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Pendahuluan

Pengertian Judul yang Dipresentasikan 
Ada dua fokus, yaitu:

• FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA UNTUK PENYELESAIAN KASUS PELAYANAN KESEHATAN 
KEPADA PASIEN adalah memfungsikan hukum pidana untuk menyelesaikan tindak pidana saat 
pelaku melaksanakan pelayanan kesehatan kepada anggota masyarakat melalui pengadilan.

• FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA UNTUK PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA 
TERHADAP TENAGA KESEHATAN adalah aturan dalam hukum pidana yang dapat digunakan 
menjatuhkan pidana kepada pelaku penyerangan tubuh dan nyawa tenaga kesehatan pada 
saat melaksanakan tugasnya secara sah.

Apa mungkin ada tindak pidana yang harus diselesaikan dengan memfungsikan hukum pidana? 
Ada, yaitu ketika tindakan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 
anggota masyarakat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana 
materiel.

Apa mungkin ada tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada pasien diselesaikan 
di luar jalur hukum pidana? 

Mungkin, misalnya jika tenaga kesehatan melakukan penganiayaan ringan (delik aduan), misalnya 
mencubit ketika pasien di RS yang tidak mau mengkonsumsi obat atau membuka jendela pasien 
di RS kemudian pasien perutnya kembung karena terkena angin malam dari jendela, penghinaan 
kepada pasien (delik aduan). Peristiwa kelalaian tenaga medis memperhitungkan bahwa pasien 
bisa kembung karena terbukanya jendela tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Dasar 
hukumnya, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan 
profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi (Pasal 29 UU-
Kesehatan). 



Masalah pokok yang akan dibahas

1. Pengaturan tindak pidana bidang kesehatan

2. Alasan pembenar dalam melakukan tindakan kedokteran agar tidak 

dipidana.

3. Peraturan dalam hukum pidana yang dapat melindungi tubuh dan nyawa 

tenaga kesehatan.

4. Cara memfungsikan hukum pidana untuk menyelesaikan kasus 

pelayanan kesehatan kepada pasien.



Ketentuan Pidana dalam UU-TENAGA KESEHATAN

Pasal 83 

Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah 
memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

Pasal 84  

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan 
Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. 

(2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga 
Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

Ketentuan Pidana dalam UU-Praktik Kedokteran

Berdasarkan Putusan MK Nomor 4/PUU -V/2007 Tanggal 19 Juni 2007, ada pembatalan ancaman pidana penjara. 

(a) Pasal 75 (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa 
memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

(b) Pasal 76 , Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki 
surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah

(c) Pasal 79, Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :  a. dengan sengaja tidak 
memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);  b. dengan sengaja tidak membuat 
rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau c. dengan sengaja tidak memenuhi 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

1. Pengaturan Tindak Pidana Bidang Kesehatan



• Dokter yang melanggar Pasal 75, 76, dan 79 UU-Praktik Kedokteran 

dianggap melakukan pelanggaran hukum pidana, bukan pelanggaran hukum 

administratif meskipun ada kata “DENDA”, karena ancaman sanksi yang 

dihapus hanya ancaman pidana penjara, sedangkan ancaman pidana denda 

tetap ada. Jika suatu jenis sanksi dituangkan dalam ketentuan pidana 

berarti merupakan pidana denda, bukan denda administratif. Akibatnya 

karena pidana denda, penjatuhan pidana harus melalui putusan 

pengadilan. 

• Denda ada 2 jenis, yaitu denda dalam hukum pidana (pidana denda) dan 

denda dalam sanksi administratif. Denda administratif adalah sanksi 

hukuman, yang mencakup kewajiban tanpa syarat untuk membayar 

sejumlah uang (misalnya denda keterlambatan membayar pajak) yang 

tidak memerlukan putusan pengadilan. Denda administratif bisa dibuat 

oleh Pejabat tata Usaha negara Pidana denda hanya bisa dituangkan dalam 

UU, PERPU, dan PERDA.

• Penghapusan pidana penjara oleh MK dalam Pasal tersebut bukan 

dekriminalisasi (karena tetap dianggap sebagai tindak pidana), dan juga 

bukan de-penalisasi (karena tidak merubah pidana menjadi tindakan lain 

misalnya perawatan)



Ketentuan Pidana dalam UU-Praktik Kedokteran (lanjutan)

•Pasal 85 

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling 

banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan 

kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) 

dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing 

Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.

• Pasal 86 

(1)Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah). 

Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan 

untuk menjalankan praktik.



No

.

Pasal, ayat, dan bentuk perbuatan 

dalam UU-Kesehatan

Pelaku

Tenaga 

Kesehatan

Pimpinan Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan

Korporasi sebagai Pengelola Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

(diancam dengan pidana denda dengan 

pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang 

diperlakukan pada pelaku manusia dan ditambah 

dengan pidana tambahan pencabutan izin usaha; 

dan/atau b. pencabutan status badan hukum)

1. Pasal 190, tidak memberikan pertolongan pertama 

terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat 

* * *

2. Pasal 191, praktik pelayanan kesehatan tradisional 

yang menggunakan alat dan teknologi yang tidak 

mendapat izin dari lembaga kesehatan yang 

berwenang

*

3. Pasal 192, memperjualbelikan organ atau jaringan 

tubuh

*

4. Pasal 193 Setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk 

tujuan mengubah identitas seseorang

*

5. Pasal 194 Setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan

*

6. Pasal 195 Setiap orang yang dengan sengaja 

memperjualbelikan darah dengan dalih apapun

Ketentuan Pidana dalam UU-Kesehatan



No. Pasal, ayat, dan bentuk 

perbuatan 

dalam UU-Kesehatan

Pelaku

Tenaga 

Kesehatan

Pimpinan 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan

Korporasi sebagai Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(diancam dengan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari 

pidana denda yang diperlakukan pada pelaku manusia dan ditambah 

dengan pidana tambahan pencabutan izin usaha; dan/atau b.

pencabutan status badan hukum)

7. Pasal 196, memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi 

dan/atau alat kesehatan yang 

tidak memenuhi standar 

dan/atau persyaratan keamanan, 

khasiat atau kemanfaatan, dan 

mutu 

* *

kebijakan RS memberikan kepada pasien alat kesehatan yang diproduksi 

oleh pihak tertentu, kemudian RS dapat keuntungan dari peredaran 

tersebut (komisi, kerjasama, dll)

8. Pasal 197, memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi 

dan/atau alat kesehatan yang 

tidak memiliki izin edar 

* *

9. Pasal 198, melakukan praktik 

kefarmasian oleh tenaga 

kefarmasian yang sesuai dengan 

keahlian dan kewenangannya 

* *

RS mungkin melakukan karena diatur dalam PP 51 tahun 2009, yaitu b.

Instalasi farmasi rumah sakit. 

10. Pasal 200  menghalangi program 

pemberian air susu ibu eksklusif 

* * 

(ada kebijakan RS yang diminta memanipulasi indikasi medis agar ibu 

tidak memberikan ASI pada bayinya karena pemilik RS juga memiliki 

pabrik susu, yang kemudian tenaga kesehatan diminta mengarahkan 

agar membeli susu merk yang diproduksi) atau atas perintah RS, tidak 

menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung 

tanpa alasan medis (Pasal 10 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU 

EKSKLUSIF)



No. Pasal, ayat, dan bentuk perbuatan Pelaku

Tenaga 

Kesehatan

Pimpinan 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan

Korporasi sebagai Pengelola Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

1. Pasal 62 UU-Rumah Sakit,  setiap orang 

yang sengaja menyelenggarakan Rumah 

Sakit tidak memiliki izin

* *

Jika melibatkan korporasi, selain pidana 

penjara dan denda terhadap pengurusnya, 

pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 

korporasi berupa pidana denda dengan 

pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda 

2. UU-Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat 

1, jo. Pasal 13 ayat 2, Pelaku usaha 

dilarang menawarkan, mempromosikan 

atau mengiklankan obat, obat 

tradisional, suplemen makanan, alat 

kesehatan, dan jasa pelayanan 

kesehatan dengan cara menjanjikan 

pemberian hadiah berupa barang 

dan/atau jasa lain. 

3. UU-Perlindungan Konsumen Pasal 17 c.

memuat informasi yang keliru, salah, 

atau tidak tepat mengenai barang 

dan/atau jasa; e. mengeksploitasi 

kejadian dan/atau seseorang tanpa 

seizin yang berwenang atau persetujuan 

yang bersangkutan;

* *

(jika kebijakan RS, misalnya mencantumkan 

nama dokter atau orang terkenal padahal ia 

tidak praktik di RS tersebut (pinjam nama 

untuk promosi), merekam atau memfoto 

pasien tanpa izin untuk iklan layanan RS)

Ketentuan Pidana dalam UU-Rumah Sakit

http://hukumpidana.bphn.go.id/babbuku/bab-xii-pemalsuan-surat/


Tindak Pidana oleh Tenaga Kesehatan atau Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan yang UU-Pengelolaan dan 

Perlindungan Lingkungan Hidup

• Tenaga Kesehatan dan Fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pencemaran lingkungan hidup 

melalui Pengelolaan Limbah B-3 

• Ancaman bagi Tenaga medis yang menghasilkan limbah berupa limbah cair, limbah gas dan 

limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan ada yang bersifat non medis dan medis. Limbah 

medis yang dihasilkan ini juga merupakan limbah B3)

a. Jika mengelola B-3 tanpa ijin diancam pidana penjara 1-3 tahun, danda 1-3 milyar (Pasal 

102)

b. Jika tidak melakukan pengelolaan B-3 pidana penjara 1-3 tahun, danda 1-3 milyar (Pasal 

103)

c. Jika melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, 

dipidana penjara 3 tahun dan denda 3 milyar (104)

d. Jika memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak 

informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya 

dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 

Rp1 milyar (Pasal 113).

e. Jika sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat 

pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 1  tahun dan denda paling banyak 500 juta.



• Ancaman bagi FASYANKES yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan 

usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: 

a. badan usaha; dan/atau 

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau 

orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut

• Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan 

hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana 

dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana 

tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri 

atau bersama-sama (Pasal 116).

• Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak 

pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda 

diperberat dengan sepertiga (Pasal 117). 



2. Alasan Pembenar agar dokter tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana, antara lain:

Tenaga kesehatan bertindak sesuai dengan kewenangannya yang sah sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan, dan melakukan sesuai dengan standar profesi, Standar 

Operasional Baku (Standar Operational Procedure), dan Kode Etik kedokteran.  Berikut manfaat 

mengikuti aturan hukum:

Jika akan melakukan tindakan kedokteran, maka tenaga Kesehatan membuat persetujuan 

tindakan kedokteran (informed consent)  dan membuat rekam medik sebagai bukti yuridis jika 

suatu saat ada proses pertanggungjawaban pidana. 

a. Ini berkaitan dengan penerapan asas Volenti non fit iniura atau asumption of risk, bahwa 

suatu asumsi yang sudah diketahui sebelumnya tentang adanya resiko medis yang tinggi pada 

pasien apabila dilakukan suatu tindakan medis padanya, dan pasien atau keluarganya setuju 

maka tenaga kesehatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. 

b. Jika terjadi Contribution Negligence, Dokter tidak dapat dipidana apabila dokter gagal atau 

tidak berhasil dalam penanganan pasien jika pasien tidak menjelaskan dengan sejujurnya 

tentang riwayat penyakit dan obat-obatan yang pernah digunakannya selama sakit, termasuk 

jika pasien tidak mematuhi perintah dokter atau pasien menolak cara pengobatan yang telah 

disepakati. Dalam kondisi tersebut, pasien dianggap berkontribusi dalam kelalaian 

(Contribution Negligence), karena pasien tidak memenuhi kewajibannya.

c. Jika ada kekeliruan dokter memilih alternatif tindakan kedokteran pada pasiennya error of 

judgment, yaitu pilihan tindakan medis dari dokter yang telah didasarkan pada standar 

profesi dan SOP sudah dilakukan, tetapi ternyata keputusannya keliru. 



3. Perlindungan Hukum Pidana terhadap Tubuh dan 

nyawa Tenaga Kesehatan (dokter, perawat, bidan)

• Pasal 27 (1) UU-Kesehatan, Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan 

hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. 

• Pasal 29 UU-Kesehatan, Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam 

menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui 

mediasi. 

• Pasal 50 huruf (a) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Dokter atau dokter gigi 

dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak : a. memperoleh perlindungan 

hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur 

operasional;

• Pasal 36 UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, bahwa Perawat dalam melaksanakan 

Praktik Keperawatan berhak memperoleh perlindungan Hukum sepanjang melaksanakan tugas 

sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

• Pasal 60 UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, bahwa Bidan dalam melaksanakan Praktik 

Kebidanan berhak: a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 

dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar 

pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;

• Pasal 33 Permenkes No. 15 TAHUN 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Komplementer, Setiap Griya Sehat memiliki hak: c. mendapatkan perlindungan 

hukum dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.



Perlindungan Hukum Pidana terhadap Tenaga 

Kesehatan yang sedang menjalankan Tugas yang Sah

• Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan nomor 
009- 014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 
mengistilahkan Pejabat Umum sebagai Public Official. 

• Beberapa literatur menguraikan istilah Openbare Ambtenaren.

• Ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian 
dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika Openbare 
Ambtenaren diartikan sebagai Pejabat Publik.

• Kalau saya yang menafsirkan, maka tenaga kesehatan yang 
sedang menjalankan tugasnya secara sah dapat dimasukkan dalam 
kategori pejabat, sehingga dilindungi oleh hukum pidana (jika 
diserang tubuh dan nyawanya) sebagaimana diatur dalam Pasal 
211, 212, 213, dan 214 KUHP



Pasal 211 KUHP
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 

pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan 

perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun.

• Misalnya (agar melakukan perbuatan yang sah) seorang pasien mengancam 

dokter dengan celurit di tempat dokter praktik agar membuatkan resep 

obat tertentu yang mengandung narkotika.

• Misalnya (tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah) ada korban 

kejahatan mendatangi UGD, dan mengancam dokter-ASN  agar tidak 

melakukan tindakan kedokteran pada seorang penjambret yang luka berat 

karena dihajar koban. Jika dokter melakukan tindakan kedokteran, akan 

dihajar sebagaimana jambret tersebut.



Pasal 212 KUHP

• Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang 

pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut 

kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan 

(bantuan) kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara 

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah.

• Misalnya menyerang anggota Satkoba saat penangkapan tersangka (Putusan PN 

Pekanbaru 39/Pid.B/2021/PN Pbr)

• Menggunakan pasal ini, jika perawat atau bidan yang diperintah sah oleh ASN 

diancam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat.  Misalnya, 

perawat diminta dokter agar pasien dirawat di ruang 6 lantai 3, tetapi seorang 

anggota keluarganya mengancam dengan kekerasan (menodongkan senjata 

tajam), agar pasien dirawat ruang 6 lantai 1.

http://hukumpidana.bphn.go.id/babbuku/bab-vii-kejahatan-terhadap-penguasa-umum/


Pasal 213 KUHP

Pasal 214 KUHP

Kalau menggunakan pasal penganiayaan dalam KUHP

1. Pasal 351. Penganiayaan dalam bentuk Pokok (diancam pidana penjara 2 tahun)

2. Pasal 352, Penganiayaan kategori Ringan (diancam pidana penjara 3 bulan dan dapat ditambah sepertiga 

jika dilakukan terhadap pekerjanya atau bawahannya)

3. Pasal 353, Penganiayaan Berencana (diancam pidana penjara 4 tahun), jika menimbulkan luka berat 

(diancam pidana penjara 7 tahun), jika mengakibatkan mati (diancam pidana penjara 9 tahun).

4. Pasal 354, Penganiayaan kategori Berat (diancam pidana penjara 8 tahun) korban mati (diancam pidana 

penjara 10 tahun)

5. Pasal 353, Penganiayaan berat berencana (diancam pidana penjara 12 tahun), korban mati (diancam pidana 

penjara 15 tahun)

6. Pasal 356, jika jika kejahatan 351, 353, 354 dan 355 ancaman pidana penjara ditambah sepertiga jika 

dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; dilakukan dengan 

memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.



KEWAJIBAN RUMAH SAKIT TERHADAP TENAGA KESEHATAN YANG 

MELAKSANAKAN TUGAS

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban melindungi dan memberikan bantuan 

hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; (Pasal 29 ayat (1) 

huruf s UU-Rumah Sakit), jika tidak melaksanakan kewajiban akan dikenakan sanksi 

admisnistratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; atau c. denda dan pencabutan 

izin Rumah Sakit.

PASAL 25 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan 

No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Pasal 23 (1) Kewajiban Rumah Sakit melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi 

semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf s dilaksanakan dengan 

1. memberikan konsultasi hukum, 

2. memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan, 

3. memberikan advokasi hukum, 

4. memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medik, dan 

5. mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi.



4. Cara memfungsikan hukum pidana untuk 

menyelesaikan kasus pelayanan kesehatan kepada 

pasien

• Dalam hal terjadi kelalaian yang mengakibatkan praktik pelayanan kesehatan  yang 

buruk kepada pasien, diselesaikan menggunakan negosiasi, mediasi, (Pasal 29 UU-

Kesehatan) dan mungkin penyelesaian di pengadilan menggunakan hukum perdata.

• Jika kelalaian yang mengakibatkan praktik pelayanan kesehatan  yang buruk 

kepada pasien tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan, maka pihak yang 

dirugikan bisa memfungsikan hukum pidana (sebagai upaya terakhir).

• Dalam hal terjadi perbuatan Tenaga kesehatan, pimpinan Fasyankes, dan Fasyankes

sebagai korporasi yang memenuhi unsur tindak pidana, Penegak Hukum langsung 

menggunakan ketentuan pidana dalam KUHP dan Ketentuan Pidana di luar KUHP 

dengan cara menerapkan KUHAP dan ketentuan Hukum acara Pidana yang ada di 

luar KUHAP, dengan kemungkinan hasil: Tenaga kesehatan, pimpinan Fasyankes, 

dan Fasyankaes sebagai korporasi diputus oleh pengadilan dengan

a. pemidanaan

b. dibebaskan

c. dilepaskan dari semua tuntutan hukum



Contoh kasus “Malapraktik” (malapraktik bukan merupakan istilah hukum (yuridis), 

tetapi istilah sosiologis di Indonesia yang banyak diguanakan orang yang pengertian 

sederhananya menunjuk pada perbuatan tenaga kesehatan yang lalai dalam 

melakukan tindakan medis kepada pasien yang berakibat buruk pada tubuh pasien) 

yang diselesaikan menggunakan Hukum Perdata

1. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001 K/Pdt/2017 Tanggal 30 Agustus 2017

• PENGGUGAT: HENRY KURNIAWAN (suami), selaku ahli waris Alm. Santi Mulyasari (pasien)

• TERGUGAT: Dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG., (dokter yang melakukan tindakan 

medis), RUMAH SAKIT METROPOLITAN MEDICAL CENTER (RS MMC) (tempat dilakukan 

operasi caesar), KOSALA AGUNG METROPOLITAN (pemilik Rumah sakit)

• ISI PUTUSAN: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III secara tanggung 

renteng membayar kerugian immaterial yang diderita Penggugat Konvensi sebesar 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). INI terjadi karena SOP tidak dilaksanakan.

2. Putusan PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 PK/Pdt/2011, Tanggal 2  

Februari 2012 — PITRA AZMIRLA, DK Versus PT. BINARA GUNA MEDIKTAMA, dkk. (Sumber: Gara-

gara Malpraktik, RS Pondok Indah Dihukum Rp 2 Miliar, https://news.detik.com/berita/d-

2280084/gara-gara-malpraktik-rs-pondok-indah-dihukum-rp-2-miliar)

• PENGGUGAT: PITRA AZMIRLA 

• TERGUGAT:  PT. BINARA GUNA MEDIKTAMA, Dr. HERMANSUR KARTOWISASTRO, Sp.B-KBD, 

Prof. Dr. I MADE NAZAR, Sp.PA,  Dr. EMIL TAUFIK, Sp.PA, Dr. MIRZA ZOEBIR, Sp.PD, Dr. BING 

WlDJAJA, Sp.PK 

• ISI PUTUSAN: tergugat dihukum membayar 2 milyar kepada penggugat (ahli waris pasien).



CONTOH KASUS “MALAPAKTIK DOKTER” YANG DISELESIKAN PENGADILAN BERDASARKAN KUHP

1. Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Putusan No. 365K/Pid/2012, memuat putusan bahwa (1) dr. Dewa 
Ayu Sasiary Prawani (2) dr. Hendry Simanjuntak,  dan (3) dr. Hendy Siagian dijatuhi pidana penjara 
selama 10 bulan karena melakukan operasi cito secsio sesaria kepada Siska Makatey (korban) dengan 
tanpa menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan yang dapat terjadi 
terhadap diri korban. Saat melakukan operasi terhadap korban terjadi emboli udara yang masuk ke 
dalam bilik kanan jantung, akhirnya menghambat darah masuk ke paru-paru yang mengakibatkan 
kegagalan fungsi paru dan fungsi jantung dan akhirnya pasien meninggal dunia.

2. Putusan Mahkamah Agung tahun 2010 isinya memvonis dr. Taufik Wahyudi Mahady (praktik di Rumah 
Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III) dengan pidana penjara 6 bulan,  karena kelalaiannya
menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk 
sementara waktu, yang di lakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan dan terbukti 
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 361 KUHPidana. Terdakwa 
melakukan kelalaian dalam menangani operasi persalinan (caesar) kepada pasien Rita Yanti, yaitu 
saat penutupan operasi dokter lupa mengambil kasa yang digunakan untuk menutup luka, sehingga 
benda tersebut tertinggal di dalam perut pasien.  

3. Dr. Wida Parama Astiti (praktik di RS Krian, Sidoarjo, Jawa Timur) dijatuhi pidana penjara selama 10 
bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan malapraktik yang mengakibatkan 
pasien berusia 3 tahun meninggal dunia. Kasus tersebut diawali saat menerima pasien Deva 
Chayanata pada 28 April 2010 pukul 19.00 WIB datang ke RS Krian Husada, karena mengalami diare 
dan kembung. Kemudian dr. Deva memberikan tindakan medis berupa pemasangan infus, suntikan, 
obat sirup dan pasien dirawat inap. Besoknya, dr Wida meminta kepada perawat untuk melakukan 
penyuntikan KCL 12,5 ml, padahal saat dilakukan tindakan medis dr. Wida ada di lantai 1 dan tidak 
melakukan pengawasan terhadap perawat. Setelah disuntik, Deva kejang-kejang kemudian 
meninggal dunia. (SUMBER: Ini kasus dokter dipidana karena malapraktik, 
https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kasus-dokter-dipidana-karena-malpraktik.html?page=4)



1. Penyelesaian “kasus pelayanan kesehatan” yang diduga dilakukan tenaga
kesehatan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagai korporasi hanya dijadikan UPAYA TERAKHIR
(ultimum remidium) dalam penanggulangan kejahatan di bidang
kesehatan. Artinya, jika kasus tersebut SEPANJANG bukan kasus serius,
maka jalur penyelesaian denga memanfaatkan hukum pidana dijadikan
sarana terakhir, jika sarana penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian
Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat
melalui prosedur yang disepakati para pihak (yakni penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau
penilaian ahli), serta perdata gagal.

2. Hanya tindak pidana karena kelalaian yang akibatnya fatal yang perlu
diselesaikan menggunakan hukum pidana.

3. Perbuatan yang melanggar ketentuan pidana harus diselesaikan dengan
pemfungsian hukum pidana bidang kesehatan.

PENUTUP



4. Seringkali pemfungsian hukum pidana kurang menguntungkan korban tindak pidana 
oleh yang dilakukan tenaga kesehatan/penanggungjawab Fasyankes/Fasyankes, 
misalnya:

a. Pelaku dipidana penjara. Siapa yang untung? Negara mengeluarkan dana 
banyak untuk proses pidana. Masyarakat untung karena tindak pidana dapat 
berkurang, karena pelaku dan tenaga kesehatan yang berpotensi melakukan 
tindak pidana berpikir-pikir jika akan melakukan tindak pidana. Korban dan 
keluarga korban tidak mendapat keuntungan, mungkin hanya puas (jika pidana 
yang dijatuhkan sesuai dengan keinginan korban/pasien dan keluarganya).

b. Pelaku dipidana denda. Siapa yang untung? Negara yang “untung” karena 
mendapatkan pembayaran denda.

c. Pelaku dipidana dan diwajibkan membayar restitusi. Siapa yang untung? 
Korban bisa untung, jika mengajukan restitusi kepada penyidik atau jaksa 
kemudian dikabulkan oleh pengadilan.  Korban bisa juga untung jika 
mengajukan restitusi melalui LPSK (karena restitusi tidak diajukan 
berbarengan saat perkara pidana disidangkan), dan pengadilan mengabulkan. 
Berdasarkan data, restitusi korban tindak pidana tidak banyak, sekitar 10 juta 
(Kasus jual-beli ginjal yang diputus oleh PN Jakarta Pusat dalam Sindikat jual-
beli ginjal Jawa barat tahun 2016).  Jika korban mendapatkan kompensasi dan 
rehabilitasi, hasilnya belum optimal. Agar memperoleh restitusi, kompensasi, 
dan rehabilitasi korban aktif mengajukan.  Padahal, tidak semua korban 
paham dan berani mengajukan).



5. Seyogyanya kalau pelayanan kesehatan tersebut karena kelalaian,
ketidakmampuan, dan kesalahan ringan yang akibatnya tidak serius, maka lebih
baik diselesaikan melalui jalur non-hukum pidana, kecuali dalam kasus-kasus luar
biasa dan menjadi ranah hukum pidana, misalnya perilaku tenaga kesehatan atau
pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan sebagai
korporasi yang mengakibatkan kecacatan atau hilangnya nyawa.

6. Jika menggunakan negosiasi dan mediasi mungkin korban/pasien dan pelaku malah
beruntung karena korban mendapatkan ganti kerugian dan fasilitas pelayanan
kesehatan, tenaga kesehatan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tidak perlu
membiayai “proses hukum”, serta nama pelaku tidak “go public” karena nama
pelaku yang tersebar dapat menurunkan reputasi institusi atau karir seseorang.

7. Jika menggunakan penyelesaian non-hukum pidana, misalnya gugatan perdata
maka jika gugatan dikabulkan pengadilan maka korban atau ahli warisnya justru
mendapatkan keuntungan finansial pembayaran ganti kerugian dan hak lain yang
dituntut. Tenaga kesehatan juga “tidak harus membayar” dengan uangnya sendiri,
sepanjang tenaga kesehatan mengikuti Asuransi Kesehatan Malapraktik Syariah,
dan Rumah sakit juga ikut asuransi (yang bayar pihak asuransi).


