
1  BAB 1 PENDAHULUAN  A. LATAR BELAKANG Malpraktek (malapraktek) atau malpraktik terdiri dari suku kata mal dan praktik atau praktek. Mal berasal dari kata Yunani berarti buruk. Praktik (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwardaminta, 1976) atau praktik (Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1971) berarti menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan (profesi). Jadi malpraktek berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak lege artis, tidak tepat. Malpraktek tidak hanya terdapat dalam bidang kedokteran, tetapi juga dalam profesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan public, dan wartawan. Dengan demikian, malpraktek medik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim digunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di lingkungan yang sama.1 Kelalaian tersebut tidak hanya berfokus kepada profesi dokter saja, akan tetapi berlaku juga untuk tenaga medis lainnya, di dalam hal ini yang akan dibahas oleh penulis, adalah bidan sebagai salah satu tenaga medis yang berprofesi. Perkembangan pendidikan kebidanan berjalan seiring dan selalu berhubungan dengan perkembangan pelayanan kebidanan. Dalam                                                            1 Hanafiah, M. Yusuf dan Amir Amri, Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, Kedokteran EGC, Jakarta 1999, halaman : 96 



2  perkembangannya, selalu mengikuti tuntunan atau kebutuhan masyarakat di satu sisi, di sisi lain pun mengikuti sistem manajemen modern serta pelaanan yang semakin modern pula.2 Bidan merupakan suatu profesi dinamis yang harus mengikuti perkembangan era ini. Oleh karena itu bidan harus berpartisipasi mengembangkan diri mengikuti permainan global. Partisipasi ini dalam bentuk peran aktif bidan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pendidikan dan orgaisasi profesi.3 Defenisi bidan menurut Internasional Confederation Of Midwives (ICM) ke 27, bulan Juli 2005, yang diakui oleh Who dan Federation Of Internasional Gynecologyst Obstetrition (FIGO),” Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikn bidan yang diakui negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dana tau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan.4 Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini mencakup upaa pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi kepada ibu dan                                                            2 Dwiana Estiwidani dkk, Konsep Kebidanan, Fitrimaya, Yogyakarta, 2009, halaman : 25 3Ibid, halaman : 61 4 Heni Puji Wahyuningsih, Etika Profesi Kebidanan, Fitrimaya, Yogyakarta, 2008, halaman :100-101 



3  anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawatan daruratan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi. Bidan dapat praktik di berbagai tatanan pelayanan, termasuk di rumah, masyarakat, rumah sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya. IBI (Ikatan Bidan Indonesia) menetapkan bahwa bidan Indonesia adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memilikikompetensi dan kualifikasi untuk deregister, sertifikasi dan atau sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.5 Mengingat besarnya tanggung jawab dan beban kerja bidan dalam melayani masyarakat, pemerintah bersama dengan IBI telah mengupayakan pendidikan bagi bidan agar dapat menghasilkan lulusan yang mampu memberikan pelaanan berkualitas dan dapat berperan sebagai tenaga kesehatan profesional. Kewenangan bidan untuk menangani asuhan persalinan di Rumah Sakit diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (selanjutnya disebut Permenkes Praktik Bidan) namun hanya melakukan pertolongan asuhan yang normal saja. Dengan demikian asuhan persalinan di Rumah Sakit tidak semua bisa dilayani oleh bidan. Oleh karena itu asuhan                                                            5Ibid, halaman : 101 



4  persalinan patologi harus dilaksanakan dokter spesialis obstetriginekologi. Namun pada kenyataannya tidak semua asuhan persalinan patologi bisa dilayani oleh dokter spesialis obstetriginekologi, hal ini dikarenakan Rumah Sakit seringkali kekurangan tenaga dokter spesialis obstetriginekologi. Kondisi tidak tertanganinya semua asuhan persalinan di Rumah Sakit oleh dokter spesialis obstetriginekologi juga dialami oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Batang. Data laporan kegiatan pelayanan Tahun 2015 di RSUD Kabupaten Batang telah melayani 2386 pasien yang melakukan persalinan. Dari huruf tersebut 1689 (70,79%) pasien merupakan persalinan spontan, 536 (22,46%) pasien persalinan lewat operasi sectio caesar, 44 (1,84%) pasien persalinan lewat vacum extraksi, 20 (0,84%) pasien persalinan gemelli dan 97 (4,07%) pasien persalinan lainnya. Asuhan persalinan spontan yang berjumlah 1689 pasien sebagian besar merupakan asuhan persalinan patologi, namun asuhan persalinan tersebut ditolong oleh bidan. Pelaksanaan asuhan persalinan patologi yang dilakukan oleh bidan dikarenakan dokter spesialis obstetriginekologi pada RSUD Kabupaten Batang hanya satu orang.  Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa asuhan persalinan patologi yang seharusnya menjadi kewenangan dokter spesialis obstetriginekologi, pada kenyataannya juga dilakukan oleh bidan. Pelaksanaan asuhan persalinan patologi oleh bidan tersebut merupakan pelimpahan kewenangan dari dokter spesialis obstetriginekologi kepada bidan, akan tetapi pada pelimpahan kewenangan tersebut penerima kewenangan kompetensinya tidak setara dengan pemberi wewenang dan hal ini akan menimbulkan persoalan dalam hal 



5  tanggung jawab hukumnya. Skripsi ini akan membahas mengenai malpraktek yang terjadi akibat dari bidan-bidan yang tidak diberi lipahan asuhan pertolongan persalinan tersebut. Penulis tertarik untuk membahas dari segi malpraktek dan hukum terhadap rumusan-rumusan yang akan dibahas.  B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang akan saya bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap bidan Rumah SakitUmum Daerah Kabupaten Batang atas tindakan malpraktek yang dilakukan terhadap pasien? 2. Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh pasien dalam upaya penuntutan terhadap bidan Rumah Sakit ?  C. TUJUAN Berdasarkan hal-hal di atas yang menjadi tujuan penulisan penulisini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum bidan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang atas tindakan malpraktek yang dilakukan terhadap pasien.  2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh pasien dalam upaya penuntutan terhadap bidan Rumah Sakit.  



6  D. KEGUNAAN DAN MANFAAT Adapun kegunaan dan manfaat penelitian meliputi, Kegunaan Penelitian : a. Kegunaan penelitian, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan supaya bisa memberi pemahaman kepada khalayak tentang malpraktek medik dari segi hukum baik pidana maupun perdata, bagi tenaga medis (bidan), dan akademisi yang terkait. b. Kegunaan peneitian, untuk disumbangkan kepada instansi atau organisasi khususnya IBI dan akademisi terkait. Manfaat Penelitian : a. Manfaat Teoritis Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya, terutama mengenai Hukum Kesehatan yang memiliki hubungan erat dengan Hukum Perdata dan Hukum Pidana. b. Manfaat Praktis Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada penulis sendiri, masyarakat pada umumnya, dan para tenaga kesehatan pada khususnya, untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata seorang tenaga kesehatan atas tindakan malpraktek yang dilakukannya, serta dapat bermanfaat bagi para penegak hukum di Indonesia dalam menerapkan sanksi yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 



7  c. Bagi peneliti, sehingga secara khusus hasil penelitian memberikan masukan bagi peneliti, masyarakat, instansi terkait, dan pengembangan sebuah kebijakan.  E. KERANGKA TEORI 1. Teori Perlindungan Hukum  Pengertian hukum menurut Mr. J. Van Kaan: “Kaidah-kaidah hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, dan pengertian hukum adalah serumpunan peraturan yang bersifat memaksa, yang diadakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Tugas dari tata hukum adalah mengadakan kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang menghendaki perlindungan yang dapat dipaksakan.”6 Jadi, hukum memiliki tugas sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.     Hegel menyatakan bahwa negara merupakan transendensi dari kepentingan yang individualistis. Negara sama dengan alat untuk melindungi kepentingan kemerdekaan suatu bangsa dan kemerdekaan individu atau kelompok yang oleh sebab itu patut dilindungi pula.7 Kedua pendapat ahli hukum tersebut tidak memiliki persepsi yang terlalu jauh. Intinya adalah hukum merupakan metode untuk menciptakan                                                            6 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009, hlm. 13.    7 Antonius Cahyadi, Pengantar ke Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 125.  



8  ketentraman, tata tertib, yaitu dengan menerapkan norma-norma atau aturan-aturan yang sifatnya memaksa untuk individu atau kelompok guna memperoleh keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.   Berdasarkan teori ini, jika dihubungkan dengan kajian malpraktik yang diteliti oleh penulis, secara hukum korban (dalam hal ini pasien) tentunya mendapat perlindungan hukum dari negara, yaitu berdasarkan Undang-undang Kesehatan Bagian Kedua Paragraf Kedua yang mengatur tentang Perlindungan Pasien dari Pasal 5658, khususnya Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”7Tidak hanya pasien yang mendapat perlindungan secara hukum, bidan juga mendapat perlindungan hukum, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Kesehatan yang berbunyi: “Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.”8 2. Teori Tanggung Jawab Hukum Tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul akibat dari perbuatannya atau menanggung segala sesuatunya untuk dipersalahkan atau diperkarakan. 9                                                            8Ibid, Pasal 27.   9 Abdul Karim, Tanggung Jawab, Grafindo Medio Pratama, Bandung: 2002, hlm. 79.   



9  Secara umum, prinsip tanggung jawab hukum ini dibedakan sebagai berikut: a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault). Dalam hal ini baru dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga dengan asas kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.  b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle). Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.   c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability principle). Prinsip ini tidak lagi dapat diterapkan secara mutlak, dimana tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang bukti kesalahan ada pada tenaga kesehatan dapat ditunjukkan. Pasienlah yang dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.   d. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Maksud dari prinsip ini adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan bahwa kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung 



10  jawab, seperti keadaan force majoure (tak terduga). Prinsip ini ditetapkan karena:10 a. Pasien tidak dalam posisi yang menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan b. Tenaga kesehatan lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahan yang dilakukannya c. Asas ini dapat memaksa tenaga kesehatan lebih berhati-hati. d. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle). Prinsip ini sangat merugikan pasien bila ditetapkan secara sepihak oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu antara tenaga kesehatan dengan pasien harus memiliki rasa saling percaya, yaitu dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak sebelum mereka melakukan hubungan hukum.   Seorang bidan yang melakukan malpraktik kepada pasien wajib bertanggungjawab secara penuh atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, ”Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang berbuat salah menerbitkan atau mengganti kerugian atas perbuatannya itu”.11 Oleh karena itu, bidan wajib membayar biaya ganti rugi kepada pasien. Sedangkan ketentuan menurut KUHP terdapat pada Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, Pasal 359 KUHP                                                            10Ibid, hlm. 63.   11 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 



11  menyatakan bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”, dan Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa “(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang llain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidanan penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barangsiapa karena akesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembillan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”12                                                                      12 Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
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