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CURICULUM VITAE

• Nama : dr. Carolina Kuntardjo, SpB., FINACS., AIFO-K., S.H., M.H., CMC

• Email : carolinakuntardjo@gmail.com

• Tempat/tgl lahir : Surabaya, Nopember 1977

• Pekerjaan : dokter spesialis bedah, dosen hukum kesehatan

• Pendidikan :

- Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya (lulus 2002)

- Bedah Umum Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya (lulus 2010)

- Fakultas Hukum Unversitas Merdeka Malang (lulus 2017)

- Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya (lulus 2017)

- Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya

- Sertifikasi Mediator (Mahkamah Agung RI) (2018)

- Sertifikasi Bioetik (Bioethics for Health Proffesionals Humanity-Ethics-Legal-Professionalism Approach) UGM (2018-2019)

- Sertifikasi Ahli Ilmu Faal Olahraga Klinis (2020)

- Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PERADI 2018)

- Certified Mediator & Consiliator / CMC (BNSP, 2021)
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GUSTAV RADBRUCH : 
rechct ist wille zur gerechtigkeit
(hukum adalah kehendak demi untuk keadilan)

3 SUBSTANSI HUKUM
KEADILAN

KEPASTIAN
KEMANFAATAN
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❖ Ratio legis : peraturan perundang-undangan

❖ Ruang lingkup kewenangan

❖ Karakter hubungan dr-pasien

❖ Tanggung jawab / tanggung gugat

hubungan hukum_dr.carolina4



HUBUNGAN HUKUM :
• hubungan antara dua/lebih subjek hukum

(orang pribadi/badan hukum)
• hak dan kewajiban
• ada dasar hukum
• diikuti adanya peristiwa hukum
• objek hukum

PEMBERI 
PELAYANAN KESEHATAN

PENERIMA
PELAYANAN KESEHATAN

dr/drg/nakes lain

RS (sarpras)

INSPANNING 

VERBINTENIS
DASAR HUKUM
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Kontrak/perjanjian/transaksi terapeutik

• Perkembangan hubungan para pihak dalam layanan medis yang makin kompleks
• Komersialisasi ? Bisnis ?
• Hukum sebagai pedoman hubungan para pihak dalam layanan medis

Kepastian Hukum

• Hukum sebagai bingkai aturan main yang akan memberikan
jalan keluar bila terjadi konflik

• Menunjang hubungan yang kondusif
• Situasi khusus→ Pandemi Covid-19
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SYARAT SAHNYA PERJANJIAN 

1320 KUHPerdata

1. Adanya kata sepakat → offer & acceptance
2. Kecakapan para pihak

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang diperbolehkan
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Pasal 39 

UU No.29 Tahun 2004 

Tentang Praktik Kedokteran

Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan
antara dokter atau dokter gigi dengan pasien
dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, 
pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, 
pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
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INSPANNING VERBINTENIS RERSULTAAT VERBINTENIS
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WANPRESTASI

❑ Bersumber dari perjanjian
❑ Dasar Hukum: 
❑ 1243 BW – 1252 BW
❑ Dikehendaki para pihak 
❑ Pelanggaran thd perikatan
❑ GR sejumlah uang

PERBUATAN MELANGGAR/

MELAWAN HUKUM

❑ Bersumber dari UU
❑ Dasar Hukum: 
❑ 1365 BW – 1380 BW
❑ Tidak dikehendaki pr pihak
❑ Pelanggaran thd kewajiban non obligatoir
❑ GR sejumlah uang, dan atau
❑ GR kewajiban lain
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Asas kebebasan berkontrak
Asas konsensualisme / persesuaian kehendak
Asas pacta sunt servanda
Asas privity of contract
Asas itikad baik→ asas transparansi, konfidensialitas, non diskriminatif, dll.
Asas proporsionalitas
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• SEPAKAT dalam hukum tidak harus tertulis, karena bagi hukum apa
yang diungkapkan menunjukkan orang tsb berniat baik dam 
bertanggung jawab

• Kelemahannya : bila dipakai sebagai alat bukti, apalagi tidak ada
saksi. Satu saksi saja juga tidak bernilai

(unus testis nullus testis)

DOKTER : offer PASIEN : acceptance



• Sudah ada sejak saat dokter memasang papan nama praktek dan 
pasien datang

• Permenkes Nomor: 290/Menkes/PER/III/2008 Tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran
• Pasal 2 ayat 2 : persetujuan tindakan medis dapat diberikan secara tertulis maupun lisan, 

• Pasal 3 ayat 4 : persetujuan secara lisan dapat berupa kata-kata atau verbal dari pasien yang 
tidak tertulis atau dapat pula dalam bentuk gerakan pasien misalnya mengangguk yang 
diartikan sebagai ucapan setuju.

• 1338 KUHPerdata : Pacta sunt servanda→MENGIKAT PARA PIHAK
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pasal 1340 KUHPerdata

“suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang 
membuatnya…”

Tidak dapat menguntungkan Tidak dapat merugikan

pihak ke-3 pihak ke-3

Siapa yang terikat dalam kontrak?

Apa akibat hukumnya?

Apakah mempunyai jangkauan daya kerja pada pihak lain?





• Ps 45 UU 29/2004 : “…setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap”
• Ps 56 UU 36/2009 : “... setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan

tersebut secara lengkap”
• Ps 58 huruf b UU 36/2014 ttg Nakes: “Memperoleh persetujuan dari Penerima 

Pelayanan Kesehatan.........”
• Ps 9 Permenkes 290/2008 ttg PTK : “…diberikan secara lengkap dengan bahasa yang 

mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman”
• Ps 9 KODEKI: “...........beriskap jujur dalam berhubungan dg pasien....“

HAK MENENTUKAN UNTUK DIRI SENDIRI / OTONOMI



PASIEN
Usia

Batasan usia : pasal 330 KUHPerdata→ 21 tahun
UU perkawinan (UU No.1/1974 ) → 18 tahun
PMK tentang PTM → batasan umur dewasa ??
Ps 1330 KUHPerdata “tidak cakap membuat perjanjian”
Wali
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DOKTER
Kompetensi dokter, standar kecakapan :

Pengetahuan / knowledge
Ketrampilan / skill
Pengalaman / experience
Special standard →
dibandingkan dengan orang lain dengan profesi sama
Profesional guidelines
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• Ps 1367 KUHPer

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-
perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-
barang yang berada di bawah pengawasannya. 

• Ps 46 UU no.44/2009 tentang Rumah Sakit

Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang 
ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit
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UU no.36/2009 ttg kesehatan

Ps 29 : dalam hal nakes diduga melakukan kelalaian dalam
menjalankan profesinya, kelalaian tsb harus diselesaikan
terlebih dahulu melalui MEDIASI

• Profesi kesehatan rawan pembunuhan karakter

• Mediasi kesehatan wajib tertutup

• Mempertahankan kepercayaan masyarakat dan hubungan baik

• Praktik kedokteran penuh ketidakpastian



hubungan hukum_dr.carolina 20


