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ABSTRAK 

 

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPERDATAAN 

DOKTER PROGRAM INTRENSHIP  

(STUDI DI RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM ) 

 

RESKI AMALIA ARIFIN 

D1A 114 209 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara 

Dokter Program Intrenship dengan Pasien di Rumah Sakit dan Bagaimana 

Tanggung Jawab Dokter Program Intrenship Terhadap Kesalahan Dalam 

Tindakan Pelaksanaan Medis. Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode pendekatan Perundang-Undangan (Statue 

Uproach), Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis . 

Kesimpulannya adalah bahwa hubungan hukum antara Dokter Program 

Intrenship dengan Pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung 

sebagai hubungan biomedis aktif-pasif, hubungan aktif-pasif ini dimana 

dokter yang berperan penting dalam dunia kesehatan dan pasien sebagai 

peran yang pasif, sehingga dalam hal ini yang  akan BertanggungJawab 

terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, adalah 

bentuk PertanggungJawaban Perdata, Pertanggungjawaban Hukum 

Pidana, TanggungJawab Hukum Administrasi dan Pertanggung Jawaban 

Wahana Intrenship dokter dan/atau (dokter peserta intrenship, Dokter 

Pendamping dan Rumah Sakit).  

 

Kata kunci : Tanggungjawab, Dokter Intrenship, Pelaksanaan Medis.  
 

JURIDICAL REVIEW OF LIABILITY OF DOCTORAL INTERNSHIP 

PROGRAM 

(Studied at the Mataram City Public Hospital) 

ABSTRAK  

This research aimed to know the legal relationship between 

Doctoral Internship program and patients in the hospital as well as what 

the liability of the Doctoral Internship Program in the medical action 

errors. This research used normative-empirical legal research that using 

Statute, conceptual, and sociological approach. The conclusion is that in 

doctoral science the legal relationship between Doctoral Internship 

Program and patients are active-passive biomedic, where the doctor plays 

an active role and the patient in a passive role. Therefore, the parties who 

hold the accountability of medical service in form of civil liability, 

criminal and administrative responsibility are Doctoral Internship Program 

with Accompanying Doctor and the Hospital.  

Key Words; Liability, Internship Doctor, Medical Conducted.  
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RINGKASAN 

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPERDATAAN 

DOKTER PROGRAM INTRENSHIP 

(STUDI DI RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM) 

 

Oleh : Reski Amalia Arifin 

Dosen Pembimbing I : H. Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum 

Dosen Pembimbing II : H. Mohammad Saleh, SH., M. Hum 

 

Tuntutan global dunia kedokteran menghantarkan Indonesia untuk 

ikut memajukan kinerja lulusan  pendidikan kedokteran. Guna mencapai 

kesetaraan global dengan Negara lain dengan adanya STR/bukti 

pelaksanaan program Intrenship di persyaratkan untuk dapat melanjutkan 

pendidikan atau bekerja di Luar Negeri. Pelaksanaan program intrenship 

mempunyai tujuan tujuan memberikan kesempatan kepada dokter baru 

lulus Program Studi Pendidikan Profesi Dokter berdasarkan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) untuk menerapkan serta mempraktikan 

kompetensi yang diperoleh selama pendidikan dalam rangka  penyelarasan 

antara hasil pendidikan dan praktik di lapangan.  

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 

hubungan hukum antara dokter program intrenship dengan pasien di 

Rumah Sakit ?, (2) Bagaimanakah tanggung jawab dokter program 

intrensip terhadap kesalahan dalam tindakan pelaksanaan medis ? 

Adapun tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk 

mengetahui hubungan hukum antara Dokter Program Intrenship dengan 

Pasien di Rumah Sakit dan untuk mengetahui tanggungjawab  Dokter 

Program Intrenship terhadap kesalahan dalam tindakanpelaksanaan medis.  

Adapun metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah 

penelitian normatif, empiris dengan pendekatan peraturan undang-undang 

dan konseptual. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang 

mengkaji bahan-bahan hukum, sedangkan data primer adalah data yang 

diperoleh dari para responden di Rumah Sakit Umum Kota Mataram.  

Kesimpulan dari hasil ini hubungan antara dokter dan pasien 

didasarkan pada perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak dalam 

ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-

pasif .  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Tuntutan global dunia kedokteran menghantarkan Indonesia untuk 

ikut memajukan kinerja lulusan Pendidikan Kedokteran. Guna mencapai 

kesetaraan global dengan Negara lain dengan adanya STR/bukti 

pelaksanaan program Internsip dipersyaratkan untuk dapat melanjutkan 

pendidikan atau bekerja di Luar Negeri. Berdasarkan hasil studi orientasi 

proyek World Medical Education (WFME), setiap Negara di dunia 

melaksanakan program Internship bagi setiap Dokter yang baru lulus. 

Indonesia adalah Negara terakhir di ASEAN yang melaksanakan 

Internship.
1
 

Dalam pendidikan profesi dokter diharuskan untuk 

menyelenggrakan program Intrensip dokter. Program Intrensip kedokteran 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 

299/MENKES/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Intrensipn 

dan Penempatan Dokter Pasca Intrensip, dan Peraturan Konsil Kedokteran 

Indonesia Nomor.1/KKI/PER/I/2010 tentang Registrasi Dokter Program 

Intrensip. 

Program Intrensip adalah Proses pemanfaatan mutu profesi dokter 

untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara 

terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan 

                                                           
1 http://www.nhscareers.nhs.uk/explore-by-who-you-are/international-healthcare-

professionals/information-for-doctors/. Diakses pada tanggal09 Oktober 2017 
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kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara 

hasil pendidikan dengan praktik dilapangan .  

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Tenaga 

Kesehatan, Pasal 1 Angka 6 mengatur bahwa:
2
 

“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.” 

Seorang tidak dibenarkan melakukan tidakan pelayanan kesehatan 

apabila tidak memiliki keterampilan, pengetahuan termasuk pengalaman 

yang sesuai ketentuan terkait mengenai bagaimana langkah dan upaya 

dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap seorang pasien. Hal ini 

karena kesehatan sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang 

yang jika menyalahi ketentuan pelayanan dapat berakibat buruk pada 

pasiennya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran Pasal 73 Ayat (2) bahwa:
3
 

“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan 

seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah 

memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.” 

Dalam hal ini adanya hubungan hukum antara dokter dengan 

pasien terbentuk karena adanya perjanjian. Perjanjian terbentuk karena 

adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien, dimana pasien 

memberikan kepercayaan terhadap dokter secara langsung, yang 

                                                           
2Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, LN, 144, TLN, 

5063. 
3Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, LN, 

116, TLN. 4431 
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didasarkan pada hak dan kewajiban yang timbul dari masing-masing pihak 

yang diatur oleh hukum. Hak adalah kewenangan yang diberikan  hukum 

kepada subjek hukum, sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikan 

oleh hukum kepada subjek hukum. Hubungan hukum adalah hubungan 

antara subjek hukum ataupun subjek hukum dengan objek hukum yang 

diatur oleh hukum. 

Adapun hak-hak pasien dalam hal ini  yaitu: hak atas informasi, 

hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia dokter, hak memilih 

dokter dan hak memilih sarana kesehatanan dan sebgainya. Sedangkan 

kewajiban seorang dokter dalam hal ini yaitu: setiap dokter wajib 

melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas prikemanusian, dokter 

wajib merawat  pasiennya dengan cara keilmuan yang ia miliki, setiap 

dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan 

keterampilannya untuk kepentingan pasien, dan setiap dokter wajib 

merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, 

bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.  

Apabila terjadi suatu permasalahan yang terkait mengenai kerugian 

yang akan ditimbulkan terhadap pasien ketika dokter program Intrenship 

ini tidak memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan maka, pelayanan 

kesehatan akan terpapar pada risiko tanggunggugat perdatayang lebih 

besar bila tidak mencermati pengaturan internal terkait dokter internsip. 

Resiko tanggung renteng gugatan perdataakan amat membebani dokter 

internsip dan rumah sakit apabila dikeluarkan penugasan klinis yang keliru 
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oleh pimpinan rumah sakit. Rumah sakit perlu mencermati bahwa materi 

dan substansi tidak mungkin disamakan antara satu rumah sakit dengan 

rumah sakit lainnya. Setiap rumah sakit sudah seyogyanya meminta 

komite medisnya untuk menyusun bylaws terkait pelaksanaan keprofesian 

dokter internsip dirumah sakit masing-masing. Adanya perangkat-

perangkat ini akan membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah 

sakit dan menghindarkan tenaga kesehatan serta rumah sakit dari masalah 

etik, disiplin,dan hukum ke depan.
4
 

Selanjutnya, hal ini  dokter tidak hanya bertanggungjawab terkait 

kesalahan yang dilakukannya sendiri tapi juga menyangkut kesalahan para 

medik yang membantu kegiatan pelayanan kesehatan yang 

dilaksanakannya seperti perawat, bidan, dokter yang baru lulus pendidikan 

kedokteran, dan sebagainya. Hal ini sebagai akibat dari 

pertanggungjawaban profesi seorang dokter yang bertanggungjawab 

terhadap apa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang dibawah kuasanya 

dimana mereka harus melaksanakan kegiatan pelayanannya sesuai dengan 

apa yang di perintahkan oleh dokter. Hal ini berdasarkan Pasal 1367 KUH 

Perdata.
5
 

 

 

                                                           
4 Gan L, Azwar A, Wonodirekso S, Primier on Family Medicine Practice. (Jakarta: 

Grafitkamajaya, 2004) hlm. 23 
5Malpraktik, tanggung jawab Dokter . detik. Com/health/read/2010/05/24, diakses pada 

tangal  05 Oktober 2017, pukul 20.00  
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Menurut data.sindo.co, tercatat ada 182 kasus kelalaian medik atau 

malpraktek yang terbukti dilakukan dokter di seluruh Indonesia. 

Malpraktek ini terbukti dilakukan dokter setelah melalui sidang yang 

dilakukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). 

"Akibat dari malpraktek yang terjadi selama ini, sudah ada 29 dokter yang 

izin prakteknya dicabut sementara. Ada yang tiga bulan, ada yang enam 

bulan. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia, Paul L 

Tahalele menjelaskan bahwa Mencabut izin praktek, sama saja 

menghukum dokter tersebut, dengan hukuman penjara di atas 10 tahun, 

bahkan hukuman penjara seumur hidup. Dokter tidak harus masuk penjara, 

cukup saja di cabut izinnya, Dokter merupakan bagian dari masyarakat 

yang krusial dan sanyat kental dibutuhkan dalam masyarakat. "Kalau izin 

dicabut itu sama saja dengan menghukum 10 tahun lebih, mungkin seumur 

hidup, sebab dia tahu jika memulai praktek lagi orang tidak akan percaya. 

Jadi, oleh karena itu, ini harus dijaga. 
6
 

Oleh karena itu, banyaknya kasus mallpraktik yang terjadi dalam 

proses penanganan medis menjadikan masyarakat lebih waspada dan kritis 

dalam menjalani proses pelayanan medik, maka dari itu penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 

TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPERDATAAN DOKTER 

PROGRAM INTRENSHIP(STUDI DI RSUD KOTA MATARAM)” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
https://data.sindonews.com/topic/1153/malpraktek. Diakses pada Tanggal 09 Oktober 

2017  

https://data.sindonews.com/topic/1153/malpraktek
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B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan hukum antara dokter program intrensip dengan 

pasien di Rumah Sakit ? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab dokter program intrensip terhadap 

kesalahan dalam tindakan pelaksanaan medis ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui :  

1. Mengetahui hubungan hukum antara Dokter Program Intrensip 

dengan Pasien di Rumah Sakit. 

2. Untuk mengetahui tanggungjawab Dokter Program Intrenship 

terhadap kesalahan dalam tindakan pelaksanaan medis.  

D. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini penyusun berharap, penelitian yang 

penyusun dilakukan akan memberikan manfaat dan berguna bagi semua 

pihak yang terkait maupun yang tidak terkait dengan penelitian ini, baik 

itu dari nilai maupun hasil dari penelitian yang penulis buat, adapun 

manfaat yang dari penyusunan penelitian ini, antara lain : 
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a. Manfaat Teoritis  

1. Untuk memberikan  sumber informasi yang bermanfaat dalam hal 

mengetahui hubungan hukum antara Dokter Program Intrenship 

dengan Pasien Rumah Sakit. 

2. Untuk mengetahui  tentang tanggungjawab perdata Dokter Program 

Intrensip Jika terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap 

pasien dalam upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. 

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai subjek 

hukum dan bentuk dan tanggung jawab hukum apabila terjadi 

kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam melakukan tindakan 

medik kepada pasien dan upaya hukum yang dapat dilakukan baik oleh 

pasien maupun oleh keluarga pasien apabila terjadi kelalaian tenaga 

medis dalam melakukan tindakan medis terhadap pribadi dirinya 

maupun keluarganya. 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Mengingat luasnya cakupan pembahasan tentang hukum kesehatan 

maka penelitian ini difokuskan pada hubungan hukum antara dokter 

program intrensip dengan pasien di rumah sakit dan bagaimana tanggung 

jawab dokter program intrenship terhadap kesalahan dalam tindakan 

pelaksanaan medis yang nantinya dikaitkan dengan Undang-Undang dan 

Peraturan-Peraturan yang menyangkut dalam pembahasan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Hukum Kesehatan  

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan 

merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh.upaya tersebut 

meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. 

di dalam  sistim  kesehatan  nasional  disebutkan  bahwa  kesehatan 

menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya 

sangat luas dan kompleks. 

Dalam rangka pembangunan sektor kesehatan yang demikian 

kompleks dan luas, sangat dirasakan bahwa peraturan perundang- 

undangan yang mendukung upaya kesehatan perlu lebih disempurnakan 

dan ditingkatkan. Jika dilihat dari aspek yuridisnya dengan 

dikembangkannya sistim kesehatan nasional sudah tiba saatnya untuk 

mengkaji kembali dan melengkapi peraturan perundang-undangan bidang 

kesehatan  dengan  mengeluarkan  beberapa  produk  hukum  yang  lebih 

sesuai.
7
 

Ketika pelayanan kesehatan dihadapkan dengan berbagai 

permasalahan yang memerlukan sesuatu tindakan yang tegas dan 

bukan hanya sebagai himbauan moral, maka mau tidak mau 

diperlukan suatu ketentuan yang mengikat dengan sanksi yang tegas, 

                                                           
7 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. (Jakarta: 

Rineka Cipta 2005) hlm. 1  
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jelas dan dapat dipaksakan. Ketentuan ini lahir dari sebuah 

kekuasaan yang kompeten yang memiliki legitimasi kuat yang 

selanjutnya akan disebut sebagai norma hukum.
8
 

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan  

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting yang harus 

dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan 

yang berlaku, agar  masyarakat sebagai konsumen  dapat  merasakan 

pelayanan  yang diberikan. pelayanan sendiri hakikatnya merupakan 

suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang 

diperukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai 

dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen.
9
 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa: 

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

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 

roduktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 1 Angka 11 mengatur 

bahwa: Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan 

berkesinambungan untuk memlihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, 

                                                           
8
Ide Ale xandra, Etika & Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan, (Yogyakarta: Grasia Book 

Publisher, 2012) hlm. 147 
9 Triwulan Tutik, Titik. Perlindungan Hukum Bagi Pasien.(Jakarta: PT.Prestasi Pustaka, 

2010). hlm.11 
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peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemeliharaan 

kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarkat.  

Yang dapat digolongkan sebagai pelayanan kesehatan 

antaralain adalah  pemeriksaan  medik,  diagnosis,  terapi,  anastesi,  

menulis  resep obat-obatan,  pengobatan dan perawatan di rumah 

sakit, peningkatan pasien,  control,  pelayanan  pasca  perawatan,  

pemberian  keterangan medic, pemberian informasi, kerjasama 

vertikal penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan sebagainya.
10

 

Dari aspek legal Rumah Sakit dimana Dokter atau tenaga 

kesehatan selaku pemberi pelayanan kesehatan dalam melaksanakan 

profesinya harus mendapat perlindungan hukum demikian juga 

pasien selaku penerima pelayanan kesehatan mempunyai hak dan 

kewajiban sehingga diharapkan dapat tercipta hubungan yang 

harmonis dalam pelayanan kesehatan agar hubungan antara tenaga 

kesehatan, pasien dan Rumah Sakit merupakan hubungan yang 

sangat kompleks dan terus berkembang sesuai  dengan  perubahan  

tata nilai  dalam kehidupan  masyarakat  dan perkembangan 

teknologi dibidang kedokteran. Dalam hubungan antara dokter  dan  

pasien  sering  timbul  masalah  dengan  adanya  dugaan terjadinya   

kelalaian   medis,   hal   itu   dapat   juga   disebabkan   karena 

kurangnya pemahaman atau persepsi yang sama atas hak dan 

kewajiban baik pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. 

                                                           
10 Tengker,Freddy. Hak Pasien. (Bandung: CV. Mandar  Maju, 2007). Hlm.56 
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Hukum kedokteran terutama membahas tentang hubungan 

dokter dengan pasien dimana dokter sebagai pemberi pelayanan 

kesehatan kepada   pasien,   sedangkan   pasien   sebagai   penerima   

pelayanan kesehatan  yang  dilakukan oleh  dokter.  Segala  upaya  

pencegahan, pengobatan penyakit serta pemulihan dan peningkatan 

kesehatan yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara 

dokter dan individu yang  membutuhkan  disebut  sebagai  pelayanan  

medis  yang  berfungsi untuk memenuhi kebutuhan individu tersebut 

sedangkan untuk istilah pelayanan   kesehatan   mempunya   cakupan   

yang   lebih   luas   yaitu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. 

Dalam pemberian pelayanan medis, timbulnya hubungan hukum 

antara dokter dengan pasien disebut kontrak atau perikatan medis 

yaitu hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang mengatur 

hak dan kewajiban para pihak yang berkenan dengan pelayanan 

jasa kesehatan. 
11

 

Pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 seperti dalam penjelasan di atas bahwa dalam memberikan 

pelayanan kesehatan baik itu perseorangan maupun masyarakat 

sangat dijamin dalam Undang-Undang  No.  36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan  dalam beberapa   pasal   sangat   jelas   

ditegaskan   bahwa   untuk   menjamin kesehatan masyarakat maka 

pemerintah mengupayakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

                                                           
11 Anny Isfandyarie. Mallpraktik Dan Resiko Medik.(Jakarta:  Prestasi Pustaka,2005)  

hlm. 6 
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dalam upaya mencapai Indonesia yang sehat pada tahun  2010 ini.  

Pelayanan kesehatan yang  diberikan oleh pemerintah baik itu 

berupa penyediaan fasilitas pelayanan kasehatan, penyediaan obat, 

serta pelayanan kesehatan itu sendiri. Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya menjamin kesehatan 

masyarakat.
12

  

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara 

bertanggungjawab, aman, bermutu serta merata dan nondiskriminatif, 

dalam hal ini pemerintah sangat bertanggungjawab atas pelayanan 

kesehatan, serta menjamin standar mutu pelayanan kesehatan. 

Dengan demikian sangat jelaslah bahwa dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan pemerintah sangat peduli dengan adanya 

ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang No.36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  

2. Pengertian Tenaga Medis  

Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi 

utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien 

dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan 

teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta 

dapat dipertanggungjawabkan (Anireon, 1984).
13

 

                                                           
12 Dewi Alexandria I, Etika Dan Hukum Kesehatan. (Jogjakarta: Pustaka Publisher, 

2008)hlm.23 
13

https://tesisdisertasi. blogspot.co.id/2010/11/pengertian-tenaga-medis.html. Di akses 

pada tanggal 05 Oktober 2017.  

https://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/11/pengertian-tenaga-medis.html
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Menurut Permenkes No.262/1979 yang dimaksud dengan 

tenaga medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran 

Gigi dan "Pascasarajna" yang memberikan pelayanan medik dan 

penunjang medik. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1996 Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud 

dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga 

medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu 

dokter, physician (dokter fisit) maupun dentist (dokter gigi). 

Sebagai general practioner dan specialis dalam berpraktik 

ada 3 norma yang bersinambungan, yaitu norma etis, norma 

disiplin dan norma hukum. Standar profesi medis yang ditetapkan 

oleh Menteri Kesehatan, yaitu: 

1) Adanya alasan yang mendasari dilakukannnya suatu tindakan 

medis unsur ini disebut sebagai indikasi medis, yaitu petunjuk 

berdasarkan pelaksanaan menurut ilmu pengetahuan 

kedokteran dan pengalaman dokter bahawa suatu tindakan 

harus dilakukan. 

2) Dengan cara bagaimana suatu tindakan medis dilakukan, 

apakah telah mengikuti suatu prosedur yang standar / baku. 
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Tindakan medis yang telah memenuhi kedua hal tersebut 

disebut tindakan medis lege artis, yaitu menurut 

kepandaian/peraturan/ilmu dan seni dalam pengertian telah 

diterima dalam lingkup ilmu kedokteran/kalangan praktisi medis. 

Setiap tenaga medis harus memenuhi kewajiban sebagai 

tenaga medis yang diturunkan dari syarat legal yang tidak 

melawan hukum, yaitu kewajiban yang timbul dari sifat 

perawatan medis. Setiap tenaga medis, harus berpraktik sesuai 

dengan standar profesi medis, yaitu bertindak secara teliti dan hati 

hati sesuai dengan standar medis/ketentuan yang baku menurut 

ilmu kedokteran.
14

 

Dari uraian beberapa pengertian mengenai tenaga medis 

tersebut, maka dapat ditarik pokok pemahaman bawah tenaga 

medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui 

pendidikan dalam bidang kesehatan jenis tertentu yang 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.  

B. Tinjauan Umum Tentang Dokter  

Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha 

menyembuhkan atau mengoati orang-orang yang sakit. Profesi Dokter 

sangat mulia karena berkaitan erat dengan perawatan, pengobatan dan 

penyelamatan terhadap orang yang sakit. Dokter menjadi tempat kontak 
                                                           

14https://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/11/pengertian-tenaga-medis.html.Diakses Pada 

Tanggal 05 Oktober 2017.  

https://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/11/pengertian-tenaga-medis.html
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pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah 

kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, 

golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara 

menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta 

kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan 

prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi 

tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral. Layanan yang 

diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang 

diperolehnya selama pendidikan kedokteran.15 

Oleh karena itu adanya area kompetensi disusun dengan urutan 

sebagai berikut: 
16 

1. Profesionalitas yang luhur  

2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri 

3. Komunikasi efektif  

4. Pengelolaan informasi  

5. Landasan ilmiah ilmu kedokteran  

6. Keterampilan klinis  

7. Pengelolaan masalah kesehatan.  

 

Dalam kode etik kedokteran Indonesia seorang dokter mempunyai 

kewajiban umum sebagai berikut:
17

 

1. Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayatai dan            

mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. 

2. Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya 

sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.  

                                                           
15 Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran (Jakarta: Binarupa Aksara) 

hlm. 25 
16 Sokidjo Notoatmodjo. Etika dan Hukum Kesehatan. (Jakart : Rineka Cipta, 2010). hlm 

53 
17  Sri Siswati, Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-Undang 

Kesehatan.(Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm.189 
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3. Dalam menjalankan pekerjaan kedokterannya, seseorang dokter 

tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan 

hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. 

4. Setiap dokter harus menhindarkan diri dari  perbuatan yang bersifat 

memuji diri. 

5. Tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan 

psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan 

kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien. 

6. Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan 

dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru 

yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat 

menimbulkan keresahaan masyarakat. 

7. Seorang dokter hanya memberikan surat keterangan dan pendapat 

yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.  

8. Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan 

pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan 

moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (Compassion)dan 

penghormatan atas martabat manusia.  

9. Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan 

pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan 

sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter 

atau kompetnsi atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, 

dalam menangani pasien.  

10. Seseorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak 

sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga 

kepercayaan pasien. 

11. Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban 

melindungi hidup mahluk insani. 

12. Dalam melaksanakan pekerjaannya seseorang dokter harus 

memerhatikan kepentingan masyarakat dan memerhatikan semua 

aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (Promotif, Preventiv, 

Kuratif, Dan Rehabilitasi), baik fisik maupun psiko-sosial, serta 

berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-

benarnya. 

13. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang 

kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat yang sebenar-

benarnya. 

 

Selain kewajiban umum seorang dokter juga mempunyai 

kewajiban khusus terhadap pasien. Kewajiban dokter terhadap pasien 

dapat dilihat sebagai berikut: 
18

 

                                                           
18

Sri Siswati, Ibid.hlm 58 
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1. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan 

segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien.  

2. Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar 

senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasihatnya 

dalam beribadat atau dalam maslah lainnya.  

3. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang 

diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien 

itu meninggal dunia. 

4. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu 

tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain 

bersedia dan mampu memberikannya. 

 

Selanjutnya, dokter berpedoman pada isi rumusan kode etik 

kedokteran tersebut Hermein Hadiati Koeswadji mengatakan bahwa secara 

pokok kewajiban dokter dapat dirumuskan sebagai berikut :
19

 

1. Bahwa ia wajib merawat pasiennya dengan cara keilmuan yang ia 

miliki secara adekuat. Dokter dalam perjanjian tersebut tidak 

menjanjikan menghasilkan Resultaat atau hasil tertentu, karena 

apa yang dilakukannya itu merupakan upaya atau usaha sejauh 

mungkin sesuai dengan ilmu yang dilmiliknya. Karenanya bukan 

merupukan Inspanningisverbintenis. Ini berati bahwa dokter 

wajib berusaha dengan hati-hati dan kesungguhan (Met Zorg Eh 

Inspanning) menjalankan tugasnya. Perbedaan antara 

Resultaatverbintenis dengan Inspanningverbintenisini yakni 

dalam hal terjadi suatu kesalahan .  

2. Dokter wajib menjalankan tugas sendiri (dalam arti secara pribadi 

dan bukan dilakukan oleh orang lain) sesuai dengan yang telah 

diperjanjikan, kecuali apabila pasien menyetujui perlu adanya 

seseorang yang mewakilinya (karena dokter dalam lafal 

sumpahnya juga wajib menjaga kesehatanya sendri). 

3. Dokter wajib memberi informasi kepada pasiennya mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan poenyakit atau 

penderitaannya . kewajiban dokter ini dalam hal perjanjian 

perawatan (Behandelingscontract)menyangkut dua hal yang ada 

kaitannya dengan kewajiban pasien. 

Dalam hal ini kewajiban dokter untuk bertindak sesuai dengan 

profesinya harus dilakukan secara hati-hati, dan tindakan harus seseuai 

                                                           
19Bahder Johan Nasution, Op.Cit., hlm. 36 
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dengan seorang dokter yang berkemampuan rata-rata, dalam bidang 

keahlian yang sama dalam situasi dan kondisi yang sama. 

C. Tinjauan Umum Tentang Pasien 

Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Praktik 

Kedokteran menjelaskan definisi: 

“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”. 

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

sakit dalam Pasal 1 ayat (4) dikatakan bahwa:  

“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, 

baik secara langsung dan tidak langsung dirumah sakit”. 

Berdasarkan defenisi pasien yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dapat disimpulkan bahwa 

pasien adalah orang yang melakukan konsultasi medis kepada dokter atau 

dokter gigi atau dirumah sakit mengenai kesehatannya untuk memperoleh 

jasa berupa keterampilan seorang dokter atau dokter gigi untuk mencari 
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solusi kesehatan yang dideritanya dalambentuk pelayanan kesehatan baik 

secara langsung maupun tidak langsung.
20

  

Adapun dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), 

dirumuskan secara umum hak-hak pasien sebagai berikut:
21

 

1. Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri dan hak untuk mati secara 

wajar.  

2. Hak memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai 

dengan standar profesi kedokteran.  

3. Hak memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter 

yang mengobatinya. 

4. Hak menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, 

bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapetik. 

5. Hak memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan 

diikutinya.  

6. Hak menolak atau menerima keikutsertaanya dalam riset kedokteran.  

7. Hak dirujuk kepada dokter spesialis, apabila diperlukan dan 

dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai 

konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak 

lanjut.  

8. Hak kerahasiaan dan rekam medisnya atas hak pribadi. 

9. Hak memperoleh penjelasan tentang peraturan-peraturan rumah sakit. 

10. Hak berhubungan dengan keluarga, penasihat atau rohaniawan dan 

lain-lainnya yang diperlukan selama perawatan.  

11. Hak memperoleh penjelasan tentang perincia biaya rawat inap, obat, 

pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan Rontgen (X-Ray), 

Ultrasonografi (USG), CT-Scan, MagneticResonance Immaing (MRI), 

dan sebagainya. 

Selain hak-hak pasien secara umum adapun kewajiban seorang 

pasien. Kewajiban seorang p asien sebagai berikut:
22

 

                                                           
20 www. Hukum online. Com. Definisi pasien menurut Undang-Undang, diakses Oada 

tanggal  05 Oktober 2017,  Pukul 21.00 
21 Soekidjo Notoatmodjo. Etika Dan Hukum Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 

hlm. 173 
22 Masrudi Muchtar, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. (Yogyakarta: PT Pustaka Baru 

Press, 2016) hlm. 34 
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1. Memeriksakan diri sedini mungkin pada petugas kesehatan atau 

dokter  

2. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya. 

3. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter  

4. Menandatangani surat-surat pernyataan persetujuan tindakan 

(Informed Consent) 

5. Yakin pada dokternya dan yakin akan sembuh  

6. Melunasi biaya perawatan, biaya pemeriksaan dan pengobatan serta 

honorarium dokter. 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Hukum Dokter Dengan Pasien  

Berdasarkan ciri yang ditemukan dalam profesi, pekerjaan dokter 

mempunyai ciri khusus antara lain merupakan hubungan yang sangat 

pribadi karena didasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan antara dokter 

dengan pasien tidak hanya didasarkan pada hak-hak dan kewajbiban yang 

timbul dari masing-masing pihak yang diatur oleh hukum, tetapi 

kepercayaan tersebut timbul atas dasar nilai-nilai moral yang dimiliki 

setiap dokter sebagaiman tertaung dalam KODEKI, khususnya mengenai 

kewajiban dokter.
23

 

Hubungan hukum antara pasien dan dokter bersumber pada 

kepercayaan pasien terhadap dokter,sehingga pasien bersedia memberikan 

persetujuan tindakan medik yaitu suatu persetujuan pasien untuk 

menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya.
24

 

Persetujuan tindakan medik (Informed Consent) pada hakikatnya 

adalah untuk melindungi pasien dari segala kemungkinan tindak medik 

yang tidak disetujui atau tidak diizinkan oleh pasien tersebut, sekaligus 

                                                           
23

Hendrojono Sooewono, Batas pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter. 

(Surabaya: Srikandi, 2007) hlm. 53 
24

Bahder  Johan Nasution, Op. Cit., hlm. 28 
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melindungi dokter (secara hukum) terhadap kemungkinan akibat yang 

tidak terduga dan bersifat negatif.
25

 

Sebenarnya pola dasar hubungan dokter dan pasien, terutama 

berdasarkan keadaan sosial dan budaya dan penyakit pasien, terutama 

berdarkan keadaan sosial budaya dan penyakit pasien dapat dibedakan 

dalam tiga pola hubungan, yaitu:
26

 

a. Activity Passivity 

Pola hubungan orang tua-anak, seperti ini merupakan pola klasik 

sejak profesi kedokteran mulai mengenal kode etik, abad ke 5 S.M. 

Di sini dokter seolah-olah dapat sepenuhnya melaksanakan ilmunya 

tanpa campur tangan pasien, dengan suatu motivasi altruistis. 

Biasanya hubungan ini berlaku pada pasien yang keselamatan 

jiwanya terancam, atau sedang tidak sadar, atau menderita gangguan 

mental berat.  

 

b. Guidance-Cooperation 

Hubungan membimbing-kerjasama, seperti halnya orang tua dengan 

remaja. Pola ini ditemukan bila keadaan pasien tidak terlalu berat 

misalnya penyakit infeksi bani atau penyakit akut lainnya. Meskipun 

sakit, pasien tetap sadar dan memiliki perasaan serta kemauan 

sendiri. Ia berusaha mencari pertolongan pengobatan dan bersedia 

bekerjasama. Walaupun dokter mengetahui lebih banyak, ia tidak 

semata-mata menjalankan kekuasaanya, namun mengharapkan 

kerjasama pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat atau 

anjuran dokter.  

 

c. Mutual Participation 

Filosofi pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia 

memiliki martabat dan hak yang sama. Pola ini terjadi pada mereka 

yang ingin memelihara kesehatannya seperti medical check up atau 

pada pasien penyakit kronis. Pasien secara sadar dan aktif berperan 

dalam pengobatan terhadap dirinya. Hal ini tidak dapat diterapkan 

pada pasien dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang 

rendah, juga pada anak atau pasien dengan gangguan mental tertentu. 

                                                           
25Hendrojono Sooewono,Op. Cit., hlm. 53 
26 Szaz dan Hollendre dalam Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, (Binarupa Aksara, 

Jakarta, 1996), hlm 43 
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Dalam hubungan hukum antara pasien dan dokter dirumah sakit, 

pasien mempunyai hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Praktik 

Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 pada Pasal 52 yaitu: 

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (3); 

2. Mendapatkan pendapat dokter atau dokter gigi; 

3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis  

4. Menolak tindakan medis dan; 

5. Mendapatkan isi rekam medis.  

Kemudian pada Pasal 56 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 

tahun 2009 juga mengatur hak-hak pasien, yaitu: 

1. Pasien berhak menolak tindakan medis. Namun, hak tersebut tidak 

berlaku pada: 

a. Penderita penyakit menular kedalam masyarakat yang luas; 

b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; 

c. Ganguan mental berat; 

2. Pasien berhak atas kondisi kesehatannya; 

3. Pasien berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 

kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan.  

Hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran 

umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. Dalam 

hubungan tersebut rupanya hanya terlihat superiotas dokter terhada pasien 

dalam bidang ilmu biomedis, hanya ada kegiatan pihak dokter sedangkan 

pasien tetap pasif.
27

 

Jadi hubungan hukum antara dokter dengan pasien, disebabkan 

karena adanya hubungan antara subjek hukum ataupun antara 

subjekhukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum. Setiap 

                                                           
27 Dhanny Wiradharma, Op.cit., hlm. 42 
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hubungan hukum akan menimbulkan akan menimbulkan akibat hukum 

yaitu hak dan kewajiban. Hak adalah kewenangan yang diberikan hukum 

kepada subjek hukum, sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikan 

oleh hukum kepada subjek hukum.
28

 

E. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum Dokter 

Menurut hukum, setiap pertanggungjawaban harus mempunyai 

dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk 

menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban 

hukum orang lain itu untuk memberi pertanggungjawabannya. 

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum 

dibedakan sebagai berikut:
29

 

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (Lialibity 

Based On Fault); 

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Presumption Of 

Liability); 

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (Presumption 

Of Non Liability) 

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Liability) 

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (Limitation Of Liability) 

Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban itu ada dua 

macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (Liability Without Based On 

Fault) dan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (Liability Without 

                                                           
28 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia. (Depok: Rajawali Pers, 

2017) hlm. 22 
29 Salim H.S., Dan Erlies Septiana Nurbani. Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di 

Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 51 
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Fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko(Risk Liability) atau 

tanggungjawab mutlak (Strict Liability).
30

 

Dalam proses perdata yang menyangkut gugatan seorang pasien 

terhadap dokter yang menanganinya, hampir semua menyangkut masalah 

tuntutan ganti rugi. Dasar untuk pertanggungjawaban medik adalah:
31

 

a. Wanprestasi, diartikan bahwa dokter tidak memenuhi kewajibannya 

yang timbul dari adanya suatu perjanjian (tanggungjawab 

kontraktual) 

b. Perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige Daad),dokter telah  

c. berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan 

azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari 

padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat 

(tanggungjawab berdasrkan Undang-Undang).  

 

F. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian Atau Kesalahan Medik 

Kelalaian medik adalah salah satu bentuk dari malpraktek medis, 

sekaligus merupakan bentuk malpraktek medis yang paling sering terjadi. 

Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu yang 

seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama 

pada pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Perlu diingat lagi bahwa 

pada umumnya kelalaian yang dilakukan orang per-orang bukanlah 

merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila dilakukan oleh 

orang yang seharusnya (berdasarkan sifat profesinya) bertindak hati-hati, 

dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain. Dinamakan 

                                                           
30

Titik Triwulan Tutik dan Shita febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Jakarta: 

PT. Prestasi Pustakaraya) hlm. 49 
31 Hendrojono Soewono, Op. cit., hlm. 147 
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kelalaian medik (medical negligance) adalah ketentuan legal yang terdiri 

dari tiga unsur yaitu:
32

 

1. Terdapat hubungan antara dokter dan pasien 

2. Dokter itu telah melanggar kewajibannya, karena tidak memenuhi 

standar pemberian pelayanan. 

3. Pelanggaraan itu telah menyebabkan pasien menderita kerugian 

(harm) yang sebenarnya dapat dibayangkan dan secara wajar dapat 

dicegah.  

Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, Malfeasance, Misfeasance 

Dan Nonfeasanceyaitu:
33

 

1. Malfeasance berati melakukan tindakan yang melanggar hukum atau 

tidak tepat/layak (Unlawful Atau Improper),misalnya melakukan 

tidakan medis tanpa indikasi yang memadai (pilihan tindakan medis 

tersebut sudah Imptoper). 

2. Misfeasance berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat 

tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat (Improper Performance),yaitu 

misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur.  

3. Nonfeasance adalah tidak melakukan tindakan medis yang 

merupakan kewajiban baginya. Bentuk-bentuk kelalaian diatas 

sejalan dengan bentuk-bentuk error (Mistakes, Slips And Lapses), 

namun pada kelalaian harus memenuhi ke-empat unsur kelalaian 

dalam hukum khususnya adanya kerugian, sedangkan Error tidak 

selalu mengakibatkan kerugian. Demikian pula adanya Latent Error 

yang tidak secara langsung menimbulkan dampak buruk. 

 

G. Tinjauan Umum Tentang Program Intrensip  

Pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi dokter gigi 

diharuskan untuk menyelenggarakan Intrenship dokter dengan 

diberlakukannya program Intrenship dokter Indonesia pada tahun 2010. 

Intrenship kedokteran dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri 

Kesehatan No.299/MENKES/PER/II/2010 tentang penyelenggaraan 

                                                           
32

Raina.https://r4yna.wordpress.com/2009/11/10/kelalaian-medik/. Diakses pada tanggal 

08 Oktober 2017 
33 Https://dokterindonesiaonline.com/2013/12/02/3-penyebab utama-terjadinya-

malpraktik-medis/. Diakses Pada 08  Oktober 2017 Pukul: 20.00 

https://r4yna.wordpress.com/2009/11/10/kelalaian-medik/
https://dokterindonesiaonline.com/2013/12/02/3-penyebab%20utama-terjadinya-malpraktik-medis/.%20Diakses%20Pada%2008
https://dokterindonesiaonline.com/2013/12/02/3-penyebab%20utama-terjadinya-malpraktik-medis/.%20Diakses%20Pada%2008
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program Intrenship dan penenempatan dokter pasca Intrenship, dan 

peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.1/KKI/PER/I/2010.
34

 

Program Intrenship adalah tahap pelatihan keprofesian pra-registrasi 

berbasis kompetensi pelayanan primier guna memahirkan kompetensi 

yang telah dicapai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui 

pendidikan kedokteran dasar (PERMENKES NO. 299 /MENKES/ 

PER/II/2010).  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran, program intrensip adalah pemahiran dan 

pemandirian Dokter yang merupkan bagian dari program penempatan 

wajib sementara, paling lama 1 (satu) tahun dan merupakan bagian dari 

pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan 

Fakultas Kedokteran Gigi dengan tujuan menjamin pemerataan lulusan 

terdistribusi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35

 

Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) adalah program yang 

ditujukan untuk setiap dokter baru yang pada masa pendidikannya 

menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), sebagai prasyarat 

untuk registrasi di Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk mengikuti 

perkembangan dalam bidang pendidikan kedokteran di dunia, maka sejak 

tahun 2005 secara menyeluruh dan bertahap, semua Fakultas Kedokteran 

di Indonesia telah menggunakan metode pembelajaran Kurikulum 

                                                           
34Zaeni Asyhadie, Op. Cit., hlm. 28 
35Indonesia, Undang-Undang 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, LN, 132, 

TLN, 5434 
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Berbasis Kompetensi (KBK). (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2015).
36

 

Dalam hal ini Program Internship adalah menerapkan serta 

memahirkan kompetensi yang telah diperoleh selama pendidikan, dalam 

rangka penyelarasan antara hasil pendidikan dan praktik di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36http://ningrumtefbana.blogspot.co.id/2013/10/program-internship-dokter-

indonesia_7010.html. diakses pada tanggal 07 Oktober 2017.  

http://ningrumtefbana.blogspot.co.id/2013/10/program-internship-dokter-indonesia_7010.html
http://ningrumtefbana.blogspot.co.id/2013/10/program-internship-dokter-indonesia_7010.html
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menngunakan metode penelitian 

Normati-Empiris:  

1. Penelitian Normatif, adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk 

mengkaji peraturan perundang-undangan, norma-norma, kaidah-

kaidah, konsep-konsep hukum, dan pendapat para ahli hukum yang 

terdapat dalam berbagai kepustakaan atau literatur yang terkait 

langsung dengan objek penelitian ini.  

2. Penelitian Empiris, adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji 

dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-

undangan dilapangan. 

B. Metode Pendekatan  

Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) metode penelitian untuk 

mengkaji permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam penelitian ini. 

Metode yang dimaksud adalah: 

1) Pendekatan Perundang-undangan (Statue Aproach).  

Pendekatan Perundang-undangan, yaitu kegiatan meneliti 

peraturan Perundang-undangan, asas-asas, maupun norma-norma 

hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan 

masalah yang dikaji yaitu tentang tinjauan yuridis tanggung jawab 

hukum keperdataan dokter program intrenship.  
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2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Aproach). 

Pendekatan Konseptual, yaitu kegiatan mengkaji pandangan-

pandangan para ahli berkenaan dengan masalah masalah yang 

dibahas. 

3) Pendekatan Sosiologis  

Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang dapat 

menjelaskan hukum sebagai suatu fenomena sosial, menjelaskan 

hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, hubungan hukum 

dengan perubahan sosial, hubungan hukum antara hukuum dengan 

fakta sosial.  

C. Jenis dan Sumber Data dan Bahan Hukum 

1. Sumber Kepustakaan 

a) Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang Kesehatan  

3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Paktik 

Kedokteran  

4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah 

Sakit 

5) Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan 

Kedokteran 
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

1996 Tentang Tenaga Kesehatan 

7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

299/MENKES/PER/II/2010 Tentang Penyelenggaraan 

Program Intrensip  
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b) Bahan hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

yang meliputi buku-buku, makalah-makalah, pendapat para ahli dan 

tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

c) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

yaitu Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia. 

1) Data lapangan 

a. Data Primier  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama yaitu wawancara. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen resmi, laporan, buku-buku dan 

sebagainya. 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data yang Digunakan Dalam Penelitian 

ini yaitu: 

1. Bahan kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta 

mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan 

pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang 

dibahas. 
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2. Data lapangan, pengumpulan dengan teknik wawancara, yaitu 

dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dan 

responden. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertata 

muka (Face To Face), ketika seorang pewawancara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian dengan seorang 

responden.
37

 

E. Analisis Data dan Bahan Hukum 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis Normatif 

Kualitatif yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan 

kepustakaan dan hasil wawancara dengan informan/responden, kemudian 

dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang 

dibutuhkan dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Amiruddi dan Zainal Asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2006) hlm.82 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah  Kota Mataram  

Rumah Sakit Umum  Daerah Kota Mataram merupakan Rumah 

Sakit milik Pemerintah Kota Mataram, Luas lahan 20.472 m2, Operasional 

Rumah Sakit Daerah Kota Mataram dimulai sejak Maret 2010 berdasarkan 

Surat Keputusan Operasional Nomor: 163/1/2010 tentang izin 

penyelenggaraan Operasional Pelayanan. Sejak 1 Desember 2010, Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Mataram menerapkan pola pengelolaan 

keuangan Badan Layanan Umumn Daerah (BLUD) berdasarkan SK 

Walikota Mataram No 565/XII/2010.  

Adapun VISI  dan MISI Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Mataram.VISI, Rumah sakit pilihan masyarakat dalam bidang pelayanan 

Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian yang berstandar Internasional. MISI 

Memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensip berkualitas dan 

profesional, melaksanakan pendidikan dan dan penilitian kesehatan yang 

berkelanjutan dan berkualitas, meningkatkan kompetensi SDM yang 

berdaya saing, meningkatkan kesejahteraan karyawan/karyawati dan 

meningkatkan sarana prasarana sesuai standar RS pendidikan dan 

kemajuan  IPTEKDOK. Adapun jumlah Sumber Daya Manusia yang ada 

di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram berjumlah 943 SDM, yang 

terdiri dari, Dokter spesialis (40), Pegawai Negeri Sipil (215), Pegawai 

tidak Tetap (688).  
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Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram termasuk Rumah Sakit 

Kelas B , dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram 

sebagai Lahan Praktek, Profesi Dokter, Mahasiswa Keperawatan, SMK 

Kesehtan, Akademi Perawatan, Sarjana Kesehatan, Sarjana Non 

Kesehatan dan Pendidikan lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Mataram dilengkapi dengan pelayanan dan fasilitas-fasilitas penunjang 

kesehatan bagi pasien. 

B. Tinjauan Umum Tentang Intrenship Dokter di Rumah Sakit  Umum 

Daerah Kota Mataram 

Intrenship adalah proses pemanfaatan mutu profesi dokter dan 

dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama 

pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan 

pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan 

penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik dilapangan. Program 

intrenship merupakan tahap pelatihan keprofesian pra-registrasi berbasis 

kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah 

dicapai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan 

kedokteran dasar.  

Peserta program intrenship adalah dokter baru lulus Program 

Pendidikan Dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik 

kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis. Distribusi 

peserta Program Intrenship Dokter Indonesia diatur oleh Komite 

Intrenship Dokter Indonesia. Sebelum menjalankan program intrenship, 



 
 

34 

peserta sudah lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI), serta 

memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) untuk Kewenangan Intrenship dan 

Surat Izin Praktik (SIP) Intrenship. 
38

 

Penyelenggaraan pelaksanaan Program Intrenship oleh Komite 

Intrenship Dokter Indonesia bekerjasama dengan pemangku kepentingan. 

Penempatan Dokter baru pada wahana program intrenship dilakukan oleh 

KIDI bekerjasama dengan KIDI Provinsi dan Berkoordinasi dengan Dinas 

Kesehatan Provinsi Kabupaten/Kota.   

Program intrenship dokter dilaksanakan diwahana intrenship, 

Wahana intrenship yang dimaksud dalam  hal ini meliputi rumah sakit dan 

pusat kesehatan masyarakat serta jejaringnya yang ditetapkan oleh 

Menteri. Dalam hal ini di NTB  mempunyai peserta intrenship sebanyak 

56 peserta intrenship Februari Tahun 2017, yang terbagi di beberapa titik 

wahana intrenship di daerah-daerah lain, termasuk di Rumah Sakit Umum 

Kota  Mataram. Dokter Intrenship di Rumah Sakit Umum Kota Mataram 

sendiri mempunyai 8 (delapan) peserta dokter intrenship yang dimana 4 

bertindak di rawat jalan/inap dan 4 di UGD di rumah sakit umum Kota 

Mataram.
 39

  

Peserta intrenship mendapat pendampingan dari seorang dokter 

senior yang bertindak sebagai pendamping. Seorang dokter pendamping 

diperkenakan mendampingi paling banyak 5 peserta intrenship.  Menurut 

                                                           
38  Pedoman Peserta Intrenship Dokter Indonesia (Buku pedoman bagi setiap dokter  

intrenship) 
39  Wawancara dengan dr. Fauzi Dwi H. Selaku Ketua Dokter Program Intrenshipdi 

Rumah Sakit Umum Kota Mataram, Senin, 30 Oktober 2017,  pukul 10:00. 
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dr. Fauzi Dwi H: Syarat untuk menjadi pendamping adalah dokter yang 

masih aktif praktek minimum 2 tahun,  bersedia mengikuti pelatihan 

menjadi pendamping dan bersedia secara aktif melakukan tugas 

pendampingan. Dokter  pendamping  program intrenship 

bertanggungjawab memberi bimbingan dan arahan kepada dokter 

intrenship. Tugas pendamping dokter intrenship yaitu untuk membimbing 

mendampingi dokter yang melakukan program intrensip ini selama dokter 

program intrensip ini masih menjalankan program intrensipnya  dirumah 

sakit.  

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 

1/KKI/PER/I/2010 Pasal 8 ayat (2) yaitu : Kriteria dan tugas pendamping 

adalah dokter yang aktif praktek yang memahami dan menerapkan prinsip-

prinsip kedokteran keluarga dan prinsip pelaksanaan kedokteran yang 

baik.  

Adapun Tujuan intrenship dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017  Tentang : Penyelenggaraan 

Program Intrenship Dokter Dan Dokter Gigi Indonesia Pasal 10 yaitu :
40

   

b) Mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

diperoleh selama pendidikan dan menerapkan dalam pelayanan 

primer.  

c) Mengembangkan keterampilan teknis, klinis, pribadi dan profesi yang 

menjadi dasar praktik kedokteran  

d) Memikul tanggung jawab pelayanan pasien sesuai kewenangan yang 

diberikan  

e) Bekerja dalam batas kewenangan klinis, mematuhi peraturan internal 

fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketentuan hukum dan etika dan; 

                                                           
40 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pasal 10 Nomor 39 Tahun 2017,  

Tentang  Penyelenggaraan Program Intrenship Dokter Dan Dokter Gigi Indonesia  
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f) Berperan aktif dalam tim pelyanan kesehatan di fasilitas pelayanan 

kesehatan  

 

Pada umumnya dokter, dokter gigi dan atau dokter program 

intrenship itu tujuannya sama dengan adanya program intrenship, 

diharapkan  semua lulusan fakultas kedokteran di seluruh Indonesia baik 

negeri maupun swasta memiliki lulusan dengan kompetensi yang kurang 

lebih adalah sama dengan dokter pada umumnya.  

C. Hubungan Hukum Antara Dokter Program Intrensihip Dengan 

Pasien 

1. Timbulnya Hubungan Hukum Antara Dokter Program 

Internship Dengan Pasien 

Hukum kedokteran sebagai bagian dari hukum kesehatan 

yang terpenting yang meliputi ketentuan hukum yang berhubungan 

dengan pelayanan  medis.  Hukum  kedokteran  juga  disebut  hukum  

kesehatan dalam arti sempit. Apabilah objek hukum kesehatan adalah 

pelayanan kesehatan,  maka  objek  hukum  kedokteran  adalah  

pelayanan  medis. Dalam implementasi, dokter bisa melakukan 

profesinya dalam bentuk praktik pribadi, atau dalam praktik swasta 

berkelompok dalam suatu Rumah Sakit, pelaksanaan profesi dokter 

hampir selalu berhubungan dengan profesi lain seperti perawat, 

bidan, penata roentgen, analis laboratorium, fisioterapis, petugas 

kesehatan lingkungan, dan sebagainnya
41

  

                                                           
41 Danny Wiradharma, Op.Cit., hlm.34 
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Semua profesi dalam melaksanakan pekerjaannya harus sesuai 

dengan  yang disebut sebagai standar (Ukuran) profesi. Jadi, bukan 

hanya tenaga kesehatan yang harus bekerja sesuai dengan standar 

profesi medik. Pengembangan profesi lain pun memiliki standar 

profesi yang ditentukan oleh masing-masing nama pemngemban 

profesi diluar dokter yang jarang berhubungan dengan hilangnya 

nyawa seseorang atau menyebabkan cacat, sehingga mungkin tidak 

begitu dipermasalahkan. Tenaga kesehatan (Dokter) dalam 

melakukan pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang yang 

sedang menderita sakit. Apapun jenis penyakitnya, tentu 

mempengaruhi emosi pasien. Dengan kata lain tenaga kesehatan 

selalu berhubungan dengan orang yang secara psikis dalam keadaan  

sakit,  juga  secara  emosional  membutuhkan perhatian dan 

perlakuan ekstra dari seorang dokter.
42

 

Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan 

oleh siapa saja melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok 

profesional kedokteran tertentu yang berkompetensi dan memenuhi 

standar tertentu dan  telah  mendapat  izin  dari  institusi  yang  

berwenang serta  bekerja sesuai dengan standar dan   profesionalisme 

yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Dan sebagai tanggung jawab 

dokter adalah sebagai berikut: 

                                                           
42 Isfandyarie, Anny,Tanggung jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2006) hlm.191 
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1. Melaksanakan tugas fungsi sesuai keilmuan melalui 

pendidikan yang berjenjang. 
2. Sesuai dengan kompetensi dan memenuhi standar tertentu. 

3. Mendapat izin dari institusi yang berwenang. 

4. Bekerja sesuai dengan standar profesi 

 

Berdasarkan ciri yang ditemukan dalam profesi, pekerjaan 

dokter mempunyai ciri khusus antara lain merupakan hubungan yang 

sangat pribadi karena didasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan 

antara dokter dengan pasien tidak hanya didasarkan pada hak-hak dan 

kewajiban yang timbul dari masing-masing pihak yang diatur oleh 

hukum, tetapi kepercayaan tersebut timbul atas dasar nilai-nilai moral 

yang dimiliki setiap dokter sebagaimana tertuang dalam KODEKI, 

khususnya mengenai kewajiban dokter.
43

 

Hubungan hukum antara pasien dan dokter bersumber pada 

kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia 

memberikan persetujuan tindakan medik yaitu suatu persetujuan 

pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan 

terhadapnya.
44

 

Dalam suatu perjanjian medis seperti halnya suatu perikatan, 

syarat terpenting adalah kesepakatan yang terjadi karena adanya kerja 

sama antara dokter dan pasien. Sesuai dengan teori informed consent 

merupakan hak pasien maka dokter berkewajiban menjelaskan segala 

sesuatu mengenai penyakit pasien kepadanya dan untuk memperoleh 

izin persetujuan dilakukannya tindakan medis. Jadi izin diberikan 

                                                           
43

Hendrojono Soewono, Op. Cit., hlm. 53 
44

Bahder  Johan Nasuti, Op. Cit., hlm. 28 
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pasien setelah ia mendapat informasi. Mengenai informed consent 

yang perlu diketahui adalah unsur-unsur apa saja yang harus 

diinformasikan, pihak yang berhak memberikan informasi, pihak yang 

berkewajiban memberikan persetujuan dan sanksi yang mungkin 

dijatuhkan.
45

 

Persetujuan tindakan medik (Informed Consent) pada 

hakikatnya adalah untuk melindungi pasien dari segala kemungkinan 

tindak medik yang tidak disetujui atau tidak diizinkan oleh pasien 

tersebut, sekaligus melindungi dokter (secara hukum) terhadap 

kemungkinan akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif.
46

 

Sebenarnya pola dasar hubungan dokter dan pasien, terutama 

berdasarkan keadaan sosial budaya dan penyakit pasien dapat 

dibedakan dalam tiga pola hubungan, yaitu:
47

 

a) Activity Passivity 

Pola hubungan orang tua-anak, seperti ini merupakan pola klasik 

sejak profesi kedokteran mulai mengenal kode etik, abad ke 5 

S.M. Di sini dokter seolah-olah dapat sepenuhnya melaksanakan 

ilmunya tanpa campur tangan pasien, dengan suatu motivasi 

altruistis. Biasanya hubungan ini berlaku pada pasien yang 

keselamatan jiwanya terancam, atau sedang tidak sadar, atau 

menderita gangguan mental berat.  

b) Guidance-Cooperation 

Hubungan membimbing-kerjasama, seperti halnya orang tua 

dengan remaja. Pola ini ditemukan bila keadaan pasien tidak 

terlalu berat misalnya penyakit infeksi bani atau penyakit akut 

lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan memiliki perasaan 

serta kemauan sendiri. Ia berusaha mencari pertolongan 

pengobatan dan bersedia bekerjasama. Walaupun dokter 

mengetahui lebih banyak, ia tidak semata-mata menjalankan 

                                                           
45

Danny Wiradharma,  Op. Cit., hlm. 58 
46Hendrojono Sooewono,Op. Cit., hlm. 53 
47 Szaz dan Hollendre dalam Danny Wiradharma, Op cit., hlm 43 
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kekuasaanya, namun mengharapkan kerjasama pasien yang 

diwujudkan dengan menuruti nasihat atau anjuran dokter.  

c) Mutual Participation 

Filosofi pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia 

memiliki martabat dan hak yang sama. Pola ini terjadi pada 

mereka yang ingin memelihara kesehatannya seperti medical 

check up atau pada pasien penyakit kronis. Pasien secara sadar 

dan aktif berperan dalam pengobatan terhadap dirinya. Hal ini 

tidak dapat diterapkan pada pasien dengan latar belakang 

pendidikan dan sosial yang rendah, juga pada anak atau pasien 

dengan gangguan mental tertentu.  

Hubungan dokter dan pasien, secara hukum umumnya terjadi 

melalui suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak, dimulai 

dengan tanya jawab (annamnesis) antara dokter dan  pasien, kemudian 

diikuti dengan pemeriksaan fisik, akhirnya dokter menegakkan suatu 

diagnosis. Diagnosis ini dapat merupakan suatu ‘Working Diagnosis’ 

atau diagnosis sementara bisa juga merupakan diagnosis yang 

definitif. Setelah itu dokter biasanya merencanakan suatu terapi 

dengan memberikan resep obat atau suntikan atau operasi atau 

tindakan lain kesembuhan lebih segera dicapai oleh pasien.
48

 Proses 

pelaksanaan hubungan dokter dengan pasien tersebut, sejak tanya 

jawab sampai dengan perencanaan terapi, dokter melakukan 

pencatatan dalam suatu Medical Records (Rekam Medis). Pembuatan 

rekam medis ini merupakan kewajiban dokter sesuai dengan 

dipenuhinya standar profesi medis. 

                                                           
48Hasil wawancara dengan : dr. Agus Cahyono, selaku dokter  pendamping program 

intrenship di Rumah Sakit Umum Kota Mataram, tertanggal, Rabu, 1 November 2017. Pukul 

13:30 
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Dalam upaya menegakkan diagnosis atau melaksanakan terapi, 

dokter biasanya melakukan suatu tindakan medik. Tindakan medik 

tersebut ada kalanya atau sering dirasa menyakitkan atau 

menimbulkan rasa tidak menyenangkan. Secara material, suatu 

tindakan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
49

 

a) Mempunyai indikasi medis, untuk mencapai suatu tujuan yang 

konkrit.  

b) Dilakukan menurut aturan aturan yang berlaku di dalam ilmu 

kedokteran. 

c) Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pasien  

Hubungan hukum kontraktual yang terjadi antara pasien dan 

dokter tidak dimulai dari saat pasien memasuki tempat praktek dokter 

sebagaimana yang diduga banyak orang. Tetapi justru sejak dokter 

menyatakan kesediaanya yang dinyatakan secara lisan (Oral Statment) 

atau yang tersirat (Implide Statement) dengan menunjukan sikap atau 

tindakan yang menyimpulkan kesediaan, seperti misalnya menerima 

pendaftaran, memberikan nomor unit, menyediakan serta mencatat 

rekam medisnya dan sebagainya. Dengan kata lain hubungan 

terapeutik juga memerlukan kesediaan dokter. Hal ini sesuai dengan 

asas konsensual dan berkontrak.
50

 

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa:  

“Perjanjain adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”   

                                                           
49

Danny Wiradharma, Ibid. hlm. 46 
50Endang Kusumah Astuti, Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya 

Penanganan Medis. Semarang : 2003, hlm 4 
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 Defenisi perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1313 KUH 

Perdata tersebut dinilai kurang jelas karena dalam rumusan tersebut 

hanya disebutkan perbuatann saja. Maka yang bukan perbuatan 

hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian 

itu maka harus dicari dalam doktrin. Jadi, menurut doktrin (teori lama) 

yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata 

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
51

 

Suatu perjanjian dikatakan sah menurut hukum apabila telah 

memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sesuai yang tercantum 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak  

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum 

3) Adanya obyek, dan  

4) Adanya kausa yang halal  

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan, para pihaknya adalah pasien dengan tenaga kesehatan, 

sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran, bahwa para pihaknya adalah pasien, dokter, dan 

dokter gigi. Dengan demikian, kedua definisi diatas perlu 

disempurnakan. Menurut Hemat penulis, bahwa yang diartiakan 

dengan kontrak terapeutik adalah: 
52
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Salim H.S, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak). (Jakarta:Sinar 

Grafika, 2013), hlm 25. 
52

Salim H.S., Dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit.,hlm. 32  
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“Kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan atau 

dokter atau dokter gigi, dimana tenaga kesehatan atau dokter atau 

dokter gigi berusaha untuk melakukan upaya maksimal untuk 

melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan 

yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban untuk 

membayar biaya penyembuhannya”.  

Ada tiga unsur yang terkandung dalam defenisi ini, yaitu:  

1) Adanya subyek hukum  

2) Adanya obyek hukum 

3) Adanya hak dan kewajiban . 

Subjek dalam kontrak terapeutik, meliputi pasien, tenaga 

kesehatan/dokter atau dokter gigi. Objek dalam kontrak terapeutik 

adalah upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap 

pasien. Kewajiban pasien adalah membayar biaya atau jasa terhadap 

tenaga kesehatan/dokter atau dokter gigi. Besarnya biaya atau jasa itu 

ditentukan secara sepihak tenaga kesehatan/dokter atau dokter gigi, 

sementara pasien sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk tawar 

menawar terhadap apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan, 

dokter atau dokter gigi. 

Dalam hubungan dokter dengan pasien ini dapat dikaitkan 

dengan masalah etika dan moral sebagaimana yang tertuang dalam 

KODEKI Pasal 10, yang berbunyi: “Setiap dokter harus senantiasa 

mengingatkan kewajiban melindungi hidup mahluk insani “; dan Pasal 

11, yang berbunyi: “Setiap dokter menghormati hak penderita”.  

Pada umumnya secara hukum hubungan dokter dan pasien 

merupakan suatu hubungan ikhtiar atau usaha maksimal. Dokter tidak 
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menjanjikan kepastian kesembuhan, akan tetapi berikhtiar sekuatnya 

agar pasien sembuh.  

Dalam hubungan hukum antara pasien dan dokter dirumah sakit, 

pasien mempunyai hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 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) Memeperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.  

3) Memperoleh pelayanan yang adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.  

4) Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan 

standar profesi dan standar prosedut oprasional.  

 

Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  

Nomor 69  tahun 2014 sesuai pasal 31 UU Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit, yang mengatur tentang hak-hak pasien sebagai 

berikut: 

1. Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien 

terhindar dari kerugian fisik dan materi.  

2. Memilih dokter dan dokter gigi serta kelas perawatan sesuai 

dengan keinginannya.  

3. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang di derita 

termasuk data-data medisnya.s 

4. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara 

tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan 

medis, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. 

Hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran 

umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. Dalam 

hubungan tersebut rupanya hanya terlihat superiotas dokter terhadap 
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pasien dalam bidang ilmu biomedis, hanya ada kegiatan pihak dokter 

sedangkan pasien tetap pasif.
53

 

Jadi hubungan hukum antara dokter dengan pasien, disebabkan 

karena adanya hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek 

hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum. Setiap 

hubungan hukum akan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan 

kewajiban. Hak adalah kewenangan yang diberikan hukum kepada 

subjek hukum, sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikan 

oleh hukum kepada subjek hukum.
54

 

Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien 

terhadap dokter sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan 

tindakan medis (Informed  Consent), yaitu  suatu  persetujuan  pasien 

untuk  menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya yang 

terkait dengan hubungan tersebut karena pasien itu mencari 

pertolongan untuk penyembuhan penyakitnya, dalam hal ini kepada 

dokter atau rumah sakit. Hal ini membawa akibat bahwa hubungan 

pemberian pertolongan ini membuat pasien berada dalam  suatuposisi 

yang lemah dan  tergantung  kepada dokternya,  Seorang dokter 

mempunyai kedudukan yang  lebih kuat, yaitu suatu profesi yang 

darinya banyak diharapkan dapat menghilangkan penyakit pasien. 

Secara sosiologis hubungan interaksi antara dokter dan pasien 

merupakan hubungan yang sangat  pribadi antara individu.  

                                                           
53 Dhanny Wiradharma, Op.cit., hlm. 42 
54 Zaeni Asyhadie, Op. Cit., hlm. 22 
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Hubungan dokter dan Pasien tidak terhindarkan dan bersifat 

asimetris, bahwa ada 3 situasi yang menyebabkan dokter memainkan 

peran kunci dan berperan secara ”Powerful” dan mengarahkan 

interaksi dengan pasienya itu :
55

 

1) Professional Prestige; Didasarkan pada pengalaman atau 

keahlian medik; Lama mendapatkan pelatihan Legitimasi sosial 

terhadap dokter  sebagai pihak yang memiliki kewenangan 

dalam bidang medis. 

2) Situational Authority; Dokter memiliki praktek medis dan 

menawarkan pelayanan kesehatan terhadap pasien dan segala 

anjuran dokter hendaknya dilakukan. 

3) Situational dependence; Pasien sangat tergantung pada dokter 

Mendapatkan pelayanan Memperbolehkan dokter memeriksa 

dan sebagainya. Jadi melalui interaksi ada “CompetencyGap” 

antara dokter dan pasien. 

Adapun Menurut king Jr, Suatu perjanjian baik yang nyata 

maupun diam-diam yang tertulis maupun secara kisan antara 

dokter dan pasien sering kali menciptakan hubungan professional, 

sehingga kewajiban yang harud dipenuhi oleh oleh seorang dokter 

terhadap pasien kadangkala hanya dilihat dari adanya kewajiban 

yang didasrkan atas kontrak jasa (service kontrak). Hal ini 

menurut King merupakan suatu pandangan yang terlalu sempit. 

Meskipun hubungan dokter pasien kebanyakan didasrkan atas 

persetujuan bersama antara kedua belah pihak, sehingga dianggap 

timbul dari satu kontrak yang sekurang kurangnya dibuat secara 

diam-diam, tetapi tidak selalu demikian. Dalam kenyataannya juga 

terdapat hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan suatu 

                                                           
55http// Blumer.Itsmagneziumbenzoate.blogspot.co.id. Diakses Pada Kamis 16 November 

2017. 



 
 

47 

kewajiban pemberian pertolongan medik yang dibebankan oleh 

masyarakat kepada dokter bukan sebagai suatu peristiwa yang 

timbul dari kontrak yang ada antara para pihak; Oleh karena itu 

kewajiban dokter hendaknya dilihat sebagai sesuatu yang 

sebahagian besar didasrkan pada suatu hubungan profesional 

medik, yaitu suatu hubungan yang dapat timbul dalam beberapa 

konteks dan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban terlepas 

dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
56

 

Selanjutnya dikemukakan bahwa ada 2 (dua) teori hukum 

yang menunjang adanya satu hubungan antara dokter dan pasien, 

yaitu: Contract Theory dan Undertaking Theory. Menurut 

Contract Theory jika seorang dokter setuju untuk merawat seorang 

pasien dengan imbalan honor tertentu, maka dapat diciptakan 

suatu pengaturan kontraktual yang disertai hak dan tanggung 

jawab . jika para pihak secara nyata mencapai suatu perpersetujuan 

mengenai syarat perawatan maka dapat timbul satu kontrak nyata 

dan selain itu kontrak diam-diam juga dapat terjadi, yaitu 

disimpulkan oleh pengadilan. Kontrak yang secara nyata maupun 

diam-diam merupakan sumber yang paling umum dalam hubungan 

dokter dengan pasien; bentuk kontrak seperti ini disebut kontrak 

tradisional. 

                                                           
56 King Jr, J.H. The Law Of Medical Malpracyice in a Nutshell, (West Publshing: St. 

Paul, 197), hlm 8-9 
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Menurut Under Theory jika seorang dokter merelakan diri 

untuk memberikan perawatan kepada seseorang maka akan 

tercipta suatu hubungan professional yang disertai kewajiban 

perawatan terhadap si penerima. Teori ini memberikan dasar yang 

memuaskan bagi terciptanya hubungan antara dokter dengan 

pasien dalam kebanyakan situasi yang menyangkut pelayanan 

medik. Termasuk situasi yang tidak diliputi oleh suatu kontrak. 

Selain itu juga terdapat hubungan insidentil, yaitu dalam hal 

pelayanan dokter dibayar oleh pihak yang bukan menerima 

pelayanan. Namun karena tujuan utama dari pelayanan medik 

adalah memberi perawatan dan pengobatan, maka suatu hubungan 

antara dokter dan pasien pada umumnya ditemukan di bawah teori 

Third Party Beneficiary atau teori Under Taking. Hal ini dianggap 

nemar terlepas dari masalah pelayanan itu gratis atau dibayar oleh 

orang lain yang bukan menerima pelayanan. Namun karena tujuan 

utama dari pelayanan medik adalah memberi perawatan dan 

pengobatan, maka suatu hubungan antara dokter dan pasien pada 

umumnya ditemukan dibawah teori Third Party Beneficiary atau 

teori Under Taking. Hal ini dianggap benar terlepas dari maslah 

pelayanan itu gratis atau dibayar oleh orang lain yang bukan 

menerima pelayanan. Namun ada kalanya juga seorang dokter 

disewa unuk maksud non terapeutik; misalnya pemeriksaan 

kesehatan calon pegawai untuk lamaran pekerjaan atau 

pemeriksaan kesehatan untuk asuransi dan sebagainya.
57

 

Dalam hal ini  hubungan dokter dan pasien berdasarkan 

hubungan prinsip kerjasama, dimana pada saat pasien datang 

kepada dokter untuk meminta pertolongan terjadilah kontrak 

secara tidak tertulis. Perikatan atau perjanjian yang terjadi adalah 

inspanisverbintenis dan bukan resultaatverbintenis, meskipun 

demikia dokter berkewajiban untuk melakukan semaksimal 

mungkin menurut ketentuan yang berlaku baginya, dengan tujuan 

untuk mencapai hasil yang diharapkan.
58

 

                                                           
57 Moh Hatta, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 

2013) hlm. 127 
58 Leenan, H. J.J., Lamintang, P. A.f., Pelayanan Kesehatan dan Hukum, (Jakarta: Bina 

Cipta, 1985) hlm. 53 
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Selain kewajiban utama ini dokter mempunyai kewajiban 

lain yang juga didasrkan atas kontrak misalnya dalam memenuhi 

hak pasiennya, sebaliknya pasien tidak mempunyai tanggung 

jawab yuridis terhadap dokter, karena:  

1. Pasien sendiri bertanggung jawab atas kesehantannya 

terhadap dirinya sendiri, bukan terhadap dokter.  

2. Hubungan kerjasama adalah atas perkara pasien dan 

menyangkut diri pribadi pasien, bukan dokter. Dasar yuridis 

dari pemberian pertolongan dalam pelayanan adalah hak atas 

perawatan kesehatan dan atas penentuan nasib sendiri.  

Akan tetapi ada kalanya pasien mengadakan persetujuan 

tidak dengan dokter, tetapi dengan rumah sakit sebagai lembaga 

pelayanan kesehatan, sehingga rumha sakit turut serta mengurusi 

sebagai lembaga pelayanan kesehatan. Dalam hal ini dapat 

dibedakan antara perjanjian (contract) di mana rumah sakit hanya 

berkewajiban untuk melakukan perawatan saja yang disebut all 

in, arts out. Di dalam sistem all in , arts out  terdapat hubungan 

kontraktual antara rumah sakit dengan pasien disatu pihak dan 

antara rumah sakit dengan pasien disatu pihak. Dalam hal ini 

dokter mempunyai kewajiban terhadap rumah sakit untuk 

mengobati pasien. Bagi para dokter tidak ada kewajiban untuk 

memberikan bantuan dalam keadaan tertentu yang diatur secara 

khususu dalam undang-undang, bahkan kewajiban dokter untuk 

memberikan bantuan dapat timbul dari peraturan tidak tertulis 
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yaitu jika didasarkan norma kecermatan atau kesamaan di dalam 

suatu kasus yang konkrit memerlukan bantuan medik.
59

 

Selanjutnya, hal lain yang menyebabkan timbulnya 

hubungan hukum antara pasien dengan dokter adalah karena 

keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan 

pertolongan dari dokter, misalnya karena terjadi kecelakaan 

lalulintas, terjadi bencana alam, maupun karena situasi lain yang 

menyebabkan keadaan pasien sudah gawat, sehingga sangat sulit 

bagi dokter yang  menangani untuk mengetahui dengan pasti 

kehendak pasien. Dalam keadaan seperti ini dokter langsung 

melakukan apa yang disebut dengan Zaakwaarneming 

sebagaimana diatur dalam pasal 1354 KUHPerdata, yaitu suatu 

bentuk hubungan hukum yang timbul karena adanya  “persetujuan 

tindakan medis ”terlebih dahulu, melainkan karena keadaan yang 

memaksa atau  keadaan darurat. Berdasarkan uraian diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hubungan dokter dan pasien bersifat 

asimetris yang disebabkan oleh:
60

 

1) Rasa percaya yang tinggi pasien terhadap dokter karena 

legitimasi sosial sebagai pihak yang memiliki kewenangan 

memiliki pengalaman atau keahlian medik. 

2) Pasien sendiri yang dating atas kehendaknya kepada dokter 

untuk memperoleh pertolongan. 

3) Dokter atas ilmu pengetahuannya mengetahui tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan penyakit dan 

                                                           
59 Moh. Hatta ,  Op. Cit., hlm.128 
60

 https://pediatricinfo.wordpress.com/2009/03/18/komunikasi-dokter dan pasien/amp/. 

diakses pada Kamis 16 November 2017. Pukul 20:00  
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penyembuhannya. Sedangkan pasien tidak tahu apa-apa 

tentang hal itu sehingga pasien menyerahkan nasibnya 

sepenuhnya ditangan dokter. 

4) Keadaan pasien yang sangat mendesak atau darurat untuk 

segera  mendapatkan pertolongan dari dokter. 

 

2. Tanggung Jawab Dokter Program Intrenship Terhadap 

Kesalahan dalam Pelaksanaan Medis  

a. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelaksanaan Medik 

Secara hukum siapa pun juga yang menimbulkan atau 

mendatangkan kerugian pada orang lain diharuskan untuk 

mempertanggungjawabkan segala kerugian tersebut. Demikian 

juga dengan dokter, sebagai tenaga kesehatan yang telah 

memberikan pelayanan kesehatan (tindakan medis) kepada pasien, 

dalam hal si dokter mendatangkan kerugian dengan pelayanannya 

tersebut, wajib untuk memberikan pertanggungjawaban. Tanggung 

jawab dokter yang melakukan malpraktik dapat ditinju dari 3 

(tiga) segi, yaitu dari segi keperdataan, kepidanaan dan 

administrasi. 
61

 

1. Tanggung Jawab Keperdataan 

Dari segi keperdataan tanggungjawab seorang dokter 

jika melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya 

(malpraktik) terbatas pada tanggung jawab yang timbul 

sebagai akibat adanya kontrak/perjanjian yang terjadi antara 

                                                           
61 Moh. Hatta, S.H., M.Kn, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik. (Jogyakarta: Liberty 

Yogyakarta, 2013). Hlm.135. 
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kedua belah pihak (dokter dan pasien). Dalam hal yang 

demikian, maka dokter yang tidak menjalankan profesinya, 

secara keperdataan dapat dituntut bahwa yang bersangkutan 

telah melakukan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerdata), 

melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 

KUHPerdata), dan melakukan kelalaian yang mengakibatkan 

kerugian (Pasal 1366 KUHPerdata).   

2. Tanggung Jawab Hukum Kepidanaan  

Tanggung jawab kepidanaan dalam hubungan dokter 

dan pasien dapat muncul dalam tindakan tindakan medis yang 

dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya. Dalam melakukan 

suatu tindakan seorang dokter seringkali berhadapan dengan 

masalah-masalah:   

a) Tindakan atas dasar indikasi medis hanya dapat dilakukan 

setelah adanya persetujuan pasien.  

b) Tindakan atas dasar indikasi medis tanpa adanya 

persetujuan pasien. Seorang dokter yang melakukan 

tindakan medis tanpa persetujuan pasien, seorang pasien 

dapat dituntut telah melkukan kekerasan sesuai ketentuan 

pasal 89 KUHP ”membuat seseorang pingsan atau tidak 

berdaya”. 
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c) Tindakan tanpa dasar tindakan medis dengan dengan 

persetujuan pasien. Contoh Operasi plastik.  

Secara umum dalam pelaksanaan profesi dokter program 

intrenship di rumah sakit. Rumah sakit sebagai pelaksana 

pelayanan kesehatan bertanggungjawab untuk menyediakan 

sarana yang mendukung pelaksanaan profesi dokter program 

intrenship. tujuan program Intrensip dokter secara khusus yaitu: 

untuk  mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang diperoleh selama pendidikan dan menerapkan dalam 

pelayanan primer; Mengembangkan keterampilan teknis, klinis, 

pribadi dan profesi yang menjadi dasar praktik kedokteran; 

Memikul tanggung-jawab pelayanan pasien sesuai kewenangan 

yang diberikan; Meningkatkan kemampuan dalam pembuatan 

keputusan profesional media dalam pelayanan pasien dengan 

memanfaatkan layanan diagnostik dan konsultasi. 

Dalam hal ini dokter program intrensip ini tidak sendiri 

tapi didampingi oleh dokter Pendamping dimana seorang dokter 

pendamping ini bertugas untuk membimbing mendampingi 

dokter yang melakukan program intrensip ini selama dokter 

program intrensip ini masih menjalankan program intrensipnya  

dirumah sakit.
62

  

                                                           
62 Hasil wawancara  dengan dr. Fauzi Dwi H. Selaku Ketua Dokter Program Intrenship, di 

Rumah Sakit Umum Kota Mataram , Pada Hari Senin, 30  Oktober 2017,  pukul 10:00. 
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Dokter pendamping yaitu dokter yang masih aktif praktek 

minimum 2 tahun, bersedia mengikuti pelatihan menjadi 

pendamping dan bersedia secara aktif melakukan tugas 

pendampingan. Dokter  pendamping  program intrenship 

bertanggungjawab memberi bimbingan dan arahan kepada 

dokter intrenship.
63

 

Dalam melaksanakan proses intrenship, dokter intrenship 

tentunya memiliki kemungkinan mengalami atau melakukan 

kelalaian dalam penanganan pasien. Hal ini dimana dokter 

intrenship yang statusnya mahasiswa yang sudah lulus tersebut 

telah dilibatkan dalam memberikan penanganan pelayanan 

kesehatan terhadap pasien di rumah sakit yang tentunya 

berdasarkan kompetensi dokter umum dan dibawah bimbingan 

dan pendampingan. 

Sanksi pelanggaran terhadap dokter intrenship mengacu 

pada peraturan dan yurisprudensi hukum mengenai tenaga 

kesehatan. Selama proses hukum, program internsip peserta yang 

bersangkutan akan ditunda sampai diperoleh putusan 

berkekuatan hukum tetap. Sanksi pidana dan atau perdata dapat 

diikuti oleh sanksi administratif sesuai yang ditetapkan dalam 

peraturan menteri kesehatan dan peraturan konsil kedokteran 

Indonesia tentang dokter internsip. 

                                                           
63  Hasil wawancara dengan dokter Suwanto Ariyanto, selaku Pendamping dokter 

intrenship di Rumah Sakit Umum Kota Makan, Rabu , 6  November 2017. Pukul 10:00 
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Dokter program intrenship bertanggungjawab secara 

hukum apabila terjadi kesalahan yang di lakukannya. Hal itu 

akan dikoordinasikan ke bidang komite intrenship dan akan 

dibahas secara bersama antara pihak wahana intrensip dan 

dokter pendamping di rumah sakit. Dokter intrenship bekerja 

dibawah bimbingan atau arahan dari dokter pendamping. Dokter 

intrenship boleh melakukan tindakan yang bersifat mandiri 

tanpa persetujuan dokter pendamping. Apabila dokter 

pendamping tidak ada dilokasi dan apabila dalam hal mendesak, 

seperti kecelakaan lalu lintas, itu boleh diambil alih oleh dokter 

intrenship tanpa perlu meminta izin kepada dokter pendamping.
64

 

b. Pihak Yang Bertanggung Jawab 

Terkait  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  dokter program 

intrenship  terhadap pasien   selama   di   rumah   sakit,   yang   

bertanggungjawab menurut dr. Agus Cahyono yang bertanggung 

jawab terhadap kesalahan dalam pelaksanaan tindakan medis ialah 

dokter intrenship, dokter pendamping dan wahana intrenship atau 

rumah sakit.
65

  

Adapun untuk menentukan bentuk pertanggung jawaban 

apa yang harus dilakukan apabila dokter intrenship melakukan 

kesalahan dalam pelaksanaan tindakan medis maka dapat dilihat 

                                                           
64  Hasil wawancara dengan dengan dokter Halia Wanadiatari, selaku peserta dokter 

intrenship di UGD Rumah Sakit Kota Mataram, Rabu, 8 November 2017.  Pukul 13.30 
65  Hasil wawancara dengan  dokter  Agus Cahyono, Selaku Dokter  Pendamping  

Program Intrenship di Rumah Sakit Umum Kota Mataram, Pada Hari Rabu, 1 November 2017, 

Pukul 13.30 
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dari segi  kesalahannya seperti apa, dan bagaimana sampai terjadi 

kesalahan yang dimaksud. Jika kesalahan itu dilakukan oleh dokter 

intrenship tanpa adanya perintah atau pelimpahan wewenang untuk 

melakukan pelayanan kesehatan dari pendampingnya, maka 

tentunya yang bertanggungjawab adalah dokter intrensip sendiri. 

dalam hal ini kesalahan terjadi karena akibat adanya kelalian atau 

ketidaksengajaan dokter intrenship. Selain  itu,  untuk  menentukan 

sanksi terlebih dahulu harus dipelajari bagaimana bentuk 

kesalahannya, apakah merupakan kesalahan yang berakibat fatal 

terhadap pasien atau tidak.
66 

Dari keterangan diatas, menjelaskan bahwa terkait siapa 

yang bertanggungjawab tentu harus dipelajari bagaimana 

kesalahannya, Bentuk kesalahan yang harus di pahami dalam hal 

ini maksudnya adalah bahwa jika hanya terkait mengenai tata tertib 

dan kesalahan yang sifatnya ringan dan dapat diselesaikan tanpa 

harus melibatkan wahana atau rumah sakit, maka tentunya yang 

bertanggung jawab adalah dokter intreship itu sendiri. Jika 

kesalahan yang dimaksud merupakan kesalahan fatal yang 

berakibat pada kerugian pihak pasien yang memungkinkan pasien 

menuntut dokter intrenship ini  maka tentu diserahkan kepada 

pihak pendampingnya dan wahana intrenship untuk menanggapi 

                                                           
66 Hasil wawancara dengan dokter Suwanto Ariyanto, selaku dokter pendamping  

intrenship di Rumah Sakit Kota Mataram, Senin, 6  November 2017. Pukul 10:00. 
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dan jika memungkinkan dokter intrenship ini akan dikenakan 

sanksi. 

Terhadap peserta yang melanggar kode etik kedokteran dan 

atau disiplin kedokteran dan atau melanggar ketentuan hukum 

pidana dikenakan sanksi mulai dari peringatan sampai dengan 

dikeluarkan dari program intrenship.  

Dokter Pendamping sebagai  bagian  dari  pihak Rumah 

Sakit,  dalam hal  ini dianggap paling bertanggungjawab terkait  

kesalahan  yang dilakukan oleh dokter intrenship terhadap pasien 

di rumah sakit. Karena dokter pendampinglah yang berwenang 

memberikan instruksi kepada dokter program intrensip untuk 

melakukan suatu penanganan terhadap pasien di rumah sakit 

termasuk mengawasi dan memberikannya bimbingan. 

Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 

Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Pasal 24 

Ayat  (1)  bahwa:  Dokter  dan  Dokter  Gigi  yang  bekerja  di  

rumah  sakit pendidikan dan   fasilitas pelayanan kesehatan 

jejaringnya, dalam melaksanakan  tugas  pendidikannya dapat 

memberikan pembimbingan atau pelaksanaan atau pengawasan  

kepada  peserta  pendidikan  kedokteran  atau kedokteran gigi 

untuk melakukan pelayanan kedokteran kepada pasien. Ayat (2) 

bahwa: Pelaksanaan pelayanan kedokteran kepada pasien oleh 
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peserta   pendidikan   kedokteran   atau   kedokteran   gigi   

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah 

pengawasan dan tanggung jawab pembimbing. 

Dari aturan di atas jelas menegaskan bahwa dokter intrensip 

adalah peserta didik pada program pendidikan profesi kedokteran 

yang berada dibawah arahan dan bimbingan pendampingnya. 

kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter intrensip ini 

terhadap pasien di rumah sakit harus melalui arahan dan bimbingan 

dari pendampingnya termasuk menjadi pihak yang 

bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh dokter 

program intrensip yang di bimbingnya. 

Berdasarkan wawancara dengan dr. Fauzi dwi H.: Dokter 

pendamping dalam tugasnya mendampingi dokter intrensip, tidak 

membentuk perjanjian khusus yang mengatur tentang bagaimana 

bentuk pelayanan yang dibolehkan kepada dokter intrensip, dan 

bagaimana tanggungjawab pendamping dalam mendampingi 

dokter intrensip itu sendiri. Semua   dilaksanakan   berdasarkan   

bentuk   kerjasama   dalam   suatu mekanisme pendidikan atau 

proses belajar.
67 

Tidak ada perjanjian khusus yang sifatnya mengikat antara 

dokter pendamping dan dokter intrensip dalam  kaitannya  

dengan  penanganan  pelayanan kesehatan terhadap pasien. Semua 
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 Wawancara dengan dr. Fauzi Dwi H. Selaku Ketua Dokter Program Intrenship di 
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kegiatan yang dilaksanakan oleh dokter intrensip dinilai hanya 

sebagai bagian dari proses pelaksana dan jika terjadi  kelalaian  

atau  kesalahan  akan  diserahkan  ke  pihak wahana atau rumah 

sakit. 

Dokter program intrensip bertanggungjawab memberikan 

pelayanan medis sebaik mungkin terhadap pasien sesuai arahan 

pembimbingnya seperti melakukan pemeriksaan pada pasien dan 

bertanggungjawab secara tidak lansung ke rumah sakit dengan 

melalui dokter pendamping. Dokter intrensip tidak 

bertanggungjawab secara lansung ke rumah sakit karena bukan 

merupakan tenaga kesehatan yang berada dan bekerja sebagai 

pegawai di rumah sakit. Mereka hanya diikutkan dalam rangka  

proses  pembelajaran  untuk  memperdalam  pengetahuan  dan 

keterampilan sebagai calon tenaga medis dimanapun nantinya 

mereka akan melakukan praktik.
68

 

Dalam   hal   proses   pendidikannya   yang   bersentuhan   

langsung dengan pasien, dokter intrenship tentunya pernah 

melakukan kesalahan atau kelalaian akan tetapi sejauh ini tidak 

berakibat fatal pada perkembangan pelayanan kesehatan pasien. 

misalnya kesalahan dalam bentuk salah tensi, salah  obat, 

kesalahan infus,  dan sebagainya.  Terkait  kesalahan tersebut,  

maka  dokter intrenship  yang  bersangkutan  akan  menjalani  

                                                           
68 Wawancara dengan dr. Arief Soedianto. Selaku koordinator dokter UGD Rumah Sakit, 

Umum Kota Mataram, Senin, 13 November 2017, pukul 10:00 
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sanksi yang diberikan oleh pihak  wahana intrenship dalam hal 

ini rumah sakit tempat dokter intrenship praktik,  yang biasanya 

berupa pengulangan siklus, hingga sanksi skorsing sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan atau di keluarkan sebagai 

peserta intrenship.
69 

Dalam hal menghindari resiko yang mengakibatkan 

kerugian terhadap pasien, maka dokter pendamping sebaik 

mungkin memberikan pemahaman sekaligus mengawal proses 

medis yang dilaksanakan oleh dokter intrenship. Dokter 

pendamping harus selalu memantau kegiatan yang dilaksanakan 

oleh dokter intrenship selama menjalankan tugasnya di rumah sakit. 

Baik dengan pemantauan atau pendampingan secara lansung, 

maupun dengan meminta pelaporan melalui media komunikasi 

terkait kegiatan dokter intrenship dan perkembangan pasien. 

Keterangan diatas menegaskan bahwa dokter intrenship 

bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukannya secara 

mandiri atau tanpa  perintah  dan  arahan  dari dokter pendamping  

akan tetapi dalam praktinya, dokter intrenship hanya melakukan 

kegiatan yang sifatnya perintah atau arahan dari dokter 

pendamping sehingga dapat di artikan bahwa secara prosedur 

dokter intrenship bertanggungjawab dalam pelayanannya yang 

terjadi karena kesalahannya.  

                                                           
69  Hasil wawancara dengan dokter  Suwanto Ariyanto, selaku dokter pendamping  

intrenship, Senin, 6 November 2017. Pukul 10:00. 
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Dari kegiatan penelitian pada beberapa rumah sakit 

pendidikan utama sebagai lokasi  penelitian  penulis  disimpulkan  

bahwa tanggungjawab hukum keperdataan dokter intrenship selama 

melakukan kegiatan di rumah sakit semuanya di limpahkan ke 

pihak dokter pendamping dan wahana intrenship dalam hal ini 

rumah sakit tempat dokter intrenship praktik. Dokter intrenship 

tidak bertanggungjawab secara lansung terhadap semua kegiatan 

yang dilaksanakannya dimana mereka adalah orang yang bekerja 

atas kuasa dari dokter pendampingnya untuk melakukan 

penanganan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit. 

1) Munculnya pertanggung jawaban 

Pihak  yang  bertanggungjawab  dalam  hal  ini  dokter 

intrenship, pendamping dan wahana intrenship dinyatakan 

bertanggungjawab bilamana terhadap pelayanan  kesehatan   

yang   kaitannya   dilakukan   oleh dokter intrenship terhadap 

pasien di rumah sakit mengakibatkan kerugian yang dialami 

oleh pasien atau pelayanan yang dilakukan oleh pasien tidak 

sesuai dengan pelayanan kesehatan yang seharusnya diterima 

oleh pasien tersebut.
70

 

Dokter sebelum memberikan tindakan penanganan 

kesehatan terhadap pasien tentu terlebih dahulu memberi atau 

                                                           
70Hasil wawancara dengan: dr. IGA Wilajaya Putra, selaku dokter intrenship di UGD 

Rumah Sakit Kota Mataram, Kamis 16 November 2017,  Pukul 10.00  
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mengajukan izin persetujuan tindakan kepada pihak pasien 

dalam hal ini Informed Consent dimana dokter menjelaskan 

terkait tindakan apa yang akan dilaksanakannya  untuk  

mengupayakan  kesembuhan  terhadap  pasien, kemudian  

pihak  pasien  memberikan  persetujuan  terkait  pelaksanaan 

upaya pelayanan kesehatan yang akan dilakukan oleh pihak 

dokter sehingga dalam hal ini terjadi perjanjian antara pasien 

dan dokter terkait apa upaya kesembuhan yang akan 

dilaksanakan untuk pasien tersebut. 

Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran: 

Pasal 45: 

ayat (1) mengatur bahwa: 

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan 

dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien 

harus mendapat persetujuan. 

ayat (2) mengatur bahwa: 

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan 

setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. 

ayat (3) mengatur bahwa: 

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-

kurangnya mencakup :  

a) Diagnosis dan tata cara tindakan medis; 

b) Dujuan tindakan medis yang dilakukan; 

c) Alternatif tindakan lain dan risikonya; 

d) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 

e) Erognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 
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ayat (4) mengatur bahwa: 

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

diberikan baik secara tertulis maupun lisan. 

ayat (5) mengatur bahwa: 

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang 

mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan 

tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan 

persetujuan. 

Berdasarkan aturan diatas, bahwa upaya memberikan 

pelayanan kesehatan kepada pasien secara maksimal tidak bisa 

secara sederhana dipandang hanya sebagai upaya menolong orang 

sakit dan tidak memberikan pelayanan yang serius dan 

bertanggungjawab. Perjanjian pelayanan kesehatan  yang  

disepakati oleh kedua  belah  pihak menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi kedua belah pihak dimana dokter wajib 

memberikan pelayanan kesehatan maksimal, serius, dan 

bertanggungjawab. Oleh karena itu jika terjadi kesalahan atau 

kelalaian dalam penanganannya, maka dokter dan pihak-pihak 

yang terlibat di dalamnya dapat dimintai pertanggungjawaban 

sesuai kesalahannya masing-masing. 

Terkait kegiatan dokter intrenship, semuanya dilaksanakan 

berdasarkan perintah dan arahan dari dokter pendamping  

dimana dokter intrenship sebagai peserta intrenship yang 

dibimbing langsung oleh pendampingnya dan sekalius membantu 

dokter pendamping dalam menangani kesehatan pasien. Dalam 

statusnya sebagai yang membantu dokter pendamping, maka 
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tentunya yang bertanggungjawab bila terjadi kesalahan 

diserahkan ke dokter pendamping.
71

 

Pertanggungjawaban muncul ketika kegiatan pelayanan 

yang dilakukan oleh dokter intrenship tidak  sesuai  dengan 

perjanjian pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap pasien, 

termasuk ketika adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan dan 

bertentangan dengan Undang- Undang  misalkan  ketika  dokter  

intrenship  mengambil  keputusan secara mandiri untuk 

melakukan praktik pelayanan kesehatan sementara dokter 

intrenship tersebut tidak memiliki kewenangan untuk 

melakukan itu, dokter intrenship mengabaikan instruksi atau 

arahan dari dokter pendamping untuk melakukan kegiatan 

pelayanan tertentu terhadap pasien yang keseluruhan itu berakibat 

pada kerugian yang dialami oleh pasien. 

2) Bentuk Pertanggung Jawaban dan Sanksi 

Bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada 

pihak yang bertanggungjawab  dalam  hal  ini  dokter pendamping 

atau  wahana intrensip  tentunya harus terlebih dahulu mempelajari 

bentuk kesalahannya, dan bagaimana proses terjadinya kesalahan. 

Jika kesalahan hanya bersifat pelanggaran etika yang dilakukan 
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oleh dokter intrenship misalnya terlambat datang, maka hanya 

akan dibebankan tugas tambahan dan seterusnya.
72

 

Untuk kesalahan yang dilakukan oleh dokter intrnship 

misalkan kesalahan memberikan resep, kesalahan dalam 

pengambilan dan pemeriksaan darah, maka biasanya yang 

bersangkutan akan di perpanjang masa intreshipnya pada bagian 

tersebut atau dinyatakan tidak lulus dan yang bersangkutan 

diharuskan untuk mengulangi kembali program intrenship pada 

bagian spesialisasi tersebut. 

Apabila kesalahan dokter intrenship tersebut merupakan 

kesalahan berat dan berakibat pada kerugian terhadap pasien 

dalam proses pengobatannya  misalnya     kesalahan      pemberian     

resep yang mengakibatkan pasien lebih menderita terhadap 

pengakitnya, maka oleh yang bersangkutan dapat dikenakan 

sanksi skorsing untuk waktu yang telah di tentukan bahkan jika 

terlalu berat, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi 

hukum sesuai aturan yang berlaku hingga dikeluarkan sebagai 

peserta program intranship. 

Secara keseluruhan Dokter Intrenship, Dokter Pendamping 

dan Wahana Intrenship bertanggungjawab secara hukum, terhadap 

kesalahan sesuai dengan bagaimana bentuk kesalahannya. Jika 
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kesalahan tersebut mengharuskan pihak wahana intrenship 

bertanggungjawab secara kelembagaan, maka wahana intrenship 

dalam hal ini tentu mempertanggungjawabkannya secara 

kelembagaan termasuk menanggung ganti rugi yang di tanggung 

pasien terhadap kesalahan yang dilakukan oleh dokter intrenship 

tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Arief 

Soedinianto, selaku Koordinator dokter di UGD Rumah Sakit Kota 

Mataram, apabila nantinya terjadi tuntutan hukum oleh pasien atau 

keluarganya kepada dokter Intrenship, akibat kesalahan dalam 

pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter intrensip, 

maka Pihak wahana Intrenship akan menempuh jalur musyawarah 

terlebih dahulu. Jika jalur musyawarah tidak menemukan hasil 

bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan oleh pihak wahana 

intrenship berupa bentuk tanggung jawa secara perdata yaitu 

melalui pembayaran atau ganti kerugian atas segala kerugian yang 

di derita oleh pasien
73

 

Sejauh ini, belum pernah ada kesalahan yang dilakukan 

oleh dokter intrenship yang bersifat kesalahan fatal yang sangat 

merugikan pasien sehingga membutuhkan untuk 

dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. Selama ini 
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kesalahan yang dilakukan oleh dokter intrenship hanya bersifat 

kesalahan kecil misalnya melanggar tata tertib, terkait etika dan  

disiplin  bahkan  paling  besar  kesalahan pengambilan  darah  

atau pemberian obat yang tidak terlalu merugikan pihak pasien.
74

 

Dari keterangan diatas, menjelaskan bahwa bentuk 

pertanggungjawaban  yang  dilakukan  terkait  kesalahan  yang  

dilakukan oleh dokter intrenship dalam pelayanan kesehatan 

terhadap pasien harus melalui pemeriksaan dan pendalaman 

terhadap kesalahan tersebut. Untuk menentukan sanksi harus 

memeriksa bagaimana bentuk dan besaran kesalahan akan tetapi 

secara kelembagaan pihak wahana intrenship bertanggungjawab 

jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh dokter intrenship 

tersebut. Dalam pendalaman terhadap bagaimana kesalahan 

tersebut, wahana intrenship melakukan pemeriksaan bekerjasama 

dengan pihak rumah sakit untuk menentukan bagaimana bentuk 

dan kedudukan kesalahan yang dimaksud guna menarik 

kesimpulan dan menentukan sanksi yang sesuai. 

Dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  

Indonesia  Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin 

Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran: 
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Pasal 31 

ayat (1) mengatur bahwa: 

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas 

Kesehatan   Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan 

administratif terhadap pelanggaran Peraturan Menteri ini. 

ayat (2) mengatur bahwa: 

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)    dapat 

berupa  peringatan  lisan,  tertulis sampai  dengan pencabutan SIP. 

ayat  (3)  mengatur  bahwa: 

Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota dalam memberikan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih 

dahulu dapat mendengar pertimbangan organisasi profesi. 

Dari berbagai aturan tersebut, tidak menjelaskan secara khusus 

hak dan wewenang dokter pendamping, hak dan wewenang dokter 

intrenship dalam melakukan   pelayanan   kesehatan   terhadap   pasien 

di rumah sakit, termasuk bentuk pemberian sanksi terhadap dokter 

pendamping dan dokter intrenship terkait kesalahan yang dilakukannya. 

Hal ini menurut penulis dianggap perlu mengingat pelayanan kesehatan 

yang dilakukan oleh dokter intrenship terhadap pasien merupakan hal 

yang serius dimana pelayanan kesehatan tersebut berakibat langsung 

pada kondisi kesehatan pasien selama menjalani perawatan di rumah 

sakit. 

Semua keputusan terkait kesalahan meskipun pemeriksaannya 

melibatkan semua pihak akan tetepi hanya pihak wahana intrenshiplah 

yang menentukan bagaimana bentuk sanksi yang dijatuhkan jika terjadi 

kesalahan dan hal ini merupakan keputusan internal tanpa melibatkan 
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pihak pasien dalam penentuan sanksi tersebut. Oleh karena itu menurut 

penulis, perlu adanya aturan yang  mengatur secara teknis 

bagaimana bentuk pelaksanaan pendidilkan profesi, hak dan 

kewenangan para pihak dalam hal ini dokter pendamping dan dokter 

intrenship secara khusus serta bentuk pemeriksaan dan proses pemberian 

sanksi terkait kesalahan tersebut.  
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BAB V 

PENUTUP  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, penyusunan dapat 

memberikan beberapa kesimpulan hal, yaitu:  

1. Hubungan hukum antara pasien dan dokter bersumber pada 

kepercayaan pasien terhadap dokter, hubungan hukum antara dokter 

dengan pasien, disebabkan karena adanya hubungan antara subjek 

hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur 

oleh hukum. Setiap hubungan hukum akan menimbulkan akibat hukum 

yaitu hak dan kewajiban.. Hubungan dokter dan pasien, secara hukum 

umumnya terjadi melalui suatu perjanjian atau kontrak. Hubungan 

antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung 

sebagai hubungan biomedis aktif-pasif.  

2. Bentuk pertanggungjawaban dokter intrenship terhadap kesalahan 

dalam pelaksanaan medis, Yang bertanggung jawab atas kesalahan 

pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter intrenship ialah 

dokter intrenship, dokter pendamping  dan wahana intrenship atau 

rumah sakit, kemudian bentuk pertanggung jawabannya tetap mengacu 

pada bentuk pertanggung jawaban perdata, pidana dan sanksi 

administratif, yang sesuia ditetapkan dalam peraturan menteri kesehatan 

dan peraturan konsil kedokteran Indonesia tentang dokter internsip.  
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B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan 

permasalahan  pada bab sebelumnya: 

1. Selama dalam proses program dokter intrenship hendaknya untuk selalu 

berhati-hati dalam melaksanakan tindakan medis terhadap pasien. 

Selain itu dokter pendamping intrenship harus selalu menuntun dokter 

yang melakukan program intrenship . 

2. Sebaiknya wahana intrenship harus lebih jelas memberikan 

perlindungan hukum terhadap pasien dan dokter program intrenship 

apabila dokter intrenship melakukan kesalahan yang fatal dalam 

melaksanakan tindakan medis di rumah sakit. Untuk mengurangi hal-

hal yang merugikan pasien/keluarganya.  
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