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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Operasi Bedah Caesar antara dokter dan 

pasien di RSUD dr. Soedono Madiun 

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian bahwa Perjanjian 

bedah caesar antara dokter dan pasien bedah caesar RSUD dr. Soedono 

madiun  yaitu menggunakan perjanjian tertulis. Maka dari itu untuk 

melaksanakan perjanjian operasi bedah caesar antara dokter dan pasien bedah 

caesar RSUD dr.Soedono terdapat 3 proses tahapan. 

Dalam perjanjian operasi bedah caesar dengan melalui 3 proses tahapan  

yaitu: 

1. Sebelum terjadinya kesepakatan operasi bedah caesar(pra operasi 

bedah caesar) 

Sebelum dokter melakukan operasi bedah caesar kepada pasien 

maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat yaitu: 

a. Syarat administrasi: 

1) Identitas lengkap pasien 

Identitas lengkap pasien diserahkan kepada petugas administrasi 

RSUD dr. Soedono Madiun. 

2) Yaitu bahwa pasien sudah menerima informasi dari dokter 

mengenai seluk beluk operasi bedah caesar,tindakan tindakan 

medik yang akan dilakukan dokter kepada pasien, termasuk 



35 
 

 

kelebihan dan kekurangan operasi bedah caesar, serta kemungkinan 

yang mungkin dapat terjadi pada saat operasi bedah caesar 

dilakukan. 

3) Harus adanya persetujuan dari pihak pasien yang bersifat sukarela 

tanpa adanya paksaan dari pihak manapun,setelah pasien menerima 

informasi yang diberikan oleh dokter terkait segala tindakan yang 

akan diberikan kepadanya kemudian kelebihan serta kekurangan 

dari operasi bedah caesar tersebut serta kemungkinan yang dapat 

terjadi dari adanya operasi bedah caesar tersebut. 

4) Kemudian pasien atau yang mewakilinya mendatangani akta 

formulir yang telah disediakan oleh pihak Rumah Sakit dr. 

Soedono madiun sebagai kesepakatan dilaksanakannya operasi 

bedah caesar serta bukti bahwa sudah teradi informed counsend 

antara dokter dan pasien yang merupakan salah satu syarat 

pelaksanaan operasi bedah caesar. 

b. Syarat hukum 

Kemudian mengenai syarat hukum terdapat dalam pasal 1320 

KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, antara lain: 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  

Pelaksanaan operasi bedah caesar antara dokter dan pasien 

RSUD dr.Soedono Madiun dilakukan atas dasar kesepakatan antara 

pihak pasien dan dokter. Kesepakatan bermula sejak pasien  atau 

yang mewakilinya menandatangani surat  persetujuan yang sudah 
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disiapkan oleh RSUD  dr.Soedono Madiun setelah menerima 

informasi yang diberikan oleh dokter terkait seluk beluk operasi 

bedah caesar.  

2) Kecakapan Hukum 

Dalam melakukan perjanjian maka para pihak adalah 

seseorang yang telah dianggap dewasa memiliki pemikiran yang 

sehat. Dalam hal ini pasien bedah caesar adalah seseorang yang 

telah baligh karena dalam keadaan mengandung. 

Sedangkan dokter bedah adalah seseorang yang telah mendapatkan 

gelar ilmu kedoteran sesuai dengan bidang keahliannya dan ilmu 

tersebut dapat dipertanggung jawabkan olehnya. 

3) Suatu hal tertentu 

Dalam suatu perjanjian  mengandung suatu hal tertentu 

yang telah dibenarkan oleh hukum yang mengatur suatu hal tertentu 

yaitu berupa obyek dari perjanjian yang diadakan oleh kedua belah 

pihak obyek tersebut adalah pemberian layanan pengobatan atau 

tindakan medis yang dikehendaki pasien dan diberikan oleh 

seorang dokter bedah caesar di RSUD dr.Soedono yaitu bedah 

caesar untuk membantu proses mengeluarkan janin dari perut ibu. 

4) Suatu sebab yang halal 

Seorang dokter dan pasien bedah caesar RSUD dr.Soedono 

Madiun melakukan tindakan operasi bedah caesarkarena adanya 

sebab yang tidak bertentangan dengan hukum yang dilakukan 
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sesuai dengan undang undang yang berlaku, norma kesusilaan serta 

ketertiban umum. 

c. Informed counsent 

Sebelum pasien melakukan operasi bedah caesar maka dokter 

harus memberikan informasi tentang tindakan operasi bedah caesar 

beserta kelebihan atau keuntungan dan kerugian yang diderita pasien 

dengan informasi tersebut pasien dapat mengikuti atau tidak mengikuti 

operasi bedah caesar sesuai yang diinformasikan dokter. Jika pasien 

mengikuti untuk dilakukan operasi bedah caesar maka pasien harus 

menandatangani surat perjanjian operasi bedah caesar dengan dokter 

yang akan melakukan operasi bedah caesar dengan penandatanganan 

tersebut berarti pasien telah setuju untuk dilakukan operasi bedah 

caesar oleh dokter yang akan menanganinya. 

Oleh karena itu Informed counsent yaitu persetujuan yang 

diberikan oleh pasien atau keluaga  pasien bedah caesar RSUD dr. 

Soedono Madiun atas dasar informasi yang telah diberikan oleh dokter 

bedah caesar RSUD dr. Soedono Madiun mengenai seluk beluk operasi 

bedah caesar serta tindakan dan kemungkinan yang terjadi kepada 

pasien pada saat dilaksanakannya tindakan operasi bedah caesar. 

Dengan adanya Informend counsent menunjukan adanya komunikasi 

efektif antara pihak dokter dengan pasien. 

Yang harus disampaikan oleh pihak dokter bedah caesar RSUD 

dr. Soedono Madiun kepada pasien yaitu mengenai semua informasi 
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terkait tindakan yang akan dilakukan kepada pasien bedah caesar, 

kemungkinan kemungkinan yang terjadi kepada pasien pada saat 

dilakukannya operasi bedah caesar, kemungkinan disini bisa 

kemungkinan baik ataupun kemungkinan buruk kemudian mengenai 

kelebihan dan kekurangan operasi bedah caesar. Informasi yang 

diberikan harus apa adanya tidak ada yang dirahasiakan atau ditutupi 

dari pihak pasien dan keluarga pasien. Dari adanya hal tersebut pasien 

memiliki hak memilih untuk mau melaksanakan operasi bedah caesar 

ataupun tindak melaksanakan operasi bedah caesar. 

Surat perjanjian atau informed counsent antara dokter dan 

pasien 
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PEMBERIAN INFORMASI PEMBEDAHAN 

Nama Dokter Pemberi Penjelasan : 

Nama Pasien    : 

Alamat Pasien    : 

Nomor rekam medis   : 

Tempat/tanggal lahir   : 

Jenis kelamin    : 

Jika penerima informasi bukan pasien**, lengkapi isian kolom dibawah 

Hubungan dengan pasien Ayah kandung/ Ibu kandung/ Suami/ Istri/ Kakak 

kandung/ Adik kandung/ Anak kandung/ Lainnya........ 

NO JENIS INFORMASI  ISISAN INFORMASI 

1.  DIAGNOSIS 

-DIAGNOSIS UTAMA 

-DIAGNOSIS SEKUNDER 

 

2.  TINDAKAN OPERASI  

3.  INDIKASI TINDAKAN  

4.  TATA CARA  

5.  TUJUAN  

6.  RESIKO  

7.  KOMPLIKASI  

8.  PROGNOSIS  

9.  ALTERNATIF DAN RESIKO  

 

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal hal 

diatas secara benar dan jelas dan memberikan kesempatan 

untuk bertanya dan atau berdiskusi  

Tandatangan  

Dokter 

(.............) 

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi 

dari dokter sebagaimana diatas kemudian saya beri tanda/paraf 

Tandatangan 

Pasien/wali 

(..............) 

*Coret pada pernyataan yang tidak sesuai 

**Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima 

informasi dari dokter sebagaimana diatas, maka penerima 

informasi adalah wali atau keluarga terdekat (suami/istri, 

ayah/ibu kandung, kakak/adik kandung, anak kandung) 
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PERSETUJUAN TINDAKAN MEMBEDAHAN 

Yang bertandatangan dibawah ini saya: 

 Nama lengkap  : 

 Tanggal lahir/ umur : 

 Alamat   : 

 Jenis Kelamin  : 

Menyatakan : 

1. Saya memahami perlunya dan tindakan kedokteran pembedahan 

sebagaimana telah dijelaskan kepada saya, termasuk resiko yang mungkin 

timbul. 

2. SETUJU dilakukanya tindakan pembedahan 

berupa:............................................. 

terhadap: diri saya sendiri/istri/suami/anak/ayah/ibu*: 

Nama Lengkap : 

Tanggal lahir  : 

Alamat   : 

Jenis Kelamin  : 

Nomor RM  : 

Saya memahami perlunya dan manfaat tindakan tersebut termasuk resiko dan 

komplikasi yang akan timbul, saya juga menyadari ilmu kedokteran bukanlah 

ilmu pasti, maka keberhasilan tindakan kedokteran bukan keniscayaan, melainkan 

sangat tergantung kepada izin Tuhan Yang Maha Esa. 

.....................................,tanggal............................................jam................................ 

Yang menyatakan  

(...........................) 

Saksi Rumah Sakit 

(............................) 

Saksi Pasien 

(..........................) 
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d. Syarat kesehatan(medis) 

Yaitu terkait tanda tanda vital dan juga pemeriksaan 

permeriksaan untuk menghindari hambatan dalam operasi bedah 

caesar pasien RSUD dr. Soedono Madiun yang akan dilakukan 

untuk memastikan bahwa pasien benar benar dalam kedaan baik 

pada saat operasi bedah caesar dilakukan ,pemeriksaan 

pemeriksaan itu meliputi: 

1. Pemeriksaan darah routine yaitu apakah pasien memiliki 

riwayat hipertensi atau darah tinggi, apabila pasien menderita 

hipertensi maka harus dilakukan penormalan terhadap pasien 

terlebih dahulu sampai tekanan darah normal. 

2. Pemeriksaan gula darah pasien. 

3.  pemeriksaan rongent 

4. pemeriksaan EKG/ rekam jantung untuk mengetahui detak 

jantung pasien, kondisi jantung pasien 

5. pemeriksaan laporatorium yang meliputi fungsi hati dimana 

pasien harus menjalani proses pemeriksaan apakah pasien 

mengidap virus hati atau hepatitis atau tidak, apabila pasien 

positif mengidap hepatitis maka tim dokter harus mengadakan 

APD, savety dokter dan perawat harus terjaga dengan baik. 

6. Pemeriksaan urine pasien. 

7. Setelah seluruh proses pemeriksaan dilakukan serta sudah 

mendapat persetujuan dari pihak pasien dan keluarga  maka 
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sebagai tindak lanjut pra operasi bedah caesar apabila perlu  

pasien diminta untuk puasa. 

Hal ini dimuat didalam rekam medis pasien yang didalamnya 

memuat segala informasi terkait kesehatan dari pasien. Rekam 

medis pasien tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti di 

pengadilan jika ada tuntutan pasien ke Pengadilan Negeri. 

2. Pada saat terjadi kesepakatan antara dokter dan pasien untuk 

melaksanakan operasi bedah caesar(pada saat operasi berlangsung) 

Setelah seluruh pemeriksaan dilakukan serta sudah terjadi 

kesepakatan antara dokter dan pasien bedah caesar RSUD dr. Soedono 

Madiun dan mendapat persetujuan pasien dan keluarga.Pelaksanaan 

operasi bedah caesar antara dokter dan pasien di RSUD dr. Soedono 

Madiun dapat dilakukan.  

Kesepakatan  terjadi yaitu pada saat para pihak menandatangani 

akta persetujuan  yang telah disiapkan oleh pihak RSUD dr. Soedono 

madiun yang berisi kesepakatan antara dokter dan pasien untuk 

melaksanakaan operasi bedah caesa. Dengan penandatanganan akta 

tersebut maka operasi bedah caesar dapat dilaksanakan. 

Perjanjian dalam hal ini perjanjian konsensuil yaitu perjanjian 

dianggap sah apabila sudah terjadi kesepakatan antara para pihak dalam 

hal ini adalah penandatanganan akta persetujuan antara dokter dan pasien 

untuk melaksanakan operasi bedah caesar. Dengan penandatanganan 

antara dokter dan pasien itulah maka operasi bedah caesar dapat dilakukan 
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Dalam melakukan operasi bedah caesar pasien menaruh 

kepercayaan kepada dokter untuk menanganinya sedangkan dokter  dan 

pembantu dokter yakni perawat OK juga harus berusaha semaksimal 

mungkin utuk menangani pasien sesuai dengan standard profesi 

kedokteran dalam operasi bedah caesar agar operasi bedah caesar dapat 

berhasil yakni lahirnya janin dengan  sehat dan selamat serta ibu yang 

sehat dan selamat ,dalam hal ini rumah sakit dr.Soedono sebagai tempat 

dilaksanakannya operasi bedah caesar juga menyedikan ruangan yang 

streril serta alat alat bedah yang juga steril sebagai penunjang penting 

dalam operasi bedah caesar. 

Pada saat dilakukannya operasi bedah caesar di RSUD dr. Soedono 

Madiun juga terapat rekam medis sebagai informasi apa saja tindakan 

yang diberikan kepada pasien pada saat operasi, bagaimana respon fisik 

pasien terhadap tindakan yang diberikan, karena hal ini dapat dijadikan 

pembuktian di pengadilan negeri ketika pasien mengajukan tuntutan 

apabila tidak puas atau kecewa dengan operasi bedah caesar yang 

dilakukan oleh dokter bedah caesar. 

3. Setelah dilaksanakannya operasi bedah caesar (pasca operasi) 

Dalam hal ini kerjasama atau keserasian antara dokter dan pasien 

dalam kesembuhan pasien sangat diperlukan,dokter harus merawat dan 

menangani pasien dengan standard profesi, sedangkan pasien harus 

menaati aturan yang diberikan oleh dokter. 
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Ketika pasien sudah sadar maka pasien harus menaati seluruh 

perintah dan aturan dokter yang berkenaan dengan pemulihan kondisi 

pasien bedah caesar. 

Aturan dokter tersebut dalam hal: 

a. Mengonsumsi makanan bergizi yang telah disiapkan oleh rumah sakit 

dr. Soedono  dan menghindari makanan makanan yang dilarang oleh 

dokter. 

b. Mengonsumsi obat obatan yang sudah disiapkan oleh dokter secara 

rutin dan benar. 

c. Istirahat atau bedrest dari kegiatan kegiatan yang tidak diperbolehkan 

dengan waktu yang telah ditentukan oleh dokter. 

d. Menjalankan perintah dokter sebagai upaya mempercepat kesembuhan 

dan tidak melakukan kegiatan kegiatan yang menghambat kesembuhan 

atau membahayakan diri pasien. 

 

B. Peraturan serta Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien dalam Perjanjian 

Operasi Bedah Caesar 

Sebelum dilakukannya kesepakatan dalam perjanjian operasi bedah 

caesar antara dokter dan pasien di RSUD dr. Soedono Madiun, maka harus 

memenuhi syarat hukum pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yaitu: 
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1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Dalam hal ini pihak pasien  dan pihak dokter bedah  dalam 

perjanjian operasi bedah caesar diRSUD dr. Soedono Madiun telah 

melakukan kesepakatan terlebih dahulu yaitu setelah pihak pasien 

menerima informasi dari dokter mengenai seluk beluk operasi bedah 

caesar untuk mengadakan suatu perjanjian. Sepakat disini artinya harus 

ada kebebasan kehendak dari  pasien untuk mau atau tidaknya dilakukan 

operasi kepadanya dan bukan berasal dari paksaan pihak lain. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

Dalam perjanjian operasi bedah caesar antara pasien dan dokter 

bedah caesar di RSUD dr. Soedono Madiun, pihak dokter dan pihak pasien 

harus cakap. Cakap disini artinya dewasa, berakal sehat, tidak memiliki 

gangguan jiwa dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan 

yang ia lakukan.dalam hal ini dokter harus benar benar memiliki ilmu 

pengetahuan mengenai bedah caesar dan ilmu tyersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Dalam melakukan perjanjian maka para pihak adalah sesorang 

yang telah dianggap dewasa memiliki pemikiran yang sehat. Dalam hal ini 

pasien bedahcaesar dalah sesorang yang telah baligh karena dalam kedaan 

mengandung Sedangkan dokter bedah adalah seseorang yang telah 

mendapatkan gelar ilmu kedoteran  dan ilmu tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan olehnya. 
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3. Suatu hal tertentu 

Dalam perjanjian operasi bedah caesar antara dokter dan pasien di 

RSUD dr. Soedono Madiun perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak 

dokter dan pasien harus jelas dan memiliki itikad baik, sehingga tidak akan 

merugikan pihak kedua belah pihak. 

4. Sebab (causa) yang halal 

Dalam perjanjian ini, causa atau sebab yang halal berarti tidak 

boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan serta peraturan 

perundang-undangan. 

Selain peraturan diatas terdapat peraturan peraturan lain yaitu: 

1. Undang undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 

2. Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdata tentang bertanggungjawab dalam 

kesehatan 

3. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 

290/PER/III/2008 menjelaskan tentang informasi tindakan kedokteran 

harus diberikan langsung kepada pasien dan/ atau keluarga terdekat, baik 

diminta mauoun tidak diminta. 

4. Ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 

290/PER/III/2008 menjelaskan bahwa informasi terkait tindakan medis 

diberikan kepada keluarga pasien atau yang mengantar pasien apabila 

pasien dalam keadaan tidak sadar. 

5. UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 50-53 hak dan 

kewajiban dokter serta pasien. 
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Kesepakatan antara dokter dengan pasien diatur dalam pasal 1320 

ayat (1) KUHPerdata, dengan kesepakatan timbulah hubungan hukum 

antara dokter dengan pasien. Dengan hubungan hukum antara dokter 

dengan pasien maka kedua pihak harus melakukan hak dan kewajiban. 

Hak dokter merupakan kewajiban pasien sedangakn hak pasien 

merupakan kewajiban dokter oleh karena itu kewajiban tersebut harus 

dipenuhi oleh dokter dan pasien, jika salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajiban maka ia harus bertanggungjawab atas dasar wanprestasi.  

Seperti dalam pasalpasal 1243 yang berbunyi “penggantian biaya, 

kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai 

diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai 

untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan 

atau melakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu 

yang melampaui waktu yang telah ditentukan” 

Pada pasal 1244 berbunyi”debitur harus dihukum untuk mengganti, 

kerugian dan bungga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak 

dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam 

melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh hal yang tak terduga, 

yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada 

itikad buruk kepadanya 

Jika salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum karena 

melanggar peraturan yang berlaku maka berdasarkan pasal 1365 

KUHPerdata yang berbunyi 
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“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian untuk mengganti kerugian tersebut” ia harus bertanggung 

jawab. 

 

Kemudian mengenai hak dan kewajiban masing masing pihak 

dalam perjanjian operasi bedah caesar ini yakni: 

Hak dan kewajiban dokter yaitu: 

a. Hak dokter  

1) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau 

keluarganya mengenai kondisi pasien dan segala hal  yang 

berkaitan dengan pelaksanaan operasi bedah caesar 

2) Menerima imbalan jasa atas tindakan yang telah dilakukan 

kepada pasien. 

b. Kewajiban dokter 

1) Melakukan tindakan medis sesuai dengan ketentuan 

pembedahan caesar kepada pasien untuk membantu proses 

pengeluaran janin dari perut ibu. 

2) Dokter harus berusaha semaksimal mungkin agar tindakan 

yang dilakukan dalam operasi caesar itu berhasil 

3) Sebelum dilaksanakannya operasi bedah caesar ini, dokter 

harus memberikan informasi kepada pasien mengenai upaya 

medis yang dapat dilakukan dalam bedah caesar termasuk 

mengenai informasi segala resiko yang mungkin terjadi. 

4) Dalam hal ini dokter juga harus memberikan informasi kepada 

pasien terkait kelebihan dan kekurangan operasi bedah caesar. 
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Seperti dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No 290/PER/III/2008 

menjelaskan bahwa “penjelasan tentang tindakan kedokteran 

harus diberikan langsung kepada pasien dan/ atau keluarga 

terdekat, baik diminta maupun tidak diminta” 

Hak dan kewajiban pasien yaitu: 

a. Hak pasien  

Hak dari pasien dalam perjanian operasi bedah caesar adalah: 

1) Menerima informasi dari dokter mengenai upaya medis yang 

dapat dilakukan dalam bedah caesar termasuk mengenai 

informasi segala resiko yang mungkin terjadi. 

2) Menerima informasi dari dokter terkait kelebihan dan 

kekurangan operasi bedah caesar. 

3) Menolak atau menerima tindakan medis yang dilakukan oleh 

dokter setelah diberikan informasi terkait operasi bedah caesar 

yang akan dilakukan kepada pasien. 

b. Kewajiban pasien  

Kewajiban pasien adalah pasien apabila sudah menyetujui 

pelaksanaan bedah caesar maka harus menaati semua perintah 

dokter yang ada hubungannya dengan operasi bedah caesar 

tersebut, sehingga operasi bedah caesar dapat berhasil dengan baik 

pula.  
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Hak pasien merupakan kewajiban dokter dan hak dokter 

merupakan kewajiban pasien oleh karena itu kewajiban dokter 

dan pasien harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka ia harus 

bertanggungjawab menurut hukum. 

 

C. Tanggung Jawab Hukumm Dokter dan Pasien dalam Melakukan 

Tindakan Operasi Bedah Caesar 

Seperti yang telah dijelaskan dimuka bahwa perjanjian antara dokter 

yang melakukan tindakan operasi bedah caesar dan pasien merupakan kontrak 

terapetik yang bersifat inspaining verbitensis yaitu suatu perjanjian untuk 

melakukan suatu perbuatan dalam bentuk usaha yang berupa upaya upaya 

pencegahan, pemulihan dan penyembuhan pasien bukan merupakan hasil 

akhir. Sehingga apabila terjadi kegagalan atau komplikasi setelah 

dilakukananya operasi bedah caesar seperti pada tuntutan pasien karena pasien 

meninggal duniamaka hal tersebut merupakan tanggungjawab yang dipikul 

oleh dokter dan pasien yang pada akhirnya  pihak dokter tidak dapat 

dipersalahkan. 

Tanggung jawab hukum tersebut terjadi apabila dokter yng melakukan 

tindakan bedah caesar melakukan kesalahan (mal practice) yang 

mengakibatkan kerugian pada pihak pasien bedah caesar sehingga pasien 

meninggal dunia. 

Dalam suatu perjanjian operasi bedah caesar, sering kali terjadi 

kesalahan baik yang dilakukan oleh pihak dokter maupun pihak yang pasien. 



51 
 

 

Tanggung jawab hukum dokter bedah caesar muncul apabila ada tanggung 

jawab profesi  dari dokter. Sedangkan tanggung jawab profesi dokter muncul 

karena adanya kesalahan dokter.Kesalahan tersebut dapat berupa tindakan 

yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan tersebut dapat 

didasarkan sebagai perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. 

Wanprestasi dapat berupa cidera janji yang berarti ketidaktepatan yang telah 

diperjanjikan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang menimbulkan 

suatu kerugian terhadap salah satu pihak dalam perjanjian.sedangkan 

perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 

Mengenai tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan, maka diantara pihak dokter dan pihak pasien bedah caesar RSUD 

dr. Soedono Madiun akan menyelesaikannya dengan cara damai atau 

musyawarah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika perselisihan 

tersebut tidak bisa diselesaikan secara damai, maka pihak yang dirugikan 

dalam hal ini pasien bedah caesar RSUD dr. Soedono Madiun dapat 

mengajukan tuntutan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum 

ke Pengadilan Negeri. 

Contoh tuntutan pasien yaitu apabila setelah selesai dilakukannya 

operasi kemudian terjadi komplikasi seperti  pasien mengalami pembengkaan 

dalam perut yang disebabkan karena adanya infeksi yang menyebabkan pasien 
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meninggal dunia  maka pasien dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan 

Negeri. 

Oleh karena itu, tanggung jawab hukum akibat Perbuatan Melawan 

hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 

kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dan Pasal 1366 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “ Setiap orang bertanggung jawab 

tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk 

kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”  

Sedangkan untuktanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi 

diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

berbunyi: “ Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan 

lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang 

harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 

dilampaukannya.” 

1. Wanprestasi  

Kesalahan dokter dalam menjalankan profesi nya melakukan 

tindakan medik bedah caesar yang disebabkan wanprestasi berkaitan 

dengan adanya kontrak terapetik yang pada dasarnya berkaitan dengan 

kewajiban yang timbul dari adanya kontrak terapetik tersebut menurut 

sifat kontrak yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang 
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undang.dengan demikian pasien harus dapat membuktikan bahwa akibat 

kerugian terjadi karena tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan 

standar profesi medik yang berlaku dalam kontrak terapetik. 

Namun dalam praktiknya pelaksanaan tersebut sulit dilakukan oleh 

pasien karena pasien tidak mempunyai cukup informasi dari dokter 

mengenai tindakan apa saja yang merupakan kewajiban dari dokter dalam 

kontrak terapetik bedah caesar. 

Hal tersebut membutuhkan kesadaran dari dokter yang menangani 

bedah caesar dalam memberikan bukti bukti tentang kewajiban yang harus 

dipenuhi dalam kontrak terapetik bedah caesar. 

Jadi apabila kemudian ada pasien yang merasa dirugikan oleh 

tindkan operasi bedah caesar yang dilakukan di RSUD dr. Soedono 

Madiun maka pihak dokter lah yang harus melakukan pembuktian. Hal 

tersebut membutuhkan kesadaran dan kejujuran dokter dalam melakukan 

pembuktian. Jika memang dalam pembuktiann tersebut terdapat kesalahan 

dari dokter(malpractic) maka dokter harus bertanggung jawab berdasarkan 

wanprestasi seperti di jelaskan dalam pasal 1243 yang berbunyi 

“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu 

perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, 

tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus 

diberikan atau melakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam 

waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” 
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Pada pasal 1244 berbunyi”debitur harus dihukum untuk mengganti, 

kerugian dan bungga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak 

dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam 

melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh hal yang tak terduga, yang 

tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk 

kepadanya 

2. Perbuatan melawan hukum 

Tanggungjawab dokter berdasarkaan perbuatan melawan hukum 

merupakan kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya atau kesalahan 

profesional yang pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban profesinya. 

Perbuatan hukum disini berarti perbuatan yang melanggar hal baik 

dalam hukum untuk yang sedang berlaku maupun perbuatan yang 

bertentangan dengan norma norma kepatutan, ketelitian, dan sifat kehati 

hatian dalam melakukan operasi bedah caesar’ 

Dengan demikian pasien harus dapat membuktikan bahwa 

kerugian yang dideritanya disebabkan karena kesalahan dokter yang: 

a. Bertentangan dengan kewajiban profesional 

b. Melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesional 

c. Bertentangan kesusilaan dan kepatutan dalam melakukan tindakan 

medik bedah caesar. 

Hal tersebut juga sulit untuk membuktinya jika pasien diminta 

untuk membuktikan sehingga dalam membuktikan dokterlah yang harus 

membuktikan karena pasien tidak cukup informasi dalam membuktikan 
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hal tersebut , sehingga membutuhkan kesadaran bagi dokter dalam 

menunjukan  bukti yang harus diperlukan dalam kewajiban profesinya 

melakukan tindakan operasi bedah caesar. 

Dengan demikian jika memang terbukti bersalah (melakukan 

malpractice)dalam melakukan operasi bedah maka dokter harus 

bertanggungjawab untuk mengganti kerugian menurut hukum. 

Oleh karena operasi bedah caesar ini dilakukan si RSUD dr. 

Soedono Madiun dan RSUD dr. Soedono adalah rumah sakit pemerintah 

maka rumah sakit dapat dituntut berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata 

karena dokter sebagai pegawai yang bekerja pada rumah sakit pemerintah 

adalah pegawai negeri dan negara sebagai suatu badan hukum untuk itu 

RSUD dr. Soedono sebagai rumah sakit pemerintah dapat dituntut untuk 

membayar ganti rugi   

 

 

 

 


