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TANGGUNGJAWAB HUKUM ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN 

DALAM PELAKSANAAN OPERASI CAESAR DI RS PKU AISYIYAH 

BOYOLALI 

 

Abstrak 

Proses pelaksanaan proses persalinan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

persalinan normal dan persalinan operasi bedah caesar, didalam pelaksanaan 

proses persalinan khususnya pesalinan operasi bedah caesar tentunya akan 

menumbulkan hubungan antara dokter dan pasien, Perjanjian dokter dan pasien 

terjadi pada saat pasien tersebut menandatangani perjanjian persetujuan tindakan 

medik yang diadakan oleh pihak dokter Rumah Sakit PKU Aisyiyah Boyolali 

setelah menandatangi maka terjadilah kesepakatan antara dokter dan pasien, pada 

saat itulah dokter dapat melaksanakan tindakan medik operasi bedah caesar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan operasi 

bedah caesar antara dokter dengan pasien, mengetahui bagaimana peraturan hak 

dan kewajiban yang timbul dalam pelaksanaan operasi bedah caesar serta 

mengetahui tanggungjawab hukum jika salah satu melakukan kesalahan dalam 

pelaksanaan operasi bedah caesar. Penelitian ini menggunakan Metode 

Pendekatan Normatif, sebab penelitian ini meneliti peraturan-peraturan hukum 

dan asas asas hukum dalam pelaksanaan operasi bedah caesar. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam peneltian ini adalah penelitian deskriptif yang mana 

memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai 

tanggungjawab hukum antara dokter dengan pasien dalam pelaksanaan perjanjian 

operasi bedah caesar. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses 

pelaksanaan operasi bedah caesar syarat administrasi, syarat hukum, screaning, 

observasi, informed consent. Kemudian pasien atau pihak keluarga memberikan 

persetujuan dengan penandatangan surat persetujuan tindakan medik operasi 

bedah caesar, dengan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau pihak pasien 

maka operasi bedah caesar dapat dilakukan. Dengan adanya kesepakatan antara 

dokter dan pasien maka menimbullkan hubungan hukum, hubungan hukum 

tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing 

pihak, apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian operasi 

bedah caesar, maka pihak yang terbukti melakukan kesalahan harus 

bertanggungjawab atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. 

 

Kata kunci: dokter dan pasien, operasi bedah caesar, tanggung jawab hukum 

 

Abstact 

The process of carrying out the labor process can be done in two ways, namely 

normal delivery and delivery of a cesarean section, in the implementation of the 

delivery process, especially cesarean section delivery, of course, will create a 

relationship between the doctor and the patient, the doctor and patient agreement 

occurs when the patient signs a medical agreement. which was held by the doctor 

of PKU Aisyiyah Boyolali Hospital after signing, there was an agreement between 

the doctor and the patient, at that time the doctor could carry out medical actions 

for cesarean section. This study aims to find out how the process of implementing 

a cesarean section between the doctor and the patient, knowing how the 
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regulations are. rights and obligations that arise in the implementation of a 

cesarean section as well as knowing the legal responsibility if one makes a 

mistake in the implementation of a cesarean section. This study uses the 

Normative Approach Method, because this study examines legal regulations and 

legal principles in the implementation of cesarean section. The type of research 

used in this research is a descriptive study which provides a comprehensive and 

systematic description of the legal responsibility between doctors and patients in 

the implementation of a caesarean section. The results showed that in the process 

of implementing cesarean section, administrative requirements, legal 

requirements, screening, observation, informed consent. Then the patient or the 

family gives consent by signing a letter of approval for a cesarean surgery medical 

procedure, with the consent given by the patient or the patient, a c-section can be 

performed. With the agreement between the doctor and the patient, it creates a 

legal relationship, this legal relationship creates rights and obligations that must 

be fulfilled by each party, if one of the parties makes a mistake in the caesarean 

section, then the party found to have made a mistake must be responsible on the 

basis of defaults and acts against the law. 

 

 Keywords: doctor and patient, caesarean section, legal responsibility 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam proses persalinan terdapat dua macam yaitu persalinan normal dan 

persalinan yang dilakukan tindakan madis atau Caesar. Pengertian operasi Caesar 

adalah proses persalinan dengan cara melalui pembedahan yang dilakukan di 

perut ibu (laparatomi) dan rahim (histerotomi) untuk mengeluarkan bayi 

(Elvandari, 2015). 

Dalam pelaksanaan proses persalinan khususnya persalinan operasi bedah 

caesar tentunya akan menimbulakan hubungan antara dokter dengan pasien, 

hubungan ini timbul karena beberapa sebab anatara lain pasien datang sendiri ke 

dokter untuk meminta supaya dokter mengobati sakit yang diderita oleh pasien. 

Dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak oleh keduabelah pihak, 

antara para pihak sudah sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum. 

Hubungan hukum ini bersumber dari kepercayaan oleh pasien terhadap dokter, 

sehingga pasien bersedia memberikan persetjuan tindakan medis (informed 

consent), yaitu persetujuan dilakukannya tindakan medis yang dilakukan terhadap 

pasien, hal ini dilakukan setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter 

mengenai tindakan madis apa saja yang dilakukan dan mengenai segala resiko 

yang mungkin terjadi. 
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Hubungan antara dokter dengan pasien adalah hubungan pemberian 

pelayanan jasa, dimana dokter sebagai pemberi jasa layanan kesehatan sedangkan 

pasien penerima jasa kesehatan, perjanjian jasa layanan kesehatan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan derajat kesehatan ini disebut dengan perjanjian 

terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang dilakukan oleh dokter 

dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan 

kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian 

yang dimiliki oleh dokter, perjanjian terapeutik menimbulakan hak dan kewajiban 

bagi kedua belah pihak, hak dan kewajiban tersebut menimbulkan prestasi dan 

wanprestasi yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak (Nuha, 2016). 

Perjanjian dokter dan pasien terjadi pada saat pasien tersebut 

menandatangani perjanjian persetujuan tindakan medik yang diadakan oleh pihak 

Rumah Sakit PKU Aisyiyah Boyolali, setelah menandatangi maka terjadilah 

kesepakatan antara dokter dan pasien, pada saat itulah dokter dapat melaksanakan 

tindakan medik operasi bedah caesar, dengan demikian perjanjian tersebut 

termasuk perjanjian konsensual, perjanjian dianggap sah apabila sudah terjadi 

kesepakatan antar dokter dan pasien. Dan pada saat itulah tindakan operasi bedah 

caesar dapat dilakukan, dalam melakukan tindakan medik bedah caesar dokter 

tidak bisa menjamin akan berhasil menyembuhkan pasien nya karena hasil suatu 

proses opersai bedah atau pengobatan tergantung pada berbagai factor. Apabila 

dalam pelaksanaan tindakan operasi bedah caesar terdapat kemungkinan pasien 

mengalami komplikasi atau bahkan pasien meninggal dunia maka dokter tidak 

dapat disalahkan. Dokter dapat dipersalahkan jika dalam melakukan pembuktian 

dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri dokter terbukti melakukan 

kesalahan, oleh karena itu apabila pasien atau pihak keluarga menganggap dokter 

melakukan kesalahan karena membuat pasien meninggal atau komplikasi maka 

pasien atau pihak keluarga dapat mengajukan gugatan atau tuntutan ke Pengadilan 

Negeri berdasarkan Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pada saat 

pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri akan dibuktikan apakah dokter 

melakuksn kesalahan atau tidak, jika dokter terbukti melakukan kesalahan atas 

tindakan operasi bedah caesar maka dokter harus bertanggungjawab secara hukum 
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untuk mengganti kerugian pasien. (rumusan masalah; tujuan dan manfaat 

penelitian; kerangka pemikiran; metode penelitian). 

Dari uraian diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah antara lain 

: 1). Bagaimana proses pelaksanaan operasi bedah caesar antara dokter dengan 

pasien di RS PKU Aisyiyah Boyolali. 2). Bagaiamana peraturan, hak dan 

kewajiban itu timbul dalam pelaksanaan operasi bedah caesar di RS PKU 

Aisyiyah Boyolali. 3). Bagaimana tanggungjawab hukum jika salah satu 

melakukan  kesalahan dalam pelaksanaan operasi bedah caesar. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah, 1). 

Mengetahui bagaiamana proses pelaksanaan operasi bedah caesar antara dokter 

dengan pasien. 2). Mengetahui bagaimana peraturan, hak dan kewajiban yang 

timbul dalam pelaksanaan operasi bedah caesar. 3) Mengetahui tanggungjawab 

hukum jika salah satu melakukan kesalahan dalam pelaksanaan operasi bedah 

caesar. 

Adapun manfaat terhadap penelitian ini beruapa, 1). Bagi penulis Untuk 

menambah wawasan pengetahuan dibidang hukum kesehatan yang terfokus di 

ilmu hukum perjanjian khususnya perjanjian operasi bedah caesar antara dokter 

dengan pasien. 2). Manfaat bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat 

memberi informasi dan menambah wawasan tentang perjanjian operasi bedah 

caesar. dan masyarakat dapat lebih paham tentang perjanjian caesar. 3). Manfaat 

bagi ilmu pengetahuan menambah menambah kontribusi ilmu hukum khususnya 

mengenai perjanjian operasi bedah caesar antara dokter dengan pasien. 

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alam penelitian 

ini metode yang digunakan penulis adalah metode normatif, metode normatif 

merupakan metode yang mengkaji peraturan-peraturan hukum dan asas-asas 

hukum dalam pelaksanaan operasi bedah caesar sehingga dalam operasi bedah 

caesar mempunyai legalitas sehingga dapat dilindungi oleh hukum. 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara menyeluruh 
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dan sistematis tentang tanggung jawab hukum antara dokter dengan pasien dalam 

pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar (Asikin dan Amiruddin, 2004). 

Sumber data penelitian diperoleh dari 1). Data sekunder, data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dengan menggunakan bahan-

bahan hukum sebagai berikut : a). bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum 

yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti 

diantara nya KUHPerdata, UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. b). bahan 

hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan 

jurnal terkait dengan Tanggung Jawab Hukum antara dokter dan pasien dalam 

pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar. 2). Data primer merupakan data 

yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, lokasi penelitian dilakukan 

di RS PKU Aisyiyah Boyolali, subjek penelitian dalam penelitian adalah 

menggali informasi dari dokter spesialis kandungan yang bekerja di RS PKU 

Aisyiyah Boyolai. 

Kemudian metode pengumpulan data meliputi data meliputi : studi 

pustaka, studu lapangan, wawancara. Selanjutnya analisis data penelitian ini 

menggunakan metode analisis data secara kualitatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Proses pelaksanaan operasi bedah caesar antara dokter dengan pasien di 

RS PKU Aisyiyah Boyolali 

Sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian operasi bedah caesar, pasien harus 

mendaftarkan diri dulu dengan mengumpulkan data-data identitas yang 

dibutuhkan oleh pihak RS PKU Aisyiyah Boyolali, setelah itu pasien melakukan 

screaning untuk mengetahui kondisi awal keadaan kehamilan apakah sudah ada 

tanda-tanda melahirkan atau belum, apabila sudah ada tanda-tanda melahirkan 

kemudian tahap selanjutnya adalah observasi untuk mengetauhui dan menentukan 

persalinan yang akan dilakukan apakah dengan secara normal atau caesar. apabila 

tidak memungkinkan untuk persalinan normal kemudian dokter memberikan 

informasi untuk melakukan operasi bedah caesar, setelah dokter memberikan 
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informasi seluk beluk operasi bedah caesar kemudian pasien pasien harus 

melengkapi syarat administrasi. 

Kemudian terkait dengan syarat hukum yang dijadikan sebagai pedoman 

dalam perjanjian operasi bedah caesar dokter dan pasien diatur dalam pasal 1320 

KUHPerdata: 1). Kesepakatan 2) kecakapan hukum 3) suatu hal teretntu. 4) 

didalam perjanjian pelaksanaan operasi bedah caesar tidak bertentangan dengan 

undang, ketertiban umum dan kesusilaan. 

Setelah pasien menerima informasi dari dokter mengenai seluk beluk 

operasi bedah caesar dan pihak pasien mensetujuinya informasi tersebut maka 

terjadilah perjanjian persetujuan medik, dengan perjanjian persetujuan tindakan 

tersebut maka operasi bedah caesar dapat dilakukan. Dokter dalam melakukan 

tindakan operasi bedah caesar harus sesuai dengan standart profesi medik 

sehingga pelaksanaan operasi bedah caesar berhasil. 

3.2 Peraturan, hak dan kewajiban yang timbul dalam pelaksanaan operasi 

bedah caesar di RS PKU Aisyiyah Boyolali. 

Sebelum terjadinya perjanjian persetujuan tindakan medik operasi bedah caesar 

dokter dan pasien, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang sesuai dengan 

pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 1) kesepakatan 2) kecakapan hukum 3) suatu hal 

tertentu 4) sebab yang halal. Sebelum pasien menandatangani persetujuan 

tindakan medik operasi bedah caeasr, dokter terlebih dahulu memberikan 

informasi kepada pasien sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Permenkes/No 

290/Menkes/Per/III/2008 : 1) penjelasan tentang tindak kedokteran harus 

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

maupun tidak diminta. Kemudian pasien menandatangani surat persetujuan 

tindakan medik secara tertulis sesuai dengan pasal 2 Permenkes No 

290/MENKES/PER/III/2008. Kemudian akibat dari diadakannya perjanjian 

operasi bedah caesar tersebut maka terjadilah hubungan hukum yang diatur dalam 

pasal 1338 KUHPerdata, dengan hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan 

kewajiban yang menjadi pedoman para pihak untuk melaksanakan perjanjian 

operasi bedah caesar, mengenai hak dan kewajiban dokter dan pasien diatur dalam 

UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran. 
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Selanjutnya kewajiban dokter antara lain : 1). Sebelum dilakukan nya 

operasi bedah caesar, dokter wajib memberikan informasi mengenai operasi bedah 

caesar kepada pasien yang mencakup upaya tindakan kedokteran, tatacara, resiko 

dan komplikasi yang kemungkinan terjadi. 2). Melakukan tindakan operasi bedah 

caesar sesuai dengan standart profesi dan standar procedure operasional. Hak 

dokter antara lain: 1) mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien 

mengenai kondisi pasien yang berkaitan dengan operasi caesar. 2). Menerima 

imbalan jasa atau tindakan yang dilakukan kepada pasien. 3). Memperoleh 

perlindungan hukum dan melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.4). 

memberikan pelayanan medis menurut standart profesi dan standart procedure 

operasional. Kemudian kewajiban pasien antara lain: 1). Memberikan informasi 

yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. 2). Mematuhi nasehat dan 

petunjuk dokter 3). Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan. 4). 

Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Hak pasien antara lain: 

1). Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. 2) meminta 

pendapat dokter. 3). Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. 4). 

Menolak tindakan medis 5) mendapatkan isi rekam medis  

3.3 Tanggungjawab Hukum jika salah satu melakukan kesalahan dalam 

pelaksanaan operasi bedah caesar. 

Pada dasarnya untuk menuntut tanggungjawab dokter karena kesalahan yang 

mengakibatkan kerugian pada pihak pasien ada 2 macam : kesalahan yang 

didasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. 

Kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya karena wanprestasi  yang 

berkaitan dengan kewajiban yang timbul dari transaksi terapeutik menurut sifat 

kontrak yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Oleh 

karena itu dalam melakukan pembuktian pada pemeriksaan perkara di Pengadilan 

Negeri pasien harus dapat membuktikan bahwa akibat kerugian yang ditimbulkan 

karena tidak tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standart profesi 

yang berlaku dalam transaksi terapeutik operasi bedah caesar.   

Sedangkan dalam hal kesalahan yang berdasarkan atas perbuatan melawan 

hukum. Kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya yang pada dasarnya 

berkaitan dengan kewajiban yang timbul karena profesinya. perbuatan hukum ini 
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bukan hanya berarti perbuatan tersebut melanggar peraturan atau hukum tertulis 

yang sedang berlaku namun juga suatu perbuatan yang melanggar norma-norma 

kepatutan, ketelitian, kehati-hatian dalam menjalankan operasi bedah caesar 

sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pasien. untuk menentukan 

tanggungjawab hukum dokter yang melakukan kesalahan perbuatan melawan 

hukum membutuhkan adanya kesadaran dari dokter itu sendiri karena pasien tidak 

memiliki kompeten untuk melakukan pembuktian. 

Dengan demikian jika dipengadilan negeri dokter terbukti bersalah dalam 

melakukan operasi bedah caesar maka dokter harus bertanggungjawab  mengganti 

kerugia menurut hukum. Dalam hal ini karena pelaksanaan operasi bedah caesar 

dilakukan di RS PKU Aisyiyah Boyolali maka Rumah sakit bertanggungjawab 

atas hal tersebut. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pertama, Sebelum melakukan operasi bedah caesar pasien pasien harus 

mendaftarkan diri dulu dengan mengumpulkan data-data identitas yang 

dibutuhkan oleh pihak RS PKU Aisyiyah Boyolali, kemudian pasien harus 

discreaning terlebih dahulu untuk menentukan apakah sudah ada tanda-tanda 

melahirkan atau belum, apabila sudah ada tanda-tanda melahirkan pasien maka 

kemudian dilakukan nya obeservasi untuk menentukan akan dilakukan operasi 

normal atau caesar, apabila operasi caesar maka dokter akan memberikan 

informasi tentang seluk beluk mengenai operasi bedah caesar, kemudian pasien 

harus melengkapi syarat administrasi. Selain itu dalam melaksanakan operasi 

bedah caesar harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 

KUHPerdata  yaitu kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan hukum, suatu hal 

tertentu, sebab yang halal. Setelah menerima informasi dari dokter mengenai 

seluk beluk operasi bedah caesar kemudian pasien mensetujuinya dengan 

melakukakan penandatangan surat persetujuan tindakan medik dengan 

penandatangan tersebut maka pada saat itulah dokter dapat melakukan operasi 

bedah caesar sesuai dengan standart profesi 
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Kedua, dengan adanya kesepakatan antara dokter dan pasien tersebut maka 

menimbulkan hubungan hukum yang mana hubungan hukum tersebut terdapat 

hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. kewajiban yang harus 

dipenuhi dokter merupakan hak yang harus diterima oleh pasien begitu juga 

sebaliknya, dengan demikian akan muncul pertanggungjawaban jika salah satu 

pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. 

Ketiga, Perjanjian dalam operasi caesar merupakan transaksi terapeutik 

yang bersifat “inspaning verbintenis”, dokter dalam melakukan operasi bedah 

caesar harus berusaha semaksimal mungkin untuk keberhasilan operasi bedah 

caesar, sehingga apabila dalam melakukan operasi bedah caesar pasien mengalami 

komplikasi atau bahkan meninggal dunia maka hal tersebut merupakan tanggung 

jawab yang dipikul antara dokter dengan pasien yang pada akhirnya dokter tidak 

dapat dipersalahkan.Tanggung jawab dokter muncul ketika dalam melakukan 

tindakan operasi bedah caesar terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan 

kerugian bagi pasien, kesalahan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban 

berdasarkan wanprestasi (1242 KUHPerdata) dan perbuatan melawannhukum 

(1365 KUHPerdata) 

4.2 Saran 

Dalam pelaksanaan operasi bedah caesar hendaknya memberikan informasi 

kepada pasien dengan jelas dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien 

yang mana pasien disini merupakan orang yang awam, dan persetujuan yang 

diberikan oleh pasien selalu dibuat secara tertulis untuk meminimalisir pasien 

tidak paham dan tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan. 

Dalam pelaksanaan operasi bedah caesar di RS PKU Aisyiyah Boyolali 

hendaknya memperhatikan betul informasi yang diberikan oleh dokter terkait 

operasi bedah caesar, apabila ada yang kurang paham atau jelas meminta 

penjelasan yang sejelas-jelas nya dan memperhatikan betul resiko-resiko yang 

kemungkinan muncul serta mendengar dan mematuhi arahan atau perintah dokter 

setelah dilaksanakan operasi bedah caesar sehingga pasien lekas sembu Kembali 

Dalam pelaksanaan operasi bedah caesar RS PKU Aisyiyah Boyolali 

masyarakat harus paham mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi 

untuk dilakukan operasi bedah caesar dan masyarakat harus betul-betul 
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memperhatikan informasi yang diberikan dokter sehingga dalam penandatangan 

persetujuan tindakan medik bukan hanya untuk syarat administrasi saja tapi 

masyarakat benar-benar mengetahui seluk beluk operasi bedah caesar beserta 

resiko yang kemungkinan terjadi.  
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