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BABI 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hewan peliharaan merupakan suatu objek beban tambahan bagi 

manusia. Beban yang dimaksudkan adalah beban secara materil,moril, dan 

waktu. Beban materil berupa biaya tambahan untuk pakan, minum, kandang, 

kesehatan dan kebutuhan lainnya. 

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan 

dan Kesehatan Hewan menjelaskan definisi hewan yaitu binatang atau satwa 

yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air atau baik 

yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Pasal 1 angka 4 menjelaskan 

bahwa hewan peliharaan merupakan hewan yang kehidupannya untuk 

sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. 

Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2009 Tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan kesayangan merupakan hewan yang 

dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan dan keindahan. 

Hewan sebagai makhluk hidup sama seperti manusia yang memerlukan 

suatu kondisis yang sehat. Kesehatan merupakan sebuah kondisi atau 

pencapaian yang sangat di idamkan oleh setiap makhluk hidup.
1
 Tidak 

menjadi kemungkinan bahwa hewan juga seperti manusia yang terkadang bisa 

mengalami sakit. 
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Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2009 Tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa undang-undang 

mewajibkan setiap orang untuk melakukanpemeliharaan, pengamanan, 

perawatan dan pengayoman hewan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari 

rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiyaan, dan penyalahgunaan, serta rasa 

takut dan tertekan. Penganiyaan yang dimaksud disini adalah merupakan 

tindakan untuk memperolehkepuasan dan keuntungan dari hewan dengan 

memperlakukan hewan diluar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. 

Kasus malpraktik hewan pernah terjadi pada bulan Februari 2018 oleh 

Klinik Di Surakarta. Malpraktik tersebut kepada jenis kucing Anggora yang di 

titipkan di klinik hewan, dimana pemiliknya hanya ingin melakukan check up 

berupa vitamin, kondisi tubuh kucing dan perawatan berupa kebersihan baik 

terhadap kutu maupun mandi. Akan tetapi setelah dari klinik hewan tersebut, 

kucing tersebut mengidap flu, batuk-batuk dan terasa lemah atau lemas. Hal 

ini membuat pemilik kucing tersebut melakukan protes keras terhadap dokter 

hewan. Dokter hewan tersebut atas nama kliniknya berupaya melakukan 

negosiasi berupa mediasi dengan harapan kecerobohan yang dilakukan dapat 

diselesaikan secara damai oleh pemilik kucing. Akan tetapi kucing tersebut 

pada akhirnya mati, sehingga pemilik kucing melaporkan kasus ini kepada 

pihak kepolisian untuk diproses hukum.
2
 

Beberapa pelayanaan kesehatan yang diberikan oleh klinik hewan 

merupakan tanggung jawab dari dokter. Hal ini dikarenakan kelalaian dalam 
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mengurus hewan baik dalam hal diagnosa, pemberian obat kepada hewan serta 

tindakan teraupetik atau agnostik yang terikat dalam sumpah jabatan dan kode 

etik profesi. Dilihat dari hukum pidana bahwa dokter tersebut memenuhi unsur 

kesalahan.
3
 

Perbuatan malpraktik oleh dokter hewan dijelaskan Pasal 66A Undang-

undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

menjelaskan: 

1) Setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang 

mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. 

2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang. 

 

Pasal 302 KUHP juga mengatur sanksi pidana malpraktik yang 

dilakukan oleh dokter hewan yaitu: 

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana 

denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) karena 

melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: 

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas 

dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan 

kesehatannya; 

2. Jikaperbuatan itu mngakibatkan sakit dari seminggu atau cacat atau 

menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda 

paling banyak Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) karena penganiyaan hewan.  

 

Pasal 85 Undang-undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan menjelaskan setiap orang yang melanggar kewajiban 

memiliki izin usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan dari bupati/walikota 

dikenai sanksi administratif berupa: 

a. peringatan secara tertulis; 

b. pengenaan denda; 
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c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; 

d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan 

mesin, atau Produk Hewan dari peredaran; atau 

e. pencabutan izin. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis melakukanpenelitian 

dengan judul skripsi: “Analisis Perjanjian Perawatan Hewan Pada Klinik 

Hewan Di Wilayah Surakarta”.  

 

B. Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah Konstruksi Hubungan Hukum Dalam Perawataan Hewan 

Yang Terjadi Di Surakarta? 

b. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hewan Dalam 

Hubungan Hukum Perawatan Hewan Di Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Obyektif 

a. Untuk mengetahui Konstruksi Hubungan Hukum Dalam Perawataan 

Hewan Yang Terjadi Di Surakarta. 

b. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hewan Dalam 

Hubungan Hukum Perawatan Hewan Di Surakarta. 
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b. Subyektif 

a. Menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya 

sampai seberapa jauh pihak Perawatan Hewan Pada Klinik Hewan Di 

Wilayah Surakarta. 

b. Memperoleh data-data sebagai bahan penyusunan penelitian ini, agar 

dapat memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjanadi bidang Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Teoritis 

a. Memberi manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 

hukum pada umumnya dan khususnya mengenai Perawatan Hewan 

Pada Klinik Hewan Di Wilayah Surakarta. 

b. Memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai telaah serta literatur 

atau sumber informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan 

kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum selanjutnya. 

b. Praktis 

Menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dan kaitannya 

dengan masalah yang ditelilti dan diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan yang bergunan bagi masyarakat pada umumnya dan pembaca 

pada khususnya mengenai Perawatan Hewan Pada Klinik Hewan Di 

Wilayah Surakarta. 
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E. Kerangka Pikiran 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor :02/Permentan/OT.140/1/2010 

Medik veteriner adalahpenyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan. 

Tindakanmedik veteriner dalam pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner 

antara lain, meliputi: 

a. Melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis,patologis, 

laboratoris, dan/atau epidemiologis; 

b. Melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasidan/atau 

persetujuan tindakan medis (informed-consent) kepadapemilik hewan yang 

dilanjutkan dengan beberapa kemungkinantindakan preventif, kuratif, 

rehabilitatif, dan promotif denganmenghindari tindakan malpraktik; 

c. Melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan,keutuhan, 

produk hewan; 

d. Melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewanrujukan jika 

diperlukan; 

e. Menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepadaotoritas 

veteriner; 

f. Menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau PemerintahDaerah yang 

berkaitan dengan pengendalian danpenanggulangan penyakit hewan 

dan/atau kesehatan masyarakatveteriner; 

g. Melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakatsehubungan 

dengan paradigma sehat dan penerapan kaidahkesejahteraan hewan. 

 

Kegiatan kedokteran hewan terutama dokter hewan, paramedic maupun 

mahasiswa yang belajar pada dunia kesehatan hewan melakukan diagnosa, 

perawatan dan pengobatan pada hewan (pasien). Pengertian kedokteran hewan 

dikaitkan dengan sains dan seni mengenai pencegahan pengobatan atau 

pengurangan penyakit atau cedera pada hewan (terutama hewan domestic).
4
 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/Ot.140/1/2010 

Tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner pada kewajiban Dokter 
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Hewan semua yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri 

dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk:  

a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan 

menular yang wajib dilaporkan (notifiable diseases) kepada 

pemerintah/pemerintah daerah;  

b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi danpengobatan dalam program-

program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang 

ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah;  

c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam 

menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan 

penyakit zoonosis;  

d. berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktik kedokteran hewan 

dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan 

kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya 

 

Jasa perawatan hewan merupakan perjanjian resultaatverbintenis yaitu 

“perjanjian yang didasarkan pada hasil atau resuktaat yang diperjanjikan atau 

mewujudkan apa yang diperjanjikan masing-masing pihak berusaha 

semaksimal mungkin menghasilkan atau mewujudkan apa yang diperjanjikan. 

Dalam hal ini yang diutamakan adalah hasilnya.
5
 Dalam hal ini hasil yang 

ingin dicapai oleh konsumen selaku pemilik hewan yaitu berupa perawatan 

yang optimal dari dokter hewan, sedangkan sebagai dokter hewan yang 

hendak dicapai adalah kepuasaan konsumen dalam memberikan kemampuan 

atau ilmunya. 

Malpraktik merupakan setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter 

atau orang yang berada pada pengawasannya atau penyedia jasa kesehatan 

yang dilakukan terhadap pasiennya, baik mengenai hal diagnosis, terapeutik 

dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, peraturan, 
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kesusilaan prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan senngaja atau 

kurang hati-hati yang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka, cacat, 

kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter 

atau perawat harus bertanggung jawab baik secara administrasi, perdata 

maupun pidana.
6
 

Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha bertanggung jawab 

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian 

konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan”. 

Pertanggungjawaban malpraktik yang dilakukan oleh dokter hewan 

diatur dalam Pasal 91B Undang-undang No. 41 Tahun 2014 Tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan: 

(1). Setiap orang yang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan sehingga 

mengakibatkan cacat dan tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 66A Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 

(satu) bulan dan paling alam 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima 

juta rupiah 

(2). Setiap yang mengetahu adanya perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 

66A Ayat (1) tidak melapporkan kepada pihak yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A Ayat (2) dipidana dengan pidana 

kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan 

denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak 

Rp 3.000.000,000 (tiga juta rupiah). 

 

Pasal 85 Undang-undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan menjelaskan setiap orang yang melanggar kewajiban 
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memiliki izin usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan dari bupati/walikota 

dikenai sanksi administratif berupa: 

a. peringatan secara tertulis; 

b. pengenaan denda; 

c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; 

d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan 

mesin, atau Produk Hewan dari peredaran; atau 

e. pencabutan izin. 

 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis membuat bagan untuk 

menjelaskan kerangka pikiran yaitu sebagai berikut: 

 

Bagan 1.1 

Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klinik Hewan 

a. Permen. Pertanian 

Nomor:02/Permentan/OT.140/1

/2010 

b. Permen. Pertanian No. 

02/Permentan/Ot.140/1/2010 

c. UU. No. 41 Tahun 2014 

d. UU No. 8 Tahun 1999 

 

Malpraktik 

Hewan 

Pidana (Pasal 302 KUHP) 

Proses 

Penyelesaian 

Administratif 

Pasal 85 UU No. 41 

Tahun 2014  

Perdata Pasal 1242, 

1243, Pasal 19 Ayat 

(1) UU No. 8 Tahun 

1999 

 1267 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum 

dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan 

oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang 

sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga 

lainnya yang ada di masyarakat.  Oleh karena itu pengkajian yang 

dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada peraturan perundang-undangan 

(tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti 

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang 

dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, 

inventarisasi  peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum in-

concreto.    

2. Jenis Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena 

bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait 

dengan objek yang diteliti, yaitu Konstruksi Hubungan Hukum Dalam 

Perawataan Hewan Yang Terjadi Di Surakarta dan Perlindungan Hukum 

Bagi Pemilik Hewan Dalam Hubungan Hukum Perawatan Hewan Di 

Surakarta. 
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3. Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, 

diantaranya yaituperjanjian kerjasama dokter hewan dengan konsumen 

(pemilik hewan), Surat Persetujuan Rawat Inap, Surat Keterangan 

Kesehatan Hewan, Surat Persetujuan Tindakan Pembiusan dan Atau 

Operasi. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surakarta, diantaranya yaitu: 

a. Klinik Hewan Kawatan; 

b. Klinik Hewan Adika; 

c. Klinik Hewan KHJ Solo. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, 

yang dilakukan dengan cara, mencari, mengiventarisasi dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-

data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.  

Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa 

formdokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang 

berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala 

macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan. 
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b. Wawancara 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, 

dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.  

 

G. Metode Analisa Data 

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode normatif kualitatif berdasarkan logika deduktif, yakni 

suatu  pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan 

mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan 

(dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum 

yang ada 

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan 

inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan 

diidentifikasikan secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum 

Murni dari Hans Kelsen. 

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa 

pendiskusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, 

dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diiventarisir, 

sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum in-concreto-nya. 

 

  



13 

 

 

H. Sistematika Penelitian 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Metode Analisa Data 

H. Sistematika Penelitian 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

3. Asas-asas Perjanjian 

4. Unsur Perjanjian 

B. Tinjauan Umum Tentang Klinik Hewan 

1. Pengertian Klinik Hewan 

2. Jenis Klinik Hewan 

3. Syarat Berdirinya Klinik Hewan 

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Hewan dengan Konsumen 

a. Pengertian Dokter Hewan 

b. Hak dan Kewajiban Konsumen 
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c. Hak dan Kewajiban Dokter Hewan 

D. Hubungan Pelayanan Kesehatan 

E. Tinjauan Mengenai Wanprestasi 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Konstruksi Hubungan Hukum Dalam Perawatan Hewan Yang Terjadi 

Di Surakarta 

2. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hewan Dalam Hubungan Hukum 

Perawatan Hewan di Surakarta 

B. Hasil Pembahasan 

1. Konstruksi Hubungan Hukum Dalam Perawatan Hewan Yang Terjadi 

di Surakarta 

BAB IV: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

Daftar Pustaka 

 

 

 


