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Abstrak 

Tanggung Jawab Perdata Apoteker Terhadap Pasein Akibat Kesalahan 
Pemberian Dan Peracikan Obat Pada Apotek 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab apoteker 
apabila terjadi kesalahan pemberian dan peracikan obat dilihat dari segi hokum 
perdata dan pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative empiris, data 
yang diambil dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan 
studi pustaka dan wawancara. Bentuk ganti rugi dalam bentuk uang dan biaya 
pengobatan apabila telah terjadi kesalahan yang menyebabkan pasien dirawat 
dirumah sakit. Apoteker harus berhati-hati dan teliti dalam pemberian pelayanan serta 
informasi kepada masyarakat karena apoteker bertanggung jawab terhadap 
keselamatan pasien sebagai pemakai obat. Selain itu apoteker harus memperhatikan 
aspek hukum yang mengatur tentang tenaga kesehatan. 

Kata Kunci :Tanggungjawabterhadappasien 

Civil Liability Of The Pharmacist To The Patient Due To Errors In 
Medication Administration And Compounding Of Drugs In Pharmacies. 

This thesis aims to determine the responsibility of the pharmacist what if 
something goes wrong and the administration of the drug compounding in terms of 
civil and criminal law. This study is an empirical normative research, data extracted 
from primary and secondary data, data collection techniques using literature and 
interviews. The from of compensation that may be awarded when the pharmacist 
made a mistake in the delivery and drug compounding is compensation in the from of 
money and the cost of treatment if in error has occurred which caused the patients 
treated.Pharmacists should be careful and meticulous in delivery of services and 
information to the public because the pharmacist is responsible for patient safety as 
drug users. In addition, pharmacists should consider the legal aspects governing 
health workers. 
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I. PENDAHULUAN 

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional 

di arahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat 

bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajad kesehatan yang optimal. Dalam 

rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, 

mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan diperlukan perangkat 

hukum kesehatan yang dinamis. Oleh karena itu, tujuan hukum kesehatan adalah 

mengatur hubungan-hubungan di dalam bidang pelayanan kesehatan dimana 

kesehatan manusia diutamakan, maka ahli hukum harus berupaya membangun 

kerangka, yang dapat memberikan keleluasaan gerak bagi penyenggaraan profesi 

berfungsi secara optimal demi kepentingan pasien. Peraturan yang mengatur 

mengenai kesehatan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, selanjutnya disebut Undang-undang Kesehatan. 

Penyedian fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang 

layak bagi setiap warga Negara merupakan kewajiban pemerintah. Tetapi, menurut 

Rita Serena Kolibonso1, itu saja tidak cukup. Di dalam subtansi amandemen juga 

harus dimasukan kewajiban pemerintah untuk menjamin lingkungan fisik dan social 

yang kondusif setinggi-tingginya, sumber daya kesehatan yang merata untuk 

                                                             
1 Rita Serena Kolibonso SH. Kesehatan Sebagian akses Bagi Semua Orang. 

www.google.com 17 Februari 2014 
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menjamin akses yang adil, menjamin akses setiap informasi dan edukasi kesehatan, 

dan menjamin tidak ada diskriminasi atas dasar apa pun. 

Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dalam 

memberikan obat kepada pasien adalah apoteker. Apoteker adalah seseorang telah 

memperoleh pendidikan formal tentu menyebabkan harus cakup untuk memberikan 

bantuan keahlian kepada masyarakat yang memerlukan. Apoteker merupakan bagian 

dari tenaga kesehatan sebagian tenaga kefarmasian. Hubungan dokter dengan tenaga 

kesehatan lainnya termasuk apoteker memiliki posisi yang dominan, sedangkan 

pasien cenderung bersifat pasif. Hubungan hukum antara apoteker dengan pasien 

menjadi perbincangan setelah dikerluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan 

Konsumen (UUPK). Lahirnya UUPK ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan 

upaya pemberdayaan konsumen Indonesia menjadi konsumen yang mandiri, 

meningkatkan harkat dan martabatnya, mengetahui hak dan kewajibannya dapat 

menolong iklim usaha yang sehat. 

Dalam KUH Perdata ketentuan mengenai tanggung jawab tenaga 

kesehatan pada umumnya, yaitu 2 :  

                                                             
2 Nenik Suparnik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.(Jakarta), Hal.472-473.  
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1. Pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar 

hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 

2. Pasal 1366 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang 

bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-

perbuatan, melainkan juga atas kerugiaan yang disebabkan kelalaian atau 

kesembronoannya” 

3. Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Seseorang tidak hanya 

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendri, 

melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang 

yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di 

bawah pengawasannya”. 

Oleh karena itu apabila konsumen pembeli obat yang menuntut kepada 

apoteker karena kesalahan obat yang diberikannya, maka apoteker dalam hal ini dapat 

dimintakan pertanggung jawabannya atas kesalahan dalam peracikan obat yang 

diberikan kepada konsumen. Tujuan dari KUH perdata mengenai tanggung jawab 

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen/masyarakat agar dapat 

memberikan perlindungan hukum baik itu yang dilakukan sengaja maupun tidak 

kelak mendapatkan hukuman baik itu secara perdata maupun pidana karena telah lali 

memberikan obat dan merenggut nyawa orang. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 1. “Bagaimana bentuk ganti rugi akibat kesalahan dalam pemberian dan 

peracikan obat berdasarkan resep dokter?” 2. “Bagaimana bentuk pertanggung 

jawaban apoteker terhadap konsumen dilihat dari segi hukum perdata dan hukum 

pidana?” 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui tanggung jawab apoteker apabila terjadi 

kesalahan dalam  pemberian dan peracikan obat berdasarkan resep dokter. b. Untuk 

mengetahui bentuk tanggung jawab apoteker terhadap konsumen dilihat dari segi 

hukum perdata dan hukum pidana. 

Penelitian ini merupkan jenis penelitian normatif emperis yaitu dengan 

cara mengamati realitas social didalam masyarakat (enperis), yang mana melihat dan 

mengkaji ketentuan hukum normatif bila dikaitkan dengan tanggung jawab apoteker 

dengan realitas dilapangan. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. 

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), b. Pendekatan konsep 

(Conceptual Approach), c. Pendekatan sosiologis  

  



5 
 

II. PEMBAHASAN 

Dokter dan apoteker merupakan bagian dari masyarakat sekaligus sebagai 

subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban disamping tanggung jawab 

professional dalam lingkup tugas dan pekerjaannya, juga memiliki tanggung jawab 

hukum dalam hal perbuatan-perbuatannya selama dalam menjalankan profesinya 

yang menimbulkan kerugian pada subyek hukum lainnya. 

Setiap dokter yang berprofesi sebagai pelayan kesehatan (health care 

provide), wajib memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Hal ini merupakan 

konsep moral dan perwujudan dari doktrin WHO yang mengatakan bahwa “sehat 

adalah hak asasi setiap individu” seorang yang sakit berhak mendapat pertolongan 

(the right to health care) dan berhak mendapatkan informasi atas sesuatu yang terjadi 

pada dirinya (the right to informatioan).3 

Oleh karena itu apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan 

kesehatan dalam melaksanakan profesinya terhadap seorang pasien maka pasien 

tersebut dapat menuntut dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang telah 

menanganinya untuk dimintai pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukannya 

terhadap pasien. 

Dokter dan apoteker memiliki tanggung jawab hukum  dalam 

menjalankan profesinya yang menimbulkan kerugian pada pasien, baik kerugian 
                                                             

3  Titik Triwulan Tutik dan Shita Febrina, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka 
Raya, Cetakan Pertama, Jakarta, Hal 21. 
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dalam arti fisik maupun kerugian dalam arti materil. Adapun yang dimaksud dengan 

kerugian fisik adalah suatu perbuatan yang mendatangkan kerugian kesehatan tubuh 

akan keamanan jiwa konsumen pembeli (pasien), seperti hilangnya atau tidak 

berfungsinya sebagian atau seluruh organ tubuh. Sedangkan kerugian dalam arti 

materil adalah sebagai dasar tuntutan memperoleh ganti kerugian terhadap perbuatan 

yang telah dilakukan oleh dokter atau apoteker, seperti sejumlah uang yang telah 

dikeluarkan pasien untuk harga pembelian obat menjadi sia-sia, karena obat yang 

diperoleh tidak dapat dimanfaatkan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 

pasien. Dalam hal ini pasien dapat menuntut ganti kerugian atas biaya atau sejumlah 

uang yang telah dikeluarkan oleh pasien. 

Bentuk-bentuk ganti rugi yang dapat diberikan apabila apoteker 

melakukan kesalahan dalam pemberian atau kesalahan peracikan obat kepada pasien 

atau konsumen, yaitu :4 1. Ganti kerugian dalam bentuk uang atau benda yang dapat 

dinilai sejumlah uang tertentu. 2. Ganti kerugian dalam bentuk natural, yaitu 

mengganti dalam bentuk semula. 3. Suatu pernyataan yang dinyatakan secara terbuka 

oleh si pelaku bahwa perbuatan si pelaku adalah perbuatan melawan hukum. 4. 

Pengumuman suatu keputusan hakim atau bahwa suatu itu telah di perbaiki. 

Biasanya bentuk ganti rugi yang diberikan tergantung dari kesepakatan 

kedua belah pihak, yaitu melalui musyawarah mufakat. Ganti rugi tersebut dapat 

                                                             
4 Von Burry, MA.Meogni Djojodirgo. Perbuatan Melawan Hukum. (Jakarta Inter Massa.1986) 

Hal 87 
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berupa : 1. Uang yang diberikan dalam jumlah sesuai dengan harga obat keseluruhan 

tergantung dari kesepakatan antara pasien dan apoteker. 2. Biaya pengobatan apabila 

telah terjadi kesalahan yang menyebabkan si pasien atau konsumen dirawat. 

Melihat dari fakta-fakta yang terjadi maka untuk menjawab pertanyaan 

siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan pemberian dan 

peracikan obat pada pasien harus dilihat terlebih dahulu bentuk pertanggung jawaban 

apa yang di kenakan kepada pelaku. Apabila bentuk pertanggung jawaban di arahkan 

ke pada jalur pidana maka yang memenuhi unsur pidanalah yang harus bertanggung 

jawab atas perbuatannya, sedangka untuk jalur perdata harus dikaitkan dengan prinsip 

pertanggung jawaban, bahwa penggantian kerugian tidak selalu dalam bentuk benda 

ataupun pengembalian dalam keadaan semula tetapi juga dapat dalam bentuk 

beberapa kemungkinan sepanjang telah ada kesepakan di antara kedua belah pihak. 

Dalam prinsip pertanggung jawaban, ada prinsip yang dikenal dengan 

Lialibility Based On Fault Principle yang diperluas dengan prinsip Vicarious 

Liability. Prinsip ini, membebankan seorang atasan untuk bertanggung jawab atas 

tindakan kelalian yang dilakukan oleh anak buahnya.  

Dalam peraturan di Indonesia terdapat suatu pasal yang mengatur tentang 

pertanggung jawaban seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain yaitu 

Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : “ tiap 

perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “, 

Sedangkan Pasal 1367 KUH   Perdata berbunyi : “ seseorang tidak saja bertanggung 
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jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk 

kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi 

tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah 

pengawasannya “. 

Hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana adanya hak 

konsumen dalam kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang 

dan/atau jasa. Sedangkan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana 

adanya kewajiban dari pelaku usaha dalam pemberian informasi yang benar, jelas, 

dan jujur. 

Seorang apoteker apabila melakukan kesalahan dalam menjalankan 

profesinya hanya terbatas pada tanggung jawab yang timbul sebagai akibat adanya 

hubungan kontrak dengan pasien atau konsumen. Dengan demikian tanggung jawab 

hukum yang timbul hanya terbatas pada lingkup bidang hukum perdata, yaitu 

tanggung jawab yang timbul karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. 

Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan 

wanprestasi apbila : 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. 2. 

Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat. 3. Melaksanakan apa yang 

dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. 4. Melakukan sesuatu yang 

menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 
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Perlu diketahui bahwa suatu perbuatan melanggar hukum bukan hanya 

berarti perbuatan tersebut semata-mata melanggar hukum tertulis yang berlaku tetapi 

juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai 

dengan norma-norma kepatutan, ketelitian di dalam masyarakat. 

Ada 4 (empat) unsur dari perbuatan melanggar hukum :5 1. Adanya 

perbuatan melawan hokum adalah suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum 

bila perbuatan tersebut : a. Bertentangan dengan hak orang lain. b. Bertentangan 

dengan kewajiban hukum si pelaku. c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik. d. 

Bertentangan dengan keharusan yang semestinya. 2. Adanya kesalahan / kelalaian 

adalah kesalahan merupakan persamaan dari istilah perbuatan melawan hukum. Suatu 

kesalahan mencakup dua pengertian , yakni kesalahan dalam arti luas, terdiri dari 

kealpaan dan kesengajaan sedangkan kesalahan dalam arti sempit hanya kealpaan 

saja. Bila seseorang disalahkan karena kerugian yang ditimbulkan, maka dapat 

dikatakan bahwa akibat dari kerugian itu adalah karena kesalahannya. 3, Adanya 

suatu kerugian adalah ketentuan dalam perundang-undangan, memberikan perumusan 

tentang kerugian karena perbuatan melawan hukum diberikan makna luas, yakni 

kerugian yang bersifat material dan kerugian yang bersifat non material. Dalam 

kaitannya dengan kerugian yang disebabkan oleh apoteker maka kerugian disini ada 

yang bersifat fisik dan kerugian keuangan atau kerugian ekonomis. 4. Adanya 

hubungan sebab akibat atara kesalahan atau kelalaian dengan kerugian adalah hal ini 

paling penting dalam pertanggung jawaban adalah, hubungan antara kesalahan dan 
                                                             

5  Rosa Agustina,.Op.Cit, hal 35-36 
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akibat yang ditimbulkan atau hubungan kausalitas anatara kesalahan dan kerugian. 

Pertanggung jawaban yang dibebankan kepada seseorang harus terdapat hubungan 

antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan 

tersebut, berupa kerugian atau penderitaan. Berdasarkan asas kesalahan yang 

menyatakan, bahwa pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya kesalahan 

pelaku, akan tetapi dalam praktek dapat terjadi beban pembuktian terbalik. Hal ini 

disebabkan karena pelaku membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam perbuatannya, 

maka pihak yang dirugikan atau penderitalah yang dibebankan untuk melakukan 

suatu pembuktian. 

Pengertian tanggung jawab memang sering kali terasa sulit untuk 

menerangkannya dengan tepat. Adakala tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan 

untuk berbuat sesuatu atau kadang-kadang dihubungkan dengan kesediaan menerima 

konsekwensi dari suatu perbuatan. Tanggung jawab diartikan sebagai keharusan 

untuk “menanggung” dan “menjawab” atau suatu keharusan untuk menanggung 

akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangga menjawab suatu 

persoalan yang ada atau dengan kata lain persiapan pemberian jawaban atas tindakan-

tindakan yang sudah dilakukan pada masa lalu atau tindakan yang berakibat dimansa 

yang akan datang.  

Sedangkan tanggung jawab hukum diartikan sebagai keterikatan terhadap 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini tanggungjawab seorang 

dokter atau apoteker diartikan sebagai keterikatan ketentuan-ketentuan hukum dalam 
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dokter atau apoteker menjalankan profesinya sebagai seorang dokter atau apoteker.6 

Apoteker mempunyai fungsi utama dalam pelayanan obat atas dasar resep serta 

pelayanan obat tanpa resep yang biasa dipakai di rumah. Dalam pelayanan obat ini, 

apoteker harus berorientasi pada pasien atau penderita, bagaimana obat yang 

diinginkan pasien tersebut dapt menyembuhkan penyakit serta ada tidak adanya efek 

samping yang merugikan. 

Untuk melihat sejauh mana tindakan seorang dokter mempunyai aplikasi 

yuridis jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam perawatan atau pelayanan 

kesehatan, serta unsur-unsur apa saja yang dijadikan ukuran untuk menentukan ada 

tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter, tidak bisa terjawab 

dengan hanya mengemukakan sejumlah perumusan tentang apa dan bagaimana 

terjadi kesalahan. Tetapi penilaian tersebut harus di lihat dari dua sisi, yaitu pertama 

harus dinilai dari sudut pandang etik dan baru dilihat dari sudut pandang hukum. 

Malpraktek juga dapat berimplikasi pada gugatan perdata, karena telah 

menimbulkan kerugian pada pihak korban, sehingga mewajibkan pihak yang 

menimbulkan kerugian untuk mengganti rugi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

1365 KUHPerdata, yang menyebutkan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang 

membawa kerugian padaorang lain, mewajibkan orang yang Karen salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, Selanjutnya KUHPerdata 

juga mengatur kerugian akibat kelalaian, sebagaimana yang diatur oleh pasal 1366, 

                                                             
6  Ninik Mariyanti, Malpraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata, cet. 

1, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1988), Hal 2 
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yang menyebutkan : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau 

kurang hati-hati” 

Melihat berbagai macam hukuman tersebut di atas, dapat dipastikan 

bahwa bukan hanya pasien yang akan dibayangi ketakutan, tetapi juga para dokter 

akan dibayangi kecemasan diseret kemeja hijau oleh pasien yang merasa dirugikan. 

Dalam situasi seperti ini, asas kepastian hukum sangatlah penting untuk 

dikedepankan dalam penyelesaian gugatan malpraktek. 

Perlu kita pahami bersama, bahwa asas kepastian hukum bukan hanya 

merupakan hak dari sang pasien saja, tetapi juga merupakan hak dari dokter yang 

digugat. Keseimbangan hak ini merupakan nilai yang terpenting pada proses 

penegakan hukum, yang dikenal dengan istilah “equality before the law” (asas 

persamaan  di depan hukum).   

Berdasarkan sudut pandang tersebut di atas, maka seorang dokter hanya 

dapat dinyatakan telah melakukan malpraktek , jika hubungankausalitas (sebab-

akibat) di bawah ini dapat dibuktikan, yaitu:7 1. Adanya kewajiban antara dokter 

terhadap pasien yang dirugikan. 2. Bahwa dalam melaksanakan kewajiban tersebut, 

dokter telah melanggar standar pelayanan medic yang lazim di pakai. 3. Pelanggaran 

terhadap standar pelayanan medic yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap 

kode etik kedokteran Indonesia (kodeki). 4. Disamping melanggar standar pelayanan 

                                                             
7 Wirawan, Kasus Malpraktik Antara Kehormatan Profesi dan Kepastian Hukum, 

(yahoo.com,2003) hal.1 
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medik dan kodeki, dokter yang berangkutan juga nyata-nyata telah melanggar 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. 5. Rangkaian pelanggaran 

tersebut di atas mengakibatkan kerugian pada pasien. 

Dalam hukum pidana, kelalaian yag mengakibatkan celaka atau bahkan 

hilangnya nyawa orang lain di atur dalam Pasal 359 KUHP, yang menyatakan : 

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun dan kurungan paling lama satu tahun”. 

Terhadap kelalaian yang mengakibatkan orang lain lika berat, timbul penyakit 

tertentu di ancam oleh Pasal 360 KUHP yang menyatakan : (1)“Barang siapa karena 

kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun dan kurungan paling lama satu tahun”, 

(2)“barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian 

rupa hingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau 

pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan dan denda paling tinggi tiga 

ratus rupiah”. 

Disini rekan dokter tanpaknya harus berhati-hati, karena sebagaimana yang 

telah diuraikan di atas, tuduhan malpraktek bukan hanya ditujukan terhadap tindakan 

kesengajaan (dolus) saja, tetapi juga akibat kelalaian (culpa) dalam menggunakan 

keahlian, sehingga mengakibatkan kerugian, mencelakakan atau bahkan hilangnya 
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nyawa pasien. Menurut hukum pidana, culpa itu sendiri dikatagorikan menjadi :8 1. 

Culpa Levissima (kealpaan ringan), 2. Culpa Lata (kealpaan besar/berat). Untuk 

menentukan culpa levissima dan culpa lata, di lihat dari pertanggung jwabannya, 

dapat dikatakan bahwa tanggung jawab hukum  di bidang pidana bagi dokter akan 

timbul setelah membuktikan terjadinya malpraktek, yang dalam hal ini dasar 

timbulnya tanggung jawab tersebut adalah karna kesalhan yang berupa kealpaan yang 

berat.9 Jadi jika tanggung jawab tersebut mengakibatkan suatu tindakan dikatagorikan 

dalam hukum pidana, maka dapat dikatagorikan sebagai culpa lata dan jika tindakan 

tersebut akibatnya masuk dalam katagori perdata saja, maka termasuk dalam culpa 

lavissima. 

Jika kelalaian dokter tersebut terbukti merupakan malapraktek sehingga 

mengakibatkan pasiennya luka berat atau bahkan kehilangan nyawa, maka Pasal 361 

KUHP di atas memberikan hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak menjalankan 

pencarian (pencabutan izin praktek) serta diumumkannya hukum tersebut kepada 

publik.

                                                             
8Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad dalam Nanik Mariyanti, Malpraktek 

Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata, (Jakarta : Bina Aksara, 1988), hal. 14 
9 Ibid, hal. 12  
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III. Kesimpulan dan Saran 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang bentuk ganti rugi apa 

bila terjadi kesalahan dalam pemberian dan peracikan obat adalah dapat berupa 

penggantian obat secara geratis atau biaya perawatan/pengobatan tergantung 

kesepakatan kedua belah pihak. Ganti rugi merupakan suatu upaya memberikan 

perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non 

fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan (apoteker). Perlindungan ini 

sangatlah penting karena akibat kesalahan atau kelalaian itu menyebabkan akibat 

yang dapat merugikan pasien (pasein). Bentuk-bentuk ganti kerugian secara umum 

adalah sebagai berikut : 1. Dalam bentuk uang, 2. Dalam bentuk natura, 3. Dalam 

bentuk pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh apoteker adalah perbuatan 

melawan hokum, 4. Dalam benuk larangan untuk tidak melakukan suatu perbuatan 

tertentu, 5. Dalam bentuk meniadakan dalam suatu yang dilakukan secara melawan 

hukum. Tanggung jawab apoteker apabila terjadi kesalahan dalam pemberian dan 

peracikan obat dapat dilihat dari segi hukum Perdata dan hukum Pidana sehingga 

tanggung jawab apoteker senantiasa harus dilihat dari sudut katagori perannya. 

Apotek sebagai pengelola mempunyai tanggung jawab yang tidak sama seperti 

apoteker yang bekerja dirumah sakit atau atau apoteker sebagai produsen. Apoteker 

pengelola apotek mempunyai tanggung jawab penuh dari apotek itu buka sampai 

apotek itu tutup dan seterusnya. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan serta uraian-uraian yang 

telah disampaikan, maka penelitian dapat menyampaikan saran-saran kepada 

apoteker, yaitu : 1 Untuk menghindari kemungkinan dari hal-hal yang tidak 

diinginkan, maka apoteker harus berhati-hati dan teliti dalam pemberian pelayanan 

serta informasi kepada masyarakat atas obat yang diberikan karena apoteker sangat 

bertanggung jawab terhadap keselamatan paseian (konsumen) sebagai pemakai obat, 

akibat kelalaian atau kesalahan dalam pemberian dan peracikan obat. 2. Apoteker 

dalam melakukan tugasnya, selain harus memperhatikan setika profesinya juga 

hendaknya memperhatikan aspek-aspek hukum yang meliputi peraturan-peraturan 

yang mengatur tentang tenaga kesehatan khususnya apoteker. Mengingat tanggung 

jawab apoteker yang meliputi seluruh aktivitas di dalam apoteker itu buka kelalaian 

dalam pemberian dan peracikan obat. 
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