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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai zoon politicon tidak dapat terlepas dari kehidupan 

bersama dengan manusia lainnya.
1
 Sebagai makhluk hidup manusia tentunya 

memiliki berbagai macam kebutuhan hidup yang harus dipenuhi guna 

melangsungkan kehidupannya. Kebutuhan kebutuhan ini digunakan sebagai 

penunjang kehidupan. Dari berbagai macam kebutuhan tersebut, salah satu hal 

yang penting adalah menginginkan keturunan melalui proses kehamilan. 

Didalam ilmu kedokeran suatu proses persalinan dapat diakukan secara 

normal serta bedah caesar.Pengertian persalinan normal adalah proses 

pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan(37-42 minggu), 

lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 

jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin.
2

 Sedangkan 

pengertian bedah caesar adalah suatu cara melahirkan janin dengan cara 

membuatat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut atau 

vagina atau sectio saesarea adalah suatu histerotomia untuk melahirkan janin 

dari dalam rahim.
3
  

Dalam melakuakan suatu proses persalinan khususnya persalinan 

operasi bedah caesar tentunya terdapat hubungan antara pihak dokter dan 

pasien. Dokter harus berusaha semaksimal mungkin agar tindakan yang 

dilakukan dalam operasi caesar itu berhasil, sedangkan pasien harus mentaati 
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semua perintah dokter yang ada hubungannya dengan operasi caesar tersebut, 

sehingga operasi caesar dapat berhasil dengan baik pula.  Hubungan antara 

dokter dengan pasien tersebut terjadi karena adanya suatu perjanjian diantara 

keduannya untuk melahirkan suatu kesepakatan seperti yang tercantum dalam 

pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata untuk melakukan tindakan operasi bedah 

caesar. Oleh karena itu sebelum dilaksanakannya operasi bedah caesar  ini, 

dokter  harus memberikan informasi kepada pasien(informed concern) 

mengenai upaya medis yang dapat dilakukan  dalam bedah caesar termasuk 

mengenai informasi segala resiko yang mungkin terjadi. Dari informasi yang 

diberikan oleh dokter tersebut pasien memiliki hak menentukan mau atau 

tidaknya menjalani proses bedah caesar. Apabila pasien setuju maka keluarga 

pasien sebagai perwakilan dari pasien harus menandatangani perjanjian  

persetujuan dilaksanakannya opersi bedah caesar  kepada pasien. Dalam hal 

ini dokter juga harus memberikan informasi kepada pasien terkait kelebihan 

dan kekurangan operasi bedah caesar. Seorang dokter harus dapat diharapkan 

bahwa dokter akan berusaha sebaik mungkin untuk keselamatan pasien dalam 

pelaksanaan operasi bedah caesar. Dokter tidak bisa menjamin bahwa ia pasti 

akan dapat  dan berhasil menyembuhkan pasiennya.karena hasil suatu proses 

operasi bedah atau pengobatan sangat tergantung pada berbagai faktor yang 

berkaitan. Apapila dalam pelaksanaan operasi bedah caesar terdapat 

kemungkinan buruk seperti meninggalnya pasien maka dokter tidak boleh 

semata mata disalahkan. Apabila pihak keluarga tidak terima maka pihak 

keluarga dapat mengajukan gugatan atau tuntutan hak atas dasar wanprestasi 
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dan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri. Dan jika memang 

dokter terbukti dinyatakan bersalah atas tindakannya pada operasi bedah 

caesar maka dokter harus bertanggungjawab secara hukum untuk mengganti 

kerugian kepada pasien.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis terdorong dan tertarik untuk 

mengangkat dan menjadikan sebuah penulisan skripsi dengan 

judul”TANGGUNGJAWAB HUKUM DOKTER DAN PASIEN DALAM 

PELAKSANAAN OPERASI BEDAH CAESAR” 

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam melakukan tindakan operasi bedah caesar sangat diperlukan 

adanya suatu perjanjian  antara dokter dan pasien. Oleh karena itu dokter tidak 

dapat menjamin bahwa operasi tersebut pasti berhasil.dengan demikian dokter 

harus berusaha semaksimal mungkin  sesuai dengan standar profesi medis 

dalam melakukan operasi bedah caesar tersebut, sehingga operasi tersebut bisa 

berhasil. Namun jika memang dalam melakukan operasi tersebut ternyata 

mengalami kegagalan yang menyebabkan pasien menderita komplikasi atau 

bahkan meninggal dunia, dalam hal tersebut dokter tidak bisa langsung 

dipersalahkan, akan tetapi jika memang  pasien tidak terima tindakan operasi 

bedah caesar yangh dilakukan oleh dokter tersebut, maka pasien dapat 

mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi  dan perbuatan melawan hukum 

ke Pengadilan Negeri sehingga dokter apabila memang terbukti bersalah  

maka dokter harus bertanggungjawab  menurut hukum untuk mengganti ganti 
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kerugian.Dan oleh karena itu berdasarkan masalah  dari hal tersebut diatas 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  . 

1. Bagaimana proses perjanjian antara dokter dan pasien dalam melakukan 

operasi bedah caesar? 

2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian 

operasi bedah caesar? 

3. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak jika ia melakukan 

kesalahan dalam persalinan operasi bedah caesar tersebut, yang didasarkan 

atas wanprestasi dari dokter dan pasien? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut 

memberikan manfaat sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses  perjanjian antara dokter dan pasien 

dalam melakukan operasi bedah caesar. 

2. Untuk mengetahui bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para 

pihak yang timbul dari adanya suatu  perjanjian operasi bedah Caesar. 

3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum para pihak jika ia 

melakukan kesalahan dalam persalinan operasi bedah caesar yang 

didasarkan atas wanprestasi dari dokter dan pasien.  
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Memberikan dan menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum 

kesehatan,yang berfokus kepada ilmu hukum perjanjian khususnya yang 

berkenaan dengan adanya perjanjian operasi bedah Caesar antara dokter 

dengan pasien. 

2. Manfaat Bagi Masyarakat 

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan 

pengetahuan tetntang perjanjian operasi bedah casar  dan masyarakat 

menjadi jauh lebih mengerti  tentang perjanjian operasi bedah caesar.  

3. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan senagai bahan literature dan serta menjadi 

sumbangan pemikiran dalam rangka pengetahuan untuk memperluas 

pemahaman bagi pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu 

pengetahuan khususnya tentan pelaksaan perjanjian operasi bedah caesar. 

 

E. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan yaitu normatif, karena dalam 

penelitian ini yang akan diteliti adalah asas asas hukum, kaedah kaedah 
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atau peraturan hukum dalam pelaksanaan operasi bedah casar sehingga 

dalam pelaksanaan operasi bedah caesar mempunyai legalitas atau hukum 

sehingga dapat dilindungi oleh hukum. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah  diskriptif dengan 

yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang sistematis 

dan menyeluruh  tentang Tanggung jawab hukum dokter dan pasien dalam 

pelaksanaan perjanjian operasi  bedah caesar. 

3. Sumber Data 

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk 

mencari sumber data sekunder, serta penelitian  lapangan untuk mencari  

sumber data primer oleh karena itu untuk mencari data tersebut  dalam 

penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu: 

a. Penelitian Kepustakaan  

Untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan bahan 

hukum: 

1) Bahan Hukum Primer: 

a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

b) Undang undang No 36 Tahun  2009 tentang kesehatan 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa buku buku kepustakaan, jurnal, 

hasil penelitian, artikel maupun dokumen yang terkait dengan 
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Tanggung Jawab Hukum Dokter dan Pasien dalam  pelaksanaan 

perjanjian operasi bedah caesar. 

b. Penelitian lapangan  

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data 

primer yang meliputi: 

1) Lokasi Penelitian  

Penulis melakukan penelitian lapangan di RSUD dr.Soedono kota 

Madiun. 

2) Subyek Hukum 

Subyek dalam penelitian ini dokter bedah caesar dan pasien bedah 

caesar. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan  

Menggunakan metode studi kepustakaan yang merupakan kegiatan 

dengan cara membaca, mempelajari buku buku, mencatat bagian yang 

dibutuhkan, menganalisis dan mengutip data yang telah diperoleh yang 

berkaitan dengan penelitian tentang tanggung jawab hukum dokter dan 

pasien  dalam pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar. 

b. Studi Lapangan 

Studi penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut: 

1) Observasi  
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Dengan melakukan pengamatan secara langsung di RSUD 

dr.Soedono Madiun dimana penulis melakukan penelitian untuk 

mendapatkan data yang menyeluruh  tetang tanggung jawab hukum 

dokter dan pasien dalam pelaksanaan operasi bedah caesar 

sehingga penulis dapat melihat keadaan dilapangan sebenarnya. 

2) Menyusun Daftar Pertanyaan 

Menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak 

terkait yaitu dokter spesialis bedah kandungan 

3) Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan 

terhadap dokter dan pasien selaku pihak  yang  mengetahui 

jawaban  dan dapat dimintai pertanggung jawaban, dan hasil dari 

jawaban pertanyaan itu dapat dijadikan keterangan. 

5. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data 

dengan teknik deskriptif kualitatif yakni mendiskripsikan hasil pernelitian 

terlebih dahulu kemudian dicocokan dengan teori yang ada kemudian 

dianalisis
4
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F. Sistematika Skripsi 

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran 

didalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistemamatika skripsi 

sebagai berikut: 

1. Bab I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

B. Perumusan masalah, 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian operasi bedah caesar. 

B. Pihak pihak dalam melakukan operasi bedah caesar. 

C. Sifat hubungan antara dokter dan pasien dalam melakukan operasi 

bedah caesar. 

D. Kesepakatan atau persetujuan antara dokter dan pasien dalam 

operasi bedah  bedah caesar. 

E. Informasi dokter sebelum dilakukannya operasi bedah caesar yang 

mendasari informed consent. 

F. Hak dan kewajiban antara dokter dan pasien dalam perjanjian 

operasi bedah caesar. 
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G. Tanggung jawab hukum anatara dokter dan pasien dalam 

melakukan tindakanm operasi bedah caesar. 

H. Ganti kerugian. 

3. BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan proses perjanjian operasi bedah caesar 

B.  Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian operasi bedah 

caesar. 

C. Tanggung jawab hukum karena  kesalahan berdasarkan 

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum para pihak yang timbul 

dari adanya operasi bedah caesar 

4. BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

 

 

 

 


