunjang Non 

Klinik. Jumlah tempat tidur minimal 50 buah. 

b) Rumah Sakit Khusus. Jenis Rumah Sakit khusus antara lain Rumah 

Sakit Khusus Ibu dan Anak, Jantung, Kanker, Orthopedi, Paru, Jiwa, 

Kusta, Mata, Ketergantungan Obat, Stroke, Penyakit Infeksi, 

Bersalin,Gigi dan Mulut, Rehabilitasi Medik, Telinga Hidung 

Tenggorokan, Bedah, Ginjal, Kulit dan Kelamin. Berdasarkan fasilitas 

dan kemampuan pelayanan, Rumah Sakit Khusus diklasifikasikan 

menjadi : 
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1) Rumah Sakit Khusus Kelas A 

2) Rumah Sakit Khusus Kelas B 

3) Rumah Sakit Khusus Kelas C 

Klasifikasi Rumah Sakit Khusus ditetapkan berdasarkan : 

1) Pelayanan 
2) Sumber Daya Manusia 
3) Peralatan 
4) Sarana dan Prasarana dan 
5) Administrasi dan Manajemen 

 

2. Hubungan Hukum 

a. Pasien Dengan Dokter 

Transaksi terapuitik merupakan perjanjian antara pasien dengan dokter, 

transaksi ini berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi 

kedua belah pihak. Berbeda dengan trasnsaksi yang dilakukan oleh masyarakat 

transaksi terapuitik memiliki sifat atau ciri khusus yang membedakan perjanjian 

pada umumnya. Kekhususannya terletak pada atau mengenai objek yang 

diperjanjikan. Objek yang diperjanjikan ini adalah berupa upaya atau terapi 

untuk penyembuhan pasien. Jadi perjanjian atau transaksi terapuitik adalah 

transaksi untuk menentukan terapi paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh 

dokter. Jadi menurut hukum objek perjanjian ini bukan kesembuhan pasien 

melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.10 

                                                           
10 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta, Rineka 

Cipta, 2005, Hal 11, diakses 14 Agustus 2017 
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Sebagaimana umumnya perikatan dalam transaksi terapuitik juga terdapat 

para pihak yang megikat diri dalam suatu perikatan atau perjanjian. Yaitu rumah 

sakit atau dokter sebagai pihak yang memberikan atau melaksanakan pelayanan 

medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis. Jadi secara 

umum apa yang telah diatur dalam perjanjian menurut buku III Kitab Undang-

undang Perdata berlaku pula dalam perjanjia terapuitik,. Hanya saja dalam 

perjanjian terapuitik ada kekhususan tertentu yaitu tentang ikrar atau cara 

mereka mengadakan perjanjian. Sebab dalam perjanjian terapuitik dijelaskan 

bahwa dengan kedatangan pasien ke rumah sakit tempat dokter bekerja dengan 

tujuan untuk memeriksakan kesehatannya untuk berobat telah dianggap telah 

adanya suatu perjanjian terapuitik.11  

Perjanjian terapuitik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang 

memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan 

pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki oleh dokter tersebut.12 

Hubungan ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, 

sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medic yaitu suatu 

persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan 

terhadapnya. Hal ini dilakukannya setelah mendapat informasi dari dokter 

                                                           
11 Ibid. hal. 12 
12 Praskoabdullah, Perjanjian Terapuitik, dalam http://prasxo.wordpress.com/2011/03/02 

diakses 25 September 2017 
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mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya termasuk 

memperoleh informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.13 

Namun ada kondisi lain yang memungkinkan adanya hubungan hukum 

antara dokter dengan pasien adalah karena keadaan pasien yang sangat 

mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dari dokter. Misalnya dalam 

kecelakaan lalu lintas, bencana alam maupun dengan adanya situasi lain yang 

menyebabkan keadaan pasien sudah gawat darurat sehingga menyulitkan bagi 

dokter untuk mengetahui dengan pasti kehendak pasien. Dalam keadaan ini 

dokter langsung melakukan apa yang disebut zaakwaarneming sebagaimana 

telah diatur dalam pasal 1354 KUHPerdata, yaitu suatu bentuk hubungan 

hukum yang timbul bukan karenanya adanya persetujuan tindakan medic 

terlebih dahulu melainkan karena adanya keadaan memaksa atau keadaan 

darurat.14 

b. Pasien Dengan Rumah Sakit 

Hubungan hukum antara pasien dengan rumah sakit dapat dibedakan 

dalam dua macam perjanjian antara lain yaitu : 

1) Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit 

dengan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan. 

                                                           
13 Ibid. hal. 28 
14 Ibid. hal 30 
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2) Perjanjian pelayanan medis dimana terdapat kesepakatan antara rumah 

sakit dan pasien dan tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya 

secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis. 

Dalam perjanjian ini kewajiban rumah sakit adalah untuk melakukan 

sesuatu sehingga pasien mendapatkan kesembuhan. Tindakan utamanya 

memberikan pelayanan kesehatan antara lain dilakukan dokter atau perawat.15 

Sebagai sutatu perjanjian maka hubungan pasien dengan rumah sakit 

harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam pasal 

1320 BW yaitu :16 

1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3) Suatu hal tertentu 

4) Suatu sebab yang halal 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Malprakek 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa 

Belanda Strafbaar feit yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa 

pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang 

                                                           
15 Sri Praptianingsih, S.H., M.H., Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan 

Kesehatan Di Rumah Sakit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 112 diakses 14 Agustus 2017 
16 Ibid. hal. 30 
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diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan 

tindak pidana.17 

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. 

Didalam KUHP dikenal istilah strafbaar felt, sedangkan dalam kepustakaan 

dikenal dengan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah 

peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.18 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak 

pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan 

jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk 

tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa 

melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan 

kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib 

dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik 

di tingkat pusat maupun daerah.19 

                                                           
17 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 69. 
18 Bambang Poernomo, Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm. 86. 
19 P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.Citra Adityta Bakti. Bandung. 

1996. Hlm7 diakses 14 Agustus 2017 
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Menurut Moeljatno, “Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”20 

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan 

dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang 

telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak 

pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada 

umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif 

dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 

pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif 

adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di 

dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di 

lakukan. 

Dengan demikian menurut moeljatno dapat di lihat unsur-unur tindakan 

pidana sebagai beriku : 

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia. 

b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. 

c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum). 

d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan. 

                                                           
20 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 1993 hlm. 7 diakses 14 Agustus 

2017 
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e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.21 

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak 

pidana sebagai berikut :  

a. Diancam dengan pidana oleh hukum. 

b. Bertentangan dengan hukum. 

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah. 

d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.22 

2. Jenis-jenis Tindak Pidana 

 Secara umum tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa pembagian 

sebagai berikut : 

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan 

pelanggaran 

1) Kejahatan 

Secara dektrinal kejahatan adalah rechdelicht, yaitu perbuatan-

perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah 

perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.23 

Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, 

perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan 

yang bertentangan dengan keadilan. 

                                                           
21 Op.cit ,Hal 193 
22 EY.Kanter dan R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan 

Penerapannya.alumni AHM-PTHM, jakarta 1982, hal 211 diakses 14 Agustus 2017 
23 Tongat, SH., M.Hum, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, 

penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2012 Hal. 105. Diakses 14 Agustus 2017 
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2) Pelanggaran 

Jenis tindak pidana ini disebut wetsdelicht, yaitu perbuatan-perbuatan 

yang oleh masyarakat baru disadari dengan suatu tindak pidana, karena 

undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini 

baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena 

undang-undang mengancamnya sebagai sanksi pidana. 

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana 

materiil 

1. Tindak pidana formil 

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik 

beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat 

dikatakan, baha tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah 

dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang 

dilarang dalam undnag-undang, tanpa mempersoalkan akibat.24 

2. Tindak pidana materiil 

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik 

beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain, dapat dikatakan, 

bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap 

telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu 

terjadi. Jadi, jenis tindak pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat 

untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka 
                                                           

24 Ibid. Hal. 106 
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belum bias dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru 

percobaannya.25 

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/ delik comissionis, delik 

omisionis dan delik comisionis per omissionis comissa 

1. Delik Comissionis 

Delik comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 

larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. 

2. Delik Omissionis 

Delok omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 

perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. 

3. Delik Comissionis Per Omissionis Comissa 

Delik comissionis per omissionis comissa adalah delik yang berupa 

pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak 

berbuat.26 

d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesenggajaan dan tindak 

pidana kealpaan ( delik dolus dan delik culpa ) 

1. Tindak pidana kesengajaan/ delik dolus adalah delik yang memuat 

unsur kesengajaan. 

2. Tindak pidana kealpaan/ delik culpa adalah delik-delik yang meuat 

unsur kealpaan.27 

                                                           
25 Ibid. Hal. 107 
26 Ibid. Hal. 108 
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e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/ delik tunggal dan delik 

berganda 

1. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali 

perbuatan, artinya delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya 

dilakukan sekali perbuatan. 

2. Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasi baru terjadi apabila 

dilakukan bebrapa kali perbuatan. 

f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus 

dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus 

1. Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang 

mempunyai ciri, bahwa keadaa/ perbuatan yang terlarang itu 

berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung 

terus menerus. 

2. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah tindak 

pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang itutidak 

berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai dengan telah 

dilakukannya perbuata yang diarang atau telah timbulnya akibat.28 

g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tidak pidana 

bukan aduan 

                                                                                                                                                                      
27 Ibid. Hal. 109 
28 Ibid. Hal. 109 
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1. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutanya hanya 

dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang 

dirugikan. Dengan demikian apabila tidak ada pengaduan terhadap 

tindak pidana itu tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana 

aduan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu : 

a. Tindak pidana aduan absolut, yaitu tindak pidana yang 

mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk 

penuntutannya. 

b. Tindak pidana aduan relative, yaitu pada prinsipnya jenis tindak 

pidana ini bukanlah merupaka jenis tidak pidana aduan. Jadi pada 

dasarnya tindak pidana adua relative merupakan tindak pidana 

laporan (tindak pidana biasa) yang dilakukan dalam lingkungan 

keluarga kemudian menjadi tindak pidana aduan. 

2. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak 

mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.29 

h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa ( dalam bentuk 

pokok ) dan tindak pidana yang dikualifikasi 

1. Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang 

paling sedrhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan. 

                                                           
29 Ibid. Hal. 110 
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2. Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu, tindak pidana yang dalam 

bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat sehingga 

ancaman pidananya lebih berat.30 

3. Tindak Pidana Malpraktek 

Yang dimaksud malpraktek adalah pelaksanaan atau tindakan yang salah. 

Meski demikian, malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan 

tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah” 

sedangkan “praktek” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga 

malpraktek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Meskipun arti 

harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk 

menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi. 

Arti malpraktik secara medik adalah kelalaian seorang dokter untuk 

mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan berdasarkan ukuran 

yang lazim dokter lain mengobati pasien pada standar lingkungan yang sama. 

Kelalaian diartikan pula sebagai tindakan kedokteran yang dilakukan tidak sesuai 

dengan standar medik.31 

Sedangkan definisi malpraktek profesi kesehatan adalah kelalaian dari 

seorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu 

pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan 

terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama. 
                                                           

30 Ibid. Hal. 111 
31 Irwan, pengertian-malpraktek dalam ://www.duniahukum.info/11/.html/2012 diakses 14 

Agustus 2017 
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Malpraktek juga dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya perwujudan hak-

hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, yang biasa terjadi dan 

dilakukan oleh oknum yang tidak mau mematuhi aturan yang ada karena tidak 

memberlakukan prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan,dalam arti, harus 

menceritakan secarajelas tentang pelayanan yang diberikan kepada konsumen, 

baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan jasa lainnya yang diberikan. Dalam 

memberikan pelayanan wajib bagi pemberi jasa untuk menginformasikan kepada 

konsumen secara lengkap. 

4. Jenis-jenis Malpraktek 

a) Malpraktik Medik (medical malpractice) 

John.D.Blum merumuskan: Medical malpractice is a form of professional 

negligence in whice miserable injury occurs to a plaintiff patient as the 

direct result of an act or omission by defendant practitioner. (malpraktik 

medik merupakan bentuk kelalaian professional yang menyebabkan 

terjadinya luka berat pada pasien / penggugat sebagai akibat langsung dari 

perbuatan ataupun pembiaran oleh dokter/terguguat). Sedangkan rumusan 

yang berlaku di dunia kedokteran adalah Professional misconduct or lack 

of ordinary skill in the performance of professional act, a practitioner is 

liable for demage or injuries caused by malpractice. (Malpraktek adalah 

perbuatan yang tidak benar dari suatu profesi atau kurangnya kemampuan 

dasar dalam melaksanakan pekerjaan. Seorang dokter bertanggung jawab 
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atas terjadinya kerugian atau luka yang disebabkan karena malpraktik), 

sedangkan junus hanafiah merumuskan malpraktik medik adalah kelalaian 

seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu 

pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang 

yang terluka menurut lingkungan yang sama. 

b) Malpraktik Etik (ethical malpractice) 

Malpraktik etik adalah tindakan dokter yang bertentangan dengan etika 

kedokteran, sebagaimana yang diatur dalam kode etik kedokteran Indonesia yang 

merupakan seperangkat standar etika, prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk 

dokter. 

c) Malpraktik Yuridis (juridical malpractice) 

Malpraktik yuridis adalah pelanggaran ataupun kelalaian dalam 

pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif 

yang berlaku. Malpraktik Yuridis meliputi antara lain : 

a. malpraktik perdata (civil malpractice) adalah Malpraktik perdata terjadi 

jika dokter tidak melakukan kewajiban (ingkar janji) yaitu tidak 

memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati. Tindakan 

dokter yang dapat dikatagorikan sebagai melpraktik perdata antara lain : 

1. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan 

2. Melakukan apa yang disepakati dilakukan tapi tidak sempurna 

3. Melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat 
4. Melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya 

dilakukan 
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 Malpraktik Pidana (criminal malpractice) adalah Malpraktik pidana 

terjadi, jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi 

rumusan undang-undang hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa 

perbuatan positif (melakukan sesuatu) maupun negative (tidak melakukan 

sesuatu) yang merupakan perbuatan tercela (actus reus), dilakukan dengan 

sikap batin yang slah (mens rea) berupa kesengajaan atau kelalauian. 

Contoh malpraktik pidana dengan sengaja adalah : 

1. Melakukan aborsi tanpa tindakan medic 

2. Mengungkapkan rahasia kedokteran dengan sengaja 

3. Membuat surat keterangan dokter yang isinya tidak benar 

4. Membuat visum et repertum tidak benar 

• Contoh malpraktik pidana karena kelalaian : 

o Kurang hati-hati sehingga menyebabkan gunting tertinggal diperut 

o Kurang hati-hati sehingga menyebabkan pasien luka berat atau 

meninggal 

b. Malpraktik Administrasi Negara (administrative malpractice) adalah 

Malpraktik administrasi terjadi jika dokter menjalankan profesinya tidak 

mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi Negara. Misalnya: 

1. Menjalankan praktik kedokteran tanpa ijin 

2. Menjalankan praktik kedokteran tidak sesuai dengan 

kewenangannya 

3. Melakukan praktik kedokteran dengan ijin yang sudah kadalwarsa. 
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4. Tidak membuat rekam medik.32 

Malpraktek didifinisikan peraktek kedokteran salah atau tidak sesuai dengan 

standar profesi atau standar operasional. Sebenarnya istilah malpraktek tidak 

dikenal dalam hukum positif kitab undang-undang pidana (KUHP). Tetapi istilah 

malpraktek medis bisa kita dapatkan di undang-undang no 23 tahun 1992 tentang 

kesehatan dan undang undang no 29 tentang praktek kedokteran Indonesia. 

Malpraktek dalam dunia kedokteran dibagi menjadi 3 macam yaitu 

malpraktek kriminal, malpraktek sipil dan malpraktek administrasi. Malpraktek 

kriminal terjadi bilamana seorang dokter telah melanggar hukum dan 

menyebabkan dia dituntut negara secara pidana, contoh konktrit dokter yang 

melakukan aborsi tanpa indikasi medis (abortus provocatus criminalis). Sedangkan 

malpraktek sipil adalah bilamana dokter karena pengobatannya dapat 

mengakibatkan pasien meninggal atau luka tetapi tidak melanggar hukum pidana, 

sedangkan malpraktek administratif bilamana seorang dokter tidak mempunyai 

surat ijin praktek/surat tanda registrasi dan lain-lain. Pelanggaran ini akan dikenai 

sanksi pidana, perdata dan administratif. 

5. Unsur-unsur Malpraktek 

Untuk memahami malpraktek medis dari padangan hukum, pengertian dan 

isinya  serta akibat hukum bagi pembuatnya harus memahami isi dan syarat yang 

secara utuh ada dalam tiga aspek pokok malpraktek medis tersebut. Perbuatan 

malpraktek medis terdapat pada pemeriksaan, menarik diagnosis atas fakta hasil 
                                                           

32 Para dipta, dalam http://.blogspot.co.id/2011/02/malpraktik.html 
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pemeriksaan, wujud perlakuan terapi, maupun perlakuan untuk menghindari 

kerugian dari salah diagnosis dan salah terapi. 

Perbuatan dalam perlakukan medis dokter dapat berupa perbuatan aktif dan 

dapat pula perbuatan pasif. Perbuatan dalam pelayanan/ perlakuan medis dokter 

yang dapat dipersalahkan pada pembuatnya harus mengandung sifat melawan 

hukum. Sifat melawan hukum yang timbul disebabkan oleh beberapa 

kemungkinan antara lain : 

a. Dilanggarnya standar profesi kedokteran; 
b. Dilanggarnya standar operasional procedural; 
c. Dilanggarnya hukum, misalnya praktik tanpa SIP (Surat Izin Praktek) atau 

STR (Surat Tanda Registrasi); 
d. Dilanggarnya kode etik kedokteran; 
e. Dilanggarnya prinsip-prinsip umum kedokteran; 
f. Dilanggarnya kesusilaan umum; 
g. Praktek kedokteran tanpa informed consent; 
h. Terapi tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien; 
i. Terapi tidak sesuai dengan informed consent; 

 

Pertimbangan untuk menentukan adanya malpraktek kedokteran tidak dapat 

dipisahkan dari sikap batin dokter sebelum berbuat sesuatu kepada pasiennya. 

Sikap bathin yang diperlukan dalam malpraktek kedokteran dapat berupa 

kesengajaan atau kelalaian. Unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya 

malpraktek antara lain : 

a. Adanya perbuatan (aktif maupun pasif) tertentu dalam praktek kedokteran. 
b. Yang dilakukan oleh dokter atau yang ada dibawah perintahnya. 
c. Dilakukan terhadap pasiennya. 
d. Dengan sengaja maupun kelalaian. 
e. Yang bertentangan dengan standar profesi, standar prosedur, prinsip-

prinsip professional kedokteran atau melanggar hokum, atau dilakukan 
tanpa wewenang baik disebabkan tanpa informed consent, tanpa STR, 
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tanpa SIP dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan 
sebagainya. 

f. Yang menimbulkan akibat kerugian bagi kesehatan fisik maupun mental, 
atau nyawa pasien.33 
 

C. Penegakan Hukum Terhadap Malpraktek 

Tindakan malpraktek merupakan istilah yang sifatnya umum dan tidak selalu 

berkonotasi atau memiliki arti yuridsis. Apabila kita lihat secara harfiah arti “mal” 

mempunyai arti salah/tidak benar dan “praktek” mempunyai arti tindakan atau 

pelaksanaan, sehingga definisi malpraktek berarti pelaksanaan atau tindakan yang 

salah. Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut 

dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka 

pelaksanaan suatu profesi. 

Sedangkan definisi malpraktek dalam profesi kesehatan adalah tindakan 

kelalaian dari seorang dokter atau perawat atau tenaga medis lainnya untuk 

mempergunakan keilmuan khusus atau kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam 

mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau 

orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama. Malpraktek juga 

dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya perwujudan hak-hak masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan yang baik, yang biasa terjadi dan dilakukan oleh oknum 

yang tidak mau mematuhi aturan yang ada karena tidak memberlakukan prinsip-

prinsip transparansi atau keterbukaan, dalam arti harus menceritakan secara jelas 

tentang pelayanan yang diberikan kepada konsumen, baik pelayanan kesehatan 

                                                           
33 Sadam, Unsur-Unsur Malpraktek, http://www.berandahukum.com diakses 14 Agustus 2017 
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maupun pelayanan jasa lainnya yang diberikan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip 

dasar dalam Hukum kedokteran yang dikenal dengan 4 (empat) kategori unsur-

unsur dalam tindakan Malpraktek medik, yaitu: 

1. Adanya duty (kewajiban) yang tidak dilaksanakan; 
2. Adanya dereliction of that duty (penyimpangan kewajiban); 
3. Terjadinya damage (kerugian); 
4. Terbuktinya direct causal relationship (berkaitan langsung) antara 

pelanggaran kewajiban dengan kerugian.34  
 

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan 

penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan 

pemasyarakatan terpidana.35 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan 

hubungan nila-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap 

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.36 Penegakan 

hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak 

hukum.37 

 

 

                                                           
34 Muladi, Hukum Tentang Malpraktek http://kanalhukum.id/bedahkasus/14 diakses 14 Agustus 

2017 
35 Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta :Rineka Cipta. 

1990. hlm 58 diakses 14 Agustus 2017 
36 Soerjono Soekanto.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI 

Press.1983. hlm. 35 diakses 14 Agustus 2017 
37M.Faal. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian).Jakarta:Pt Pradnya 

Paramita.1991. hlm. 42 diakses 14 Agustus 2017 
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D. Perlindungan Hukum 

a. Pengertian Perlindungan Hukum 

 Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya 

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hokum untuk memberikan 

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 

ancaman dari pihak manapun.38 

b. Bentuk Perlindungan Hukum 

 Pertanggungjawaban seorang dokter yang telah melakukan malpraktek 

dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1367 BW yang membawa akibat bahwa 

yang bersalah (yaitu yang menimbulkan kerugian pada pihak lain) harus 

membayar ganti rugi (schadevergoeding). Pada Pasal 1370BW dijelaskan 

karena dengan sengaja atau kurang hati-hatinya seseorang mengakibatkan 

kematian yang lazimnya seseorang itu mendapat nafkah dari korban dan 

korban dapat menuntut ganti rugi karena kematian tersebut. Pada Pasal 1371 

BW yang menyatakan apabila menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan 

karena sengaja dan kurang hati-hati memberikan hak kepada korban untuk 

menuntut ganti rugi selain biaya-biaya penyembuhan yang dikarenakan 

                                                           
38 Prasko17, Definisi Pengertian Perlindungan Hukum, http://.blogspot.co.id/2011/02/.html 

diakses 14 Agustus 2017 
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kelalaian tersebut. Pasien dapat menuntut ganti rugi dengan unsur pasal 1370 

BW dan 1371 BW sesuai dengan inti dari isi kedua pasal tersebut. Terkait hal 

ini, para pasien bias mengajukan segala ganti rugi yang diakibatkan oleh 

dokter karena kesalahan atau kelalaiannya, dimana penggantian kerugian 

tersebut dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan 

menurut keadaan. Pasien yang hendak menuntut ganti rugi juga harus melihat 

kemampuan dari dokter, untuk menentukan berapa besar kerugian yang harus 

dibayar. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban dokter terhadap orang 

yang menjadi korban atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melakukan 

perbuatan medis. Pasien yang mengalami malpraktek mendapatkan bentuk 

perlindungan hukum preventif yang dihubungkan dengan Undang-undang No. 

36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 58 ayat (1) Undang-undang No.36 

tahun 2009 tentang kesehatan. Dokter wajib memberikan ganti rugi pada 

pasien seperti halnya dalam Pasal 1370 BW dan 1371 BW. Isi pasal tersebut 

sudah menekankan dengan jelas tentang pertanggungjawaban dokter akibat 

kelalaian ataupun kesalahannya. Pada dasarnya, dalam hukum pidana ada 

ajaran kesalahan (schuld) dalam hukum pidana terdiri dari unsur kesengajaan 

(dolus) atau kealpaan/kelalaian (culpa) namun dalam ketiga undang-undang 

tersebut di atas yang aturannya bersifat khusus (lex specialis) semua ketentuan 

pidananya menyebut harus dengan unsur kesengajaan. Jadi, ada beberapa 

upaya yang dapat ditempuh dalam hal terjadi kelalaian oleh tenaga kesehatan 

yakni: 
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1. Melaporkan kepada MKEK/MKDKI; 

2. Melakukan mediasi; 

3. Menggugat secara perdat 

 Hak pasien sebenarnya merupakan hak yang asasi yang bersumber dari 

hak dasar individu dalam bidang kesehatan, the right of self determination 

meskipun sebenarnya sama fundamentalnya, hak atas pelayanan kesehatan 

sering dianggap lebih mendasar. Dalam hubungan dokter-pasien, secara relatif 

pasien berada dalam posisi yang lebih lemah. Kekurang maupun pasien untuk 

keehatan menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk mempermasalahkan hak-

hak pasien dalam para prefessional keehatan.39 

 Dalam pandangan hukum, pasien adalah subjek hukum mandiri yang 

dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya. Oleh karena 

itu adalah suatu hal yang keliru apabila menganggap pasien selalu tidak dapat 

mengambil keputusan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa pasien adalah 

setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.Dari beberapa 

pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pasien yaitu :  

                                                           
39 Danny Wiradharma dan Dionisia Sri Hartati, Penuntut Kuliah Hukum Kedokteran.cv sagung 

seto. Jakarta,2010.hal 12 diakses 14 Agustus 2017 
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a. setiap orang; 

b. menerima/memperoleh pelayanan kesehatan;  

c. secara langsung maupun tidak langsung; dan 

d. dari tenaga kesehata 

c. Hak Dan Kewajiban Pasien 

Sesuai dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 

pasal 32 menyebutkan bahwa setiap pasien mempunyai hak sebagai berikut : 

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di 
Rumah Sakit. 

2.  Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. 
3.  Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. 
4.  Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar 

profesi dan standar prosedur operasional. 
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar 

dari kerugian fisik dan materi. 
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. 
7.  Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan 

peraturan yang berlaku di rumah sakit. 
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain 

(second opinion) yang mempunyai Surat ijin Praktik (SIP) baik di dalam 
maupun di luar rumah sakit. 

9.  Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk 
data-data medisnya. 

10.  Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan 
oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. 

11. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan 
medis,tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi 
yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan 
serta perkiraan biaya pengobatan. 

12. . Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. 
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya 

selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.. 
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan 

di rumah sakit. 
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap 

dirinya. 
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16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama 
dan kepercayaan yang dianutnya. 

17. Menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga 
memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara 
perdata ataupun pidana.Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak 
sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 


