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ABSTRAK 

Penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN 

TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM 

PERJANJIAN ANTARA PASIEN DENGAN RUMAH SAKIT SELONG” Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap 

konsumen atas penggunaan klausula eksonerasi serta untuk mengetahui apakah 

perlindungan hukum initelah seusuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan 

hukum bagi konsumen terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian 

antara pasien dengan rumah sakit. Dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan 

peraturan yang ada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen Pasal 19 ayat 1 dan 2, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, Keputusan 

Mentri Kesehatan RI No. 722/Menkes/SK/XII/2002, Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 tentang rumah sakit Pasal 58. 

Kata Kunci :Eksonerasi, Perjanjian, Perlindungan, Konsumen. 

ABSTRACT 

The title of this research “LEGAL PROTECTION TOWARD CONSUMERS 

WITH THE USE OF EXONERATION CLAUSE IN AGREEMENT 

BETWEEN PATIENTS WITH HOSPITAL IN SELONG” Aims to find out and 

understand the legal protection of consumers for the use of exoneration clauses and to 

find out whether these legal protections are in accordance with the applicable of 

legislation.Based on the description of the finding of this research it can be concluded 

that the legal protection of consumers toward the use of exoneration clauses in the 

agreement between patients and hospitals. And the implementation was accordance 

with existing regulations in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection 

Section 19 subsection 1 and 2, Section 1320 and Section1338 of the KUH Perdata, 

Minister Decree of Health of the Republic of Indonesia No. 722 / Menkes / SK / XII / 

2002, Law No. 36  2009 concerning hospitals included in Section 58. 

Keywords: Exoneration, Agreement, Protection 
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I. PENDAHULUAN  

Hak Konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara 

seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan 

berbagai macam produk barang dan/atau jasa yang dipasarkan kepada konsumen di 

Tanah Air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung. 

Jika tidak berhati-hati dalam memilih produksi barang dan/atau jasa yang 

diingikan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang 

tidak bertaggunjawab. Tanpa disadari konsumen menerima begitu saja barang 

dan/atau jasa yang di konsumsinya.
1
 

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya 

dibidang perindustrian dan perdagangan nasional kian hari kian  meningkat 

menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi oleh 

konsumen. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh 

kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak 

arus teransaksi barang dan/atau jasa melintas batas-batas suatu negara, sehingga 

barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negri dan 

produksi dalam negeri.
2
 

Namun hal ini bisa berakibat positif atupun sebaliknya bagi Konsumen. Hal 

positifnya karena kondisi ini memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk memilih 

                                                             
1
Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan,cetakan ke 1,Visimedia, Jakarta, 

2008, hlm. 2.  
2
C. S. T. Kansil, Chritine, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, cet. 2, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2004, hlm 212. 
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barang dan/atau jasa secara bebas sesuai dengan keinginannya. Hal negatifnya karena 

kondisi ini menyebabkan posisi Konsume lebih lemah dari pelaku usaha. 

Untuk memproleh  suatu barang dan/atau jasa harus melalui sebuah 

perjanjian. Pada dasarnya perjanjian dilakukan dengan perjanjian yang dibuat secara 

lisan, dimana begitu tercapai kesepakatan diantara para pihak maka lahir sebuah 

perjanjian dan menimbulkan perikatan yaitu hak dan kewajiban diantara para pihak. 

Perjanjian yang dibuat secara lisan ini didasarkan pada asas konsensualitas yang 

menyatakan perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat, jadi asalkan diantara para 

pihak tercapai kesepakatan maka sejak detik tersebut lahirlah perjanjian.
3
 

Dalam perkembangannya, perjanjian tidak hanya dibuat secara lisan, tetapi 

juga dilakukan secara tertulis, dimana sebelum para pihak menuangkan perjanjian 

tersebut dalam bentuk tertulis, para pihak terlebih dahulu merundingkan hal-hal apa 

saja yang akan mereka tuangkan dalam perjanjian tersebut, dalam mencapai 

kesepakatan para pihak melakukan negosiasi (tawar menawar) sampai tercapai 

kesepakatan, dan hal-hal yang mereka sepakati tersebut baru dituangkan dalam 

bentuk perjanjian tertulis, Namun seiring berjalannya waktu, salah satu bentuk dari 

perjanjian tertulis adalah adanya perjanjian baku yang meniadakan proses negosiasi 

(tawar-menawar).
4
 

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengertian klausula baku (perjanjian baku) 

adalah, Perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau 

                                                             
3
 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPedata, Raja Gafindo Persada, 

Jakarta, 2006, hlm. 46. 
4
Op. Cit 
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pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan 

pengusaha
5
.  

Penggunaan klausula baku dilakukan mengingat untuk membuat tiap 

perjanjian yang sama secara khusus setiap kali dibutuhkan, dirasa tidak efisien. Hal 

ini dikarenakan untuk membuat perjanjian yang berbeda untuk masingmasing 

transaksi akan membuang banyak tenaga, waktu dan juga biaya. Maka untuk 

menekannya, dalam praktek timbul apa yang dinamakan klausula baku tersebut atau 

dikenal juga sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku. Klausula baku ini memuat 

syarat-syarat yang sudah dipersiapkan oleh salah satu pihaksementara pihak lain 

tinggal menyetujui atau menolak saja dan tidak dapat mengubah.
6
 

Adapun rumusan masalah dari penelitian yaitu, bagaimanakah perlindungan 

hukum terhadap konsumen atas penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian 

antara pasien dengan rumah sakit selong dan bagaimana tanggungjawab rumah sakit 

terhadap pasien atas penggunaan klausula eksonerasi. Penelitian ini bertujuan 

untukmenjelaskan tanggungjawab Rumah Sakit terhadap pasien atas penggunaan 

klausula eksonerasidan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen 

terhadap perjanjian antara pasien dengan rumah sakit selong atas penggunaan 

klausula eksonerasi. 

                                                             
5
Abdul Kadir Muhammad, Pejanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, PT 

Citra Aditya bakti. Bandung, 1992, hlm. 6 
6

Wawan Karnawan, Klausula Baku Dalam Perjanjian E-Comerce Ditinjau Dari Sudut 

Perlindungan Konsumen , ( Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2008, hal. 6  
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Secara teoritis, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum bisnis dalam perlindungan 

konsumen terhadap proses perjanjian dengan penggunaan kalusula eksonerasi. 2. 

Secara praktis, Memberi sumbangan informasi dan pemahaman kepada masyarakat 

tentang perlindungan hukum terhadap proses perjanjian penggunaan klausula 

eksonerasi. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum 

normatif-empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, 

pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data berasal dari sumber 

data lapangan dan kepustakaan, sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi 

kepustakaan dan studi lapangan. 

  



viii 
 

II. PEMBAHASAN  

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan klausula eksonerasi 

dalam perjanjian antara pasien dengan rumah sakit selong. 

 

Pasien  sebagai  konsumen  jasa  dibidang  pelayanan  medis,  dengan  melihat  

perkembangan  ilmu  dan teknologi  kesehatan  yang  pesat,  resiko  yang  dihadapi  

semakin  tinggi.  Oleh  karena  itu  dalam  hubungan  antara tenaga  kesehatan  

dengan  pasien  terdapat  kesederajatan.  Di  samping  dokter,  maka  pasien  juga  

memerlukan perlindungan hukum yang proposional yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Hubungan hukum rumah sakit-pasien adalah sebuah hubungan perdata yang 

menekankan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak 

secara timbal balik. Rumah sakit berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pasien dan 

sebaliknya pasien berkewajiban memenuhi hak-hak rumah sakit. Kegagalan salah 

satu pihak memenuhi hak-hak pihak lain, apakah karena wanprestasi atau kelalaian 

akan berakibat pada gugatan atau tuntutan perdata yang berupa ganti rugi atas 

kerugian yang dialami oleh pasien.
7
 

Meskipun pertanggung jawaban hukum rumah sakit terhadap pasien dalam 

pelaksanaan pelayanan kesehatan lahir dari  hubungan hukum perdata, tetapi dalam 

                                                             
7
Skripsi Setya Wahyudi (Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian 

Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya) Fakultas Hukum Uniersitas Jenderal Soedirman 
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pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut juga berimplikasi pada hukum adminstrasi 

dan hukum pidana. 

Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum rumah sakit-pasien 

adalah menyangkut kebijakan –kebijakan ( policy ) atau ketentuan-ketentuan yang 

merupakan syarat adminsitrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam 

rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan atau 

ketentuan hukum adminstrasi  tersebut  mengatur tata cara penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan yang layak  dan pantas sesuai dengan standar pelayanan  rumah 

sakit, standar operasional dan standar profesi. Pelanggaran terhadap kebijakan atau 

ketentuan hukum adminstrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi  yang dapat 

berupa pencabutan isin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, 

sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau 

tertulis, pencabutan surat ijin praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat 

setingkat lebih tinggi.
8
 

Implikasi hukum pidana hubungan hukum rumah sakit- pasien dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah adanya perbuatan melanggar hukum 

yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana 

sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana. Perbuatan pidana rumah sakit 

terhadap pasien dapat berupa kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleg dokter 

atau tenaga kesehatan lainnya yang menyebabkan demage pada tubuh korban, dimana 

kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan suatu kesengajaan .perbuatan pidana ini 

                                                             
8
Ibid 
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akan melahirkan tanggung jawab pidana berupa denda dan pencabutan ijin 

operasional rumah sakit.
9
 

Aturan-aturan yang termuat dalam undang-undang sebagai berikut:
10

 

a. Pasal 1 

(1) Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk 

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, 

pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas 

penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. 

b. Pasal 58  

(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, 

tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang 

menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam 

pelayanan kesehatan yang diterimanya.  

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan 

penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam 

keadaan darurat.  

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

                                                             
9
Ibid 

10
Indonesia, Undang-undang No 36 Tahun 2009 
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perundang-undangan. 

Jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen, hal ganti kerugian diatur 

dalam UU No. 8 Tahun 1999 pasal 19 ayat 1dan 2:
11

 

a. Pasal 19 

(1) Pelaku   usaha   bertanggung   jawab   memberikan   ganti   

rugi   atas   kerusakan, pencemaran,   dan   atau   kerugian   

konsumen   akibat   mengkonsumsi   barang   dan   atau jasa 

yang dihasilkan atau diperdagangkan.  

(2) Ganti   rugi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dapat   

berupa   pengembalian   uang  atau   penggantian   barang   

dan/atau   jasa   yang   sejenis   atau   setara   nilainya,   atau 

perawatan   kesehatan   dan/atau   pemberian   santunan  yang   

sesuai   dengan   ketentuan peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 

Tanggungjawab rumah sakit terhadap pasien atas penggunaan klausula 

eksonerasi. 

Adapun Kewajiban-Kewajiban Rumah Sakit (Pasal 29 UU No.44 Tahun 

2009)
12

 

1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada 

masyarakat. 

                                                             
11

Indonesia, Undang-undang No 8 Tahun 1999 
12

Indonesia, Undang-undang No44 Tahun 2009 
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2. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi 

dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan 

standar pelayanan rumah sakit 

3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan 

kemampuan pelayanannya 

4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana 

sesuai dengan kemampuan pelayanannya 

5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau 

miskin 

6. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas 

pelayanan pasien tidak mampu/miskin,pelayanan gawat darurat tanpa 

uang muka,ambulance gratis,pelayanan korban bencana dan kejadian luar 

biasa,atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan 

7. Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan 

di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien 

8. Menyelenggarakan rekam medic 

9. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana 

ibadah, parker, ruang tunggu,sarana untuk orang cacat, wanita 

menyusui,anak-anak, usai lanjut 

10. Melaksanakan sistem rujukan 

11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan 

etika serta peraturan perundang-undangan 

12. Memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai hak dan 

kewajiban pasien. 

13. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien 

14. Melaksanakan etika rumah sakit 

15. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana 

16. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara 

regional maupun nasional 

17. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau 

kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya. 
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18. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit  ( hospital by 

laws) 

19. Melindungi dan memberikan  bantuan hukum bagi semua petugas rumah 

sakit dalam melaksanakan tugas 

20. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa 

rokok.
13

 

Hukum rumah sakit dapat disebut sebagai semua ketentuan hukum yang 

berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan 

penerapannya serta hak dan kewajiban segenap lapisan masyarakat sebagai penerima 

pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanaan kesehatan yaitu 

rumah sakit dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman medik serta sumber-

sumber hukum lainnya.Selanjutnya apabila dilihat dari hubungan hukum yang timbul 

antara pasien dan rumah sakit dapat dibedakan pada dua macam perjanjian yaitu : 

a. Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan 

pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan di 

mana tenaga perawatan melakukan tindakan perawatan. 

b. Perjanjian pelayanan medis di mana terdapat kesepakatan antara rumah 

sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya 

secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis 

Inspannings Verbintenis.
14

 

                                                             
13

Ibid. 
14

Data RS Selong tahun 2017 
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Rumah sakit dalam menjamin perlindungan hukum bagi dokter/ tenaga 

kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam menangani pasien, 

sekaligus pasien mendapatkan perlindungan hukum dari suatu tanggungjawab rumah 

sakit dan dokter/ tenaga kesehatan. 

Dalam kaitan dengan tanggung jawab rumah sakit, maka pada prinsipnya 

rumah sakit bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan bunyi pasal 1367 (3) KUHPerdata. 

Selain itu rumah sakit juga bertanggungjawab atas wanprestasi dan perbuatan 

melawan hukum. 

Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai 

berikut : 

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based 

on fault) 

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (Presumption of 

liability) 

3. Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (presumption 

non liability) 

4. Prinsip tanggungjawab mutlak (Strict Liibility) 

5. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (Limitation of liability) 
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III. PENUTUP 

Simpulan  

Perlindungan hukum oleh Rumah sakit terhadap pasien/konsumen yang 

dirugikan telah diatur dalam Undan-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen pasal 19 ayat 1 dan 2, pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdata,Keputusan 

Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/SK/XII/2002, Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 tentangrumah sakit pasal 58. Walapun pemerintah telah menegakkan aturan 

namun tidak semua aturan tersebut diindahkan oleh para pelaku usaha. 

Tanggungjawab Rumah Sakit terhadap konsumen yang dirugikan sesuai 

dengan   keputusan-keputusan pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana  

peraturan-peraturan telah dituangkan didalam peraturan pemerintah maupun undang-

udang.Walaupun ada peraturan yang mengaturnya namun masih ada pihak yang 

belum mematuhi aturan-aturan, di karnakan aturan-atauran yang mengaturnya masih 

kurang tegas dan terperinci. Kesalahan yang  terjadi akibat kurangnya pengetahuan, 

kurangnya pengalaman dan pengertian serta mengabaikan suatu perbuatan yang 

seharusnya tidak dilakukan. Apabila hal itu dilakukan oleh dokter baik dengan 

sengaja maupun karena kelalaiannya dalam upaya memberikan perawatan atau 

pelayanan kesehatan kepada pasien, maka pasien atau keluarganya dapat minta 

pertanggungjawaban pada dokter yang bersangkutan. bentuk pertanggungjawaban 

yang dimaksud disini meliputi pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban 

pidana, dan pertanggungjawaban hukum administrasi. 
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Saran  

 

Dalam hal ini, penulis memberikan saran bahwa perlu diadakan peraturan yang 

lebih jelas dan terperinci untuk menyelenggarakan Rumah Sakit demi perlindungan 

bagi konsumen. 

Pertanggungjawaban seorang dokter dan atau Rumah Sakit dalam melakukan 

perawatan sehingga untuk melaksanakan  tugasnya dokter harus mempedomani kode 

etik kedokteran dan harus memperhatikan aturan-aturan hukum kesehatan yang 

berlaku di Indonesia.  
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