
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengertian kesehatan yang otoritatif diberikan WHO (World Health 

Organization). WHO mengartikan kesehatan dalam arti luas tidak sebatas 

ketiadaan dari suatu penyakit. Menurut WHO kesehatan atau healty adalah a 

state of complete physical, mental and social well being and not merely the 

absence of disease or infirmity (kesehatan adalah keadaan kesejahteraan dari 

badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif 

secara sosial dan ekonomi). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

hukum dasar (staat fundamental norm) secara jelas mengatur tentang garis-

garis pokok dari hukum Indonesian, dan merupakan sumber dasar tertulis 

Negara Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam 

penyelenggaraan Negara. 
1
 

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 

umum yang layak merupakan umum yang layak merupakan salah satu 

hakatas kesehatan. Hak atas kesehatan, pada dasarnya memandang kesehatan 

sebagai isu HAM dan hukum.
2
  Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal 

yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai 

standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat dapat merasakan pelayanan 

yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha yang 
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membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat 

memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh 

konsumen. Terdapat tiga komponen yang terlibat suatu proses pelayanan 

yakni, pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan, 

siapa yang melakukan layanan dan konsumen yang menilai suatu layanan 

melalui harapan yang diinginkannya. 
3
 

Dalam aspek hukum kesehatan, hubungan dokter dengan pasien 

terjalin dalam ikatan trasaksi atau kontrak tarapeutik. Tiap-tiap pihak, yaitu 

yang memberi pelayanan (medical providers) dan yang menerima pelayanan 

(medical receivers) mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. 

Dalam ikatan demikianlah masalah Persetujuan Tindakan Medik atau yang 

sekarang disebut Persetujuan Tindakan Kedokteran (PTM) ini timbul. 

Artinya, di satu pihak dokter (tim dokter) mempunyai kewajiban untuk 

melakukan diagnosis, pengobatan, dan tindakan medic yang terbaik menurut 

jalan pikiran dan pertimbangannya, dan dilain pihak pasien atau keluarga 

pasien memiliki hak untuk menentukan pengobatan atau tindak medic apa 

yang akan dilaluinnya. Masalahnya adalah tidak semua jalan pikiran dan 

pertimbangan terbaik dari dokter akan sejalan dengan apa yang diinginkan 

atau dapat diterima oleh pasien atau keluarga pasien. Hal ini dapat terjadi 

karena dokter umumnya melihat pasien hanya dari segi medic saja, sedangkan 

pasien mungkin melihat dan mempertimbangkan dari segi lain yang tidak 
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kalah pentingnya, seperti keuangan, psikis, agama, dan pertimbangan 

keluarga. 
4
 

Di dalam menjalankan profesi kedokteran, ada satu hal yang disadari 

oleh dokter, bahwa saat menerima pasien untuk mengatasi masalah kesehatan 

baik dibidang kuratis, prefentif, rehabilitative maupun promotif, sebetulnya 

telah terjadi transaksi atau persetujuan antara dua pihak dalam bidang 

kesehatan. Selama ini para dokter mengetahui, bila ia telah memiliki ijazah 

dokter, dokter gigi, spesialis, dokter bedah Caesar dan mempunyai surat izin 

dokter (SID) dan surat izin praktek (SIP) maka ia boleh memasang papan 

praktek dan siap untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ijasah 

yang dimilikinya. Apalagi ia bertugas dirumah sakit, puskesmas atau di pusat 

pelayanan kesehatan lainnya, maka hanya ada satu dalam pemikirannya, 

bahwa ia harus menjalankan profesinnya sesuai dengan misi yang diemban 

atau ditugaskan. 

Dari sudut hukum perdata, hubungan hukum antara dokter dengan 

pasien didasarkan atas satu perjanjian. Maka Perjanjian menurut KUHPerdata 

Pasal 1313 yaitu ”Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang 

mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.” 

Dokter memang tidak membuat suatu perjanjian tertulis sebelum 

mengobati pasien, kecuali perjanjian yang di perlukan dokter di rumah sakit 

sebelum melakukan tindakan bedah. Namun keadaan itulah sekarang yang 

harus diketahui dan dipahami oleh para dokter. Bahwa memang harusada 
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landasan hukum yang mendasari hubungan antara dua belah pihak yang 

bersepakat untuk mencapai suatu tujuan. Hubungan demikian adalah antara 

dokter dengan pasien dalam melakukan tindakan operasi caesar. Salah 

satunya yaitu pelaksanaan operasi bedah Caesar yang menggunakan 

perjanjian sebelum dilaksanakannya operasi mengingat pentingnya 

kelangsungan proses kelahiran serta nyawa anak dan ibunya. 

Inti dari perjanjian adalah perjanjian haruslah didapat sesudah pasien 

mendapatkan informasi yang akurat. Maka hal yang harus diperhatikan adalah 

bahwa yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien yang sudah 

dewasa di atas 21 tahun atau sudah menikah dan dalam keadaan sehat mental. 

Dalam banyak Persetujuan Tindakan Medik yang ada selama ini 

penandatanganan persetujuan ini lebih sering dilakukan oleh keluarga pasien. 

Hal ini mungkin berkaitan dengan kesiapan mental pasien sehingga beban 

demikian diambil alih oleh keluarga pasien atau atas alasan pasien. 

Maka dari itu rumah sakit bersalin tersebut sebelum melakukan 

tindakan mendis harus melakukan perjanjian antara pasien dengan pihak 

rumah sakit tersebut.
5
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian 

Operasi Bedah Caesar Antara Pasien dan Rumah Sakit Bersalin Ibu dan Anak 

Amanah Ibu.” 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena dengan adanya suatu perumusan masalah ini berarti 

penelitian telah mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Dari perumusan masalah, 

diharapkan dapat mengetahui obyek-obyek yang diteliti, serta bertujuan agar 

tulisan dan ruang lingkup penelitian uraian terbatas dan terarah pada hal-hal 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana bentuk danisi perjanjian antara dokter dan pasien dalam 

melaksanakan operasi bedah Caesar di rumah sakit bersalin ibu dan anak 

amanah ibu? 

2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian operasi bedah Caesar antara 

dokter dan pasien di rumah sakit bersalin ibu dan anak Amanah Ibu? 

3. Masalah-masalah apa yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian 

operasi bedah Caesar dan bagaimana cara penyelesaiannya? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut agar 

memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Obyektif. 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan dari perjanjian operasi bedah Caesar 

di rumah sakit bersalin ibu dan anak Amanah Ibu. 
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b. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dengan adanya 

perjanjian operasi bedah Caesar dan cara penyelesaiinya. 

2. Tujuan Subyektif. 

a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 

penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan yang 

diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam 

bidang hukum keperdataan yang berhubungan dengan hukum 

perjanjian yang menyangkut bidang kedokteran. 

c. Memberikan pengalaman dan keterampilan dalam melakukan 

penelitian dan membuat laporan.  

D. Manfaat Penelitian. 

Dalam penelitian tentunnya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat 

yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoris. 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 

perjanjian pada khususnya yang berkenaan dengan adanya perjanjian 

operasi bedah Caesar antara dokter dengan pasien. 

b. Sebagai bahan masukan dan reverensi untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis. 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

para pakar kesehatan khususnya bagi dokter dalam memberikan 

pelayanan medis terhadap masyarakat. 

b. Sebagai bahan masukan para pakar di bidang kesehatan dalam 

menjalankan tugasnya.    

E. Kerangka Pemikiran 

Bila di sederhanakan dalam sebuah skema maka kerangka pemikiran 

yang dimaksud oleh penulis secara singkat ialah sebagai berikut : 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMAH SAKIT 

DOKTER PASIEN 

PERJANJIAN 

AKIBAT HUKUM 



8 
  

 
 

Menurut Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

rumah sakit adalah “Institut pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan 

karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi 

syariiah yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih 

bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajad kesehatan 

yang setinggi-tingginya. 

Dokter adalah ilmu dan praktik dari diagnosis, pengobatan, dan 

pencegahan penyakit. 

Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik  

kedokteran adalah setiap orang yang melakukan konsultasi makalah 

kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik 

secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter. 

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau satu orang atau lebih 

mengikatnya dirinya terhadap suatu orang atau lebih. 

Akibat hukum adalah adanya perbuatan yang seketika dilakukan 

bersinggungan dengan pengembahan hak dan kewajiban yang telah diatur 

dalam hukum. 

Maka dari itu dokter dan pasien sebelum melakukan tindakan medis 

harus ada perjanjian antara pasien dan rumah sakit terlebih dahulu 

F. Metode Penelitian. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini antara 

lain : 
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1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif, yaitu memaparkan 

dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.
6
 Dimana penulis 

akan mendiskripsikan uraian tentang perjanjian operasi bedah cesar antara 

pasien dan rumah sakit. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif 

empiris yaitu menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan kepustakaan 

yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-

literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan 

permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan 

pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan perjanjian operasi bedah Caesar antara pasien dengan 

rumah sakit.
7
 

3. Sumber dan Jenis Data 

Penelitian hukum yuridis empiris ini menggunakan data primer sebagai 

sumber data utama selaindata sekunder atau kepustakaan. Penggunaan 

data sekunder ini digunakan sebagai pembanding dalam penelitian buku. 

Sehingga, penelitian ini menggunakan dua jenis data antara lain : 
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a. Data primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

melaluipenelitian, yang memberikan secara langsung mengenai segala 

yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data primer ini berupa 

fakta atau keterangan atau penjelasan yang diperoleh melalui 

wawancara dengan sumber data primer. 

b. Data Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannyadengan bahan hukum 

primer dan dapat menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum 

primer.
8
 Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum diperoleh dari 

berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian 

makalah dalam seminar, dan internet. 

4. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di Rumah Sakit Bersalin Ibu dan Anak 

Amanah Ibu kota Surakarta, Solo Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini 

karena tersediannya data yang diperlukan untuk penelitian. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam sebuah penelitian lazimnya di kenal dengan tiga jenis 

pengumpulan data. Yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan 

atau observasi, dan wawancara. Dalam hal penulisn ini menggunakan 

metode pengumpulan melalui studi lapangan yang dilakukan secara 

langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan 
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menggunakan teknik wawancara dengan dokter atau pihak rumah sakit 

ibu dan anak Amanah Ibu terkait penyelenggaraan perjanjian operasi 

bedah Caesar antara pasien dengan rumah sakit 

6. Metode Analisis Data 

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif merupakan tata cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan 

dipelajari oleh objek penelitian yang utuh.
9
 

G. Sistematika Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika skripsi sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penulisan 

D. Manfaat Penulisan 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Asas-asas Hukum Perjanjian 
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3. Syarat-Sahnya Perjanjian 

4. Macam-macam perjanjian 

5. Resiko 

6. Prestasi dan Wanprestasi 

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Operasi/Bedah 

1. Pengertian operasi/bedah 

2. Hubungan Dokter dan Pasien 

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak yg Melakukan Perjanjian 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian antara dokter dan pasien 

dalam melaksanakan operasi bedah Caesar di rumah sakit bersalin 

ibu dan anak amanah ibu? 

2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian operasi bedah Caesar 

antara dokter dengan pasien di rumah sakit bersalin ibu dan anak 

amanah ibu? 

3. Masalah-masalah apa yang timbul sehubungan dengan adanya 

perjanjian operasi bedah Caesar dan bagaimana cara 

penyelesaiannya? 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Penutup 


