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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Terapeutik adalah terjemahan dari therapeutic yang berarti dalam bidang 

pengobatan, Ini tidak sama dengan therapy atau terapi yang berarti pengobatan. 

Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya di bidang 

pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, 

rehabilitatif maupun promotif, maka persetujuan ini disebut pejanjian terapeutik 

atau transaksi terapeutik. Perjanjian Terapeutik juga disebut dengan kontrak 

terapeutik yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan 

kesehatan. Dalam hal ini Salim mengutip pendapat Fred Ameln yang mengartikan 

kontrak atau perjanjian terapeutik dengan “kontrak dimana pihak dokter berupaya 

maksimal menyembuhkan pasien (inspaningsverbintenis) jarang merupakan 

kontrak yang sudah pasti (resultastsverbintenis).1 

 Perjanjian yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu 

perjanjian (transaksi) terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara 

dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan 

kewajiban bagi kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya 

atau terapi untuk penyembuhan pasien.2 

 

                                                           
1 Salim HS, 2006, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Jakarta: Rajawali Press, hal. 45.  
2 Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: Rineka Cipta, 

hal. 11. 
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 Perjanjian merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui 

komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung 

unsur atau nilai pengobatan. Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan 

sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis 

secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan 

keterampilan tertentu di bidang kesehatan.3 

 Transaksi terapeutik merupakan kegiatan didalam penyelenggaraan 

praktik kedokteran berupa pelayanan kesehatan secara individual atau disebut 

pelayanan medik yang didasarkan atas keahliannya dan keterampilan, serta 

ketelitian. Pasien dan dokter dalam prakterk kesehatan memiliki hubungan yang 

saling terkait. Hubungan tersebut tidak dapat terlepas dari sebuah perjanjian yang 

disebut perjanjian terapeutik atau yang disebut transaksi terapeutik. Perjanjian 

terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan 

hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda 

dengan perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, perjanjian 

terapeutik memiliki objek dan sifat yang khusus.4 

 Transaksi terapeutik merupakan bagian pokok dari upaya kesehatan, yaitu 

berupa pemberian pelayanan medik yang didasarkan atas keahliannya dan 

keterampilan, serta ketelitian, maka tujuannya tidak dapat dilepaskan dari tujuan 

                                                           
3 Subekti, 1963, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Pembimbing Masa, hal. 1.  
4 Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Surabaya: Rineka Cipta, 

hal. 11. 
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ilmu kedokteran itu sendiri. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:  

“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”5 

 

 Penilaian-penilaian yang serba positif terhadap profesi kedokteran pada 

kenyataannya sekarang ini rupanya sudah mulai agak luntur, terbukti bahwa 

akhir-akhir ini banyak terjadi kasus yang diajukan ke Pengadilan yang 

berhubungan dengan profesi kedokteran baik kasus perdata ataupun pidana. 

Sebagai manusia biasa, yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, seorang 

dokterpun niscaya tidak akan luput dari kesalahan, baik itu kesalahan yang 

dilakukannya dalam kehidupan sosialnya sebagai anggota masyarakat, maupun 

kesalahannya yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai 

insan yang berbudi. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kini hampir secara 

berkala bisa dibaca dalam media massa adanya berbagai berita tentang 

malpraktek, yang sekaligus merupakan suatu kritik pedas terhadap pelayanan 

medis. Banyak bermunculan adanya berita dokter digugat pasien (ahli warisnya), 

tidak hanya sampai di Pengadilan, tetapi kasus-kasus demikian malahan ada yang 

sampai ke D Perjanjianterapeutik tersebut disamakaninspaningsverbinteniskarena 

dalam kontrakini dokter hanya berusaha untuk menyembuhkan pasien dan upaya 

yang dilakukan belumtentu berhasil. Harmien Hadiati Koswadji mengemukakan 

                                                           
5 Veronica Komalawati, 2002, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan 

Dalam Hubungan Dokter dan Pasien), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 121. 
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bahwa hubungan dokter dan pasien dalam transaksi teurapeutik (perjanjian medis) 

bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu 

:a) Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-determination); b) Hak 

atas dasar informasi (the right to informations).6 

 Kasus hukum yang terjadi tentang perjanjian terapeutik pada Puskesmas 

dan Rumah Sakit di Daerah Kartasura yang melayani fisioterapi pada atltet 

olahrga yang cidera lumayan sangat banyak. Akan tetapi kasus tersebut di sampai 

di ekspos kepada media, dikarenakan pasien hanya ingin mendapatkan 

kesembuhan cidera secepatnya dan bisa beraktifitas olahraga seperti biasa. Atlet 

sepak bola dan futsal pernah melakukan fisioterapi cidera ligamen (lutut) dan 

engkel pada salah satu rumah sakit di Kartasura. Dari dokter dan tenaga medis, 

melakukan diagnosa bahwa cidera yang dialami tidak parah dan dapat sembuh 

dalam jangka waktu 3 bulan. Selain itu pasien diberikan resep obat dengan harga 

yang lumayan mahal, akan tetapi masuk 4 bulan cidera tidak kunjung sembuh dan 

pasien terus melakukan check up pada tenaga medis tersebut. Hingga pada 

akhirnya pasien mengambil langkah untuk mengehentikan melakukan fisioterapi 

pada dokter di salah satu Rumah Sakit Wilayah Kartasura karena merasa di 

rugikan oleh diagnosa tenaga medis atau dokter.7 

 Hubungan hukum kontrak terapeutik oleh undang-undang 

diintepretasikan berbeda,walaupun secara prinsip hubungan hukum perjanjian 

                                                           
6 Harmien Hadiati Koeswadji, 1993, Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law), Jakarta: 

Badan Pembinaan Hukum Nasional, hal. 143. 
7 MR, Atlet Sepak Bola dan Futsal, Observasi Penelitian, Wawancara Pribadi, 3 April 2019, Pukul 08.00 

Wib. 
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terapeutik adalah sama yaitu hubungan antara pasien dengan petugas tenaga 

medis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan 

bahwa para pihak dalam kontrak terapeutik adalah pasien dengan tenaga 

kesehatan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 29Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa para pihak dalam kontrak teurapeutik 

adalah pasien dandokter/dokter gigi. Pengertian perjanjian terapeutik di atas oleh 

undang-undang dimaknai berbeda, oleh karena itu Salim H.S menyempurnakan 

pengertian Perjanjian Terapeutik, yaitusebagai:  

Kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter 

atau dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi 

berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan 

terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan 

pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhannya.8 

 

 Perbuatan yang dilakukan diokter dan tenaga medis trsebut melanggar 

Pasal 51 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

mengenai kewajiban dari dokter, yaitu: Memberikan pelayanan medis sesuai 

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis 

pasien. Sedangkan hak dari pasien adalah mendapatkan penjelasan secara lengkap 

tentang tindakan medis, yakni:9 

a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis; 

b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan; 

c. Alternatif tindakan lain dan risikonya; 

d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; 

e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; 

f. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. 

                                                           
8 Salim, H. S., 2004, Hukum Kontrak: Teori Dan Penyusunan Hukum Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 

46. 
9 Richard Nuha, Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien 

Dengan Dokter Di Rumah Sakit, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 3/Mar/2016, hal. 36. 
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 UU Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak 

dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, yang suiit diterapkan pada perjanjian 

terapeutik antara pasien (sebagai konsumen) dan dokter (sebagai pelaku usaha). 

Pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

menyebutkan bahwa hak konsumen antara lain, hak atas kenyamanan, keamanan 

dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun ternyata 

tidak demikian, karena dalam tindakan medis, dokter maupun tenaga medis salah 

dalam perkiraan kesembuhan dari ciderayang membuat pasien kesakltan, tidak 

nyaman lagi.10 

 Pengertian praktik kedokteran menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2004 pada Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter 

dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dalam 

pelaksanaan praktik kedokteran, pasien dalam menerima pelayanan pada praktik 

kedokteran, mempunyai hak: 

a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis; 

b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 

c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 

d. menolak tindakan medis; dan 

e. Mendapat isi rekam medis. 

                                                           
10 Sarsintorini Putra, Inspanningsverbintenis Dan Resultaatsverbintenis Dalam Transaksi Terapeutik 

Kaitannya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum. No. 18 Vol 8. 

Oktober 2001:199-211 
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 Perbuatan daripada dokter yang salah menentukan penyembuhan pasien 

dari cidera merupakan sebuah wanprestasi atas sebuah perjanjian. Wanprestasi 

adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian 

yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Seseorang dapat 

dikatakan wanpestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian apabila:11 

a. Tidak melakukan apa yang dissanggupi akan dilakukannya. 

b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang 

diperjanjikan. 

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak tepat waktu. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh. 

 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan 

melakukan penelitian terhada perjanjian terapeutik dengan judul; “Analisis 

Perjanjian Terapeutik Pada Rumah Sakit”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan 

melakukan penelitian mengenai perjanjian terapeutik dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk perjanjian terapeutik pada Rumah Sakit berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku? 

2. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada pasien atas perjanjian 

terapeutik oleh Rumah Sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku? 

C. Tujuan Penelitian 

                                                           
11 Elly Erawaty dan J.S. Badudu, 1996, Kamus Hukum Ekonomi, Jakarta: Elips, hal. 97. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian terapeutik pada Rumah Sakit 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan kepada pasien atas perjanjian 

terapeutik oleh Rumah Sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran dan refrensi yang dapat menambah 

pengetahuan serta wawasan mahasiswa, khususnya mengenai perjanjian 

terapeutik pada rumah sakit. 

2. Manfaat praktis 

memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi 

masyarakat serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak dalam 

memahami perjanjian terapeutik pada rumah sakit. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

 Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis-normatif, merupakan 

pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma berupa KUHPerdata dan 

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan 
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dihubungkan dengan realita yang ada mengenai perjanjian terapeutik pada 

rumah sakit.12 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yang merupakan penelitian 

dengan memberikan gambaran nyata tentang Pelaksanaan KUHPerdata dan 

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan 

dihubungkan dengan realita yang ada mengenai perjanjian terapeutik pada 

rumah sakit.13 

3. Jenis Data 

 Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder dengan membaca dan 

memahami buku, literatur serta pengaturan yang relevan dengan 

permasalahan yang dibahas yaitu perjanjian terapeutik pada rumah sakit 

berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran. 

 Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah, peraturan perundang-

undangan maupun yurisprudensi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan 

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil 

penelitian, makalah, seminar, artikel, surat kabar maupun majalah yang terkait 

dengan perjanjian terapeutik pada rumah sakit. 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

                                                           
12 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 15. 
13 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 

hal. 51. 
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a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHPerdata dan Undang-

Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan, diantaranya adalah: a) 

Yurisprudensi; b) Jurnal; c) Buku  

5. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif-kualitatif yakni, 

merupakan analisis yang bersifat menjelaskan peraturan yang ada yaitu 

Pelaksanaan KUHPerdata dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran dan dihubungkan dengan realita yang ada mengenai 

perjanjian terapeutik pada rumah sakit. 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perjanjian 
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1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Perjanjian 

3. Unsur Perjanjian 

4. Jenis Perjanjian 

B. Tinjauan Tentang Terapeutik 

1. Pengertian Terapeutik 

2. Transaksi Terapeutik 

C. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Perjanjian Terapeutik 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk Perjanjian Terapeutik Pada Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan Yang Berlaku 

B. Perlindungan Yang Diberikan Kepada Pasien Atas Perjanjian Terapeutik Oleh 

Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku 

BAB IV: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Penutup 


