
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  tercantum jelas cita-cita bangsa 

Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional 

tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta 

keadilan sosial.
1
 

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselanggarakanlah upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah 

dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak setiap 

orang dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 

bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan pembukaan undang-undang 

dasar 1945. 

Upaya pembangunan kesejahteraan khususnya di bidang kesehatan tertuang dalam pasal 

28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang berbunyi :  

“ setiap orang behak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal,dan mendapatkan 

lingkungan yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehtan”. Pasal 34 ayat (3) 
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berbunyi “negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan keshatan dan pelayanan 

fasilitas umum yang layak”.
2
 

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, 

partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan 

sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta 

pembangunan nasional. 

Pembangunan kesehatan secara nasional telah dilakukan jauh sejak negara ini terbentuk, 

salah satunya adalah dengan menuangkan rencana pembangunan kesehatan menjadi salah 

satu agenda penting Indonesia, hal ini terlihat dengan dimasukannya pembangungan 

kesehatan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan tertuang dalam Sistem 

Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 1982. Pembangunan kesehatan sekarang ini terwujud 

dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang kesehatan. Undang-Undang Kesehatan 

No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan lahir karena adanya tuntuntan perkembangan 

teknologi dalam bidang kesehatan, sebelum lahirnya Undang-Undang Kesehatan No.36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan, jaminan negara dalam bidang kesehatan dijamin dalam 

Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang kesehatan, namun karena dirasakan sudah tidak 

sejiwa dengan perkembangan jaman dan teknologi di bidang kesehatan, maka lahirlah 

Undang-Undang kesehatan No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang diharapkan dapat 

lebih menjamin hak-hak masyarakat dalam bidang kesehatan dan tentunya sesuai dengan 

perkembangan jaman. 

Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah “keadaan sehat baik secara fisik, 

mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 
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secara sosial dan ekonomi
3
”, dari penjelasan itulah pemerintah berupaya meningkatkan 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, yang pada mulanya berupa upaya penyembuhan 

penyakit kemudian secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya 

kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan peran masyarakat secara luas 

yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh 

dan berkesinambungan. Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai 

suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaanya didasarkan pada paradigma 

baru, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif.
4
 

Upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar 

masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif, oleh 

karena itu penyelenggaraan kesehatan terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah 

penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan  yang berkualitas
5
. 

Penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dapat dilakukan oleh pemerintah maupun 

pihak swasta, dalam hal ini adalah penyediaan fasilitas rumah sakit. Rumah sakit dalam 

menjalankan operasinya tidak mungkin berjalan secara sendiri diperlukan berbagai tenaga 

kesehatan agar fasilitas kesehatan ini berjalan baik, dari penyelenggaraan fasilitas kesehatan 

ini timbulah hubungan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat yang membutuhkan 

pertolongan
6
, contohnya adalah hubungan dokter dengan pasien. Hubungan dokter dengan 

pasien merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban (akibat hukum) 

yang harus dilaksanakan oleh para pihak, salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari 

hubungan dokter dengan pasien adalah informed consent. Informed consent (persetujuan 

tindakan kedokteran) dalam pasal 1 angka 1 PERMENKES NO.290/MENKES/PER/III/2008 
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Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang dimaksud informed consent adalah 

persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan 

secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan 

terhadap pasien
7
. Berdasarkan penjelasan diatas seorang dokter tidak boleh memaksakan 

kehendaknya terhadap pasien,walaupun itu sesuai dengan keilmuanya tanpa adanya 

persetujuan dari pasien atau keluarganya
8
, selain itu ketentuan seorang dokter harus 

melakukan informed consent terhadap pasienya diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-

Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi “setiap tindankan 

kedokteran dan atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat 

persetujuan”.  

Pelaksanaan informed consent di berbagai rumah sakit di Indonesia mulai diperhatikan, 

bahkan saat ini di beberapa rumah sakit maju, perkembangan informed consent telah 

dikomputerisasikan tidak lagi secara manual, sehingga pendataannya lebih lengkap dan 

valid
9
, namun,kenyataanya tidak selalu tindakan, pelaksanaan dan pelayanan tersebut 

dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar operasional yang ada. Dalam beberapa kasus 

sering terjadi persengketaan antara dokter dengan pasien akibat dari tidak dilaksanakanya hak 

dan kewajiban tersebut, misalnya dalam kasus yang terdapat dalam putusan Mahkamah 

Agung No.46K/PDT/2006, kasus yang dialami oleh Abraham Lodewyk Tahapary, dimana 

dia melakukan operasi pengangkatan pen di kaki sebelah kiri dan tidak untuk melakukan 

tindakan medis lainnya pada salah satu rumah sakit di daerah karawaci, namun ketika operasi 

berjalan tim medis dari rumah sakit tersebut melakukan tindakan invasive terhadap Abraham 

dengan melakukan operasi circumsisi tanpa adanya persetujuan dari pasien yang 

bersangkutan. Tentu tindakan tersebut merugikan Abraham sebagai seorang pasien, dan dari 

                                                 
7
PERMENKES No.290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Medis Pasal 1 Angka 1  

8
 Desriza Ratman,Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik,kini 

Media,Bandung,2013,hlm. 39 
9
 Tim Konsil Kedokteran Indonesia, Manual Rekam Medis, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2006, 

hlm. 9 

repository.unisba.ac.id



kejadian tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi dokter maupun bagi pasien itu 

sendiri. 

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan melakukan 

penelitian yang berjudul :  

“Tanggung Jawab Hukum Dokter Atas Tindakan Medis Yang Dilakukannya Tanpa Informed 

Consent Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46 K/PDT/2006 Dihubungkan Dengan 

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran JO Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran” 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

1)  Mengapa informed consent dipandang penting sebelum dilakukan tindakan 

medis oleh dokter kepada pasien menurut peraturan perundang-undangan di 

Indonesia? 

2)  Bagaimanakah tanggung jawab dokter terhadap pasien atas tindakan medis 

yang dilakukannya tanpa informed consent menurut Undang-undang No.29 

Tahun 2004 Tentang Pratik Kedokteran Jo. PERMENKES NO.290 Tahun 2008 

? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut :  

1) Mengetahui pentingnya informed consent sebelum dilakukan tindakan medis 

oleh dokter kepada pasien menurut peraturan perundang-undangan di 

Indonesia.  
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2) Mengetahui tanggung jawab hukum dokter atas tindakan medis yang 

dilakukannya tanpa informed consent menurut Undang-undang No.29 Tahun 

2004 Tentang Pratik Kedokteran Jo. PERMENKES NO.290 Tahun 2008 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

Dalam suatu penelitian diharapkan penelitian tersebut memberikan manfaat, dan 

kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini. Adapun kegunaan yang diharapkan terdapat 

dalam penelitian ini adalah : 

1) Manfaat Teoritis 

Bahwa dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran atau masukan bagi peneliti lain, sumber wawasan atau informasi bagi 

para pembacanya, menambah kepustakaan mengenai informed consent, dan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi 

pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang 

berkaitan dengan hukum kesehatan. 

2) Kegunaan Secara Praktis 

Diharapkan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat pada 

umumnya, khususnya bagi para dokter, tenaga kesehatan, pemerintah dan pihak 

terkait agar lebih menjamin hak-hak pasien sebelum melakukan suatu tindakan 

medis (informed consent.) 

. 

E. KERANGKA PEMIKIRAN 
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Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi
10

, 

kesehatan merupakan hak setiap orang yang harus dilindungi dan dijamin keadaanya, oleh 

karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya di bidang kesehatan yang merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan 

untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan 

diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu menyeluruh dan berkesinambungan, 

penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui berbagai 

kegiatan, diantaranya dengan mengatur  hubungan antara rumah sakit dengan pasien, dokter 

dengan rumah sakit dan dokter dengan pasien agar terintegrasi lebih baik dan berimbang, 

karena kita ketahui bersama bahwa saat ini cenderung ada suatu keadaan yang tidak 

seimbang antara dokter dengan pasien dan antara rumah sakit dengan pasien.  

Rumah sakit merupakan organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan perbuatan 

hukum “rechthandeling”. Hukum telah menjadikan rumah sakit sebagai “rechtpersoon” dan 

oleh karena itu, rumah sakit juga dibebani dengan hak dan kewajiban hukum atas tindakan 

yang dilakukannya. Persetujuan untuk melakukan pekerjaan dalam rumah sakit diatur dalam 

pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasar syarat syarat tertentu dengan 

menerima upah. Syarat-syarat yang dimaksudkan dapat dituangkan dalam deskripsi tugas 

yang dibuat oleh rumah sakit selaku pihak yang memberi pekerjaan dan tenaga kesehatan 

yang terlibat sebagai penerima pekerjaan.
11

 

Beberapa macam pola hubungan yang berkembang antara rumah sakit dengan dokter, 

yaitu : 
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1.  Dokter sebagai employe, dalam hal ini rumah sakit sebagai pihak yang harus 

memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai employe (sub-

ordinate dari rumah sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban rumah sakit dengan 

perkataan lain, kedudukan rumah sakit sebagai principal dan dokter sebagai agent. 

2. Dokter sebagai attending physician (mitra), dalam hal ini kedudukan antara 

dokter dan rumah sakit adalah sama derajatnya, posisi dokter adalah sebagai pihak 

yang wajib memberikan prestasi, sedangkan fungsi rumah sakit hanyalah sebagai 

tempat penyedia fasilitas (tempat tidur, makan dan minum, perawat dan sarana medik 

dan non-medik). Konsepnya seolah-olah rumah sakit menyewakan fasilitasnya. 

3. Dokter sebagai independent contractor, bahwa dokter dalam profesinya sendiri 

dan tidak terkait dengan institusi manapun. Masing-masing dari pola hubungan kerja 

tersebut akan sangat menetukan apakah rumah sakit harus bertanggungjawab, atau 

tidak terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dokter, serta sejauh mana 

tanggungjawab dokter terhadap pasiennya di rumah sakit, tergantung pada pola 

hubungan kerjanya dengan rumah sakit dimana dia bekerja. Dalam keadaan dokter 

sebagi employe maka dokter sebagai pelaksana dari kewajiban rumah sakit, atau pihak 

yang bertanggungjawab dalam hal terjadinya kelalaian yang disebabkan oleh dokter. 

Sedangkan dalam keadaan dokter sebagai  attending physician ( mitra ), maka dokter 

bertanggungjawab sendiri atas kelalaian tindakan mediknya, karena dalam hal ini 

rumah sakit hanya sebagai penyedia fasilitas saja. Kedudukan ini sama dengan 

kedudukan dokter sebagai independent contractor.
12

  

       Selain dengan dokter, rumah sakit juga berhubungan langsung dengan pasien, karena 

rumah sakit merupakan badan yang menyediakan jasa bagi mereka yang memerlukan 

pelayanan medis. WHO merumuskan bahwa rumah sakit adalah usaha yang menyediakan 
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pemondokan yang memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang 

terdiri atas tindakan observasi, diagnostic, terapeutik, dan rehabilitative untuk orang-orang 

yang menderita sakit, terluka dan untuk mereka yang mau melahirkan. Pasien dalam 

hubunganya dengan rumah sakit dibagi atas 3 kelompok, yaitu : 

1. Pasien dalam, adalah pasien yang memperoleh pelayana tinggal atau rawat              

pada suatu unit pelayanan kesehatan tertentu, dapat juga disebut dengan pasien yang 

dirawat dirumah sakit. 

2. Pasien jalan / luar, adalah pasien yang hanya memperoleh pelayanan kesehatan 

tertentu atau disebut pasien jalan. 

3. Pasien opname, adalah pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan dengan cara 

menginap dan dirawat, atau dapat juga disebut dengan pasien rawat inap. 
13

 

Oleh karena itu timbul hak dan kewajiban rumah sakit terhadap pasien dan hak dan 

kewajiban pasien terhadap rumah sakit, dalam hal pelayanan rumah sakit ( perawatan dan 

pengobatan terhadap pasien ) rumah sakit harus bertanggung jawab atas segala yang terjadi di 

dalamnya ( doktrin corporate liability ).     

Diketahui bahwa hubungan dokter dengan pasien telah dikenal sejak jaman sebelum 

masehi, yaitu dengan di temukannya dalam codex Hammurabi
14

, yang mengatur hak 

kewajiban antara dokter dengan pasien, namun sejalan dengan perkembangan sejarah 

manusia, dimana proposional tingkat hubungan tersebut selalu didominasi oleh pihak 

pengobat (dokter), apapun tindakan dokter selalu dianggap yang terbaik oleh pasien 

walaupun terdapat kerugian terhadap pasien. Sehubuungan dengan itu, Szasz dan Hollender 

mengemukakan berbagai macam  pola hubungan antara dokter dengan pasien yang 

didasarkan atas suatu hubungan antara orang tua dan anak, orang tua dengan remaja, serta 
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hubungan antara orang dewasa,
15

selain itu pola hubungan antara dokter dengan pasien 

dikemukan oleh Solis seorang guru besar Philipina di bidang legal medicine dan medical 

jurispriden, yang membagi 3 pola hubungan dokter dengan pasien,yaitu : 

1. Activity-Passivity Relation, pada pola hubungan ini, berlaku hubungan dokter dengan 

pasien pada umumnya diawal hubungan perkembangan hubungan dokter dengan 

pasien, dimana pihak dokter berada di posisi superior dengan hampir selalu 

mengabaikan hak pasien untuk dapat berpartisipasi. Hal ini sangan dipengaruhi oleh 

kondisi dokter yang selalu merasa lebih tahu tentang masalah kesehatan disbanding 

pihak pasien, bisa juga diartikan seperti hubungan “ bapak dengan anaknya “ yang 

dilandasi dengan asan kepercayaan ( fiduciary relationship ), dimana dianggap bahwa 

seorang bapak tidak mungkin mencelakakan anaknya, yang tahu akan keperluan 

anaknya. Keburukan dari pola hubungan ini, apabila si bapak dalam hal ini dokter 

berbuat keliru, si anak dalam hal ini pasien tidak dapat dan tidak punya hak untuk 

mengeluh dan harus menerima bagaimana pun hasilnya. 

2. Guidance-Cooperation Relation, pada pola ini dokter sudah mau bicara dengan 

pasien, namun dalam hal pengambilan keputusan tetap si dokter yang mendominasi. 

Pasien hanya diberi penjelasan mengenai penyakit, pengobatan, atau tindakan yang 

diambilnya, namun tetap keputusan terakhir dokter yang memutuskannya, pada pola 

ini mulai timbul aspek hukum, walaupun masih di dominasi oleh aspek medis. 

3. Mutual Participation Relation, pada pola ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai 

hubungan antara dokter dengan pasien, yang semula tidak seimbang ( superior-

inferior ) menjadi kesetaraan, akibat dai aspek hukum sudah dapat mensejajarkan diri 

dengan aspek medis. Dengan hubungan seperti ini diharapkan antara dokter dengan 

pasien terjalin kerjasama untuk mencari solusi dari pemecahan penyakit si pasien. 
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Secara tidak langsung pola hubungan ini sudah mengikuti aturann hukum nasional di 

bidang perjanjian, yang mana hak pasien dilindungi oleh undang-undang.
16

 

       Oleh karena itu, agar hak dan kewajiban para pihak dapat berjalan dengan baik dan 

timbul keseimbangan yang serasi dan terciptanya kepastian hukum, pemerintah 

mengeluarkan dasar hukum bagi para dokter agar dalam menjalankan praktiknya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.29 Tahun 

2004 Tentang praktik kedokteran. Dalam undang-undang ini selain diatur ketentuan standar 

operasi bagi dokter, diatur juga mengenai hak dan kewajiban baik itu dokter maupun bagi 

pasien, sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan 51 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 

Tentang Praktik Kedokteran yang menjadi hak dan kewajiban dokter, antara lain, 

memperoleh perlindungan hukum, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan 

standar prosedur operasional, dan yang menjadi kewajiban dokter antara lain, memberikan 

pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional, merahasiakan 

segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia, 

selain itu mengenai hak dan kewajiban pasien diatur dalam pasal 52 dan 53 Undang-Undang 

No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang salah satunya pasien mempunyai hak 

atas informasi mengenai tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter, dalam hal ini lebih 

dikenal dengan istilah informed consent. 

Informed consent merupakan salah satu hak pasien yang timbul dari hubungan 

terapeutik antara dokter dengan pasien yang berisikan dua hal yang esensil yaitu hak atas 

informasi dan hak atas persetujuan
17

, menurut Veronica komalawati yang  dimaksud dengan 

informed consent adalah suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan 

dilakukan oleh dokter tehadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter 
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mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi 

mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.
18

 Berdasarkan definisi diatas seorang dokter 

tidak boleh memaksakan kehedaknya terhadap pasien, walaupun itu sesuai dengan 

keilmuannya maupun demi kepentingan si pasien tersebut. Didasarkan pada latar belakang 

digunakanya informed consent, maka disyaratkannya informed consent ini dimaksudkan 

untuk melindungi hak individual pasien dari tindakan sah atas integrasinya oleh dokter. 

Kemudian, didasarkan pandangan bahwa informed consent dapat menjadi doktrin hukum 

apabila adanya kewajiban hukum dokter untuk memberikan informasi dan kewajiban untuk 

mendapatkan persetujuan, dari kenyataan tersebut maka timbul persepsi dikalangan para 

dokter bahwa tampaknya kewajiban tersebut hanya membebani pihak dokter, sedangkan 

resiko yang dihadapi dalam pelayanan medis sangat tinggi, maka para dokter di Indonesia 

melalui organisasi profesinya mengusulkan dibuatnya peraturan yang mengatur mengenai 

kewajiban tersebut, hal itu terwujud dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan 

nomor 585/MENKES/PER/IX/1989 Tentang persetujuan Tindakan Medis, lalu diubah 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

 Setelah ditentukanya peraturan yang mengatur mengenai informed consent dokter 

masih saja merasa peraturan tersebut belum melindungi dirinya dari akibat hukum yang 

timbul dikemudian hari, Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingannya, dokter dalam 

bentuk format informed consent secara tertulis dicantumkan syarat bahwa dokter tidak akan 

dituntut di kemudian hari apabila terjadi sesuatu terhadap diri pasien, karena pasien 

menyadari sepenuhnya atas segala resiko tindakan medik yang akan dilakukan dokter. Selain 

itu untuk memenuhi kewajiban memberikan informasi, maka dicantumkan pula pernyataan 
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dari dokter yang menyatakan bahwa telah dijelaskan sifat, tujuan, serta kemungkinan (resiko) 

akibat yang timbul dari tindakan medik tersebut kepada pasien atau keluarganya.
19

   

 Dengan demikian, kecenderungan para dokter untuk menyembunyikan informasi 

tentang penyakit dan pengobatan dalam berbagai hal mendapat pembenaran secara yuridis, 

hal ini tidak sesuai dengan landasan pemikiran yuridis dalam pelayanan medik dimana dalam 

pasal 44 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran jelas dikatakan 

bahwa dokter dalam menjalankan praktik kedokteranya wajib menjalankan praktik sesuai 

standar pelayanan kedokteran. Agar dokter dapat memberikan informasi yang benar dengan 

tidak berlindung hanya kepada perjanjian baku yang ada dalam formulir informed consent, 

dalam pasal 6 PERMENKES No 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan medis 

menyebutkan bahwa pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan 

tanggungjawab hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan 

kedokteran yang mengakibatkan kerugian kepada pasien. 

 Tuntutan tanggungjawab hukum pasien kepada seorang dokter dapat berdasarkan 

kepada prinsip-prinsip tanggungjawab, terdapat lima jenis prinsip tanggungjawab yang 

dikenal selama ini, antara lain : 

1. Tanggungjawab berdasarkan atas unsur kesalahan ( liability based on fault ) , prinsip 

ini menyatakan seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum 

jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya, prinsip ini cukup umum berlaku dalam 

hukum pidana dan perdata, seperti dalam dalam pasal 1365 KUHPdt mengenai pasal 

perbuatan melanggar hukum. 

2. Praduga selalu bertanggungjawab ( presumption of liability ), prinsip ini menyatakan 

bahwa seseorang selalu bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak 

bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. 
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3. Praduga tidak selalu bertanggungjawab ( presumption of non-liability ), prinsip ini 

menyatakan bahwa segala tanggungjawab ada pada konsumen dalam hal ini pasien, 

karena pasien dirasa telah diberi informasi mengenai segala resiko yang akan terjadi, 

jadi bila terjadi suatu akibat terhadap dirinya, itu manjadi tanggunajawabnya sendiri 

karena telah diberi informasi mengenai tindakan dan resiko yang akan dialami, dalam 

hal ini pelaku dalam hal ini dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. 

4. Tanggungjawab mutlak ( strict liability ), prinsip ini menyatakan dimana 

tanggungjawab tanpa kesalahan dan tanpa adanya pengecualian. 

5. Pembatasan tanggungjawab ( limitation of liability ), prinsip ini menyatakan adanya 

pembatasan tanggungjawab dari pelaku usaha, jadi dalam hal ini konsumen tidak 

dapat meminta pertanggungjawaban secara penuh dari pelaku usaha, hanya sebatas 

pertanggungjawaban yang ada dalam klausul yang telah ditentukan secara sepihak 

oleh pelaku usaha.
20

 

       Dari kelima prinsip itulah seorang pasein dapat melihat sejauh mana tanggungjawab 

seorang dokter agar dapat dimintai pertanggungjawabanya bilamana terjadi kerugian yang 

diakibatkan oleh tindakan medis yang dilakukannya kepada seorang pasien. 

F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode 

yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder 

berupa peraturan perundang-undangan, berbagai macam literatur, dan data 
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dari internet yang di dukung oleh penelitian lapangan yang merupakan 

data primer,
21

 yang menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan 

dengan persetujuan tindakan kedokteran. 

 

2. Spesifikasi Penelitian. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mengkaji peraturan-

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persetujuan 

tindakan kedokteran serta fakta-fakta secara sistematis yang 

menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang menyangkut 

persetujuan tindakan kedokteran secara logis, faktual, dan memiliki 

landasan pemikiran yang jelas,sehingga diperoleh alternative pemecahan 

masalah sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku 

mengenai persetujuan tindakan kedokteran. 

3. Tahap Penelitian 

Tahap penelitian dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan penelitian 

kepustakaan (library research) dilakukan guna memperoleh data sekunder 

yang relevan untuk dijadikan bahan penyusunan tugas akhir ini, yang 

terdiri dari :  

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan persetujuan tindakan kedokteran, antara lain 

: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgelijk wetbook)  

b. Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
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c. Undang-undanga No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

kedokteran. 

d. Peraturan Menteri kesehatan No. 

290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan 

Kedokteran.dan,  

e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dan 

terkait dengan permasalahan yang akan dibahas 

2. Bahan–bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa 

buku yang ditulis para ahli. 

3. Bahan hukum tersier yaitu, bahan lain yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya artikel, 

internet, dan kamus ensiklopedia. 

 

1. Teknis Pengumpulan data 

Data penelitian yang akan dikumpulkan adalah dengan teknik studi dokumen yaitu, 

dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dalam hal ini 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persetujuan tindakan kedokteran. 

2. Metode Analitis Data 

Penulis dalam menganalisis data menggunakan analitis normatif kualitatif, yaitu dengan 

mengungkapkan data sekunder yang berhubungan dengan objek penulisan dalam 

permasalahan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis tanpa menggunakan rumusan 

dan metode statis.
22
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