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PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DOKTER TERHADAP PASIEN
DALAM KAITANYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO.29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
LUTFI MATHURRIADI
D1A 009 246
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung
jawaban perdata dokter terhadap pasien dalam kaitanya dengan UU No.29 Tahun
2004 dan faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan dokter digugat
secara perdata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif.
Hasil penelitian, Pertanggungjawaban perdata dokter terhadap pasien
dikaitkan dalam UU No.24 tahun 2009 yaitu mengacu pada pasal 66 ayat 1,2 dan
ayat 3 UU No.24 tahun 2009 dan faktor-faktor yang menyebabkan dokter dapat
digugat secara perdata yaitu apabila dokter melakukan : Wanprestasi (pasal 1239
KUH perdata), Perbuatan melawan hukum (1365 KUH Perdata), Melalaikan
kewajiban (1367 KUH Perdata), Kelalaian yang mengakibatkan kerugian (1366
KUH Perdata).
Kesimpulan, Munculnya tanggung jawab seorang dokter terhadap pasien
dibidang perdata terjadi karena dokter tersebut telah melakukan wanprestasi,
melakukan perbuatan melawan hukum dan bentuk pertanggungjawabannya yaitu
berupa ganti kerugian baik materil atau inmateril
Kata kunci : Pertanggungjawaban perdata dokter terhadap pasien, Peraturan
perundang-undangan.
CIVIL LIABILITY ON PATIENTS IN RELATION TO THE LAW NO. 29
OF 2004 THE PRACTICE OF MEDICINE
LUTFI MATHURRIADI
D1A 009 246
ABSTRACT
This study aims to determine how the patient’s physician civil liability in
connection with the law no.29 of 2004 and the factors that lead to doctors being
sued civilly. This research uses Normatif research.
The results, civil liability on patients is assocoated in a law no.24 of 2009
which refers to article 66 paragraph 1, 2, and paragraph 3 of the law no.24 of 2009
and the factors that lead to the doctor being sued civilly if doctors do; manprestasi
(pasal 1239 KUH perdata), commited an unlawful act (1365 KUH Perdata),
derelection of duty (1367 KUH Perdata), Tort law (1366 KUH Perdata).
Conclusion, the emergence of a doctor’s responsibility to the patient in the
field of civil occurs because the physician has commited an unlawful act and
accountable forms of compensation in the form of either material or immaterial.
Keywords : civil liability on patients, legislation.
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PENDAHULUAN
Dokter dan pasien adalah dua subjek hukum yang terkait dalam hukum
kedokteran. Keduanya membentuk baik hubungan medik maupun hubungan
hukum. Hubungan medik dan Hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah
hubungan yang objeknya pemeliharaan kesehatan pada umumnya dan pelayanan
kesehatan pada khususnya. Seringkali ketika terjadinya hubungan antara dokter
dan pasien baik dari segi hubungan secara medik maupun hukum pasien secara
umum tidak mengerti bagaimana seharusnya pertanggungjawaban dokter ketika
dokter dalam melakukan praktiknya atau pelayanan medik melakukan wanprestasi
atau kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja kepada pasien sehingga
menimbulkan kerugian terhadap pasien.
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa
permasalahan, yaitu: 1) Bagaimanakah PertanggungJawaban Perdata Dokter
Terhadap Pasien Dalam Kaitanya Dengan UU No.29 Tahun 2004 ?. 2) Apakah
faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang dokter dapat digugat secara
perdata ?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk engetahui bagaimana pertanggung
jawaban perdata dokter terhadap pasien dalam kaitanya dengan UU No.29 Tahun
2004 dan faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan dokter digugat
secara perdata.
Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah
: 1) Secara akademis untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna
mencapai kebulatan studi setara (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.
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2) Secara teoritis dapat memberikan gambaran dan menambah ilmu pengetahuan
bagi pembaca khususnya mahasiswa fakultas hukum tentang pertanggungjawaban
dokter terhadap pasien dalam kaitanya dengan UU No.29 Tahun 2004 dan faktorfaktor yang dapat menyebabkan dokter dapat di gugat secara perdata. 3) Secara
praktis yaitu diharapkan akan memberikan manfaat bagi si penulisnya sendiri,
Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak pemerintah dan masyarakat
khususnya dalam pertanggung jawaban dokter terhadap pasien dalam kaitanya
dengan UU No.29 Tahun 2004 dan faktor-faktor yang menyebabkan dokter dapat
di gugat secara perdata dan sebagai kontribusi pemikiran terhadap ilmu
pengetahuan khususya Ilmu Hukum.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Metode pendekatan
yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep
(Conceptual Approach), Sedangkan dalam proses pengumpulan bahan penelitian
melakukan dengan teknik studi dokumen dan studi kepustakaan.
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PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban Perdata Dokter Terhadap Pasien Dalam
Kaitanya Dengan UU No.29 Tahun 2004
Pertanggungjawaban perdata adalah hal bertanggung jawab atau
sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan akibat dari pelanggaran yang
dilakukan antara orang perseorangan

atau badan hukum yang satu

dengan yang lain didalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada
kepentingan perseorangan sesuai dengan ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Perdata.
Munculnya tanggung jawab seorang dokter terhadap pasien
dibidang perdata biasanya karena dokter tersebut telah melakukan
wanprestasi atau tidak melaksanakan prestasinya

dan melakukan

perbuatan melawan hukum. Prestasi dokter berupaya melakukan upaya
penyembuhan secara optimal terhadap pasien. Apabila ia gagal dalam
melaksanakan pestasinya, ia dapat digugat oleh pasien untuk membayar
ganti rugi, sebagaimana tercantum dalam pasal 1346 KUH Perdata,
yaitu:1
(1) Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian berupa
biaya biaya dan kerugian.
(2) Keuntungan yang sedianya diperoleh.

Dalam perbuatan melawan hukum dokter yang bersangkutan
dapat dituntut membayar kerugian, sebagaimana diatur dalam pasal 1365
1

Indonesia,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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KUH Perdata yaitu Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteranpun menyebutkan bahwa :2
(a) Pasal 66 (1) : Setiap orang yang mengetahui atau kepentinganya
dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan
praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
(b)Pasal 66 (3) : Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan
adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang
dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.
Secara yuridis timbulnya hubungan hukum antara dokter dengan
pasien berdasarkan dua hal, yaitu :
1. Berdasarkan Perjanjian

Timbulnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien
berdasarkan perjanjian mulai terjadi saat pasien datang ketempat
praktek dokter atau ke rumah sakit dan dokter menyanggupinya dengan
dimulai anamnesa ( tanya jawab ) dan pemeriksaan oleh dokter.3
1.1 Perjanjian Teraupeutik

2

Indonesia,Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.
Hardijan Rusli , Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar
Harapan : Jakarta, 1996, hal 16
3
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Menurut Salim HS, pengertian Perjanjian Terapeutik, yaitu
sebagai:4
Kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau
dokter atau dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter
atau dokter gigi berusaha melakukan upaya maksimal untuk
melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan
yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar
biaya penyembuhannya.
1.2 Dasar Hukum Perjanjian Teraupeutik5

1. Pasal 1319 KUHPerdata
2. Pasal 1320 KUHPerdata
3. Pasal 1338 KUHPerdata
4. Pasal 1233 Bab I Buku III KUHPerdata
5. Pasal 1339 dan Pasal 1347 Bab II Buku III KUHPerdata
6. Pasal 1601 Bab 7A Buku III KUHPerdata
7. Pasal 1354 KUHPerdata.

1.3 Pertanggungjawaban

Dokter

Terhadap

Pasien

Dalam

Transaksi Terauputik.

a) Terjadinya Wanprestasi Dalam Trasaksi Teraupeutik

Menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, prestasi itu dapat berupa : 6

4

Salim HS.,Perkembangan hukum kontrak diluar KUHperdata.Buku satu.PT
RajaGrafindo persada,Jakarta.2006 Hal.46
5
Indonesia,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6
Ninik Maryati, Malpraktek kedokteran dari segi Hukum Pidana dan Perdata, Bina
Aksara, Jakarta, Hal 5
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(1) Memberi sesuatu
(2) Berbuat sesuatu
(3) Tidak berbuat sesuatu

Jadi

tindakan

dokter

yang

dapat

dikategorikan

wanprestasi antar lain :
(1)Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya
wajib dilakukan.
(2)Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib
dilakukan tetapi terlambat.
(3)Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib
dilakukan tetapi tidak sempurna.
(4)Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak
seharusnya dilakukan.

Pada

Wanprestasi,

apabila

dokter

yang

dimintai

pertanggungan jawab mencoba membela diri dengan alasan
keadaan memaksa (overmacht), maka pembuktian dibebankan
kepada dokter tersebut. Karena dalam Wanprestasi, seorang
dokter tidak dapat dianggap bahwa ia tidak tahu atas kesalahan
yang diperbuatnya, apalagi jika ia berpendapat bahwa norma
yang berlaku dalam pergaulan masyarakat bukan menjadi
tanggung jawabnya.
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Dengan demikian apabila seorang dokter terbukti telah
melakukan wanprestasi atau perbuatan yang melanggar hukum,
maka bisa dituntut membayar ganti kerugian.
b) Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi
Teraupeutik dan Akibat Hukumnya.

Dalam

KUHPerdata

pasal

1365

pengertian

dari

Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap perbuatan melanggar
hukum ,yang membawa kerugian kepada orang lain, yang
mewajibkan

orang

yang

karena

salahnya

menerbitkan

kerugiannya itu, mengganti kerugian tersebut.7
Dari segi yuridis ganti rugi dalam hukum dibagi menjadi
dua bidang yaitu :
(a) Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
(b) Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undangundang termasuk perbuatan melanggar hukum.

Kerugian tersebut pun harus dibuktikan sehingga
seseorang dapat diwajibkan untuk membayarnya. Hal tersebut
sesuai dengan pendapat bahwa :8
“Korban perbuatan melawan hukum harus membuktikan
bahwa ia menderita kerugian karena perbuatan itu. Agar
seseorang dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi
karena perbuatan melawan hukum, maka pelaku harus
dapat menduga terlebih dahulu
(voorzien) bahwa
7

Indonesia,Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
RM.Suryodiningrat,Perikatan-perikatan Bersumber Undang-undang, Tarsito,
Bandung, Hal.45
8

9

perbuatannya akan menimbulkan kerugian, namun
besarnya kerugian itu tidak perlu diduga. Pasal 1365
KUHPerdata tidak jelas membicarakan tentang sebab
akibat namun hubungan sebab akibat dapat disimpulkan
dari kata-kata "karena salahnya menimbulkan kerugian”.

Jadi ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum
dapat berupa ganti rugi materiil dan inmateriil. Mengenai nilai
non materiil dan materill adalah sebagai berikut :9
" Kerugian non materiil dapat ditimbulkan oleh beberapa
sebab. Kehilangan kenikmatan atas sebuah barang dapat
menimbulkan kerugian non materiil. Bila seseorang
membuat mobil saya rusak, maka saya menderita kerugian
karena saya kecuali harus membayar biaya reparasi saya
harus menyewa taksi ke kantor. Kerugian itu bersifat
materiil, akan tetapi jika karenanya saya pergi ke kantor
dengan berjalan kaki, maka saya menderita kerugian non
materiil karena kehilangan kenikmatan naik mobil.
Kecuali itu merupakan juga sebagai kerugian non materiil
berupa pengurangan kesenangan hidup karena ketakutan,
kesakitan, cacat badan yang ditimbulkan oleh
penganiayaan “
Sedangkan mengenai ganti rugi bisa berbentuk uang atau
kewajiban bagi pelaku untuk mengembalikan keadaan seperti
semula. Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
kerugian non materiil didasarkan pada kepuasan batin seseorang
karena kehilangan kepuasan, sedang kerugian materiil adalah
kerugian yang secara fisik ia derita. Ganti rugi terhadap
perbuatan melanggar hukum yang dikenal oleh hukum
dijabarkan sebagai berikut :10

9

Ibid,Hal 46
Munir Fuady.Perbuatan melawan hukum pendekatan Kontemporer, Bandung Citra
Aditya. 2002.Hal 134-135
10
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(a) Ganti Rugi Nominal; adanya perbuatan melawan hukum
yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak
menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka
kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu
sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa
sebenarnya kerugian tersebut inilah yang disebut ganti
rugi nominal.
(b)Ganti Rugi Kompensasi; ganti rugi kompensasi
(compensatory damages), merupakan pembayaran kepada
korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah
dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan
hukum. Karena itu, ganti rugi ini disebut juga dengan
ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya
yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan
/gaji, sakit dan penderitaan, tennasuk penderitaan mental
seperti, stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.
(c) Ganti Rugi Penghukuman; (punitive damages) merupakan
suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari
jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti
rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si
pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan pada
kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya
diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang
tanpa rasa perikemanusiaan.
Kitab

Undang-Undang

Hukum

Perdata

mengatur

kerugian dan ganti rugi dalam hal perbuatan melanggar hukum
membagi menjadi dua pendekatan yaitu :11
(a) Ganti rugi umum yaitu : ganti rugi yang berlaku untuk semua
kasus

baik kasus wanprestasi kontrak, atau kasus yang

berkenaan lainnya termasuk perbuatan melanggar hukum.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdata.
(b) Ganti rugi khusus yaitu ganti rugi yang timbul dari perikatanperikatan tertentu.

11

Indonesia.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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Ganti kerugian yang berbentuk khusus seperti berikut ini
:

(a) Ganti rugi untuk semua perbuatan melanggar hukum (Pasal
1365 KUHPerdata).
(b) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain
(Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata).
(c) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata).
(d) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369
KUHPerdata).
(e) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang
dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata).
(f) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan
(Pasal 1371 KUHPerdata).
(g) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372-1380
KUHPerdata).12

Untuk ganti rugi selain tersebut diatas, masih ada yang
perlu menjadi perhatian penting yaitu ganti kerugian terhadap
perbuatan melanggar hukum tertentu yaitu :
(a) Ganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar
hukum

dengan

kesengajaan

atau

kelalaian

yang

mengakibatkan orang mati, terhadap perbuatan melanggar

12

Indonesia.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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hukum ini maka pihak-pihak yang biasanya diberikan nafkah
oleh yang meninggal berhak atas ganti rugi, dengan syarat :

1. Kebarusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan
kedua belah pihak.
2. Keharusan penilaian menurut keadaan.

Hal tersebut diatur dalarn Pasal 1370 KUHPerdata
(b) Ganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar
hukum

dengan

kesengajaan

ataupun

kelalaian

yang

menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan, dengan
syarat berupa : 13

1. Keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan
kedua belah pihak.
2. Keharusan penilaian menurut keadaan.

Yang dapat dituntut dalam hal ini adalah biaya
penyembuhan dan ganti kerugian yang diakibatkan oleh
luka atau cacat.
Hal tersebut diatur didalam Pasal 1371 KUHPerdata.
2. Berdasarkan Undang-Undang

Di Indonesia, hal ini diatur didalam KUH Perdata Pasal 1365
tentang perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) yang
13

Indonesia.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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menyebutkan : Setiap perbuatan yang melanggar hukum sehingga
membawa

kerugian kepada orang

menyebabkan kerugian

lain,

maka

sipelaku

yang

tersebut berkewajiban untuk mengganti

kerugian tersebut.
Kemudian didalam KUH Perdata Pasal 1366 menyebutkan :
Setiap orang bertanggungjawab tidak saja terhadap kerugian yang
ditimbulkan karena suatu tindakan, tetapi juga yang diakibatkan oleh
suatu kelalaian atau kurang hati-hati.
Didalam KUH Perdata Pasal 1367 menyebutkan : Seseorang tidak saja
bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh dirinya
sendiri, tetapi juga bertanggungjawab terhadap tindakan dari orangorang yang berada dibawah tanggungjawabnya atau disebabkan oleh
barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. 14
Dan perbuatan melanggar hukum "sebagai suatu tindakan atau
nontindakan yang atau bertentangan dengan kewajiban sipelaku, atau
bertentangan dengan susila baik, atau kurang hati-hati dan ketelitian
yang seharusnya dilakukan di dalam masyarakat terhadap seseorang
atau barang orang lain.15

a. Malpraktek
Malapraktek adalah kelalaian dari seorang dokter atau
perawat untuk menerapkan tingkat ketrampilan dan pengetahuannya
di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap
seorang pasien yang lazimnya diterapkan dalam mengobati dan
merawat orang sakit atau terluka.
b. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Dokter Terhadap
Malapraktek Ditinjau Dari Hukum Perdata.
14

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
http://rio-nasution.blogspot.com/2011/12/hubungan-dokter-dan-pasien.html.di akses
pada tanggal.03 juli 2013
15

14

Menurut Ninik Mariyanti, dasar gugatan yang dapat
dipergunakan adalah Pertanggungjawaban suatu malapraktek dokter
dari segi hukum (perdata) biasanya berdasarkan kepada hubungan
hukum yang timbul :16
a) Wanprestasi atas kontrak antara dokter (langsung atau melalui
rumah sakit atau institusi kesehatan lainnya) dengan pasien.
Sebagaimana biasanya, hubungan kontraktual ini biasa disebut
sebagai inspanningsverbinntenis, yang berarti kontrak yang tidak
menjanjikan hasilnya melainkan menjanjikan upayanya.
b) Perbuatan melanggar hukum yang umumnya bersifat kelalaian,
yaitu suatu pelanggaran atas kewajiban untuk memberikan
perawatan medis sehingga mengakibatkan cedera atau kerugian
bagi pasien. Kadang-kadang juga terjadi suatu perbuatan melawan
hukum yang bersifat kesengajaan (intentional tort or battery),
yaitu misalnya melakukan tindakan medis tanpa adanya
perencanaan yang matang meskipun untuk tujuan menyelamatkan
pasien. Dasar hukum gugatan perbuatan melanggar hukum adalah
Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan melanggar hukum yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajjibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti
kerugian tersebut". Tanggung-jawab tersebut juga bagi kerugian
akibat kelalaian atau kekurang hati-hatian (Pasal 1366 KUH
Perdata) dan akibat perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya (Pasal 1367 KUH Perdata).
c) Pelanggaran wajib simpan rahasia pekerjaan/kedokteran.
Pelanggaran ini dapat berkonsekuensi tanggungjawab pidana
berdasarkan pasal 322 KUHP, perdata berdasarkan perbuatan
melanggar hukum, dan administratif.
Pada dasarnya, malapraktek merupakan pelanggaran atas
kewajiban profesional, baik sengaja mengabaikannya maupun karena
lalai melakukannya. Pelanggaran atas kewajiban di dapat terjadi karena
ketidaktahuan,

kelalaian,

kecerobohan

atau

dapat pula

akibat

kesengajaan. Kerugian dapat berupa kerugian materiel dan immateriel.
Kerugian materiel adalah biaya yang telah dikeluarkan dan yang akan

16

Ninik Marianti, Op.cit, Hal. 123-124
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dikeluarkan, hilangnya peluang untuk memperoleh pendapatan (loss of
opportunity), dan berbagai pengeluaran yang dapat dihitung akan
dikeluarkan untuk rehabilitasi di masa mendatang.
Sedangkan kerugian immateril adalah kerugian yang tidak dapat
dihitung sehingga besarnya sangat bervariasi bergantung kepada pihak
yang dirugikan (misalnya akibat cedera fisik dan emosional).
B. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang dokter dapat digugat
secara perdata
Faktor-faktor yang menyebabkan seorang dokter dapat dimintai
pertanggungjawabanya secara perdata menurut KUHPerdata yaitu apabila
dokter tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya atau dalam praktiknya
seorang dokter melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Wanprestasi ( pasal 1239 KUH perdata)
Dokter bertanggungjawab dalam hukum perdata jika ia tidak
dapat melaksanakan kewajibannya (ingkar janji).Yaitu tidak memberikan
prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dan karena perbuatan
yang melanggar hukum.
2. Perbuatan melawan hukum (1365)
Pasien dapat menggugat seorang dokter oleh karena dokter
tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang
diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyebutkan bahwa : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
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kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut”.17
3. Melalaikan kewajiban (1367)
Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya
atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas
kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di
bawah pengawasannya. (Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata).
Sehubungan dengan hal itu seorang dokter harus bertanggung
jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya yaitu para perawat,
bidan dan sebagainya.
4. Kelalaian yang mengakibatkan kerugian(1366)
Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyinya sebagai berikut :
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Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang
disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

17

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam pembahasan di
atas,

maka

penulis

dapat

menarik

kesimpulan

bahwa

:

1)

Pertanggungjawaban perdata dokter terhadap pasien dikaitkan dalam
Undang-Undang No.29 tahun 2004 yaitu : a) Pada pasal 66 ayat 1,2 dan
ayat 3 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal ini
menjelaskan bagaiman cara pengaduan, syarat pengaduan dan setiap orang
berhak

apabila

orang

yang

secara

langsung

mengetahui

atau

kepentinganya dirugikan atas tindakan dokter yang menjalankan praktik
kedokteran dapat mengadukanya secara tertulis namun apabila tidak
mampu secara tertulis maka bisa di adukan langsung secara lisan kepada
Majelis

Kehormatan

Disiplin

Kedokteran

Indonesia

dan

bisa

melaporkanya apabila ada dugaan tindak pidana kepada pihak yang
berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. b) Bentuk
pertanggungjawaban perdata dokter terhadap pasien yaitu ganti rugi baik
materil

maupun

immaterial

kepada

pasien

akibat

dari

adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter
tersebut. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan dokter dapat digugat secara
perdata yaitu apabila dokter melakukan hal-hal sebagai berikut : a)
Wanprestasi, b)Perbuatan melawan hukum (1365), c) Melalaikan
kewajiban (1367), d) Kelalaian yang mengakibatkan kerugian (1366)
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat
menyampaikan saran – saran sebagai berikut : 1) Seorang dokter praktik
harus mengetahui tentang hukum kesehatan agar dapat mengetahui hak
dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak ada yang merasa
dirugikan. 2) Dokter atau tenaga kesehatan lainnya seharusnya dalam
melakukan pelayanan medis disesuaikan dengan wewenang yang
dimilikinya dengan terus meningkatkan profesionalisme dan kecakapan
serta mengikuti perkembangan tekhnologi dan informasi. 3) Dokter dalam
melakukan penanganan medis harus lebih berhati-hati dan teliti agar tidak
terjadinya kelalaian atau hal-hal yang dapat merugikan pasien.
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