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1 

Pendahuluan 

 

Diilhami oleh peristiwa terjadinya kasus Dr. Setianingrum 

(seorang dokter Puskesmas Wedarijaksa, Kabupaten Pati) dengan 

Ny. Rukmini Kartono sebagai pasiennya sekitar tahun 1981, yakni 

meninggalnya Ny. Rukmini karena kejutan anfilatik akibat reaksi 

alergi dari suntikan streptomisip yang diberikan kepada Ny. 

Rukmini. Reaksi yang timbul dari peristiwa tersebut dengan segala 

ikutannya ternyata membawa dampak positif bagi kalangan 

pemegang profesi kedokteran dan profesi hukum. Karena dengan 

peristiwa tersebut, lahirlah kemudian suatu disiplin ilmu hukum 

yang mempelajari hubungan hukum dengan segala aspek yang 

berkaitan dengan kesehatan seperti hubungan dokter dan pasien, 

dokter dan rumah sakit, pasien dengan tenaga kesehatan dan lain 

sebagainya. Disiplin ilmu hukum yang dimaksud adalah Hukum 

Kesehatan (health law) atau Hukum Kedokteran (medical law).1) 

Jadi, dilihat dari sisi sejarah Hukum Kesehatan sebagai salah 

satu cabang dari Ilmu Hukum yang masih relatif baru berkembang.  
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Ruang lingkup atau cakupan Hukum Kesehatan ini meliputi bidang 

hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum pidana dan 

hukum disiplin yang tertuju pada sub sistem kesehatan 

masyarakat.2) 

 Yang pasti dengan terjadinya kasus Pati ini, masyarakat 

Indonesia terbangun dari lelap tidurnya dan otomatis membawa 

pergeseran pola hubungan antara dokter dan pasien yang tadinya 

bersifat paternalistik dan berdasarkan kepercayaan semata 

(fiduciary relationship), kini mengalami erosi3), yakni menuju ke 

arah hubungan dokter-pasien yang mengikuti perkembangan 

masyarakat yang semakin cerdas dan kritis. 

 Perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap hukum 

kesehatan berpuncak yang bermuara pada diundangkannya sebuah 

peraturan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, yakni 

tanggal 17 September 1992 melalui Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1992 tentang Kesehatan. Sebagaimana telah dirubah dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

 Arahan kebijaksanaan pembangunan bidang kesehatan 

telah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

Dari arahan GBHN tersebut dapat dikemukakan bahwa 

Pembangunan Nasional bidang kesehatan diarahkan untuk : 

1. Mempertinggi derajat kesehatan masyarakat 

2. Mempertinggi pelayanan kesehatan kepada masyarakat 
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3. Penyediaan sarana kesehatan (Rumah sakit dan Puskesmas) 

dan tenaga kesehatan (dokter dan perawat) 

Persoalan kesehatan dalam menimbang Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 disebutkan : 

1. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah 

satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai 

dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip 

nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam 

rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta 

peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi 

pembangunan nasional; 

3. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan 

kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan 

kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti 

investasi bagi pembangunan Negara; 
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4. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan 

wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional 

harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan 

merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah 

maupun masyarakat; 

Adapun yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan 

sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Dalam rangka upaya lebih memadai, peningkatan derajat 

kesehatan dan pembinaan penyelenggara upaya kesehatan secara 

menyeluruh dan  

 

 

 

 

 

terpadu tentunya sangat berhubungan dengan sumber daya di 

bidang kesehatan dan tenaga kesehatan. 

Yang dimaksud dengan sumber daya di bidang kesehatan 

adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan 

farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan 

teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya 

kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan 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.  
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Tenaga kesehatan dapat diklasifikasikan kepada : 

1. Tenaga kesehatan sarjana, yaitu : 

a. Dokter, 

b. Dokter gigi, 

c. Apoteker, 

d. Sarjana-sarjana lain dalam bidang kesehatan 

2. Tenaga sarjana muda, menengah dan rendah 

a. di bidang farmasi : asisten apoteker dan sebagainya, 

b. di bidang kebidanan : bidan dan sebagainya, 

c. di bidang perawatan : perawat, physioterapis dan sebagainya, 

d. di bidang kesehatan masyarakat : penilik kesehatan, 

resepsionis dan lain-lain,  

e. di bidang-bidang kesehatan lain. 

 

Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau 

implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk 

mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan 

penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada 

manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi 

tubuh.  

Adapun yang dimaksud dengan Fasilitas pelayanan 

kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 
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Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan 

berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, 

penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan 

nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan 

kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi 

bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara 

sosial dan ekonomis. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dalam rangka upaya meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat, tentunya perlu dikembangkan persepsi masyarakat 

tentang sakit dan sehat. Perlu diketahui bahwa persepsi sangat 

tergantung kepada obyek dan situasi, demikian juga halnya persepsi 

sakit dan sehat selalu bersifat individual dan lazimnya tidak 

objektif. Persepsi sehat dan sakit ini sangat dipengaruhi oleh unsur 

pengalaman masa lalu dan sosial budaya seseorang. Namun secara 

ilmiah penyakit (disease) diartikan sebagai gangguan fungsi 

fisiologis dari suatu organisme sebagai akibat dari infeksi atau 

tekanan dari lingkungan, dengan demikian penyakit itu bersifat 
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objektif. Sedangkan sakit (illness) adalah penilaian individu 

terhadap pengalaman menderita suatu penyakit, dengan demikian 

penilaiannya subjektif.4) 

Sedangkan batasan sehat yang diberikan oleh organisasi 

kesehatan sedunia (WHO) adalah a state of complete physical, 

mental and social wellbeing, dari batasan ini dapat dikemukakan 

bahwa sehat tidak hanya menyangkut kondisi fisik, melainkan juga 

meliputi kondisi mental dan sosial seseorang. 

Bidang Hukum Kesehatan yang dibicarakan dalam buku ini 

adalah menyangkut Rumah Sakit, dokter dan pasien. Arti 

pentingnya membicarakan hal ini disebabkan antara Rumah Sakit 

dengan dokter mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan tidak  

 

 

 

 

 

 

terpisahkan, demikian juga halnya dengan pasien, karena tanpa 

pasien, maka Rumah Sakit dan dokter tidak akan berarti apa-apa. 

 

 

Daftar Catatan 

 

1) Menurut Guwandi, sebenarnya antara Hukum Kesehatan dan 

Hukum Kedokteran terdapat perbedaannya, khususnya dalam hal 

ruang lingkup bahasannya, yakni Hukum Kesehatan lebih luas 

cakupannya daripada Hukum Kedokteran. Lebih lanjut lihat J. 
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Guwandi Kelalaian Medik  (Medical Negligence), Balai Penerbit FKUI, 

Jakarta, 1994,  hal. 5  

2) Soerjono Soekanto, Aspek Hukum Apotik dan Apoteker, Mandar 

Maju, Bandung, 1990, hal. 1 

3)  Lebih lanjut dapat dibaca dalam J.Guwandi, Ibid., hal. 1-2 

4) Bandingkan dengan Solita Sarwono, Sosiologi Kesehatan, Beberapa 

Konsep dan Aplikasinya, Gadjah Mada University Press, 1993, hal. 
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2 

Rumah Sakit 

 

2.1 Pengertian dan Jenis Rumah Sakit 

 Sebelum membicarakan sejarah Rumah Sakit, terlebih 

dahulu dikemukakan pengertian Rumah Sakit. Berbicara tentang 

pengertian Rumah Sakit tentunya tergantung pada sudut pandang 
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serta kacamata yang dipergunakan oleh orang yang meninjau, 

dengan kata lain tidak ada suatu definisi umum yang dapat diterima 

oleh segenap kalangan, misalnya masyarakat umum  menyebutkan 

bahwa  Rumah Sakit adalah tempat bagi  orang-orang yang sakit 

untuk berobat, sedangkan Dokter dan Perawat menyebutkan 

sebagai lahan untuk mencari nafkah hidup. Sebagai pegangan 

umum berikut ini dikemukakan pengertian Rumah Sakit menurut 

Anggaran dasar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia 

seperti diundangkan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa 

Rumah Sakit adalah “suatu lembaga dalam mata rantai sistem 

kesehatan nasional yang mengemban tugas pelayanan kesehatan 

untuk seluruh masyarakat”.1) 

 

 

 

 

 

 

Menyangkut jenis Rumah Sakit di Indonesia dapat dikemukakan 

sebagai berikut ini: 

2.1.1. Rumah Sakit Swasta 

Yang dimaksud dengan Rumah Sakit Swasta adalah Rumah 

Sakit yang didirikan oleh pihak swasta, yaitu (non pemerintah), 

yaitu beberapa orang (persoon) sepakat untuk mendirikan suatu 

badan hukum atau perusahaan hukum2) (Rechts Persoon/Belanda, 

persona  moralis/Latin, legal persons/Inggris), dan badan hukum ini 

melakukan kegiatan dalam bidang pendirian dan menjalankan 

Rumah Sakit. Selain yang didirikan oleh person sering juga terdapat 
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Rumah Sakit ini didirikan oleh kelompok-kelompok seperti misi 

agama. 

Adapun bentuk badan hukum Rumah Sakit yang didirikan 

oleh pihak swasta ini lazimnya digunakan yayasan (stichting). 

Dimaksudkan dengan yayasan adalah suatu badan hukum yang 

memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari pemiliknya, 

dengan maksud tujuan tertentu dan lazimnya bersifat idial dan 

diurus oleh suatu badan pengurus tanpa mempunyai anggota.3) 

Dari uraian yang dikemukakan di atas  jelas terlihat bahwa 

tujuan didirikan yayasan adalah bersifat idial, dengan kata lain 

bukan untuk mencari keuntungan pribadi bagi para pendiri  atau 

pengurusnya, in casu Rumah Sakit dimaksudkan untuk sarana  

 

 

 

 

 

 

menolong orang yang sakit teristimewa orang yang tidak mampu.4) 

Biaya pengelolaan Rumah Sakit yang didirikan oleh pihak swasta ini 

berasal dari sumbangan para demawan. Dengan demikian pada 

awalnya  pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit hanya 

bersifat sosial semata. 

Seiring dengan perkembangan masa dan perkembangan 

alam fikiran masyarakat, kondisi tersebut di atas (Rumah Sakit 

semata-mata melakukan pelayanan yang bersifat sosial) mengalami 

perubahan, karena semakin hari semakin sulit bagi pengelola 

Rumah Sakit untuk mendapatkan biaya yang berasal dari 
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sumbangan para dermawan, sebab semakin hari biaya yang harus 

dikeluarkan oleh Rumah Sakit semakin besar, dan tidak seimbang 

lagi pemasukan Rumah Sakit, maka untuk kelangsungan Rumah 

Sakit, pendiri/pengelola membuat kebijaksanaan, seluruh biaya  

yang diperlukan dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit untuk 

melakukan perawatan terhadap orang yang berobat dihitung, 

kemudian biaya tersebut ditagihkan kepada si pasien. 

Dari sejarah perkembangan tersebut terlihat bahwa prinsip 

ekonomi dan manajemen modern harus diterapkan dalam 

pengelolaannya. Dengan demikian apabila dilihat, secara sosiologis 

tujuan pendirian Rumah Sakit Swasta sudah mengalami pergeseran  

 

 

 

 

 

 

 

dari  tujuan awalnya, yakni semula bersifat lembaga sosial-murni 

bergeser menjadi lembaga sosial-ekonomi5). 

Yang dimaksud dengan lembaga-sosial ekonomi di sini yaitu 

pengelola Rumah Sakit dalam pengelolaannya harus 

mempertimbangkan secara sekaligus aspek sosial dan aspek 

ekonomi, sehingga seluruh pengeluarannya harus dapat ditutupi 

oleh penerimaannya. Lembaga semacam ini (yang menggabungkan 

sekaligus aspek sosial dan aspek ekonomi) yang dinamakan juga 

sebagai Institut Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM)6) dan ukuran 
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ini pulalah yang dipergunakan oleh Perhimpunan Rumah Sakit 

Seluruh Indonesia (PERSI) untuk mengatur anggotanya. 

Dalam realitanya tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga 

Rumah Sakit yang didirikan dengan tujuan mencari keuntungan, 

Rumah Sakit seperti ini pada intinya merupakan business enterprise 

dan lazimnya Rumah Sakit seperti ini berlindung dibalik yayasan 

semu (dikatakan yayasan semu, sebab pada hakekatnya pendirian 

yayasan tidaklah bersifat business enterprise, akan tetapi bertujuan 

idiil). 

Namun demikian dalam perkembangannya, setelah 

diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 84 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/1986, 

dalam Peraturan ini ditegaskan bahwa pelayanan kesehatan swasta  

 

 

 

 

 

di bidang medik boleh diselenggarakan oleh: perorangan, kelompok, 

yayasan atau badan hukum lainnya. 

Merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, 

khususnya dengan perkataan atau badan hukum lainnya, maka 

pendirian Rumah Sakit dapat dilakukan oleh sebuah Perusahaan 

yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang profit oriented 

(mengejar keuntungan semata). 

 

2.1.2 Rumah Sakit Pemerintah 
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Di samping Rumah Sakit yang dikelola oleh Pihak Swasta 

ada juga Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah. Perbedaan 

pokok dengan Rumah Sakit Swasta terutama sekali menyangkut 

sumber pendanaaan Rumah Sakit yang bersangkutan, yakni kalau 

Rumah Sakit pemerintah biaya untuk pengelolaan Rumah Sakit 

tersebut didanai oleh Pemerintah, yaitu dengan cara 

menganggarkannya dalam APBN, APBD dan lain-lainya. Karena 

dana pengelolaan Rumah Sakit ini berasal dari Pemerintah maka 

segala pendapatan yang diperoleh oleh Rumah Sakit tersebut juga 

harus disetorkan ke Kas Negara.7) 

Instansi Pemerintah sebagai pemilik Rumah Sakit ini adalah 

Departemen atau lembaga lain yang ada dalam pemerintahan, 

seperti: 

1. Departemen Kesehatan 

 

 

 

 

 

2. Departemen Dalam Negeri 

3. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) 

4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Dalam perkembangannya, untuk biaya pengelolaan Rumah 

Sakit Pemerintah ini tidak sepenuhnya dapat diandalkan hanya 

dengan mengharapkan APBN dan APBD saja, kondisi ini tentunya 

dipicu oleh semakin pesatnya pertambahan penduduk. Dengan kata 

lain anggaran yang diterima oleh Rumah Sakit ini dari APBN dan 

APBD tidak seimbang dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh 
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Rumah Sakit tersebut. Untuk itu terpaksalah pihak Rumah Sakit  

mencari solusi lain, sehingga kekurangan biaya pengelolaan Rumah 

Sakit tersebut dapat ditutupi. 

Lazimnya solusi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit 

untuk menutupi kekurangan biaya tersebut dengan cara: 

1. mendirikan pavilyun swasta, dimana dari pasien dipungut 

bayaran seperti halnya di Rumah Sakit swasta, pavilyun ini 

dikelola secara bisnis-finansial. 

2. Rumah Sakit yang dikelola ABRI yang tadinya hanya melayani 

pasien dari kalangan ABRI saja, kini juga menerima pasien 

swasta dengan memungut bayaran.8) 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, 

apabila ditinjau dari sudut kepemilikan, Rumah Sakit Tersebut 

dapat dibedakan kepada: 

 

 

 

 

 

1. Rumah Sakit Pemerintah, yang dikelola oleh: 

a. Departemen Kesehatan 

b. Departemen Dalam Negeri 

c. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) 

d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

2. Rumah Sakit Swasta yang bersifat: 

a. yang bukan mencari keuntungan (not for profit) 

b. yang bersifat mancari keuntungan (for profit) 

Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah ini dibedakan lagi kepada: 
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1. Rumah Sakit Umum (RSU) tipe A, yaitu apabila pada Rumah Sakit 

tersebut tersedia pelayanan medis spesialistik dan sub 

spesialistik yang luas. 

2. Rumah Sakit Umum (RSU) tipe B, yaitu apabila dalam pelayanan 

Rumah Sakit tersebut terdapat pelayanan  spesialistik luas dan 

spesialistik terbatas. 

3. Rumah Sakit Umum (RSU) tipe C, yaitu apabila dalam pelayanan 

Rumah Sakit tersebut terdapat pelayanan  spesialistik minimal 

untuk yang besar, yaitu penyakit dalam, kesehatan anak, bedah 

obsteteri-ginekologi. 

4. Rumah Sakit Umum (RSU) tipe D, yaitu apabila pelayanan Rumah 

Sakit tersebut hanya bersifat pelayanan medik dasar oleh dokter 

umum. 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan untuk Rumah Sakit Umum yang dikelola oleh pihak 

swasta dibedakan kepada: 

1. Rumah Sakit Umum Swasta Pratama, yaitu apabila pelayanan 

dilakukan oleh Rumah Sakit tersebut berupa pelayanan medis 

umum. 

2. Rumah Sakit Umum Swasta Madya, yaitu apabila pelayanan 

dilakukan oleh Rumah Sakit tersebut berupa pelayanan 

spesialistik. 
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3. Rumah Sakit Umum Swasta Utama, yaitu apabila pelayanan 

dilakukan oleh Rumah Sakit tersebut berupa pelayanan 

spesialistik dan sub spesialistik. 

Selain lembaga Rumah Sakit (Rumah Sakit Umum) tersebut 

di atas , ada juga lembaga lain yang memberikan pelayanan medik, 

khususnya yang dikelola oleh pihak swasta, seperti : 

a) Rumah Sakit Khusus, yaitu tempat pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan satu atau lebih pelayanan medik spesialistik 

dan atau pelayanan penunjang medik, dengan atau tanpa 

pelayanan instalasi, di samping pelayanan perawatan secara 

rawat jalan, dan bila perlu secara rawat tinggal selama 

maksimum 48 (empat puluh delapan) jam. 

b) Rumah Bersalin, yaitu suatu tempat pelayanan kesehatan 

khusus bagi kaum wanita hamil, bersalin dan dalam masa nifas  

 

 

 

 

 

 

 

dan neonatus tanpa penyulit dalam masa 2 (dua) minggu 

sesudah bayi lahir. 

c) Klinik Bersalin, adalah suatu tempat pelayanan kesehatan 

yang khusus menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi 

wanita dalam kehamilan, persalinan dan nifas serta dapat 

memberikan tindakan obsterik-genekologik ringan dengan 
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kegiatan rawat jalan dan rawat tinggal yang tidak melebihi 28 

(empat puluh delapan) jam. 

d) Rumah Sakit Bersalin, yaitu tempat pelayanan kesehatan yang 

khusus menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi wanita 

hamil, bersalin, nifas yang fisiologik maupun patologik serta 

neonatus patologik yang mempunyai penanggung jawab medik 

seorang dokter ahli kebidanan dan kandungan (obstetrik-

genekologik) serta seorang dokter anak. 

e) Rumah Sakit Wanita, yaitu suatu tempat pelayanan kesehatan 

bagi wanita hamil, bersalin, nifas yang fisiologik serta neonatus 

patologik dan menangani semua aspek alat reproduksi pada 

wanita dan mempunyai penanggung jawab medik seorang 

dokter ahli kebidanan dan kandungan serta dokter anak. 

f) Balai Pengobatan/Poliklinik, yaitu suatu tempat dimana 

dilakukan pelayanan kesehatan berupa pengobatan umum gigi, 

kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga berencana,  

 

 

 

 

 

pencegahan penyakit dan penyuluhan kesehatan kepada 

masyarakat. 

g) Praktek Berkelompok, adalah tempat dimana dilakukan 

pelayanan kesehatan secara bersama yang menyelenggarakan 

pelayanan medik umum dan atau spesialistik dan pelayanan 

rawat secara preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif 

melalui kegiatan rawat jalan. 
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Dapat dikemukakan bahwa dalam perkembangannya 

dewasa ini untuk menutupi kekurangan biaya, timbul pemikiran 

dari pihak Departemen Kesehatan untuk memberikan otonomi 

kepada Rumah Sakit, dengan ini diharapkan pada saatnya nanti 

Rumah Sakit pemerintah dapat menjadi lembaga yang bisa 

membiayai sendiri seluruh biaya operasionalnya (swadana). 

Pemikiran untuk menjadikan Rumah Sakit pemerintah 

menjadi Rumah Sakit swadana tergambar dalam Program Upaya 

Kesehatan Rujukan Repelita Ditjen Pelayanan Medik pada Bab IV 

yang berbunyi sebagai berikut : 

“Sasaran yang ingin dicapai adalah agar Rumah Sakit 

mampu mandiri dalam pembiayaan, dan Rumah Sakit 

pemerintah dapat mengelola secara langsung dana yang 

diperoleh dari jasa pelayanannya dan dari berbagai sumber 

dana lainnya secara terpadu”. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Hukum Rumah Sakit 

WHO merumuskan bahwa Rumah Sakit adalah suatu usaha 

yang menyediakan pemondokan yang memberikan jasa pelayanan 

medik jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan 

observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif  untuk orang-orang 

yang menderita sakit, terluka dan untuk mereka yang mau 

melahirkan. Bisa juga di samping itu menyediakan atau tidak 
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menyediakan pelayanan atas dasar berobat jalan kepada pasien-

pasien yang bisa langsung pulang9) 

Dalam kegiatan pelayanan medik yang dilakukan oleh 

Rumah Sakit tersebut tentunya terdapat kaidah-kaidah atau aturan-

aturan yang mengatur, terutama sekali menyangkut tanggung 

jawab, baik manajemen Rumah Sakit maupun tenaga personalia, 

dokter, tenaga perawat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 

pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit. Kaidah-

kaidah dan aturan-aturan tersebutlah yang dimaksud dengan 

Hukum Rumah Sakit. 

Untuk ini J. Guwandi,10) merumuskan “kesemua kaidah-

kaidah hukum yang mengatur tentang perumah-sakitan dan 

pemberian pelayanan kesehatan di dalam Rumah Sakit oleh tenaga 

kesehatan serta akibat hukumnya” 

Secara yuridis dapat dikemukakan bahwa Rumah Sakit an 

sich sebenarnya bukanlah merupakan suatu badan hukum, sebab  

 

 

 

 

 

Rumah Sakit merupakan suatu kegiatan yang dipimpin oleh seorang 

kepala/direktur, sedangkan yang merupakan badan hukum adalah 

pemilik Rumah Sakit yang bersangkutan (pemerintah, yayasan, 

perkumpulan atau badan lain yang memiliki Rumah Sakit tersebut). 

Namun demikian, sebagai Rumah Sakit maka ia mempunyai 

tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di Rumah Sakit 

tersebut, untuk ini lazimnya pemilik Rumah Sakit mengangkat 
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kepala/direktur sebagai orang yang diberi amanah dan tanggung 

jawab untuk pengelolaan Rumah Sakit. 

Dalam hal pelayanan Rumah Sakit (perawatan dan 

pengobatan terhadap pasien) Rumah Sakit harus bertanggung 

jawab atas segala peristiwa yang terjadi di dalamnya (doktrin 

Corporate Liability). 

 

2.3 Tanggung Jawab Rumah Sakit 

Perlu dikemukakan, sampai sekarang ini belum ada 

peraturan perundangan yang mengatur secara tegas tentang 

penyelenggaraan Rumah Sakit di Indonesia, sehingga dapat 

menyulitkan bagi konsumen Rumah Sakit (pasien) apabila terjadi 

hal-hal yang tidak diingini dalam hal pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh Rumah Sakit. Adapun yang menjadi dasar bagi 

pasien untuk meminta pertanggungjawaban bagi Rumah Sakit 

dengan segenap tenaga kesehatannya, lazimnya hanya bersumber  

 

 

 

 

 

kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum seperti peraturan 

perundangan (yang umum), kebiasaan dan beberapa jurisprudensi. 

Dalam hal membicarakan tanggung jawab Rumah Sakit, ada 

baiknya terlebih dahulu dibicarakan tentang hubungan hukum yang 

terjadi antara pasien dan Rumah Sakit. Hubungan hukum yang 

terjadi antara pasien dan Rumah Sakit dapat dibedakan kepada dua 

jenis perjanjian11), yaitu : 



 

 21 
 

a) Perjanjian perawatan, seperti kamar dengan perlengkapannya. 

b) Perjanjian pelayanan medis, berupa tindakan medis yang 

dilakukan oleh dokter yang dibantu oleh paramedis 

Pembedaan perjanjian tersebut tentunya membawa 

konsekuensi hukum yang berbeda seandainya terjadi sesuatu hal 

dalam hubungan hukum tersebut, sehingga siapa sajakah yang 

bertanggung jawab seandainya terjadi sesuatu hal di dalam Rumah 

Sakit tersebut dan hal-hal apa sajakah yang dapat dipertanggung 

jawabkan kepada Rumah Sakit tersebut? 

Untuk menjawab hal ini secara umum  dapat dikemukakan 

bahwa tidaklah semua kesalahan yang terjadi di Rumah Sakit dapat 

dilimpahkan atau dimintakan pertanggung jawaban terhadap 

Rumah Sakit. Sebab lembaga Rumah Sakit merupakan suatu 

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didistribusikan 

kepada petugas kesehatan, yang lazimnya terdiri dari : 

a) Dokter; 

 

 

 

 

 

b) Perawat; 

c) Bidan; 

d) Apoteker; 

e) Asisten apoteker; 

f) Analis laboratorium; 

g) Penata rontgen; 

h) Fisioterapis; 
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i) Dan lain-lain. 

 Selain itu, pada suatu Rumah Sakit banyak persoalan 

diputuskan oleh masing-masing tingkat dan bidang pelayanan, 

dengan istilah lain di dalam Rumah Sakit terdapat multi-

management, dan lazimnya dalam pelayanan medik tersebut selalu 

terdapat pendelegasian wewenang kepada petugas kesehatan yang 

terdapat dalam Rumah Sakit tersebut. 

   Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka 

pertanggung jawaban terhadap suatu hal yang terjadi di dalam 

Rumah Sakit dikelompokkan sebagai berikut12): 

 

Tanggung jawab bidang Penanggung jawab 

Bidang perumahsakitan Kepala Rumah Sakit 

Bidang medik Masing-masing dokter 

Bidang keperawatan 
Masing-masing perawat 

(bidan,paramedik) 

 

 

 

 

 

 Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah sesederhana itu 

persoalannya, sebab dalam hal pelayanan medik yang dilakukan 

oleh Rumah Sakit terhadap pasien tersebut, ketiga penanggung 

jawab (kepala Rumah Sakit, masing-masing dokter dan masing-

masing perawat) melakukan pelayanan yang berkaitan, dengan 

demikian agak sulit untuk memilah-milah secara tegas pertanggung 

jawaban masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk menentukan 
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siapakah yang paling bertanggung jawab dalam hal terjadinya 

sesuatu peristiwa di dalam Rumah Sakit haruslah dilihat secara 

kasuistis. 

 Walaupun secara umum peristiwa yang terjadi di dalam 

suatu Rumah Sakit dapat dipertanggung jawabkan kepada Rumah 

Sakit (doktrin corporate Liability) namun dalam hal kesalahan 

dilakukan oleh dokter pihak Rumah Sakit dapat menggunakan hak 

regresnya, yaitu meminta ganti kembali kepada dokter yang 

melakukan kesalahan tersebut (doktrin Vicarius Liability Let the 

Master Answer, Majikan-Karyawan). 

Dalam hal dokter bedah yang melakukan operasi di Rumah 

Sakit, dalam hal ini tidak bekerja dalam kaitan langsung untuk dan 

atas nama Rumah Sakit (termasuk juga dokter karyawan untuk 

pasien pribadinya) dianggap bertanggung jawab atas segala 

kesalahan yang dilakukan oleh staf maupun perawat bedahnya, 

sebab dalam hal demikian perawat tersebut (yang merupakan  

 

 

 

 

karyawan Rumah Sakit tersebut) dianggap telah dipinjamkan 

kepada sang dokter, sehingga kesalahan yang dilakukan oleh staf 

maupun perawat beralih kepada sang dokter termasuk dalam hal 

ini  anestesiologi (Doktrin Capyain of the Ship). Tetapi dalam hal 

apabila di kamar tersebut bekerja suatu tim, yakni beberapa ahli 

bekerja dalam bidang keahliannya masing-masing, maka 

pertanggungjawaban atas kesalahan dibebankan kepada masing-

masing ahli sesuai bidang keahliannya masing-masing.13) 
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2.4  Hak dan Kewajiban Rumah Sakit 

1. Hak Rumah Sakit; 

Secara umum menyangkut hak-hak Rumah Sakit dalam 

melaksanakan pelayanan medik dapat diklasifikasikan kepada 

berikut ini14): 

a) Membuat Peraturan Rumah Sakit (hospital by law); yang 

dimaksud dengan hak membuat peraturan Rumah Sakit adalah 

menyangkut peraturan-peraturan khusus yang diberlakukan 

dalam Rumah Sakit tersebut, seperti jam besuk/berkunjung, 

mempergunakan sarana dan prasarana Rumah Sakit, dan lain-

lain. 

b) Mensyaratkan pasien harus menaati segala peraturan Rumah 

Sakit. 

c) Mensyaratkan bahwa pasien harus menaati segala instruksi yang 

diberikan dokter kepadanya. 

 

 

 

 

 

d) Memilih serta menyeleksi tenaga dokter yang akan dipekerjakan 

pada Rumah Sakit tersebut, hal ini berhubungan dengan 

persoalan tanggung jawab Rumah Sakit terhadap personalia 

sehubungan dengan doktrin “Hubungan Majikan Karyawan”.15) 

e) Menuntut pihak-pihak yang melakukan wanprestasi, baik yang 

dilakukan oleh pasien (seperti tidak melakukan pembayaran) 

maupun oleh pihak ketiga. 
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2. Kewajiban Rumah Sakit; 

Sebagai institusi pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban 

Rumah Sakit telah ditentukan dan diatur oleh peraturan perundang-

undangan. Bahkan untuk lebih mengefektifkan peranan Rumah 

Sakit dalam mencapai tujuannya pada tanggal 11 April 1978 di 

Jakarta telah didirikan sebuah organisasi yang disebut 

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia yang disingkat 

dengan PERSI. Organisasi ini merupakan satu-satunya perhimpunan 

bagi semua Rumah Sakit di Indonesia dan berkedudukan di Ibu Kota 

Negara dengan cabang-cabang di seluruh Indonesia. Tentang 

kewajiban Rumah Sakit ini dibahas dalam Kode Etik Rumah Sakit di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Kode Etik Rumah Sakit 

Terhitung sejak tanggal 11 April 1978 telah berdiri sebuah 

organisasi sebagai wadah berhimpun Rumah Sakit yang ada di 

seluruh Indonesia yang diberi nama Perhimpunan Rumah Sakit 

Seluruh Indonesia yang disingkat dengan PERSI. Adapun tujuan 

didirikannya PERSI ini tercantum dalam Pasal 4 Anggaran dasar 

PERSI yaitu: 
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1. Menghimpun dan mewakili rumah-Rumah Sakit di Indonesia 

dengan menghormati kedaulatan masing-masing. 

2. Menyukseskan Program Pemerintah dalam bidang kesehatan 

pada umumnya dan Rumah Sakit pada khususnya dalam 

kaitannya dengan pengembangan sistem Kesehatan Nasional. 

3. Menyempurnakan pengelolaan Rumah Sakit demi peningkatan 

pelayanan bagi masyarakat. 

4. Memperjuangkan kepentingan Rumah Sakit  suatu lembaga. 

Dalam rangka pelayanannya kepada Kongres VI 

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) yang 

diselenggarakan  di Jakarta pada tanggal 12 s/d 25 Nopember 1993 

telah menghasilkan beberapa keputusan, antara lain tentang revisi 

Kode Etik Rumah Sakit Indonesia dengan Petunjuk Pelaksanaannya. 

Kode Etik Rumah Sakit adalah berupa rangkuman nilai-nilai dan 

norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman operasional Rumah 

Sakit, pentingnya hal ini mengingat Rumah Sakit dengan 

 

 

 

 

 

 perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang 

menjadi suatu unit sosio-ekonomi yang majemuk, selain itu 

terdapatnya  beragam tenaga kerja dari aneka disiplin keilmuan 

yang mempunyai etika profesi masing-masing, maka untuk itu 

dibutuhkan Kode Etik agar Rumah Sakit dapat berfungsi dengan 

baik. 
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Hal-hal yang penting diungkapkan dalam Kode Etik Rumah Sakit 

tersebut menyangkut: 

1. Kewajiban Umum Rumah Sakit; 

2. Kewajiban Rumah Sakit terhadap Masyarakat; 

3. Kewajiban Rumah Sakit terhadap Pasien; 

4. Kewajiban Rumah Sakit terhadap Tenaga Staf. 

 

Ad.1. Kewajiban Umum Rumah Sakit 

Menyangkut Kewajiban Umum Rumah Sakit, dalam Bab I Kode Etik 

Rumah Sakit Indonesia dikemukakan bahwa Rumah Sakit sebagai 

suatu institusi harus: 

a) Mentaati Kode Etik Rumah Sakit Indonesia, dapat mengawasi 

serta bertanggung jawab terhadap semua kejadian di Rumah 

Sakit (corporate liability), 

b) Memberi pelayanan yang baik (duty of due care), 

c) Memberikan pertolongan emergency tanpa harus mengharuskan 

pembayaran uang muka terlebih dahulu, 

 

 

 

 

 

d) Memelihara rekam medis dengan baik, 

e) Memelihara peralatan dengan baik dan agar selalu dalam 

keadaan siap pakai, dan 

f) Merujuk kepada Rumah Sakit lain jika tidak tersedianya 

peralatan atau tenaga spesialis yang dibutuhkan pasien. 
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Ad.2. Kewajiban Rumah Sakit terhadap Masyarakat 

Dalam hal kewajiban Rumah Sakit dalam rangka pelayanan Rumah 

Sakit terhadap masyarakat, Rumah Sakit harus : 

a) Berlaku jujur dan terbuka, 

b) Peka terhadap saran dan kritik masyarakat dan berusaha 

menjangkau pasien di luar dinding Rumah Sakit (extramural) 

 

Ad.3. Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pasien 

Dalam rangka pelayanan Rumah Sakit terhadap pasien, Rumah Sakit 

harus : 

a) Mengindahkam hak azasi pasien, 

b) Memberikan penjelasan apa yang diderita dan tindakan apa 

yang hendak dilakukan, 

c) Meminta persetujuan pasien (informed consent) sebelum 

melakukan sesuatu tindakan medik, 

d) Mengindahkan hak pribadi (privacy) pasien, dan 

e) Menjaga rahasia pasien 

 

 

 

 

 

Ad.4. Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Tenaga Staf 

Dalam rangka usaha memaksimalkan pelayanan kepada pasien 

tentunya tidak terlepas dari peran Tenaga Staf Rumah Sakit, untuk 

menciptakan peran Tenaga Staf Rumah Sakit yang maksimal dalam 

operasinya harus : 

a) Mengadakan seleksi tenaga staf dokter, 
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b) Mengadakan koordinasi serta hubungan yang baik antar 

seluruh tenaga Rumah Sakit, 

c) Mengawasi agar segala sesuatu dilakukan berdasarkan standar 

profesi yang berlaku dan berlaku adil tanpa pilih kasih. 

 Selain kewajiban-kewajiban sebagaimana dikemukakan di 

atas, Rumah Sakit harus selalu : 

1) Berusaha meningkatkan mutu pelayanan, 

2) Mengikuti perkembangan dunia perumahsakitan, 

3) Memelihara hubungan yang baik antar Rumah Sakit dan 

menghindarkan persaingan yang tidak sehat, 

4) Menggalang kerjasama yang baik dengan instansi atau badan 

lain yang bergerak dibidang kesehatan, 

5) Berusaha membantu untuk mengadakan penelitian demi 

perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran, dan 

6) Dalam melakukan pemasaran harus bersifat informatif 

berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit. 

 

 

 

 

 

 

Menyangkut tata laksana penanganan terhadap pelanggaran 

Kode Etik Rumah Sakit terlebih dahulu harus ada 1) Pengaduan, dan 

2) pengurus PERSI dan atau Badan Etika Rumah Sakit menduga 

telah terjadi pelanggaran terhadap Etika Rumah Sakit. 

Pengaduan terhadap Rumah Sakit yang telah diduga 

melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Rumah Sakit 
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sebagaimana disebutkan di atas dapat dilakukan oleh semua pihak 

yang menemukan terjadinya kasus pelanggaran terhadap Etika 

Rumah Sakit, pengaduan tersebut dialamatkan kepada pengurus 

PERSI/Badan Etika Rumah Sakit. 

Pengaduan terhadap pelanggaran Kode Etik Rumah Sakit 

dianggap sah jika dilakukan secara tertulis, selain itu nama lengkap 

dan alamat pengadu harus lengkap dan jelas.  

Seandainya Rumah Sakit telah terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap Kode Etik Rumah Sakit maka akan diberikan 

sanksi, sanksi yang diberikan sangat tergantung kepada berat 

ringannya pelanggaran yang dilakukan. Adapun sanksi di sini adalah 

sanksi yang bersifat organisatoris dan berupa usulan sebagai bahan 

rekomendasi untuk pertimbangan bagi pengurus PERSI atau 

Pimpinan/Direktur Rumah Sakit. Sanksi tersebut selalu berbentuk 

peringatan lisan dan peringatan tertulis. 

 

 

 

 

 

   

 

2.6 Rekaman Medis 

Sudah semenjak lama, kebiasaan rumah sakit maupun 

dokter praktek membuat catatan medik pasien pada kartu pasien, 

akan tetapi belum merupakan kewajiban, sehingga sering terjadi 

pelaksanaannya tidak dianggap serius oleh pihak tenaga 
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kesehatan/dokter. Bahkan sampai kini masih ada dokter yang sama 

sekali tidak mempunyai kartu atau catatan medik pasien.16) 

Adapun yang dimaksud dengan Rekam Medis (Medical 

Records) adalah berkas yang berisikan catatan, dan dokumen 

tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan 

pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.17) 

Dengan semakin tingginya kecerdasan masyarakat serta untuk 

mengantisipasi timbulnya tuntutan-tuntutan pasien di belakang 

hari, maka arti rekam medis semakin penting, sebab rekam medis 

dapat dipakai sebagai bahan bukti bagi semua pihak terkait 

(terutama sekali bagi pihak rumah sakit, dokter dan perawat), dan 

untuk itu, rekam medis ini harus dijaga dan dipelihara dengan baik. 

Oleh karena pentingnya arti rekam medis ini, maka Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri 

Kesehatan (Permenkes) Nomor 749a tahun 1989 yang mewajibkan 

adanya rekam medis, dan jika hal ini dilanggar dapat dikenakan 

hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

 

 

 

 

 

Lazimnya Rekam Medis dikualifikasikan kepada : 

a. Rekam Medis untuk rawat jalan, dan 

b.  Rekam Medis untuk rawat inap. 

Untuk pasien yang dirawat jalan, rekam medisnya sekurang-

kurangnya harus memuat data berikut. 
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1) Identitas pasien, 

2) Anamnesis, 

3) Diagnosis, dan  

4) Tindakan/pengobatan 

Sedangkan untuk pasien yang rawat inap sekurang-

kurangnya harus membuat data mengenai : 

1) Identitas pasien, 

2) Anamnesis, 

3) Riwayat penyakit, 

4) Hasil pemeriksaan laboratorium, 

5) Diagnosis, 

6) Persetujuan tindakan medik (Informed Consent), 

7) Tindakan/pengobatan, 

8) Catatan perawat, 

9) Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, dan 

10) Resume akhir dan evaluasi pengobatan 

Rekam medis pasien ini wajib diisi pada semua tindakan 

medis yang diinstruksikan oleh dokter dan juga terhadap semua  

 

 

 

 

 

hasil observasi pada pasien selama dirawat, mengingat arti 

pentingnya rekam medis ini, maka rekam medis ini harus dibubuhi 

tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan kesehatan, 

selain itu Permenkes ini juga melarang atau tidak membolehkan 
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adanya penghapusan tulisan dengan cara apapun juga, baik dengan 

menggunakan karet penghapus, tip-ex serta alat penghapus lainnya. 

Pembetulan terhadap kesalahan pengisian dilakukan 

dengan cara pencoretan, yaitu dengan sebuah garis, baru kemudian 

di paraf, hal ini sangat penting artinya, karena rekam medis 

dimaksudkan sebagai pembuktian. Perlu diketahui bahwa rekam 

medis ini harus disimpan oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh 

pimpinan Rumah Sakit sekurang-kurangnya selama lima tahun 

terhitung tanggal terakhir pasien berobat. 

Selain berguna sebagai alat pembuktian, rekam medis juga 

sangat besar artinya untuk : 

1. Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, 

2. Bahan pembuktian dalam perkara hukum, 

3. Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan, 

4. Dasar perhitungan biaya pelayanan kesehatan, dan 

5. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.18) 
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2)   Istilah perusahaan hukum adalah istilah lain yang dipergunakan 
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baca Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991, hal.14. 
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lembaga atau yayasan yang berasal dari kata Stichten yang 

berarti membangun atau mendirikan, lebih lanjut baca Abdul 

Muis, Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat (Suatu 

Tinjauan Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum Dalam 

Menjalankan Kegiatan Sosial), Fakultas Hukum USU, 1991. 

4) J. Guwandi, Dokter dan Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran UI, 

hal.9. 

5)    Ibid. 
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melihat rumah sakit itu sebagai impossible organization, Ibid, 

hal.10. 

7) Pengaturan tentang Keuangan rumah sakit pemerintah ini diatur 

di dalam Indische Comptabiliteitswet (ICW). 

8)   J. Guwandi, Dokter dan Rumah Sakit, FK-UI, 1991, hal.13. 

 

 

 

 

 

9) Ibid. hal.31, adapun teks aslinya berbunyi; A hospital is a 

residential establishment which provides short term and long 

medical care, consisting of observational, diagnostic, therapeutuc 
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an rehabilitative services for persons suffering from a disease or 

injury and for parturiants, it may or not also provide service for 

ambulatory patients on an out patient basis. 

10)  Ibid, hal.32. 

11) Denny Wirdharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, 

Binarupa Aksara, hal.113. 

12)  J. Guwandi, Dokter dan Rumah Sakit, FK-UI, 1991, hal.34 

13)  Pada suatu kasus bedah jantung yang dilakukan oleh Prof. 

Nuboer dengan  ahli-ahli lain. Ternyata pada saat dilakukan 

operasi tertinggal jarum injeksi. Kemudian pasien menuntut 

Prof. Nuboer yang dianggap sebagai kepala tim atas dasar 

onrecthmatige daad, setelah di persidangan  Prof. Nuboer 

mengatakan bahwa ia harus berpacu dengan waktu 6-7 menit 

saja untuk melakukan tugasnya dengan penuh konsentrasi, 

sehingga tidak memungkinkan baginya untuk melakukan 

terhadap sejawatnya satu persatu, dan karena itu anggota Tim 

itu tidak bisa dianggap sebagai bawahannya, dan masing-masing 

anggota Tim berkualifikasi dan bertanggung jawab penuh atas 

tugas masing-masing. Baca Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah 

Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, hal.115. 

 

 

 

 

 

14)  J. Guwandi, Ibid., Hal.93. 

15)  J. Guwandi, Ibid., Hal.39. 



 

 36 
 

16)  Ada tidaknya catatan medik di suatu rumah sakit dan dokter 

praktek pada tempat prakteknya, merupakan dasar penilaian 

buruknya suatu pelayanan kesehatan, dan ini merupakan 

praktek yang di nilai buruk sekiranya ada suatu tuntutan, lebih 

lanjut dapat juga dibaca J. Guwandi, Dokter dan Rumah Sakit, 

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991, hal.73. 

17)  Ibid., hal.74. 

18)  Ibid., hal.75,76. 
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3 

Tenaga Kesehatan 

 

Pasal 1 angka 6 Undang-undang kesehatan (UU Nomor 36 

Tahun 2009) mengundangkan bahwa 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. 

Dengan demikian dapat dikatakan tenaga kesehatan 

tersebut memiliki arti yang luas, yaitu meliputi setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan.  

Untuk lebih terfokusnya uraian dalam buku ini maka tenaga 

kesehatan yang dibahas atau dibicarakan hanya meliputi, a) 

Dokter/Dokter gigi/Dokter spesialis, b) Apoteker, c) Bidan, dan d) 

Perawat, sedangkan tenaga-tenaga lain yang mengabdikan diri 

dalam bidang kesehatan seperti Penilik Kesehatan, Resepsionis dan 

lain-lainnya dalam kesempatan ini tidak dibicarakan. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Dokter/Dokter gigi/Dokter spesialis 

3.1.1 Hukum Kedokteran 
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WJS. Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa 

indonesia mengemukakan bahwa pengertian dokter adalah: orang 

yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan (tamatan sekolah yang 

istimewa untuk mempelajari penyakit, obat-obatan, dan sebagainya). 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dokter adalah 

seseorang yang ahli dalam penyakit dan pengobatannya. 

Dalam perkembangannya dokter itu dapat dibedakan 

kepada: 

1. Dokter umum 

2. Dokter gigi, dan 

3. Dokter spesialis  

Pada awalnya, dokter dalam menjalankan bidang 

keahliannya (tugas-tugas medik) ditengah-tengah masyarakat, 

khususnya menyangkut hubungan dokter dengan pasien ditandai 

dengan paternalisme1) yang kuat. Hal ini terungkap pada sumpah 

Hippokrates sejak abad ke 5 sebelum masehi, yang mana dalam 

sumpah tersebut tercantum prinsip-prinsip yang mengatur 

hubungan antara dokter dan pasien yang intinya mengarah kepada 

hubungan paternalisme. 

Hubungan dokter-pasien yang bersifat paternalisme 

tersebut lama kelamaan mengalami pergeseran kearah hubungan  

 

 

 

 

 

partner, yaitu hubungan yang sejajar, yang mana di satu pihak 

sebagai pemberi pelayanan dan di pihak lain sebagai penerima 
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pelayanan, hal ini didorong antara lain oleh bangkitnya kesadaran 

terhadap hak-hak asasi manusia, yang intinya kepada individu 

diberikan kebebasan untuk berpikir, bersikap dan bertindak untuk 

kepentingan individunya, yakni meliputi persoalan-persoalan yang 

berhubungan dengan persoalan kesehatan dan juga seiring dengan 

kemajuan ilmu dan teknologi bidang biomedis. 

Pergeseran hubungan antara dokter dengan pasien ini 

terutama sekali ditandai dengan prinsip-prinsip etis berikut ini. 

1. Berbuat baik, yaitu tidak melakukan sesuatu yang merugikan 

(non nocere), berbuat baik meskipun mengakibatkan kesulitan 

bagi dokter, dan dokter harus berkorban. 

2. Keadilan, yaitu perlakuan yang sama untuk setiap orang dalam 

situasi   yang sama, dengan menekankan persamaan dan 

kebutuhan menurut kategori penyakit yang diderita, bukannya 

jasa, kekayaan, status sosial atau kemampuan membayar. 

3. Otonomi, yaitu hak atas perlindungan privacy2) 

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut jelas tergambar 

bahwa seorang dokter dalam menjalankan tugas mediknya secara 

profesional hanyalah bersifat memberi saran kepada pasien, 

sedangkan yang menentukan tindakan medik apa yang dilakukan, 

sepenuhnya terserah kepada pasien yang bersangkutan. Dalam hal  
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ini Danny Wiradharma mengatakan bahwa “dokter memiliki 

kebebasan profesional sedangkan pasien mempunyai kebebasan 

terapeutik”3) 

Dengan adanya pergeseran sifat hubungan antara dokter 

dengan pasien tersebut akhirnya masyarakat semakin kritis, 

terutama sekali menyangkut kualitas pelayanan medik yang 

diberikan oleh profesi kedokteran (termasuk rumah sakit) dan pada 

gilirannya tidak bisa tidak dokter selalu berhadapan dengan 

persoalan-persoalan hukum (terutama sekali menyangkut hak dan 

kewajiban dokter dan pasien), dan akhirnya hukum memasuki 

wilayah kedokteran, sehingga sekarang ini berkembanglah apa yang 

kita kenal dengan Hukum Kedokteran (Medical law, Health law). 

Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Kedokteran 

adalah Hukum yang mengatur hubungan dokter dengan pasien, 

yaitu yang menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu 

sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan 

kesehatan. 

 

3.1.2 Hak dan Kewajiban Dokter 

3.1.2.1 Hak Dokter 

Dalam hal pelayanan medik, selalu dijumpai adanya dua 

pihak yang berhubungan, yaitu di satu pihak yang memberikan  
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pelayanan atau dokter danp di pihak yang lain yang menerima 

pelayanan atau pasien. 

Dalam hal hubungan antara dokter dan pasien tersebut, 

masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dan pada bab 

ini secara khusus akan dibahas menyangkut Hak dan Kewajiban 

Dokter, menyangkut Hak dan Kewajiban Pasien akan dibahas pada 

bab yang lain. 

Secara umum yang menjadi hak seorang dokter dalam 

menjalankan tugas profesinya adalah : 

1. Hak untuk menolak bekerja di luar standar profesi medik. 

2. Hak untuk menolak tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan 

kode etik profesi medik. 

3. Hak untuk memilih pasien dan mengakhiri hubungan dengan 

pasien kecuali dalam keadaan gawat darurat. 

4. Hak atas privacy dokter. 

5. Hak untuk menerima balas jasa/honorarium4) 

 

Ad.1. Hak untuk menolak bekerja di luar standar profesi medik 

Hak yang terpenting yang dimiliki oleh seorang dokter 

dalam menjalankan tugas profesinya ialah hak untuk memberikan 

pelayanan kesehatan menurut standar profesinya. Andaikan pasien 

meminta dan mendesak dokter untuk melakukan suatu tindakan 

medik, padahal menurut penilaian dokter permintaan tersebut tidak  
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sesuai dengan standar profesi medik, maka dokter berhak untuk 

menolak. 

Sebaliknya dokter berhak sepenuhnya (kebebasan 

profesional) untuk memilih alternatif tindakan medik yang perlu 

dilakukan terhadap pasien. Namun demikian, dokter tidak dapat 

memaksakan kehendak terhadap pasien dalam penggunaan metoda 

(tindakan medik tertentu) tersebut, karena yang berhak untuk 

memilih dan menentukan metoda (tindakan medik) yang akan 

dilakukan sepenuhnya terpulang kepada pasien. 

Andainya dokter memandang bahwa tindakan medik yang 

dimintakan oleh pasien berada di luar standar atau diluar prosedur 

yang lazim di dunia kedokteran dan kemungkinan akibat yang 

timbul tidak dapat dipertanggung jawabkan secara medik, maka 

dokter dapat menolak permintaan tersebut. 

Dengan demikian, seyogianya untuk menentukan tindakan 

medik yang akan dilakukan dokter terhadap pasiennya, haruslah 

terlebih dahulu dibicarakan secara bersama di antara mereka 

(dokter dan pasien). 
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Ad.2. Hak untuk menolak tindakan yang tidak sesuai dengan 

kode etik kedokteran 

Lazimnya dalam suatu profesi untuk menjaga martabat 

profesinya selalu memiliki apa yang dikenal dengan istilah Kode 

Etik Profesi5) demikian juga halnya dengan Profesi Kedokteran. 

Dalam lingkungan para pengemban profesi dimunculkan 

seperangkat kaidah prilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi 

dalam mengemban profesi. Perangkat kaidah itulah yang disebut 

dengan kode etik profesi (biasa disingkat: kode etik) yang dapat 

tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan secara formal oleh 

organisasi profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk 

melindungi klien atau pasien (warga masyarakat) dari 

penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional6) 

Dapat ditambahkan, bahwa selain kode etik profesi 

kedokteran, belakangan ini berkembang bio etika atau etika 

biomedis yang jangkauannya lebih luas daripada etika kedokteran. 

Dari segi objeknya, bio etika tidak hanya berbicara sekitar profesi 

dokter, melainkan tentang apa saja yang menyangkut atau 

berhubungan dengan persoalan pelayanan kesehatan seperti ahli 

hukum, ahli ekonomi, ahli ilmu sosial, polisi dan lain-lain7) 
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Ad.3. Hak untuk memilih pasien dan mengakhiri hubungan 

dengan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat 

Dalam menjalankan tugas pelayanan mediknya, seorang 

dokter berhak untuk menentukan pasien-pasien yang akan 

diterimanya, hal ini dimaksudkan sebagai nyata laksana dari hak 

yang dimiliki dokter untuk menghormati hak pribadinya, siapa yang 

diterima dan siapa yang tidak diterima bergantung sepenuhnya 

kepada pertimbangan dokter yang bersangkutan. 

Bahkan dalam hal-hal tertentu, seandainyapun antara dokter 

dan pasien tidak dimungkinkan adanya kerjasama, sehingga akan 

mengakibatkan hal-hal yang tidak baik bagi integritas profesi 

kedokteran kalaupun telah terjadi hubungan antara dokter dan 

pasien (telah terjadi perjanjian medis), dokter secara sepihak dapat 

mengakhiri hubungan yang telah ada tersebut. 

Selain itu dokter juga berhak sepenuhnya untuk menuntut 

agar ia (dokter) memperoleh informasi yang lengkap yang 

berkaitan dengan diagnosis dan rencana terapi pasien, karenanya 

pasien harus secara terbuka dan jujur serta memenuhi segala 

sesuatu tentang apa yang disarankan oleh dokter agar kesembuhan 

yang diharapkan segera tercapai. 

Namun demikian hak untuk memilih pasien, serta mengakhiri 

hubungan dengan pasien ini hanya berlaku sepanjang keadaan si 

pasien tidak dalam keadaan gawat darurat, sehingga bagi pasien  
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masih berkesempatan atau memungkinkan ke dokter lain tanpa 

risiko ancaman bagi keselamatannya (pasien). Dengan perkataan 

lain, apabila keadaan pasien dalam keadaan gawat darurat, maka 

dokter tidak berhak lagi untuk menolak dan dokter berkewajiban 

untuk memberikan pertolongannya. 

 

Ad.4 Hak atas “privacy” dokter 

Pada saat menjalankan tugas pelayanan mediknya 

dimungkinkan pasien mengetahui beberapa hal menyangkut 

rahasia  pribadi sang dokter (privacy). Terhadap hal itu, dokter 

berhak agar pasien menghormati hak privacy tersebut. 

Penghormatan pasien terhadap hak privacy dokter ini 

seiring dengan hak pasien agar dokter menyimpan segala rahasia 

pribadi pasien yang diketahui dokter pada saat dokter melakukan 

pelayanan medik. 

 

Ad.5 Hak untuk menerima imbalan jasa/honorarium 

Hak dokter untuk menerima imbalan jasa/honorarium atas 

pelayanan medik yang telah dilakukannya terhadap pasien sudah 

dikenal semenjak dulu. Namun demikian bukan berarti dokter dapat 

sekehendaknya atau sebebasnya untuk menentukan imbalan 

honorarium yang harus diterimanya, sebab tentang hal ini kode etik 

kedokteran telah memberikan patokan-patokannya. 
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Apalagi pelayanan medik adalah merupakan profesi, yakni 

seorang profesional dalam melakukan pekerjaannya tidaklah 

bersandarkan kepada imbalan yang akan diperoleh, akan tetapi 

kepuasaannya melakukan pertolongan kepada sesama. 

Pengembangan profesi seseorang tergantung sepenuhnya 

kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang diperbuatnya 

(termasuk dalam hal ini penentuan imbalan/ honorarium) untuk 

mengembangkan profesinya tersebut. Secara pribadi ia mempunyai 

tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya.8) 

Oleh karena itulah dalam melakukan pelayanan profesi 

kedokteran terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi, 

yang mana lazimnya dalam setiap etika profesi itu (seperti etika 

profesi Dokter, Advokat, Notaris dan lain-lain) selalu terkandung 

kaidah-kaidah pokok sebagai berikut9) : 

Pertama; Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai 

suatu pelayanan. Karena itu, maka sifat tanpa pamrih 

(disintretednes) menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. 

Yang dimaksud “tanpa pamrih” di sini adalah bahwa pertimbangkan 

yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah 

kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan 

kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa 

pamrih ini diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah 

pada pemanfaatan (yang dapat menjurus pada penyalahgunaan)  
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sesama manusia yang sedang saling mengalami kesulitan atau 

kesusahan. 

Kedua; Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan 

pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur 

sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. 

Ketiga; pengembangan progresi harus selalu berorientasi pada 

masyarakat sebagai suatu keseluruhan. 

Keempat; Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara 

sehat sehingga dapat menjamin mutu pengembangan profesi, maka 

pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antara 

sesama rekan profesi. 

 

3.1.2.2 Kewajiban Dokter 

Selain memiliki hak, dokter dalam tugas pelayanan 

medisnya juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Adapun 

kewajiban-kewajiban dokter menurut Leenen10) meliputi: 

1. Kewajiban yang timbul dari sifat pelayanan medis dimana 

dokter harus bertindak sesuai dengan standar profesi medis 

atau menjalankan praktek kedokterannya secara lege artis. 

2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien yang bersumber 

dari hak asasi dalam bidang kesehatan. 

3. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial 

pemeliharaan kesehatan. 
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Dalam hal ini misalnya, seorang dokter harus 

mempertimbangkan dengan seksama untuk penulisan obat-obat 

yang diperlukan dan terjangkau oleh pasien serta berkhasiat untuk 

pengobatan dan tidak menulis resep obat yang tidak benar-benar 

diperlukan. 

Kewajiban-kewajiban dokter lebih rinci dapat dipedomani 

seperti yang dikemukakan oleh Pengurus Besar IDI dalam buku 

Panduan Aspek Hukum Praktek Swasta Dokter, yakni seperti 

berikut ini. 

1. Memberikan informasi tentang tindakan medik yang akan 

dilakukannya. 

2. Kewajiban untuk bekerja sesuai dengan standar profesi medik. 

3. Kewajiban menyimpan rahasia jabatan/pekerjaan dokter. 

4. Kewajiban untuk menolong pasien dalam keadaan gawat 

darurat tanpa terpengaruh oleh imbalan/honorarium. 

 

Ad.1 Memberikan informasi tentang tindakan medik yang akan 

dilakukannya. 

Dokter dalam melakukan pelayanan medik terhadap pasien 

mempunyai kewajiban untuk menginformasikan kepada pasien 

tentang segala sesuatu tindakan medik yang akan dilakukannya. 

Kewajiban dokter ini bersumber dari hak pasien untuk 

menerima informasi medik dengan bahasa dan istilah yang  
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dimengertinya. Karena dengan informasi tersebut pasien dapat 

memberikan persetujuan atau ketidak setujuannya atas tindakan 

medik yang akan dilakukan. Sedangkan persetujuan pasien 

terhadap tindakan medik yang akan dilakukan dokter merupakan 

syarat mutlak bagi dokter untuk melakukan tindakan medik yang 

dibutuhkan. 

Untuk memberikan informasi medik ini, sudah barang tentu 

dokter harus memberikan penjelasan sebaik-baiknya dan sama 

sekali tidak ada kelalaian. Namun demikian, kalaupun perolehan 

informasi merupakan hak pasien, bukan berarti hal ini berlaku 

dalam setiap kondisi, sebab apabila informasi tersebut dapat 

menurunkan daya tahan atau bahkan mencelakakan pasien, maka 

dokter tidak berkewajiban untuk menginformasikannya.  

 

Ad.2 Kewajiban untuk bekerja sesuai dengan standar profesi 

medis 

Dalam memberikan pelayanan mediknya kepada pasien, 

seorang dokter berkewajiban untuk menjalankan tugas 

pelayanannya sesuai dengan standar medis, dengan kata lain dokter 

harus bertindak dengan teliti, cermat dan seksama sesuai dengan 

standar medik yang telah ditetapkan pada suatu situasi dan kondisi 

tertentu. 
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Adapun yang dimaksud dengan standar medik adalah 

bertindak teliti dan hati-hati sesuai dengan standar medis dari 

seorang dokter yang berkemampuan rata-rata dalam bidang 

keahlian yang sama yang dalam situasi dan kondisi yang sama akan 

menggunakan sarana upaya yang wajar/proporsional untuk 

mencapai suatu tujuan perawatan yang konkrit. 

Leenen, merumuskan standar profesi medis yang harus 

dijadikan sebagai norma bagi pekerjaan dokter seperti berikut 

ini:12) 

1. Tindakan yang teliti dan hati-hati; 

Secara umum setiap individu dalam masyarakat diwajibkan 

untuk melakukan sesuatu perbuatan itu untuk mentaati norma-

norma ketelitian dan kehati-hatian. 

Sebab bagi setiap orang yang kurang berbuat kurang hati-hati 

atau tidak hati-hati sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak 

lain, maka orang tersebut dianggap telah lalai sehingga 

menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan perbuatan 

sedemikian merupakan kesalahan. 

Demikian halnya dengan profesi kedokteran, seorang dokter 

dalam melakukan pelayanan medik dituntut untuk hati-hati dan 

atau tidak lalai dalam melakukan tugas pelayanan medik 

tersebut. Sebab seandainya dokter berbuat demikian, maka 

dokter yang bersangkutan dapat dikatakan telah melakukan  
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kelalaian atau tidak hati-hati dan perbuatan yang sedemikian ini 

dikategorikan sebagai telah berbuat salah. Dan terhadap 

kesalahan dokter tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. 

2. Standar medis. 

Adapun yang dimaksud dengan standar medis adalah sesuatu 

yang harus dipedomani dokter dalam bertindak secara medis 

dalam hal suatu peristiwa kongkrit selaras dengan ilmu 

kedokteran dan pengalaman dokter yang bersangkutan dalam 

melakukan pelayanan medik. 

Standar medis lazimnya dapat mencakup beberapa metoda 

diagnosa dan terapi, dan dokter memiliki kebebasan untuk 

menentukan alternatif asal tetap berada dalam koridor standar 

medis yang profesional.  

Selain itu terapi yang dilakukan oleh dokter harus berhubungan 

langsung anatara keluhan pasien dengan gejala penyakit yang 

dideritanya, demikian juga metode diagnostik yang 

dipergunakan . 

Selain itu terapi yang dilakukan dokter harus bersumber kepada 

diagnosis yang lazim. 

Dapat ditambahkan bahwa dalam melakukan pelayanan medis, 

dokter harus melakukan tindakan dalam batas wewenang dan 

keahliannya.   
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3. Kemampuan rata-rata dalam bidang keahlian yang sama 

Standar medis dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 

dokter haruslah berdasarkan ukuran tertinggi. Oleh karena 

pelayanan yang dilakukan itu haruslah memenuhi syarat ukuran 

minimal rata-rata bagi dokter. Untuk penilaian hal ini lazimnya 

didasarkan kepada pendapat para saksi ahli dalam kelompok 

keahlian yang sama 14) 

4. Situasi dan kondisi yang sama 

Adapun yang dimaksud dengan situasi dan kondisi yang sama 

dalam pelayanan kesehatan haruslah didasarkan kepada 

keadaan yang sama. Sebab apabila keadaannya tidak sama maka 

tidak mungkin akan dilakukan  pelayanan yang sama, misalnya 

dokter yang melayani pasien di Klinik Kesehatan tidak mungkin 

sama dengan dokter yang melayani pasien di Rumah Sakit. 

5. Asas proporsionalitas 

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu adanya 

keseimbangan antara sarana kesehatan yang ada dengan upaya 

yang dilakukan dengan tujuan konkrit yang ingin dicapai, 

sehingga terhindar dari tindakan “diagnostik overkill” atau 

“therapeutic overkill” sebab sekiranya ini terjadi akan 

mengakibatkan terjadinya “defensive medicine”. Apabila hal ini 

terjadi, akan mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan yang  
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tidak proporsional (tidak seimbang) bahkan cenderung 

berlebihan dari yang semestinya dilakukan. 

Seiring dengan kewajiban-kewajiban dokter yang telah 

dikemukakan di atas, terutama sekali agar dokter dapat 

menjalankan kewajiban dengan baik dan sempurna maka lahirlah 

kewajiban-kewajiban dokter dalam bentuk yang lain, yaitu berikut 

ini15) : 

1. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran sesuai 

dengan bidang keahliannya; 

2. Membuat suatu rekam medis yang lengkap sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku; 

 

3.1.3 Tanggung Jawab Dokter 

Tanggung jawab hukum antara dokter yang satu dengan 

dokter yang lainnya dalam melakukan pelayanan medis adalah 

tidak sama. 

Perbedaan tanggung jawab hukum antara satu dokter 

dengan dokter yang lainnya antara lain disebabkan karena tempat 

dilakukannya pelayanan medis tersebut. Misalnya tanggung jawab 

hukum seorang dokter praktek swasta (melakukan pelayanan 

medis di luar jam dinas) berbeda dengan tanggung jawab hukum 

seorang dokter yang sedang menjalankan fungsinya pada instansi 

pemerintah (dalam jam dinas). 
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Secara umum tanggung jawab hukum dokter, terutama 

sekali dalam lapangan hukum perdata dapat dijelaskan sebagai 

berikut, apabila seorang dokter swasta (melakukan pelayanan 

medis di luar jam dinasnya) maka pertanggung jawaban hukum 

hukum atas segala kemungkinan yang timbul merupakan tanggung 

jawab dokter yang bersangkutan secara mandiri, demikian juga 

terhadap segala tindakan orang-orang (seperti perawat) yang 

bekerja padanya saat melakukan praktek swasta bersama dokter 

yang bersangkutan. 

Sebaliknya apabila ia melakukan tindakan itu pada saat jam 

dinasnya (di instansi pemerintah), maka pemerintah (dalam hal ini 

sebagai atasannya) ikut bertanggung jawab16). Hal yang sama juga 

berlaku bagi dokter yang bekerja (sebagai karyawan) pada rumah 

sakit swasta. 

Bertanggung jawabnya atasan atas perbuatan dokter yang 

sedang melakukan tugas pada instansi pemerintah (Rumah Sakit 

Pemerintah) dan instansi swasta (Rumah Sakit Swasta) didasarkan 

kepada pertimbangan bahwa dokter tersebut berkerja untuk dan 

atas nama rumah sakit yang bersangkutan, serta dalam melakukan 

pekerjaannya terikat kepada peraturan kerja yang ada pada rumah 

sakit yang bersangkutan. 

Namun demikian di dalam praktiknya, persoalan 

pertanggung jawaban dokter ini tidaklah sesederhana sebagaimana  
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dikemukakan  di atas, sebab untuk menentukan pertanggung 

jawaban tersebut, terlebih dahulu harus diperhatikan persoalan 

tenaga dokter yang terdapat atau bekerja di dalam rumah sakit. 

Dalam kenyataannya dokter yang bekerja pada suatu rumah 

sakit dapat digolongkan kepada : 

1. Dokter Karyawan (employee), dan  

2. Dokter Tamu (independent contractor)17) 

 

ad.1. Dokter karyawan (employee) 

Dokter karyawan rumah sakit, yaitu dokter yang harus 

datang pada saat jam kerja dan melakukan pada jam dinasnya untuk 

dan atas nama rumah sakit dan ia (dokter karyawan) terikat kepada 

peraturan-peraturan yang terdapat dalam rumah sakit. 

Pertanggung jawaban hukum terhadap segala perbuatan 

dokter karyawan ini dalam hal ia melakukan pelayanan medis untuk 

dan atas nama rumah sakit tersbut dapat dibebankan kepada 

atasannya. 

Namun demikian, apabila dokter karyawan tersebut 

melakukan pelayanan medis terhadap pasien pribadinya di rumah 

sakit tersebut18), maka segala perbuatannya (berbuat maupun tidak 

berbuat) yang mengakibatkan kerugian bagi pasien sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab dokter yang bersangkutan. Sedangkan 

apabila kerugian pasien tersebut disebabkan akibat perbuatan  
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(berbuat atau tidak berbuat) perawat rumah sakit, maka 

pertanggung jawabannya berada pada pihak perawat dan rumah 

sakit. 

 

ad.2. Dokter Tamu (independent contractor) 

Dokter tamu atau independent contractor adalah dokter 

yang bekerja secara mandiri bukan untuk dan atas nama rumah 

sakit, dan ia dalam melakukan pekerjaannya tidak terikat kepada 

peraturan dan jam dinas rumah sakit, ia bertindak secara bebas dan 

tidak berada di bawah pengawasan pihak rumah sakit. Dengan 

istilah lain ia datang ke rumah sakit tersebut apabila ada pasien 

pribadinya yang dirawat, dan lazimnya pasien tersebut datang ke 

rumah sakit adalah atas anjuran/suruhan dokter yang 

bersangkutan. Lazimnya dokter tamu ini adalah dokter 

ahli/spesialis, seperti dokter ahli bedah dan dokter anestesi. 

Tanggung jawab hukum dokter tamu atas perbuatannya 

yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien yang dirawat 

dibebankan kepada dokter tamu yang bersangkutan.19) 

Dari sudut pandang hukum, persoalan tanggung jawab 

dokter ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu : 

a. Tanggung jawab perdata, dan 

b. Tanggung jawab pidana. 
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Ad.a. Tanggung Jawab Perdata 

Menyangkut tanggung jawab perdata seorang dokter 

apabila ia melakukan kesalahan dalam pelayanan medik terbatas 

hanya sebagai akibat dari hubungan kontrak yang lahir dari 

perjanjian yang diadakan oleh dokter dengan pasien, dan lazimnya 

pertanggung jawaban dokter ini apabila ada pengajuan gugatan 

pasien kepada dokter selalu didasarkan kepada dua hal, yaitu: 

1. Wanprestasi (ingkar janji), dan 

2. Telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

Seseorang dapat dikategorikan telah melakukan 

wanprestasi apabila: 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. 

2. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat. 

3. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana 

yang dijanjikan. 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. 20) 

Untuk melakukan gugatan terhadap dokter berdasarkan 

wanprestasi ini, pasien dengan dokter harus benar-benar telah 

mengadakan kontrak/perjanjian, kemudian dalam pelayanan medis 

yang dilakukan oleh dokter, dokter melakukan wanprestasi 

terhadap apa yang telah diperjanjikan tersebut. Dasar hukum untuk 

melakukan ini, yakni Pasal 1371 KUH Perdata ayat (1) yang  
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berbunyi; Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan 

dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si 

korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menurut 

penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. 

Dalam praktik gugatan terhadap dokter berdasarkan 

wanprestasi ini sangat jarang terjadi, hal ini disebabkan sangat sulit 

sekali bagi pasien untuk membuktikan bahwa dokter telah 

melakukan penyimpangan terhadap apa yang telah diperjanjikan, 

apalagi lazimnya kontrak/perjanjian tersebut sangat jarang sekali 

diadakan. 

Selain berdasarkan wanprestasi, seorang dokter juga dapat 

digugat berdasarkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum 

seperti diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi; Tiap 

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kepada kerugian 

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut. 

Perlu diketahui, bahwa perbuatan melawan hukum bukan 

hanya berarti perbuatan tersebut semata-mata melanggar hukum, 

akan tetapi juga meliputi perbuatan yang bertentangan, atau 

melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan, 

ketelitian dan kehati-hatian.21) 

Di luar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum 

tersebut, seorang dokter juga dapat digugat berdasarkan atas dasar  
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kelalaian, seperti yang terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata 

yang berbunyi; Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk 

kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk 

kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-

hatinya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang dokter 

dapat digugat secara perdata dengan alasan: 

1. Wanprestasi; 

2. Melakukan perbuatan melawan hukum; dan 

3. Lalai. 

 

Ad.b. Tanggung Jawab Pidana 

Timbulnya pertanggung jawaban pidana bagi seorang 

dokter, lazimnya disebabkan sang dokter telah melakukan 

kelalaian/kealpaan (dalam istilah hukum disebut dengan culpa) 

baik dalam diagnosa terhadap penyakit, maupun dalam pengobatan 

dan perawatan pasien, sehingga akibat kelalaian tersebut 

melahirkan delik. 

Adapun pengertian kelalaian dapat dipedomi Arrest Hoge 

Raad tanggal 3 Februari 1913 yang mengemukakan; Een min meer 

grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid of nalatigheid (suatu sifat 

kurang hati-hati, atau kurang waspada atau kelalaian tingkat 

kasar).22) 
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Lalu bagaimana kelalaian yang dapat dikategorikan sebagai 

perbuatan delik?. Untuk menjawab hal ini terlebih dahulu 

dikemukakan kategori kelalaian/culpa, yaitu: 

a. Kelalaian ringan (Culpa levissima); dan 

b. Kelalaian berat (Culpa lata). 

Lazimnya yang dikategorikan sebagai kelalaian medik 

apabia jenis kelalaian tersebut digolongkan kepada kelalaian berat, 

sedangkan kelalaian ringan tidak, hal ini sejalan dengan Keputusan 

Hoge Raad tertanggal  14 Maret 1929. 

Jenis kelalaian yang dapat dimintakan pertanggung jawaban 

pidana kepada seorang dokter antara lain terdapat dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain: 

1. Pasal 267, tentang memberikan surat keterangan palsu; 

2. Pasal 268, tentang memalsu surat keterangan; 

3. Pasal 281, tentang melanggar kesusilaan; 

4. Pasal 299, tentang mengobati untuk mengugurkan kandungan; 

5. Pasal 322, tentang pelanggaran wajib simpan rahasia 

kedokteran; 

6. Pasal 344, tentang euthanasia; 

7. Pasal 345, tentang mendorong orang lain untuk bunuh diri; 

8. Pasal 346, tentang Abortus Provokatus; 

9. Pasal 347, 348 tentang menggugurkan atau mematikan 

kandungan; 

 

 

 

 

 



 

 61 
 

10. Pasal 349, tentang dokter, juru obat membantu melakukan 

kejahatan; 

11. Pasal 359, tentang karena lalai menyebabkan orang mati atau 

luka berat; 

12. Pasal 360, tentang karena kelalaian menyebabkan orang luka 

berat; 

 

3.1.4 Malapraktek 

Malapraktik (dalam bahasa Inggris disebut malpractice, 

dalam bahasa Belanda disebut dengan kunstfout yang berarti 

perbuatan atau tindakan yang salah, juga berarti praktik buruk.23) 

Adapun pengertian malapraktik seperti dikemukakan oleh 

Ninik Mariyanti, terbagi; 

1. Dalam arti umum: suatu praktik (khususnya praktik dokter) 

yang buruk, yang tidak memenuhi standar  yang telah 

ditentukan oleh profesi. 

2. Dalam arti luas (dilihat dari pasien) malaparaktik dapat terjadi 

dalam: 

a. Menentukan diagnosis, misalnya: diagnosisnya sakit maag 

tetapi ternyata pasien sakit lever. 

b. Menjalankan operasi, misalnya: seharusnya mata yang di 

operasi adalah mata sebelah kanan, tetapi dilakukan pada 

mata yang sebelah kiri. 
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c. Selama menjalankan perawatan. 

d. Sesudah perawatan, tentu saja dalam batas waktu yang 

telah ditentukan. 

Dengan demikian malapraktik tersebut bukan saja terjadi 

selama waktu menjalankan operasi dan pengobatan, akan tetapi 

dapat juga terjadi pada waktu dimulainya diagnosis bahkan juga 

sesudah dilakukan perawatan.24) 

Sedangkan J. Guwansi merumuskan pengertian malapraktik 

tersebut adalah: 

1. Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan 

oleh seorang tenaga kesehatan. 

2. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau 

melalaikan kewajiban (neglience). 

3. Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.25) 

Malapraktik di bidang kedokteran dapat dilihat dari tiga sisi, 

yaitu dari sisi Hukum Pidana, dari sisi Hukum Perdata dan dari sisi 

Hukum Administrasi.26) 

Dari sisi Hukum Pidana, malapraktik dapat dikarenakan: 

a. Dokter melakukan penipuan terhadap pasien (Pasal 378 KUHP); 

b. Dokter membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 dan 267 

KUHP); 
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c. Dokter melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan pasien 

mati atau luka-luka; 

d. Dokter melakukan pelanggaran kesopanan (Pasal 290-1, 294-2. 

285 dan 286 KUHP); 

e. Dokter melakukan pengguguran kandungan tanpa indikasi medis 

(Pasal 299. 348,349 dan 350 KUHP); 

f. Membocorkan rahasia kedokteran (Pasal 322 KUHP); 

g. Tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada 

dalam keadaan bahaya maut (Pasal 351 KUHP); 

h. Memberikan atau menjual obat palsu (Pasal 386 KUHP); 

i. Euthanasia (Pasal 344 KUHP). 

Dalam bidang Hukum Perdata malapraktik dapat 

disebabkan: 

a. Dokter melakukan wanprestasi (Pasal 1239 KUH Perdata). 

b. Dokter melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 

KUH Perdata). 

c. Dokter melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian 

(Pasal 1366 KUH Perdata). 

d. Dokter melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab (Pasal 

1367 ayat 3 KUH Perdata). 

Sedangkan malapraktik dari aspek Hukum Administrasi 

Negara disebabkan: 

a. Dokter berpraktik tanpa izin (PP 36 Tahun 1964), dan 
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b. Dokter melanggar wajib simpan rahasia yang tidak dikenakan 

Pasal 322 atau Pasal 112 KUHP (Pasal 4 PP 10 Tahun 1966). 

 

3.2 Apoteker 

Apoteker juga termasuk dalam kategori tenaga kesehatan, 

yakni Sarjana Farmasi yang lulus sebagai Apoteker dan telah 

mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. 

Seorang Apoteker dapat menjalankan tugas apabila kepada 

yang bersangkutan diberikan Surat Penugasan, surat penugasan ini 

memberi wewenang kepada Apoteker untuk melakukan pekerjaan 

kefarmasian. Dalam melakukan pembangunan kesehatan tidak bisa 

dilepaskan peran dari Apoteker, sebab Apotekerlah yang dianggap 

cakap melakukan pengendalian, pengadaan, pengaturan dan 

pengawasan terhadap obat-obatan. 

Apoteker dapat diklarifikasikan kepada 3 (tiga) kategori, 

yaitu: 

a) Apoteker di apotik umum; 

b) Apoteker di rumah sakit; 

c) Apoteker di Industri.27) 

 

Ad.a. Apoteker di Apotik Umum 

Apoteker Apotik Umum adalah Apoteker yang secara 

langsung bertugas melayani masyarakat dalam bidang kefarmasian,  
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adapun fungsinya adalah untuk memberikan nasihat kepada dokter 

(khususnya dalam bidang kefarmasian) serta untuk memberikan 

mengenai obat kepada masyarakat luas. 

Apoteker di Apotik umum ini lazimnya bertugas di Apotik 

yang melakukan pelayanan langsung terhadap masyarakat luas. 

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Apoteker mungkin dapat 

menimbulkan konflik peranan tersebut disebabkan oleh faktor obat, 

oleh karena itu seorang Apoteker dalam melaksanakan tugas 

kefarmasiannya memiliki kewajiban-kewajiban pokok, seperti telah 

diatur dalam kode etik Apoteker Indonesia. 

Untuk mengenal lebih mendalam kewajiban-kewajiban 

pokok seorang Apoteker berikut ini secara ringkas diuraikan pokok-

pokok kode etik yang tertuang dalam kode etik apoteker Indonesia, 

antara lain:28) 

1. Kewajiban Apoteker Terhadap Masyarakat 

Adapun kewajiban Apoteker dalam melakukan pelayanan 

terhadap masyarakat luas seuai dengan yang diungkapkan dalam 

pokok-pokok kode etik apoteker Indonesia adalah: 

a. Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan memberikan 

contoh yang baik di dalam lingkungan kerjanya.  

b. Seorang Apoteker dalam rangka pengabdian profesinya 

harus bersedia menyumbangkan keahlian dan 

pengetahuannya. 
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c. Seorang Apoteker harus selalu aktif mengikuti 

perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang 

kesehatan pada umumnya dan farmasi pada khususnya. 

d. Seorang Apoteker hendaknya selalu melibatkan diri di 

dalam pembangunan nasional khususnya di bidang 

kesehatan. 

e. Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai 

dengan profesinya bagi masyarakat dalam rangka pelayanan 

dan pendidikan kesehatan. 

f. Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari usaha-

usaha untuk mencari keuntungan dirinya semata-mata yang 

bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan 

kefarmasian. 

2. Kewajiban Apoteker terhadap teman sejawatnya 

Sedangkan menyangkut kewajiban Apoteker terhadap 

teman sejawatnya, yakni: 

a. Seorang  harus selalu menganggap sejawatnya sebagai 

saudara kandung yang selalu saling mengingatkan dan 

saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-

ketentuan kode etik. 

b. Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap 

kesempatan untuk meningkatkan kerjasama baik di 

dalam memelihara keluhuran martabat jabatan,  
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kefarmasian, mempertebal rasa saling mempercayai di 

dalam menunaikan tugasnya. 

3. Kewajiban Apoteker terhadap teman sejawat petugas 

kesehatan lainnya 

Kewajiban Apoteker terhadap teman sejawat petugas 

kesehatan lainnya adalah: 

a. Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap 

kesempatan untuk meningkatkan hubungan profesi, saling 

mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat yang 

berkecimpung di bidang kesehatan. 

b. Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan 

atau perbuatan yang mengakibatkan berkurangnya/ 

hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas 

kesehatan. 

Selain apa yang dikemukakan di atas, seorang Apoteker juga 

berkewajiban untuk menyediakan, menyimpan dan menyerahkan 

perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahan terjamin. 

Sekiranya ada obat dan perbekalan farmasi lainnya yang tidak lain 

untuk digunakan atau dilarang penggunaannya, maka harus 

dimusnahkan oleh Apoteker pengelola atau Apoteker pengganti.29) 

Serta dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang karyawan apotik 

yang bersangkutan. 
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Persyaratan untuk dapat menjadi Apoteker pengelola harus 

memenuhi persyaratan berikut ini:30) 

a. Ijasahnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan RI. 

b. Telah mengucapkan sumpah atau janji sebagai Apoteker. 

c. Memiliki surat izin kerja dan Meneteri. 

d. Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental 

melaksanakan tugasnya sebagai Apoteker. 

e. Tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak 

menjadi Apoteker pengelola apotik di apotik lain. 

 

Menyangkut kewenangan yang diberikan kepada seorang 

Apoteker dalam bidang tugasnya adalah: 

a. Melakukan pembuatan, perubahan bentuk, pencampuran, 

peracikan obat dan bahan untuk pelayanan resep dokter, 

dokter gigi dan dokter hewan. 

b. Melakukan pembuatan, perubahan bentuk, pencampuran, 

peracikan obat dan bahan untuk pelayanan langsung tanpa 

resep khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas. 

c. Melakukan pembuatan, perubahan bentuk, pencampuran, 

peracikan obat dan bahan untuk pelayanan lain sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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Ad.b. Apoteker di Rumah Sakit 

Yang dimaksud dengan Apoteker di rumah sakit adalah 

Apoteker yang bertugas dalam bidang farmako-terapeutis (bukan 

pada apotik rumah sakit) 

Apoteker ini lazimnya bertugas di rumah sakit, berkaitan 

dengan hal ini Apoteker bertanggung jawab dalam bidang: 

Pengelolaan obat, bahan kimia, alat kedokteran, alat kesehatan, alat 

perawatan, dan gas medik yang digunakan di suatu rumah sakit. 

beberapa kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses, yaitu 

perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran (distribusi 

untuk in-patients dan out-patients) pengendalian evaluasi 

pelaksanaan dan perbaikan/ penyempurnaan proses.31) 

Dapat ditambahkan bahwa Apoteker yang bertugas di 

rumah sakit tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada 

pasien. 

 

Ad.c.. Apoteker di Industri 

Apoteker industri adalah Apoteker yang bertugas dalam 

bidang penelitian, produksi, dan pengawasan obat-obatan, dan 

Apoteker ini lazimnya bertugas di industri-industri farmasi. 

Tugas dan tanggung jawab Apoteker di Industri farmasi 

adalah menyangkut hal-hal berikut ini:32) 
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1) Menyangkut konstruksi obat termasuk percobaan, sehingga 

khasiat dan kegunaan obat diketahui secara tepat. 

2) Kesempurnaan pengolahan di pabrik, sehingga terpenuhi 

syarat-syarat higiene serta rusaknya mesin dan lain-lain 

yang berhubungan dengan proses produksi di pabrik. 

3) Memberikan petunjuk, yaitu memberi informasi yang 

lengkap terhadap konsumen mengenai penggunaan obat. 

4) Risiko dalam proses. 

5) Penyimpanan obat yang tidak memenuhi syarat. 

6) Kecermatan dalam pencampuran obat. 

 

3.3 Bidan 

Bidan adalah “orang yang telah mengikuti dan 

menyelesaikan program pendidikan bidang yang telah diakui 

pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang 

berlaku.33) 

Wewenang bidan telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 363/Men.Kes/Per/IX/1980 tertanggal 27 

September 1980 dapat diklasifikasikan kepada: 

1. Wewenang umum 

2. Wewenang khusus34) 
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Ad.1. Wewenang Umum 

Bidan sebagai penunjang usaha kesehatan mempunyai 

wewenang: 

1.1. Memberi penerangan dan penyuluhan tentang: 

 1.1.1. kehamilan 

 1.1.2. persalinan 

 1.1.3. nifas, menyusukan dan perawatan buah dada 

 1.1.4. keluarga berencana 

 1.1.5. perawatan bayi 

 1.1.6. perawatan anak pra sekolah 

 1.1.7. gizi 

1.2. Melaksanakan bimbingan serta pembinaan tenaga kesehatan 

lain yang juga bekerja dalam hal pelayanan kebidanan dengan 

tingkat kemampuan yang lebih rendah, termasuk pembinaan 

terhadap dukun peraji. 

1.3. Melayani kasus ibu untuk: 

 1.3.1. pengawasan kehamilan 

 1.3.2. pertolongan persalinan normal, termasuk pertolongan     

persalinan letak sungsang pada multipara 

 1.3.3. episiotomi dan penjahitan luka perineum tingkat I dan 

II 

 1.3.4. perawatan nifas dan menyusukan, termasuk 

pemberian uterotonik. 
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 1.3.5. pemakaian secara kontrasepsi tertentu. 

1.4. Melayani bayi pra sekolah untuk: 

 1.4.1. pengawasan pertumbuhan dan perkembangan 

 1.4.2. pemberian pengebalan 

 1.4.3. perawatan 

 1.4.4. petunjuk pemberian makan 

1.5. memberikan obat-obatan: 

 1.5.1. roboronsia 

 1.5.2.pengobatan tertentu dalam bidang kebidanan, 

sepanjang hal itu tidak melalui suntikan. 

Dapat ditambahkan bahwa segala wewenang umum yang 

disebutkan atas tanggung jawabnya berada pada bidan yang 

bersangkutan. 

 

Ad.2. Wewenang Khusus 

Wewenang khusus adalah wewenang yang diberikan 

kepada seseorang bidan di bawah pengawasan dokter, yang 

mencakup: 

2.1. pengawasan kehamilan: 

 2.1.1. versi luar 

 2.1.2. pengeluaran dengan jari (secara digital) sisa jaringan 

konsepsi pada keguguran. 

2.2. pertolongan persalinan: 
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 2.2.1. persalinan sungsang primipara 

 2.2.2. pertolongan dengan cunam atau ekstraktor vakum 

pada kepala di luar panggul. 

 2.2.3. pemberian infusa intrvena untuk mempertahankan 

keadaan penderita. 

2.3. pertolongan masa nifas 

 2.3.1. pemberian antibiotika pada infeksi (baik yang 

dimakan maupun yang disuntik. 

 2.3.2. pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR). 

 2.3.3. pemberian kontrasepsi suntikan. 

2.4. Pertolongan darurat 

 2.4.1. pencegahan keadaan syok pendarahan I (infusa); 

 2.4.2. pengatasan pendarahan pasca persalinan dengan 

pengeluaran uri dengan tangan (secara manual); 

 2.4.3. pengatasan kedaruratan ekslampasi; 

 2.4.4. pengatasan infeksi bayi baru lahir. 

 

Dalam melakukan pekerjaan pengawasan kehamilan 

tanggung jawab berada pada dokter yang mengawasinya, 

sedangkan untuk mengadakan pertolongan persalinan dan 

pertolongan nifas serta pertolongan darurat harus berdasarkan 

wewenang yang diberikan oleh dokter kecuali dalam keadaan 

darurat, yaitu melakukan tindakan pertolongan yang dianggap  
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perlu untuk membantu menyelamatkan penderita (tindakan adalah 

atas tanggung jawab bidan itu sendiri). Dan setelah melakukan 

tindakan darurat bidang yang bersangkutan diwajibkan melaporkan 

ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) wilayah tempat 

kegiatannya.  

Di samping wewenang seperti yang disebutkan di atas, 

bidan juga diberi wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan 

kesehatan masyarakat sesuai dengan program pemerintah dan 

pendidikan serta latihan yang diterimanya. 

Untuk melakukan usaha praktik perorangan, seorang bidan 

harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. 

Izin tersebut dapat diperoleh setelah bidan yang bersangkutan 

mendaftarkan dirinya ke Departemen Kesehatan. Sedangkan bagi 

bidan yang bekerja pada suatu unit kesehatan (baik pemerintah 

maupun swasta) yang bersangkutan terlebih dahulu harus 

mendapatkan persetujuan tertulis dari atasannya. Dalam 

melakukan usaha praktik bidan secara perseorangan dengan 

pelayanan terbatas, bidang diwajibkan untuk memenuhi:35) 

1. Ruang pemeriksaan terpisah dari pemakaian keluarga; 

2. Ukuran dan keadaan ruang pemeriksaan yang memadai 

untuk keperluan pemeriksaan ibu hamil, nifas, serta 

pelayanan keluarga berencana dan juga untuk pemeriksaan 

bayi dan anak sekolah; 
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3. Tersedia satu tempat tidur pemeriksaan, satu meja-kursi 

serta meja lemari untuk meletakkan perlengkapan 

pemeriksaan. 

 

II. Persyaratan perlengkapan medis: 

1. Tensimeter 

2. Stetoskop biasa 

3. Stetoskop bidan 

4. timbangan dewasa  

5. timbangan bayi 

6. bak sarung tangan (steril) 

7. sarung tangan steril 

8. bak kapas lisol (desinfektan sejenis steril) 

9. kapas, kasa, kapas lidik 

10.waskom 

11.piala ginjal (nierbekken)  

12.termometer  badan 

13.spekulum vagina 

14.reagensia (obat cair) antiseptik 

15.perlengkapan kedaruratan: 

a. Alat pertolongan pertama pada 

kecelakaan 

b. Paratus sempirit 5 ml 

= 1 

= 1 

= 1 

= 1 

= 1 

= 1 

= 6 pasang 

= 1 

 

=secukupnya 

= 1 

= 1 

= 1 

= 1 set 

=secukupnya 
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c. Sempirit 5 ml 

d. Jarum suntik 

e. Obat suntik kedaruratan 

(ditentukan oleh Puskesmas) 

17.kartu pasien 

18.buku laporan berkala 

 

= 1 

= 1 

 

= 3 

 

 III. Persyaratan lain: 

1. Mendaftarkan diri ke Puskesmas wilayah tempat usahanya; 

2. Menaati batasan medik yang ditetapkan; 

3. Menaati ketentuan rujukan yang ditetapkan; 

4. Menaati ketentuan pencatatan dan pelaporan; 

5. Bersedia melakukan pembinaan/penyuluhan dukun peraji 

setempat; 

6. Bersedia memberi pertolongan persalinan di rumah 

penduduk, dengan persyaratan kelengkapan yang 

ditentukan. 

Sedangkan dalam hal usaha praktik bidan perseorangan 

dengan pelayanan pemeriksaan, pertolongan persalinan dan 

perawatan, seorang bidan diwajibkan untuk memenuhi:36) 

I. Persyaratan sarana fisik dasar: 

1. Ruang periksa, ruang persalinan dan ruang perawatan yang 

terpisah dari pemakaian keluarga; 
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2. Ukuran dan keadaan ruangan tersebut yang memadai untuk 

keperluan pemeriksaan ibu hamil, nifas, serta pelayanan 

keluarga berencana, dan juga untuk pemeriksaan bayi dan 

anak pra sekolah; 

3. Ukuran dan keadaan ruangan tersebut yang memadai untuk 

tindakan pertolongan persalinan serta meletakkan 

perlengkapan; 

4. Ukuran dan keadaan ruangan tersebut yang memadai untuk 

tempat perawatan dua pasien sesudah persalinan dengan 

bayinya; 

5. Tersedianya kamar mandi-jamban dengan penyediaan air 

bersih. 

 

II. Persyaratan perlengkapan medis 

1. Perlengkapan ruang pemeriksaan 

1.1. Tensimeter 

1.2. Stetoskop biasa 

1.3.  Stetoskop bidan 

1.4. timbangan dewasa  

1.5. timbangan bayi 

1.6. bak sarung tangan (steril) 

1.7. sarung tangan steril 

1.8. bak kapas lisol (desinfektan sejenis steril) 

= 1 

= 1 

= 1 

= 1 

= 1 

= 1 

= 1 

= 1 
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1.9. kapas, kasa, kapas lidik 

1.10.waskom 

1.11.piala ginjal (nierbekken)  

1.12.termometer  badan 

1.13.spekulum vagina 

1.14.reagensia (obat cair) antiseptik 

1.15.perlengkapan kedaruratan: 

a. Alat pertolongan pertama pada 

kecelakaan 

b. Paratus sempirit 5 ml 

c. Sempirit 5 ml 

d. Jarum suntik 

e. Obat suntik kedaruratan (ditentukan 

oleh Puskesmas) 

1.16.buku catatan kasus (buku register) 

1.17.kartu pasien 

1.18.buku laporan berkala 

= 1 

= 1 

= 1 set 

= secukupnya 

 

 

 

= 1 

= 1 

= 3 

 

2. Perlengkapan ruang persalinan: 

2.1. Set persalinan yang siap pakai (steril) 

a. kain steril 50 x 50 cm 

b. sarung tangan steril 

c. penjepit tali pusat 

 

= 2 

= 2 pasang 

= 2 
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d. gunting episiotemi dan tali pusat 

e. tali pengikat tunggul tali pusat 

f. pengisap lendir bayi 

g. termometer badan 

h. keteter 

i. kasa kapas, kapas lidi 

j. reagensia antiseptik mata, tali pusat 

2.2. Set jahitan episiotomi (perineum) yang  

        Siap pakai 

a. kain steril 50 x 50 cm 

b. sarung tangan steril 

c. pemegang jarum bedah 

d. jarum otot 

e. jarum kulit 

f. penjepit (pinset bedah) 

g. gunting 

h. benang otot (catgut) benang kulit 

(sutera) 

i. tampon kasa vaginal, kapas liso 

(desinfektan) yang sejenis, kasa biasa. 

j. Regensis antiseptik 

 

 

= 1 

= 2 

= 1 

= 1 

= 1 

= secukupnya 

 

 

 

= 1 

= 1 pasang 

= 1 

= 1 

= 1 

= 1 

= 1 
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2.3. Set suntikan 

a. paratus sempirit 5 ml 

b. sempirit 5 ml 

c. jarum suntik 

d. gergaji ampul 

e. kapas spritus 

f. aqua destila ta 

g. obat suntik oksitosika 

h. obat suntik ergometrin maleat 

i. obat suntik koagulansia 

2.4. Sarana perlengkapan lainnya: 

a. korentang dengan baknya 

b. bak instrumen steril 

c. bak sarung tangan steril 

d. sarung tangan steril 

e. kateter nellaton 

f. waskom biasa 

g. piala ginjal (nierbekken) 

h. spatel lidaj 

i. etipkan 

j. tiang infus 

k. set infusa dengan bidai 

l. cairan nifas: NAC 1 fis Glukosa 5 % 

 

= 1 

= 1 

= 5 

= 1 

= secukupnya 

=1 botol 

= 3 ampul 

= 3 ampul 

= 3 ampul 

 

= 1 

= 1 

= 1 

= 6 pasang 

= 2 

= 1 

= 1 

= 1 

= 1 

= 1 

= 2 pasang 

= 1 botol 
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m. timbangan dan pengukur panjang 

bayi 

n. sempirit gliserin 

o. reagensia antisepdtik 

p. alat tempat persalinan 

q. buli-buli air panas 

r. termometer badan 

s. bak sampah 

t. tempat tidur persalinan 

u. lemari alat 

v. meja perlengkapan 

w. perlengkapan pemeriksaan biasa 

(lihat perlengkapan medis ruang 

pemeriksaan) 

=1 

= 1 

 

 

3. Perlengkapan Ruangan Perawatan: 

3.1. tempat tidur perawatan 

3.2. kotak (box) bayi lengkap 

3.3. alat tempat tidur lengkap 

3.4. steekpan 

3.5. meja kecil 

3.6. tempat sampah 

= 2 

= 2 

= 2 pasang 

= 1 

= 1 

= 1 
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III. Persyaratan lain: 

1. Mendaftarkan diri ke Puskesmas Wilayah tempat usahanya 

2. Mempunyai kemampuan memberi pelayanan terus-

menerus 

3. Mempunyai tempat rujukan yang ditentukan 

4. Menaati batasan medik yang ditetapkan 

5. Menaati sistem rujukan yang ditentukan 

6. Menaati ketentuan pencatatan dan pelaporan 

7. Bersedia melakukan penyuluhan/pembinaan dukun peraji 

8. Bersedia memberi pertolongan persalinan di rumah 

penduduk, dengan persyaratan kelengkapan ditentukan. 

Sedangkan bagi bidan atas panggilan di rumah penduduk, 

diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut:37) 

I. Perlengkapan media yang siap dipakai dalam tas khusus: 

1. Tensimeter 

2. Stetoskop biasa 

3. Stetoskop bidan 

4. Kain steril 50 x 50 cm 

5. Sarung tangan steril 

6. Penjepit tali pusat 

7. Gunting biasa 

8. Pemegang jarum bedah 

9. Penjepit (pinset bedah) 

= 1 

= 1 

= 1 

= 2 

= 2 pasang 

= 2 

= 2 

= 1 

= 1 
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10. Jarum bedah 

11. Benang otot dan kulit 

12. Pengisap lendir bayi 

13. Pengikat tali pusat 

14. Keteter nellaton 

15. Termometer badan 

16. Peratus sempirit 5 ml 

17. Sempirit 5 ml 

18. Jarum suntik 

19. Obat suntik: oksitosika 

                         ergometrin maleat 

                         koagulansia 

20. Gergaji ampul 

21. Semperit gliserin 

22. Reagensia antiseptik mata, tali pusat 

23. Kapas lisol (disentifektran), kasa, 

kapas lidi 

24. Piala ginjal 

= 1 

= 1 

= 1 

= 2 

= 1 

= 1 

= 1 

= 1 

= 3 

= 1 ampul 

= 1 ampul 

= 1 ampul 

= 1 

= 1 

 

 

 

= 1 

 

II. Perlengkapan penunjang lain: 

1. lampu senter = 1 

2. buku catatan khusus 
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4 

PASIEN 

 

4.1. Pengertian Pasien 

Yang dimaksud dengan pasien adalah orang sakit (yang dirawat 

dokter); penderita (sakit). Pasien dalam praktik sehari-hari sering 

dikelompokkan ke dalam: 

1. Pasien dalam; yaitu pasien yang memperoleh pelayanan tinggal 

atau dirawat pada suatu unit pelayanan kesehatan tertentu, 

atau dapat juga disebut dengan pasien yang dirawat di rumah 

sakit. 

2. Pasien jalan/luar, yaitu pasien yang hanya memperoleh 

pelayanan kesehatan tertentu atau disebut juga dengan pasien 

jalan. 

3. Pasien opname; yaitu pasien yang memperoleh pelayanan 

kesehatan dengan cara menginap dan dirawat di rumah sakit 

atau disebut juga dengan pasien rawat inap. 
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Pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan memiliki 

dua hak  yaitu: 

1) Hak atas pelayanan kesehatan yaitu perawatan yang diberikan 

oleh tenaga kesehatan atas dasar kemampuan dan 

kecakapannya menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kesehatan; dan 

2) Hak mandiri sebagai manusia atau hak untuk menentukan 

nasib sendiri (“the right to self-determination” atau  

“zelfbesschikkings recht”).  

Hak atas pelayanan kesehatan merupakan aspek sosial, 

sedangkan hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan aspek 

pribadi.1) 

Salah satu kunci penunjang keberhasilan pelayanan 

kesehatan adalah terjalinnya komunikasi yang serasi antara pasien 

dengan  pihak tenaga kesehatan, oleh karena itu pasien harus 

menyerahkan kepercayaan kepada kemampuan profesional tenaga 

kesehatan. Sebaliknya pihak tenaga kesehatan yang menerima 

kepercayaan memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi 

serta berpegang teguh pada kerahasiaan profesi. 

Untuk menjamin terjalinnya komunikasi yang serasi antara 

pasien dengan pihak tenaga kesehatan maka diperlukan pengaturan 

tentang berbagai hal, seperti mengenai: 

1) Penjelasan informasi 
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2) Perjanjian kesehatan 

3) Hak dan kewajiban pasien 

4) Euthanasia, dan 

5) Pasien yang tidak cakap. 

 

4.2 Perjanjian Kesehatan 

Hubungan antara pasien dengan dokter tercipta disebabkan 

adanya perjanjian, perjanjian tersebut dapat dilakukan dalam 

bentuk tertulis maupun secara lisan. Perjanjian dalam bentuk 

tertulis lazim juga diistilahkan dengan kontrak. 

Veronika D Komalawati menegaskan bahwa “hubungan 

dokter dan pasien merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa 

transaksi traupetik, transaksi ini disebut inspanning verbintenis, 

yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan 

usaha keras. Bila upaya ini gagal maka risiko yang harus dipikul oleh 

keduanya dan terhadap perikatan ini diberlakukan ketentuan-

ketentuan umum Hukum Perikatan Buku III BW”.2) 

Kontrak traupetik yang dilakukan oleh dokter dan pasien 

disebabkan adanya rasa percaya pasien dan kesepakatan bersama 

dengan pihak dokter. Rasa percaya pasien dapat diartikan bahwa 

pasien itu pasrah kepada dokter yang dengan ilmu pengetahuan 

yang dimilikinya dapat melepaskan pasien dari penderitaannya. 
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Kontrak traupetik tersebut tidak terlepas dari ketentuan 

hukum yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang 

mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjan. 

Menurut hukum, suatu perjanjian sah apabila memenuhi 

empat syarat yaitu: 

a. Kesepakatan mengikatkan diri 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

c. Hal tertentu, dan 

d. Sebab yang halal 

Kedua sebab pertama dinamakan dengan syarat subjektif, 

karena kedua syarat tersebut menyangkut subjek perjanjian, 

sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena kedua 

syarat tersebut berhubungan dengan objek perjanjian. 

Apabila salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi, maka 

perjanjian tersebut dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah 

satu pihak yang berkepentingan (batal relatif). Sedangkan apabila 

salah satu syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut 

batal demi hukum. 

Ad.a. Kesepakatan mengikatkan diri 

Kesepakatan mengikatkan diri dalam konteks ini bahwa 

pihak pasien dengan dokter harus sepakat, yaitu setuju mengenai 

hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang mereka adakan, dengan  
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kata lain pasien dan dokter menghendaki sesuatu yang sama secara 

timbal balik. Kesepakatan dapat terjadi secara tegas dan dapat pula 

terjadi secara diam-diam. 

Sebelum terjadi persetujuan, lazimmnya pihak-pihak 

terlebih dahulu mengadakan perundingan (negotiation) yaitu pihak 

yang satu memberikan sesuatu kepada pihak yang lain tentang 

objek yang diperjanjikan dan syarat-syaratnya, sebaliknya pihak 

yang lain menyatakan pula kehendaknya. 

Tentang hal ini ada beberapa teori, diantaranya: 

a. Teori penerimaan 

Menurut teori ini perjanjian telah terjadi segera sesudah 

penerimaannya telah sampai kepada orang yang menawarkan 

dan orang ini telah mengetahui atau telah dapat mengetahui. 

b. Teori penawaran 

Dalam teori ini yang menetukan adalah saat diberikannya 

pernyataan pada penerimaan tawaran. 

c. Teori pengiriman 

Menurut teori ini, perjanjian terjadi ketika suratnya harus 

sudah dikirimkan. 

d. Teori pengetahuan 

Dalam teori ini terjadinya perjanjian pada saat orang yang 

melakukan penawaran harus telah memperoleh pengetahuan 

tentang penerimaan tawarannya. 
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Menyangkut kata sepakat dalam perjanjian (demikian juga 

dalam perjanjian kesehatan) kepada para pihak harus diberikan 

secara bebas dan sukarela, para pihak tidak mendapat suatu 

tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan 

kehendak. 

Ad.b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Perikatan harus dibuat oleh orang yang benar-benar 

memiliki kewenangan untuk membuat suatu perikatan, syarat agar  

seseorang memiliki kewenangan yang bersangkutan harus cakap 

dan sadar  benar akan tanggung jawab yang akan dipikulnya 

sebagai akibat perikatan yang diperbuatnya. 

Undang-undang tidak menentukan dengan tegas kapan 

seseorang dikatakan cakap bertindak menurut hukum. Dalam 

ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata hanya ditentukan orang yang 

tidak cakap bertindak/membuat suatu perjanjian, yaitu: 

a. Orang yang belum dewasa; 

b. Mereka yang di bawah pengampuan; 

c. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan undang-

undang dan umumnya semua orang kepada siapa undang-

undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian 

tertentu. 
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Apabila ketentuan pasal tersebut ditafsirkan secara a 

contrario, seseorang yang dikatakan cakap untuk membuat suatu 

perikatan adalah: 

a. Orang yang sudah dewasa; 

b. Mereka yang berada di bawah pengampuan; dan 

c. Wanita yang tidak dilarang oleh Undang-undang. 

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdata orang dewasa 

adalah yang telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 

tahun, akan tetapi yang bersangkutan sudah menikah. Demikian 

juga Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

tidak ada ketegasan kapan seseorang dapat disebut dewasa, batasan 

dewasa hanya disimpulkan dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) bahwa 

seorang anak yang sudah berumur 21 tahun dianggap sudah 

dewasa. 

Perlunya syarat dewasa agar seseorang dapat dikatakan 

dapat bertindak untuk mengadakan suatu perjanjian merupakan 

suatu hal yang wajar, dari sudut keadilan bahwa orang yang 

membuat suatu perjanjian kesehatan terikat kepada perjanjian yang 

dilakukannya, untuk itu tentunya ia harus cukup  kemampuan 

untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang akan 

timbul dari perjanjian kesehatan yang dibuat tersebut. 

Demikian juga orang yang tidak sehat pikirannya (kalaupun 

ia sudah berumur 21 tahun atau lebih)  juga dikategorikan kepada  
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orang   yang tidak mampu untuk mengikat perjanjian kesehatan, 

begitu juga orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut 

hukum tidak dapat untuk melakukan sesuatu perjanjian, karena ia 

berada di bawah pengawasan pengampunya (kurator). Dengan kata 

lain kedudukannya sama dengan anak yang belum dewasa. 

Menurut ketentuan KUH Perdata, seorang perempuan yang 

bersuami untuk mengadakan suatu perikatan memerlukan bantuan 

dan izin dari suaminya. Dengan demikian menurut KUH Perdata 

seorang istri dikategorikan kepada orang yang tidak cakap untuk 

berbuat/melakukan perjanjian. Namun demikian dengan 

berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan 

ketentuan  Pasal 31 ayat (2) tidak ada lagi perbedaan kemampuan 

antara istri dengan suami untuk melakukan sesuatu perbuatan 

hukum (dalam hal ini termasuk untuk melakukan perjanjian 

kesehatan). 

Ad.c. Hal tertentu 

Yang dimaksud dengan hal tertentu di sini adalah 

menyangkut objek perjanjian/perikatan, yang dimaksud dengan 

objek perikatan di sini dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan 

oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. 

Ad.d. Oleh sebab yang halal 

Undang-undang tidak ada mengatur secara tegas apa yang 

dimaksud dengan “sebab: yang halal, yang jelas “sebab” dimaksud di  
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sini bukan berhubungan dengan pengertian causa  dan tidak 

berhubungan sama sekali dengan ajaran causaliteit, juga harus 

disadari bahwa sebab di sini bukan merupakan motif atau alasan 

yang mendorong seseorang untuk mengadakan perjanjian. 

Tegasnya yang dimaksud “sebab” di sini ialah isi perjanjian itu. 

Wirjono Prodjodikoro menganggap pemakaian kata “sebab” 

kurang tepat, dengan alasan bahwa “sebab” itu selalu berhadapan 

dengan “akibat”, sedangkan causa di sini bukanlah “hal yang 

mengakibatkan  hal tertentu”, melainkan “suatu keadaan belaka”. 

Beliau juga mengungkapkan bahwa “sebab/causa” yang dimaksud  

dalam hukum perjanjian adalah “isi” dan tujuan dari suatu 

persetujuan yang menyebabkan adanya persetujuan itu.3) 

Dalam hal syarat subjektif, maka jika syarat itu tidak 

dipenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum tetapi salah satu 

pihak mempunyai hak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan. 

Dalam hal ini yang berhak meminta pembatalan adalah yang merasa 

dirinya tertipu oleh suatu hal. 

Pembebanan mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif 

itu penting artinya berkenaan dengan akibat yang terjadi apabila 

persyaratan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat 

subyektif mengakibatkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian 

yang dapat dimintakan pembatalannya. Pihak di sini yang dimaksud 

adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang 

memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara 

tidak bebas. Misalkan orang yang belum dewasa yang memintakan 

pembatalan orang tua atau walinya ataupun ia sendiri apabila ia 

sudah menjadi cakap dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan 

yang menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta 
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kekayaannya diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dan apabila 

syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi 

hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu 

perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak 

yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu 

perikatan hukum adalah gagal. Maka tiada dasar untuk saling 

menuntut di depan hakim. Perjanjian seperti itu disebut null and  

 

 

 

 

 

void. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif mengakibatkan 

surat perjanjian batal demi hukum. 

 Dari keempat syarat sahnya perjanjian di atas tidak ada 

diberikan suatu formalitas yang tertentu di samping kata sepakat 

para pihak mengenai hal-hal pokok perjanjian tersebut. Tetapi ada 

pengecualiannya terhadap undang-undang yang dibutuhkan bahwa 

formalitas tersebut untuk beberapa perjanjian baru dapat berlaku 

dengan suatu formalitas tertentu yang dinamakan perjanjian 

formal. Misalnya perjanjian perdamaian harus dilakukan secara 

tertulis. 

4.3. Informed Consent 

Sehubungan dengan persetujuan pasien, dikenal istilah 

“Informed Consent” yaitu “Kesepakatan/persetujuan pasien atas 

upaya medik yang akan dilakukan terhadap dirinya, setelah pasien 

mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang 
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dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi 

mengenai segala risiko yang mungkin terjadi”.4) 

Dari pengertian diatas terlihat dengan jelas bahwa Informed 

Consent dilakukan sebelum pasien terikat kontrak trapeutik, karena 

selayaknyalah pasien mendapat informasi terlebih dahulu mengenai  

 

 

 

 

 

perawatannya sebelum perawatan. Dengan demikian Informed 

Consent merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

perjanjian/kontrak. 

Keberadaan Informed Consent pada hakekatnya merupakan 

penerapan asas bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk 

berperan serta dalam mengambil keputusan menyangkut dirinya 

sendiri.  

Asas ini dapat dijabarkan atas : 

1. Pasien harus mempunyai informasi yang cukup untuk 

mengambil keputusan mengenai perawatan terhadap dirinya, 

dan 

2. Pasien harus memberikan persetujuan atas perawatan 

terhadapnya, baik secara lisan, tertulis, secara eksplisit maupun 

implisit.5) 

Keberadaan Informed Consent ini sangat penting artinya 

bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan, sebab dari Informed Consent 

akan lahir perjanjian kesehatan, adanya perjanjian kesehatan 

merupakan faktor penentu dan akan menumbuhkan rasa aman dan 
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tenteram bagi seorang dokter/tenaga kesehatan untuk menjalankan 

tugasnya sebagai pelayan kesehatan, terutama sekali bila dikaitkan 

dengan kemungkinan dilakukan tuntutan oleh pasien kelak 

kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

Namun demikian Informed Consent ini tidak dapat 

dipakaikan secara langsung terhadap segala suasana, misalnya 

dalam hal pasien dalam keadaan yang tidak memungkinkan 

memberikan persetujuannya (seperti dalam keadaan tidak 

sadarkan diri) tidak mungkin sang dokter/tenaga kesehatan 

menunggu pasien untuk sadarkan diri baru melakukan 

pengobatan/perawatan, sebab apabila ditunggu pasien untuk 

sadarkan diri baru kemudian dimintakan persetujuannya, maka 

kemungkinan besar pasien tersebut tidak akan tertolong. Dalam 

situasi seperti ini pasien harus langsung dibawa ke ruang gawat 

darurat (Unit Gawat Darurat UGD-), dan dokter yang bertugas di 

ruang gawat darurat berkewajiban untuk segera memberikan 

pertolongan berupa perawatan/pengobatan. Sedangkan 

menyangkut persetujuan dapat dimintakan kepada pihak keluarga 

pasien yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili 

kepentingan pasien/penderita. 

Dalam hal keluarga pasien/penderita tidak hadir/tidak ada, 

sedangkan kepentingan perawatan sangat mendesak untuk segera 
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dilakukan, maka dokter harus tetap memberikan pertolongan, hal 

ini didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang 

mewajibkan dokter untuk memberikan pertolongan.6) 

Lebih lanjut Fred Ameln mengungkapkan bahwa keadaan 

pasien yang tidak sadar tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 1354  

 

 

 

 

 

KUHPerdata yang mengatur tentang zaakwarneming, yaitu 

perwakilan secara sukarela dengan cara mengambil alih tanggung 

jawab untuk menolong pasien. Persetujuan yang tidak sadar 

tersebut tergantung kepada dokter, yakni: 

1. Bisa menunggu sampai keluarganya datang atau sampai 

siuman tanpa membahayakan jiwa pasien; 

2. Segera melakukan tindakan medis atas dasar: 

a. Life saving ( menyelamatkan jiwa) 

b. Presumed consent 

c. Zaakwarneming7) 

Dalam praktek untuk kasus-kasus tertentu juga ditemukan 

bentuk lain dari informed consent ini, yaitu dalam bentuk “Surat 

Pernyataan Izin Operasi”, lazimnya surat ini telah disediakan 

terlebih dahulu oleh dokter atau rumah sakit dalam bentuk 

formulir, pasien atau keluarga pasien tinggal mengisi data yang 

diperlukan dalam formulir tersebut. 

Khusus dalam hal transplantasi organ tubuh di Indonesia 

ketentuan tentang informed consent diatur secara khusus dalam 
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Pasal 15, pasal 

tersebut menegaskan: 

1) Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau 

jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon donor hidup, 

calon  donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu  

 

 

 

 

 

oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan 

mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan-

kemungkinan yang dapat terjadi. 

2) Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus yakin 

benar bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari 

sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut8) 

Secara khusus tentang informed consent ini diatur dalam 

Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 

319/PB/A.4/88, surat keputusan tersebut berisi tentang 

“Pernyataan Dokter Indonesia” tentang informed consent sebagai 

berikut: 

1. Manusia dewasa dan sehat rohaniah berhak sepenuhnya 

menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. 

Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang 

bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk 

kepentingan pasien itu sendiri. 
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2. Oleh karena itu, semua tindakan medis (diagnostik, terapeutik 

maupun paliatif) memerlukan “informed consent” secara lisan 

maupun tertulis. 

3. Setiap tindakan medis yang mengandung risiko cukup besar, 

mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang 

ditandatangani oleh pasien, setelah sebelumnya pasien itu  

 

 

 

 

 

 

mendapat informasi yang kuat yang berkaitan dengannya 

(“informed consent”). 

4. Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3, hanya 

dibutuhkan persetujuan lisan atau sikap diam (“stil zwijgend”). 

5. Informasi tentang tindakan medis pasien harus diberikan 

kepada pasien, baik diminta atau tanpa diminta oleh pasien, 

menahan informasi tidak boleh, kecuali dokter menilai bahwa 

informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan 

pasien. Dalam hal ini, dokter dapat memberikan informasi 

kepada keluarga terdekat pasien, kehadiran seorang 

perawat/paramedik lain sebagai saksi adalah penting. 

6. Isi informasi mencakup keuntungan dan kerugian tindakan 

medis yang direncanakan, baik diagnostik, terapeutik maupun 

paliatif. Informasi biasanya diberikan secara lisan, tetapi dapat 

pula secara tertulis (berkaitan dengan informasi “informed 

consent”). Informasi harus diberikan secara jujur dan benar, 
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terkecuali bila dokter menilai bahwa hal itu dapat merugikan 

kepentingan kesehatan pasien. Dalam hal ini, dokter dapat 

memberikan informasi yang benar itu kepada keluarga 

terdekat pasien. 

7. Dalam hal tindakan bedah (operasi) dan tindakan invasif 

lainnya, informasi harus diberikan oleh dokter yang 

bersangkutan sendiri. Untuk tindakan yang bukan bedah  

 

 

 

 

 

(operasi) dan tindakan yang tidak invasif, informasi dapat 

diberikan oleh perawat atau dokter lain, sepengetahuan atau 

dengan petunjuk dokter yang merawat. 

8. Perluasan operasi yang dapat diduga sebelum tindakan, tidak 

boleh dilakukan tanpa informasi sebelumnya kepada keluarga 

yang terdekat atau yang menunggu. Perluasan yang tidak dapat 

diduga sebelum tindakan dilakukan, boleh dilaksanakan tanpa 

informasi sebelumnya, bila perluasan operasi tersebut perlu 

untuk menyelamatkan nyawa pasien pada waktu itu. 

9. “Informed Consent” diberikan oleh pasien dewasa yang berada 

dalam keadaan sehat rohaniah. 

10. Untuk orang dewasa yang berada di bawah pengampuan 

“Informed Consent” diberikan oleh orang tua/kurator/wali. 

Untuk yang di bawah umur dan tidak mempunyai orang 

tua/kurator/wali, “Informed Consent” diberikan oleh keluarga 

terdekat/induk semang (“guardian”). 
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11. Dalam hal pasien tidak sadar/pingsan, serta tidak didampingi 

oleh yang tersebut dalam butir 10, dan yang dinyatakan secara 

medis berada dalam keadaan gawat dan atau darurat 

memerlukan tindakan medis segera untuk kepentingan pasien, 

tidak diperlukan “Informed Consent” dari siapapun dan ini 

menjadi tanggung jawab dokter. 

 

 

 

 

 

 

12. Dalam pemberian persetujuan berdasarkan informasi untuk 

tindakan medis di rumah sakit/klinik, maka rumah sakit/klinik 

yang bersangkutan ikut bertanggung jawab. 

Melihat perkembangan kesadaran hukum masyarakat 

dewasa ini terutama pada era reformasi, pengaturan tentang 

Informed Consent dipandang perlu untuk lebih dilengkapi dan 

disempurnakan dan ditingkatkan pengaturannya dalam bentuk 

Undang-Undang, hal ini sangat penting artinya baik untuk 

kepentingan pasien maupun kepentingan tenaga kesehatan/dokter. 

 

4.4 Hak dan Kewajiban Pasien 

Hak ialah “kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena 

telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain” 

sedangkan kewajiban ialah “sesuatu yang mesti dilaksanakan”. 

Menyangkut hak dan kewajiban ini, dapat ditegaskan bahwa “hak 

adalah peranan yang bersifat fakultatif, dan karenanya boleh 
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dilaksanakan dan juga boleh tidak dilaksanakan, sebaliknya 

kewajiban merupakan peranan yang bersifat imperatif, karenanya 

tidak boleh tidak dilaksanakan. 

Menyangkut hak dan kewajiban ini, Purnadi Purbacaraka 

dan Soerjono Soekanto mengemukakan: “Kewajiban dan hak itu 

selalu dalam hubungan berhadapan dan berdampingan: yang 

berhadapan dalam misalnya: A berkewajiban melunasi puitang B  

 

 

 

 

 

dan B berhak menagih utang A, adapun yang berdampingan 

misalnya: Hak A untuk menagih hutang B didampingi kewajiban A 

untuk tidak menyalahgunakan haknya itu dan sebaliknya, 

kewajiban B melunasi piutang A didampingi hak B untuk “melawan” 

gangguan terhadap pelunasan itu”.9) 

Persoalan hak pasien bahwa hak pasien berasal dari hak 

atas dirinya sendiri, dengan kata lain pasien dapat menentukan 

sendiri apa yang terbaik bagi kepentingan dirinya, walaupun 

seorang pasien dalam keadaan kurang sehat, kedudukan hukum 

pasien tetap sama dengan orang yang sehat. Hal ini dikecualikan 

seandainya dapat dibuktikan bahwa keadaan mental pasien tidak 

memungkinkan untuk mengambil keputusan sendiri menyangkut 

apa yang terbaik bagi dirinya. 

 

4.4.1 Hak Pasien 
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Setiap hubungan hukum selalu mempunyai dua segi yaitu segi “hak” 

dan segi “kewajiban”, tidak ada hak tanpa ada kewajiban, dan tidak 

ada kewajiban tanpa hak, demikian juga halnya dalam hal perjanjian 

kesehatan yang diadakan pasien dengan tenaga kesehatan 

(termasuk dalam hal ini dokter), masing-masing pihak dibebani hak 

dan kewajiban, masing-masing pihak harus menghormati pihak 

lainnya, serta para pihak harus melaksanakan kewajibannya dengan 

baik. 

 

 

 

 

 

Walaupun hak dan kewajiban merupakan hal yang selalu 

berpasangan, namun dalam menganalisis kedua hal tersebut harus 

dibedakan. 

Adapun hal pokok yang merupakan hak pasien adalah: 

1. Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi sesuai 

standar profesi. 

2. Hak memperoleh penjelasan tentang diagnosa dan terapi dari 

dokter yang bertanggung jawab terhadap perawatannya. 

3. Menolak keikutsertaan dalam penelitian kedokteran. 

4. Kerahasiaan atas catatan mediknya. 

5. Hak dirujukkan atau diperlukan. 

6. Hak memperoleh penjelasan tentang penelitian kliniknya. 

7. Hak memperoleh perawatan lanjutan dengan informasi tentang 

nama/alamat dokter selanjutnya. 
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8. Hak berhubungan dengan keluarga, rohaniawan dan 

sebagainya. 

9. Hak penjelasan tentang perincian rekening (rawatan, obat, 

pemeriksaan laboratorium, ringent, vetrasonografi (USG), biaya 

kamar bedah, imbalan jasa dan sebagainya). 

10. Hak memperoleh penjelasan tentang peraturan-peraturan 

rumah sakit. 

11. Hak menarik diri dari kontrak trapeutik.10) 

 

 

 

 

 

 

Ad.1 Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi 

sesuai standar profesi 

Secara umum pasien tidaklah mempunyai hak atas terapi 

tertentu yang sifatnya khusus, namun demikian terapi yang 

mungkin dilakukan haruslah sejalan dengan perkembangan ilmu 

dan teknologi kesehatan. Maksudnya terapi yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan adalah terapi yang umum dilakukan dalam 

keadaan yang sama,dengan kata lain pelayanan kesehatan yang 

dilakukan terhadap pasien tersebut harus sesuai dengan standar 

profesi. 

Namun demikian dalam keadaan tertentu seorang pasien 

memiliki hak atas cara perawatan dan pengurusan, seperti hak: 

a. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu; 
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b. Hak untuk memilih tenaga kesehatan yang bermutu baik dan 

rumah sakit; 

c. Hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan 

perawatan. 

 

Ad.2 Hak memperoleh penjelasan tentang diagnosa dan terapi 

dokter yang bertanggung jawab terhadap perawatannya 

Pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan memiliki hak 

untuk memperoleh penjelasan atau informasi menyangkut diagnosa  

 

 

 

 

 

 

dan terapi dari tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas 

perawatannya. 

Menyangkut penjelasan informasi kepada pasien mencakup 

unsur-unsur sebagai berikut; 

a. Pendidikan untuk pasien. 

b. Informasi untuk pasien. 

c. Instruksi untuk pasien. 

d. Bimbingan untuk pasien.11) 

Selain itu pasien juga berhak untuk mendapatkan informasi 

penyakit yang dideritanya, tindakan medik apa yang hendak 

dilakukan, kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan itu, 

alternatif terapi lainnya serta prognosisinya. 
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Yang menjadi persoalan sekarang, dengan cara bagaimanakah 

tenaga kesehatan menginformasikan hal-hal tersebut kepada 

pasien. Untuk hal ini Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa 

“...unsur-unsur penjelasan informasi tersebut mencakup antara lain 

sifat prosedur, risiko, alternatif-alternatif, dan keuntungan-

keuntungannya. Mengenai sifat prosedur dapat dikonseptualisasi 

kan. Apabila suatu prosedur bersifat lebih diagnostik daripada 

terapeutik, maka harus dijelaskan secara faktual, karena biasanya 

pasien mengharapkan bahwa dokter melaksanakan prosedur yang 

meringankan penderitaan pasien tersebut. Selanjutnya harus 

dijelaskan bahwa alat kesehatan dimasukkan ketubuh atau  

 

 

 

 

 

dipermukaan (misalnya, merontgen dada). Kecuali dari itu, maka 

sifat prosedur melingkupi waktu perawatan, tempatnya, diperlukan 

anestesi, alat-alat yang dipergunakan dan pengaruhnya terhadap 

bagian-bagian tubuh...” seorang dokter seharusnya merujuk 

terhadap risiko-risiko material, substansial, kemungkinannya dan 

signifikansinya.12) 

 

Ad.3 Menolak keikutsertaan dalam penelitian kedokteran 

Seorang pasien tidak dapat dipaksa untuk diperlakukan 

sebagai objek penelitian kedokteran (objek percobaan) untuk 

pengembangan ilnu dan teknologi di bidang kesehatan. Pasien 
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dapat dijadikan sebagai objek penelitian setelah terlebih dahulu 

mendapat persetujuan dari pasien yang bersangkutan.  

Hal ini sejalan dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 3 The 

United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, 

yang berbunyi: “No one shall be subjected to torture or to cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one 

shall be subjected without his free consent to medical or scientific 

experimentation”. 

 

Ad.4 Kerahasiaan atas catatan mediknya  

Selain karena kepercayaan pasien, dokter karena jabatan dan 

pekerjaan wajib menyimpan rahasia tentang penyakit pasien.  

 

 

 

 

 

Kerahasiaan tersebut merupakan hak/milik pasien, bukan milik 

dokter. 

Seorang pasien berhak untuk menentukan sendiri boleh 

atau tidaknya dokter memberitahukan tentang isi rahasia 

penyakitnya kepada pihak lain. Tentang kerahasiaan atas catatan 

medik ini J.Guwandi menyimpulkan: 

a. Rahasia kedokteran adalah rahasia pasien, milik pasien. 

b. Dokter tidak boleh membocorkan rahasia yang dipercayakan itu 

kepada siapapun juga, termasuk teman sejawatnya. 
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c. Tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam pemberian 

pelayanan kesehatan dan tenaga administrasi juga wajib 

menyimpan rahasia ini. 

d. Kewajiban menyimpan rahasia ini hanya mempunyai 

kekecualian: 

1) peraturan perundang-undangan, 2) atas izin pasien itu 

sendiri, 3) konflik kewajiban atau dengan kepentingan umum. 

e. Jika sudah menjadi perkara pengadilan, maka kepada pengacara 

pasien dengan surat izin tertulis pasien boleh diberikan 

fotokopi dari catatan record. 

f. Penolakan pemberian fotokopi catatan medical record hanya 

dibenarkan apabila ada alasan kuat dan berdasar, sehingga 

pengungkapannya dapat menimbulkan bahaya bagi pasien itu 

sendiri atau kepentingan umum. 

 

 

 

 

 

Ad.5 Hak dirujukkan 

Pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan memiliki 

hak untuk dirujukkan kepada tenaga kesehatan/dokter atau rumah 

sakit lain, meminta dokter yang merawat agar mengadakan 

konsultasi dengan dokter lain. 

 

Ad.6 Hak memperoleh penjelasan tentang penelitian kliniknya 
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Dalam penelitian klinik yang telah dilakukan tenaga 

kesehatan/dokter terhadap pasien, pasien berhak untuk 

memperoleh penjelasan menyangkut hal tersebut. 

 

Ad.7 Hak memperoleh perwatan lanjutan dengan informasi  

tentang nama/alamat dokter selanjutnya  

Setelah selesai perawatan awal, maka selanjutnya apabila 

pasien menghendaki perawatan lanjutan, maka pasien berhak 

sepenuhnya atas perawatan lanjutan oleh tenaga kesehatan yang 

akan melakukan perawatan, dan untuk itu pasien berhak untuk 

memperoleh informasi tentang nama serta alamat dokter 

selanjutnya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A.d.8 Hak berhubungan dengan keluarga, rohaniawan, dan 

sebagainya 

Selama perawatan berlangsung pasien berhak untuk rasa 

aman dan tidak diganggu oleh kesendirian. Hak ini mencakup 

wewenang pasien untuk berhubungan dan atau mendapat 

kunjungan dari pihak keluarganya, rohaniawan, serta pihak-pihak 

lain yang berkepentingan memperoleh informasi mengenai dirinya. 
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Tentang hak berhubungan dan mendapat kunjungan ini 

berlangsung selama 24 jam, untuk ini Annas mengemukakan “One of 

the most important ways to both humanize the hospital and enhance 

patient autonomy is to assure the patient that at least one person of 

his choice has unlimited acces to him at any time day or night. This 

person should also be permitted to stay with the patient during any 

procedure (e.g.childbirth, induction of anesthesia, etc) so long as the 

person does not interfere with the care of other patients.”14) 

Termasuk dalam hal menjalankan agama dan kepercayaan di 

rumah sakit asalkan jangan sampai mengganggu pasien lainnya. 

 

Ad.9 Hak penjelasan tentang perincian rekening (rawatan, obat, 

pemeriksaan laboratorium, rontgent, vetrasonografi 

(USG), biaya kamar bedah, imbalan jasa, dan sebagainya) 

Dalam hal biaya perawatan, seorang pasien berhak 

sepenuhnya meminta penjelasan kepada pihak tenaga  

 

 

 

 

 

kesehatan/dokter atau rumah sakit tentang perincian rekening 

yang harus dibayarnya seperti biaya perawatan, obat, pemeriksaan 

laboratorium, biaya kamar bedah dan biaya-biaya lainnya. 

 

Ad.10 Hak memperoleh penjelasan tentang peraturan-

peraturan rumah sakit. 
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Apabila pasien dirawat di rumah sakit, maka pasien berhak 

memperoleh penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang 

berlaku di rumah sakit tersebut, hal ini diperlukan agar jangan 

terjadi kesalahpahaman antara pasien dengan pihak rumah sakit. 

 

Ad.11 Hak menarik diri dari kontrak trapeutik 

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, maka dalam hal 

perjanjian kesehatan seorang pasien berhak untuk menarik diri 

atau memutuskan perjanjian terapeutik yang telah dilakukan antara 

pasien dengan tenaga kesehatan. 

 

4.4.2 Kewajiban Pasien 

Apabila pasien mempunyai hak yang merupakan 

kewenangannya, maka sebaliknya pasien juga mempunyai 

kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban mendasar pasien 

adalah berupa kewajiban moral dari pasien, yaitu untuk  

 

 

 

 

 

 

“memelihara kesehatannya”, selain kewajiban tersebut pasien juga 

berkewajiban untuk: 

1. Memberikan informasi kepada tenaga kesehatan, sehingga 

tenaga kesehatan dan ahli mempunyai bahan yang cukup untuk 

mengambil keputusan. Hal ini juga sangat penting agar tenaga 

kesehatan tidak melakukan kesalahan. Landasannya adalah 
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bahwa hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan 

merupakan hubungan hukum yang didasarkan kepada 

kepercayaan, sehingga sampai batas-batas tententu dituntut 

adanya suatu keterbukaan. 

2. Melaksanakan nasihat-nasihat yang diberikan tenaga 

kesehatan dalam rangka perawatan. Kalau pasien meragukan 

menfaat nasihat itu, yang bersangkutan mempunyai hak untuk 

meminta penjelasan yang lebih mendalam. 

3. Menghormati kerahasiaan diri dan kewajiban tenaga kesehatan 

untuk menyimpan rahasia kedokteran serta kesendiriannya 

(”privacy”). 

4. Memberikan imbalan terhadap jasa-jasa profesional yang telah 

diberikan oleh tenaga kesehatan. 

5. Memberikan ganti rugi, apabila tindakan-tindakan pasien 

merugikan tenaga kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Berterus terang apabila timbul masalah (dalam hubungan 

tenaga kesehatan dan rumah sakit, baik yang langsung maupun 

yang tidak langsung).15) 

Sedangkan Yusuf Hanafiah menjelaskan kewajiban-

kewajiban pasien tersebut, yakni: 

1. Memeriksakan diri sedini mungkin kepada dokter 
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2. Memberikan informasi lengkap tentang penyakitnya 

3. Berobat ulang sesuai dengan anjuran dokter 

4. Menandatangani surat-surat izin untuk diagnosa dan terapi 

(termasuk informed consent) 

5. Mematuhi nasihat dokter tentang makan, minum obat-obatan, 

bekerja, istirahat, dan sebagainya 

6. Mematuhi peraturan rumah sakit (jam tamu, barang-barang 

berharga, radio, TV, dan sebagainya) 

7. Yakin pada dokter beritikad baik dan yakin akan sembuh 

8. Membayar biaya-biaya rumah sakit, imbalan jasa, dokter, dan 

sebagainya.16) 

 

4.5 Euthanasia 

Istilah Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yang berarti 

“kematian yang baik” atau “kematian yang menyenangkan”. Pada 

abad ke 20 istilah euthanasia ditafsirkan sebagai “pembunuhan 

belas kasihan” (mercy killing) yang didasarkan kepada pembunuhan  

 

 

 

 

 

berdasarkan hukum. Istilah ini juga meliputi pembunuhan belas 

kasihan dan membiarkan seseorang mati. 

Namun demikian Lamerton berpendapat bahwa walaupun 

euthanasia berarti kematian yang menyenangkan, dewasa ini 

diartikan sebagai pembunuhan belas kasihan atau pembunuhan 
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saja (“murder”). Lebih lanjut Lamerton dan J.P.Thiroux 

mengungkapkan ada empat istilah yang digunakan, yaitu: 

1. Membiarkan seseorang mati (“allowing someone to die”) 

2. Kematian belas kasihan (“mercy death”) 

3. Pembunuhan belas kasihan (“mercy killing”) 

4. Kematian otak (“brain death”) 

 

Ad.1. Membiarkan seseorang mati (“allowing someone to die”) 

Dalam hal penyakit pasien sudah sampai pada situasi yang 

berat sekali dan secara media tidak dimungkinkan lagi untuk 

mengadakan perawatan untuk penyembuhan pasien, dan ada 

keinginan dari pihak tenaga kesehatan untuk menghentikan 

penyembuhan, karena upaya tenaga kesehatan untuk 

menyelamatkan kehidupan pasien berdasarkan ilmu kesehatan dan 

teknologi kesehatan dipandang hanya merupakan perbuatan yang 

sia-sia, dengan kata lain membiarkan proses kematian secara 

alamiah dan menyenangkan, penuh kedamaian, dan harga diri. 

 

 

 

 

 

 

Timbul pertanyaan, apakah perbuatan tenaga kesehatan 

yang menimbulkan pasien mati tidak melanggar ketentuan Pasal 

304 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)?, yaitu 

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan 

seseorang dalam keadaan sengsara, sedang ia wajib memberi 
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kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena 

hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, 

dihukum penjara selama-lamanya dua tahu delapan bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.-” 

 

Ad.2. Kematian belas kasihan (“mercy death”) 

Yang dimaksud dengan kematian belas kasihan yaitu apabila 

pasien merasa tidak sanggup lagi menanggung beban atas penyakit 

yang dideritanya sehingga pasien tersebut meminta untuk 

menghentikan kehidupannya. 

Pada hakikatnya kematian belas kasihan sama dengan 

membantu bunuh diri, sebab seorang pasien lazimnya tidak dapat 

melakukan bunuh diri sendiri, oleh karena itu pasien meminta 

bantuan dengan sungguh-sungguh kepada orang lain untuk 

mengakhiri kesengsaraannya dengan cara mempercepat kematian. 

Kematian belas kasihan ini dapat digilongkan kepada tindak 

pidama yang terdapat dalam Pasal 344 KUHP yaitu: “barang siapa 

menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri,  

 

 

 

 

 

yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum 

penjara selama-lamanya dua belas tahun”. 

Syarat untuk dapat digolongkan kepada pasal ini bahwa 

permintaan itu harus dengan nyata dan sungguh-sungguh (ernstig), 

sekiranya pembunuhan itu tidak dikarenakan permintaan yang 
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nyata-nyata dan sungguh-sungguh maka perbuatan tersebut 

digolongkan pembunuhan biasa seperti tercakup dalam Pasal 338 

KUHP yaitu: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang 

lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling 

lama lima belas tahun”. 

 

Ad.3. Pembunuhan belas kasihan (“mercy killing”) 

Mercy killing atau pembunuhan belas kasihan, yaitu 

melakukan penghentian kehidupan pasien atas izin yang 

bersangkutan, dengan kata lain dilakukan bukan atas dasar 

permintaan atau kesukarelaan pasien, pembunuhan belas kasihan 

ini diputuskan berdasarkan asumsi bahwa kehidupan pasien tidak 

bermanfaat lagi. Pembunuhan seperti ini dapat digolongkan ke 

dalam Pasal 338 KUHP. 

 

Ad.4 Kematian otak (“brain death”) 

Yang dimaksud dengan kematian otak adalah dalam hal 

pasien mengalami gangguan otak yang sangat serius, akan tetapi  

 

 

 

 

 

jantung dan paru-parunya masih tetap berfungsi. Dengan demikian 

seorang pasien yang otaknya tidak lagi berfungsi maka secara medis 

dikategorikan sebagai telah mati. 

Tentang kriteria penetapan waktu kematian, di Indonesia 

antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
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1981 Lembaran Negara 1981-23 (diundangkan pada tanggal 16 Juni 

1981) antara lain apabila fungsi otak, pernafasan dan atau denyut 

jantung telah berhenti; hal ini sesuai dengan ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 1 huruf g yang berbunyi: “Meninggal dunia 

adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang 

berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung 

seseorang telah berhenti”. 

Tentang digolongkannya kematian otak ini kepada kematian 

juga dipertegas dalam penjelasan Pasal 12 yang intinya 

mengemukakan bahwa seseorang dianggap meninggal bukan lagi 

ditentukan dengam pernafasan dan peredaran darah yang sudah 

berhenti, akan tetapi dengan menggunakan alat yang disebut 

elektro-encepalograf  (alat pencatat aktivitas otak). 

 

Dari empat jenis cara kematian yang diuraikan di atas dapat 

disimpulkan bahwa perbuatan yang dapat digolongkan euthanasia 

adalah kematian belas kasihan, sedangkan perbuatan membiarkan  

 

 

 

 

 

 

seseorang mati dan pembunuhan belas kasihan tidak dapat 

digolongkan ke dalamnya. 

 

4.6. Pasien yang tidak cakap 
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Seperti diungkap di atas, bahwa sebelum diadakan 

perawatan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan atau 

consent dari pasien (dalam hal-hal tertentu dari pihak keluarganya). 

Pada dasarnya setiap orang adalah pendukung hak dan 

kewajiban serta dapat melakukan sendiri persetujuan dengan pihak 

lainnya, demikian juga halnya dalam perjanjian kesehatan. Akan 

tetapi menurut hukum, walaupun setiap orang merupakan 

pendukung hak dan kewajiban akan tetapi ada orang tertentu yang 

tidak dapat melaksanakan secara sendiri hak dan kewajibannya itu, 

orang yang sedemikian ini menurut hukum diistilahkan dengan 

tidak cakap, yaitu tidak cakap untuk bertindak sendiri kalaupun itu 

untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti mengadakan perjanjian 

dengan pihak tenaga kesehatan, sebab untuk mengadakan 

perjanjian pihak-pihak terkait disyaratkan harus cakap (handelings-

bekwaamheid), andainya pasien tersebut tidak cakap, maka 

perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif, dengan 

sendirinya kalau tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian 

yang diadakan itu batal relatif.18) 

 

 

 

 

 

 

Adapun yang dikategorikan sebagai orang yang “tidak cakap 

bertindak” menurut hukum untuk mengadakan perjanjian 

kesehatan adalah: 

a.  Orang yang belum dewasa 
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b. Orang yang berpenyakit jiwa 

 

Ad.a Orang yang belum dewasa  

  Dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata ditegaskan bahwa 

“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 

genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. 

Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa orang yang belum 

berumur genap 21  (dua puluh satu) tahun dikategorikan sebagai 

orang yang belum dewasa dan oleh karena itu diklasifikasikan 

sebagai orang yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian 

kesehatan. Orang yang demikian (belum dewasa) dalam tindakan 

hukumnya berada di bawah kekuasaan orang tuanya, seandainya 

mereka itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka 

berada di bawah “perwalian”, dengan demikian tindakan hukum 

untuk kepentingan orang yang belum dewasa tersebut dilakukan 

oleh orang tuanya atau walinya. 

Ketidakmampuan orang yang belum dewasa untuk  

melakukan/  membuat perjanjian   kesehatan dapat    dilihat   pada 

contoh berikut ini. 

 

 

 

 

 

Seseorang remaja laki-laki yang berusia 15 tahun bertempat tinggal 

bersama ibu kandungnya, kemudian anak tersebut diajak bibinya 

untuk memberikan sebagian kulitnya untuk dicangkok guna 

kepentingan saudara sepupunya yang kulitnya terbakar parah 
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(anak bibi yang membawa anak remaja 15 tahun tersebut). Remaja 

tersebut menuju rumah sakit dan diizinkan untuk dirawat. 

Kemudian terjadi komplikasi dan remaja tersebut dirawat di rumah 

sakit selama dua bulan. Bahwa perjanjian antara remaja tersebut 

dengan pihak rumah sakit adalah tidak sah, karena anak yang 

mengadakan perjanjian tersebut masih berada di bawah 

umum/belum dewasa.19) 

Pada intinya sebelum adanya persetujuan dari orang tua 

atau walinya, pasien yang belum dewasa tidak boleh dirawat, 

bahkan kalau perawatan itu tetap dilakukan oleh tenaga kesehatan, 

maka pihak tenaga kesehatan dapat dituntut  dengan tuduhan telah 

melakukan perbuatan pidana yaitu telah melakukan tindak 

kekerasan dan penganiayaan. 

Namun demikian, ketidakbolehan tersebut tidak bersifat 

mutlak, sebab dalam hal keadaan darurat (emergency) keadaan 

tidak boleh tersebut dapat dikecualikan atau dapat diabaikan, 

sehingga tenaga kesehatan harus memberikan perawatannya 

walaupun tidak ada persetujuan dari orang tua atau wali. Hal ini 

sejalan dengan apa yang diuangkapkan oleh Annas “...any injury or  

 

 

 

 

 

acute medical condition liable to cause death, disability, or serious 

illness if not immediately attended to”.20) 

Ketidakperluan persetujuan ini sebenarnya bukan hanya 

ditujukan kepada pasien yang belum dewasa (dalam hal ini orang 
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tua/walinya), akan tetapi juga terhadap pasien pada umumnya yang 

dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD), bahkan sebaliknya apabila 

tenaga kesehatan tidak segera melakukan perawatan terhadap 

pasien dalam keadaan emergency (keadaan darurat) dapat dituntut 

secara hukum telah melakukan kelalaian, seperti diungkapkan 

J.Guwandi berikut ini: 

“......persetujuannya untuk mengambil tindakan media 
dianggap sudah diberikan (implied). Apabila dokter 
berpendapat bahwa penundaan pengambilan tindakan 
karena menunggu diperolehnya konsen dari keluarganya 
akan membahayakan jiwanya, anggota tubuh atau organ 
vital, maka ia harus segera bertindak. Bahkan jika ia tidak 
melakukan hal ini bisa jadi dasar untuk suatu tuntutan 
karena kelalaian (negligence)”.21) 

 

Di Amerika ada beberapa jenis penyakit pasien belum 

dewasa yang dapat dilakukan perawatan oleh tenaga kesehatan 

tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak orang tua 

atau walinya, seperti: 

1. Perawatan penyakit kelamin; di Amerika banyak anak-anak 

yang dihinggap oleh penyakit kelamin, lazimnya mereka 

enggan mengemukakan penyakit tersebut kepada orang tuanya  

 

 

 

 

 

dan dokterpun menolak untuk merawat anak tersebut. Maka 

dalam rangka upaya menanggulangi dan mengantisipasi 

penyebaran penyakit kelamin tersebut, pasien yang belum 
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dewasa boleh dirawat tanpa ada persetujuan dari orang 

tuanya.22) 

2. Perawatan ketergantungan obat; hal ini hampir sama 

keadaannya dengan penyakit kelamin, dan berdasarkan syarat-

syarat tertentu dapat dilakukan perawatan tanpa terlebih 

dahulu ada persetujuan orang tua/wali. 

3. Donor darah; dalam hal donor darah di kebanyakan negara 

bagian Amerika serikat diperbolehkan tanpa ada 

izin/persetujuan dari orang tua, asalkan yang bersangkutan 

sudah berumur delapan belas tahun (bahkan di Delaware pada 

usia tujuh belas tahun). Sedangkan untuk Indonesia tidak ada 

diatur mengenai orang belum dewasa.23) 

Tentang pelayanan kesehatan bagi pasien yang belum 

dewasa ada diatur secara khusus dalam Bab II (Hak Anak) Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1979 (Lembaran Negara 1979-32) tentang 

Kesejahteraan Anak, yang mengundangkan pada: 

Pasal 2 

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan 

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya  

 

 

 

 

 

 

maupun dalam asuhan khsusus untuk tumbuh dan berkembang 

dengan wajar. 
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2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan 

kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan 

kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga 

negara yang baik dan berguna. 

3) Anak berhak atas`pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 

dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. 

4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 

dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 

perkembangannya yang wajar. 

 

Pasal 3 

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama 

berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. 

 

Pasal 4 

1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh 

asuhan oleh negara atau orang atau badan hukum. 

2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 6 
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1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan 

asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi 

hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 

(1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah 

melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. 

 

Pasal 7 

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai 

tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan 

dan kesanggupan anak yang bersangkutan. 

 

Pasal 8 

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan 

anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis 

kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial. 

Dapat ditambahkan bahwa orang yang sudah pernah kawin 

kemudian bercerai dengan suami atau istrinya, sedangkan ia belum 

berumur 21 (dua puluh satu) tahun tetap dianggap sebagai telah 

dewasa, dan ia tetap berada dalam keadaan cakap bertindak. 

 

 

 

 

 

 

Ad.b Orang yang berpenyakit jiwa 
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Seperti juga orang yang belum dewasa, maka orang yang 

berpenyakit jiwa/mental24) (kalaupun usianya telah 21 tahun genap 

atau lebih) juga digolongkan sebagai orang yang tidak cakap untuk 

melakukan sendiri sesuatu perjanjian, dan karena untuk 

kepentingan orang yang berpenyakit jiwa tersebut yang bertindak 

adalah pengampunya. Untuk hal ini dapat dipedomani ketentuan 

yang terdapat dalam Pasal 433 KUH Perdata yang mengemukakan 

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila 

atau mata gelap, harus ditetapkan di bawah pengampuan, sekalipun 

ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”. 

Selain disebabkan  karena faktor penyakit jiwa, orang 

dewasa yang telah ditetapkan berada di bawah pengampuan 

disebabkan karena keborosannya juga dikategorikan sebagai orang 

yang tidak cakap bertindak, dan untuk kepentingannya harus selalu 

dilaksanakan oleh pengampunya, hal ini sejalan dengan ketentuan 

Pasal 433 KUH Perdata yang mengemukakan “seorang dewasa 

boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”. 

Khusus pasien yang berpenyakit jiwa perlu dikemukakan 

bahwa perlu diadakan pembedaan antara pasien “berpenyakit jiwa 

yang dirumahsakitkan secara sukarela” dengan “pasien yang 

dipaksakan”. Bagi mereka yang berpenyakit  jiwa dirumahsakitkan 

secara sukarela memiliki hak-hak antara lain: 
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1. Hak untuk mengadakan komunikasi secara bebas, misalnya 

menelepon, korespondensi, mendapat tamu dan seterusnya. 

2. Hak atas perlindungan, misalnya, terhadap pasien lainnya yang 

membahayakan. 

3. Hak atas perlindungan terhadap paksaan. 

4. Hak untuk mendapatkan upah untuk pekerjaan yang dilakukan. 

5. Hak memiliki barang-barang yang diperolehnya di rumah sakit 

karena bekerja. 

6. Hak perlindungan terhadap paksaan bersifat seksual. 

Sedangkan bagi mereka yang dirumahsakitkan secara paksa, 

berlaku hak seperti wewenang untuk mendapatkan penjelasan 

mengenai  hak-hak dan kewajiban menurut hukum serta hak untuk 

mendapatkan perawatan dari ahli lain di luar rumah sakit.25) 

Di Amerika Serikat menyangkut hak-hak pasien berpenyakit 

jiwa ini diatur dalam “Mental Patient’s Bill of Rights”, antara lain hak 

untuk merawat dan jasa-jasa dalam kerangka dan menurut kondisi 

program atau fasilitas kesehatan mental dan hak untuk menolak 

dan menerima cara atau proses perawatan serta kebebasan dari 

penahanan diri atau pengasingan.26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 129 
 

Daftar Catatan: 

1)Periksa juga Soerjono Soekanto, Segi-segi Hukum Hak dan 
Kewajiban Pasien dalam Kerangka Hukum Kesehatan, Bandung, 
Mandar Maju, 1990, hal.1. 
2) Komalawati D Veronika, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, 
Jakarta, Sinar Harapan, 1989, hal.84. 
3) Baca Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Cet.4, 
Vorkink Van Hoeve, Bandung, 1958, hal.21. 
4) Komalawati D Veronika, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, 
Jakarta, Sinar Harapan, 1989, hal.86. 
5) Soerjono Soekanto, Hubungan Hukum Pasien Dokter Makin 
Berkembang, dalam Sinar Harapan, Jakarta, 31 Januari 1986. 
6) Baca ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 KODEKI, Surat 
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 
434/MEN/KES/SK/X/1983. 
7) Fred Ameln., Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Jakarta, 
Grafikatama Jaya, 1991, hal.48. 
8) Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, LN.1981-
23 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta 
Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. 
9) Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu 
Hukum dan Ilmu Tata Hukum, Bandung, Alumni, 1986, jal.41,42. 
10) M.Yusuf Hanafiah, Bunga Rampai Etik Kedokteran, Medan, USU 
Press, 1991, hal.53-54. 
11) F.J.A. Beumer en R.M den Hartog van ter Tholen sebagaimana 
dikutip oleh Soerjono Soekanto, Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban 
Pasien dalam Kerangka Hukum Kesehatan, Bandung, Mandar Maju, 
1990, hal.20. 
12) Ibid., hal.20-21. Mandar Maju, Bandung, 1990, hal.20. 
13) J.Guwandi, Dokter dan Hukum, Jakarta, Monella, tanpa tahun. 
14) Annas, George J. “Patient Rights: An Agenda for the 80s”. NR 
Nursing Law & Ethics. Volume 2, Number 4, April 1981, pag.3. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 130 
 

15)  H.J.J. Leenen seperti dikutip Soerjono Soekanto, Segi-segi Hukum 
Hak dan Kewajiban Pasien dalam Kerangka Hukum Kesehatan, 
Bandung, Mandar Maju, 1990, hal.40. 
16) M.Yusuf Hanafiah, Bunga Rampai Etik Kedokteran, Medan, USU 
Press, 1991, hal.39,40. 
17) Soerjono Soekanto, Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien 
dalam Kerangka Hukum Kesehatan, Bandung, Mandar Maju, 1990, 
hal.45. 
18) Yang dimaksud dengan “batal relatif”, bahwa perjanjian tersebut 
dapat dimohonkan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan. 
19) Holder Angela, R., Legal Issues in Pediatrics and Adolescent 
Medicine, New Haven, Yale University Press, Pag.125. 
20) Annas, George, J.Leonard. H.Glantz and Barbara Katz. The Law of 
Emergency Care. NE Nursing Law & Ethics. Volume 2, Number 6, 
June-July, 1981, pag.5. 
21) J.Guwandi, Dokter dan Hukum, Jakarta, Monella, tanpa tahun, 
hal.11, 12. 
22) Baca Holder, Angela, R., Treating a Minor for Veneral Disease, 214 
JAMA 1949, December, 1970. 
23) Kalau kita perhatikan ketentuan tentang Donor darah 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
1980, tidak ada sama sekali disinggung mengenai donor darah yang 
dilakukan oleh orang yang belum dewasa, hal ini tentunya 
merupakan kekosongan hukum. Dalam rangka pendidikan dan 
untuk membiasakan diri untuk membantu sesama sedini mungkin, 
alangkah baiknya kala persoalan ini diatur. 
24) Yang dimaksud dengan penyakit jiwa sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1993/Kdj/U/70 
tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa ialah perubahan pada 
fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan kesehatan jiwa. 
25) Soerjono Soekanto, Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien 
dalam Kerangka Hukum Kesehatan, Bandung, Mandar Maju, 1990, 
hal.56. 
26) Ibid., hal.59. 
 

 

 

 

 

 



 

 131 
 

 

 

5 

Delik 

Dan Tanggung Jawab Perdata 

 

Lazimnya orang menganggap profesi dokter adalah profesi 

yang menyenangkan, karena berprofesi sebagai dokter memiliki 

status ekonomi dan sosial yang sangat terpandang, selain itu profesi 

dokter dipandang sebagai profesi yang mulia, karena bidang 

pekerjaannya menyelamatkan jiwa orang yang sedang menderita 

penyakit. Dan oleh karena itu pandangan masyarakat awam seorang 

dokter tidak akan mungkin membuat suatu kekeliruan dan 

kesalahan dalam tugas pelayanannya, sehingga kedudukan dokter 

ditengah-tengah masyarakat sangat unik. Ada beberapa ciri yang 

perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan etik, seperti: 

1. Rasa takut sering merupakan latar belakang utama kedatangan 

pasien kepada dokter. Betapapun adakalanya keluhan itu 

sendiri tidak riil. Untuk membebaskan diri dari bayangan yang 

menakutkan itu, seseorang akan bersedia mengorbankan 

apapun juga, kecuali jiwanya. 

 

 

 

 

 

 



 

 132 
 

2. Pasien sepenuhnya berserah diri kepada dokter. Bahkan dalam 

keinginannya bebas dari rasa sakit, ia bersedia “disakiti” oleh 

dokternya, misalnya melalui berbagai prosedur diagnostik 

ataupun dioperasi. 

3. Hubungan dokter dengan pasien bersifat sangat pribadi. 

Seluruh rahasia yang dimilikinya akan dibukakan kepada 

dokter, jika dikehendaki. 

4. Dokter bekerja dalam suasana yang tidak pasti (uncertainty). 

Selain sifat-sifat tubuh manusia yang sangat bervariasi, dokter 

tidak dapat membuat seperti halnya seorang montir yang boleh 

membongkar seluruh isi “objek yang akan diperbaiki”, hanya 

untuk memastikan letak dan macam kelainan yang 

menimbulkan keluhan. 

5. Masyarakat menaruh harapan dan kepercayaan kepada dokter, 

tetapi sekaligus juga mencurigai atau bahkan cemburu 

terhadapnya. 

6. Tuntutan fungsi sosial terhadap profesi kedokteran sangat 

besar, bahkan mungkin terbesar di antara profesi-profesi 

lainnya. Ini merupakan beban mental yang berat bagi para 

dokter yang dalam hidup sehari-harinya justru diperlukan 

sebagai “objek ekonomis”. 

7. Hubungan fungsional antara dokter dan masyarakat 

memberikan status yang unik, tetapi juga tinggi bagi dokter.  
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Mereka yang bermental lemah akan mudah terbuai oleh status 

ini dan “lupa diri”.1) 

Sebagai manusia biasa, dokter tentunya juga tidak luput dari 

kelebihan dan kekurangan, apakah dalam kapasitasnya sebagai 

anggota masyarakat maupun sebagai seorang yang melaksanakan 

tugasnya dalam pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. 

Hal ini dapat diperhatikan, bahwa hampir secara berkala di media 

massa adanya kritik dari berbagai pihak tentang buruknya 

pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Selain itu banyak 

bermunculan kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan 

pelayanan kesehatan seperti gugatan pasien atau ahli warisnya 

terhadap dokter dan rumah sakit. apabila terjadi persoalan seperti 

ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari persoalan hukum. Salah satu 

tujuan terpenting dari hukum adalah untuk memberikan 

perlindungan kepada kepada masyarakat, demikian juga halnya 

Hukum Kesehatan maksud pembuatannya untuk memberikan 

perlindungan kepada masyarakat (termasuk pasien dan tenaga 

kesehatan). 

Apabila dikategorikan jenis tanggung jawab hukum yang 

dapat dibebankan kepada seorang/tenaga kesehatan ada dua jenis, 

yaitu: 

a. Delik, dan  

b. Tanggung Jawab Perdata 
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5.1 Delik 

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat maka secara otomatis membawa pengaruh terhadap 

persoalan hubungan hukum pasien dengan pihak tenaga kesehatan, 

khususnya menyangkut kesalahan yang diakibatkan kelalaian 

maupun kesengajaan yang dilakukan tenaga kesehatan. 

 

5.1.1 Kesalahan karena kelalaian 

Istilah kelalaian adalah terjemahan dari negligence, 

sebenarnya kelalaian bukanlah merupakan pelanggaran hukum 

atau kejahatan. Perbuatan lalai dalam Hukum Kesehatan adalah 

apabila seseorang tenaga kesehatan bertindak acuh, tidak perduli 

seperti halnya tidak memperhatikan kepentingan orang lain seperti 

lazimnya dalam pergaulan sehari-hari. 

Sebenarnya apabila kelalaian tersebut tidak menimbulkan 

kerugian atau cedera bagi orang lain (atau kalaupun ia rugi dan 

cedera akan tetapi ia menerima keadaan tersebut) maka tidak ada 

akibat hukum apa-apa, hal ini sejalan dengan adagium “De minimis 

non curat lex, the law does not concern itself with trifles”. 

Namun sebaliknya apabila kelalaian tersebut sampai pada 

tingkat  tertentu dengan kata lain tidak memperdulikan benda atau 

jiwa orang lain, maka kelalaian tersebut berubah menjadi delik.3)  
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J.Guwandi menyimpulkan bahwa seseorang dokter 

dikategorikan telah melakukan malapraktik medik apabila: 

a. Adanya sikap-tindak dokter yang: 

1) Bertentangan dengan etika atau moral, 

2) Bertentangan dengan hukum, 

3) Bertentangan dengan standard profesi medik, 

4) Kekurangan ilmu pengetahuan atau ketinggalan ilmu di 

dalam profesinya yang sudah berlaku umum di kalangan 

tersebut. 

b. Menelantarkan (negligence), kelalaian, kurang hati-hati, acuh, 

kesalahan yang menyolok, dan sebagainya.4) 

Mengikuti ajaran kesalahan yang menetapkan kelalaian 

seorang secara normatif, maka kelalaian tersebut dapat dibagi atas: 

a. Kelalaian berat (culpa lata), yaitu kesalahan disebabkan adanya 

kekurang hati-hatian yang menyolok, tolak ukur yang lazim 

dilakukan untuk mengetahui apakah kelalaian tersebut 

merupakan kelalaian berat adalah dengan cara 

membandingkan perbuatan tersebut dengan perbuatan rata-

rata orang segolongan dengannya (dalam hal Hukum 

Kesehatan adalah tenaga kesehatan umumnya), apakah orang-

orang tersebut dalam keadaan yang sama akan berbuat lain 

atau tidak. 
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b. Kelalaian ringan (culpa levis), untuk mengetahui apakah 

kelalaian tersebut merupakan kelalaian ringan adalah dengan 

cara membandingkan perbuatan tersebut  dengan perbuatan 

orang yang lebih ahli dari golongan si pelaku. Yaitu apakah 

dalam keadaan  yang sama dengan si pelaku akan berbuat lain, 

jika si ahli berbuat lain maka kelalaian tersebut dianggap 

sebagai kelalaian ringan.5) 

 

5.1.2 Kesalahan karena unsur kesengajaan 

Yang dimaksud dengan kesengajaan atau sengaja yaitu 

perbuatan yang dilakukan dengan mengetahui dan menginsyafi 

sejauh mana akibat yang dapat timbul dengan dilakukannya 

perbuatan itu. Mengenai kesengajaan ini ada dua teori, yaitu: 

a. Teori kehendak, maksudnya bahwa perbuatan itu beserta 

akibat yang terjadi sudah merupakan kehendak daripada si 

pelaku; 

b. Teori pengetahuan, maksudnya bahwa perbuatan itu beserta 

akibat yang dapat dibayangkan si pelaku ketika melakukan 

perbuatan itu, terhadap akibat yang terjadi.6) 

Apabila seorang tenaga kesehatan/dokter menggugurkan 

kandungan seseorang pasien wanita dengan motif memperoleh 

sejumlah uang, maka berarti pengguguran yang dilakukan dokter 

tersebut dikategorikan sebagai perbuatan sengaja, karena tenaga  
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kesehatan/dokter menghendaki akibat yang terjadi dengan 

perbuatan pengguguran tersebut. 

Dapat ditambahkan bahwa akibat yang tidak diinginkan itu 

dapat saja terjadi bukan disebabkan kesalahan pasien yang tidak 

jujur sewaktu melakukan anamnesis. Di samping itu dapat juga 

terjadi karena pasien tidak mau menaati nasihat yang diberikan 

oleh dokter (contributory negligence). Adapun malapraktik dalam 

bidang hukum pidana, delik-deliknya antara lain dapat 

dikategorikan kepada: 

a. Penipuan/ dokter menipu pasien (baca Pasal 378 KUHP) 

b. Keterangan palsu (baca Pasal 263 dan 267 KUHP) 

c. Alpa, sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka (baca 

Pasal 359, 360dan 361 KUHP) 

d. Melakukan pengguguran tanpa indikasi medis (baca Pasal 299, 

348, 349 dan 350 KUHP) 

e. Membocorkan rahasia kedokteran (baca Pasal 322 KUHP) 

f. Pelanggaran kesusilaan (baca Pasal 290 – 1, 294 – 2, 285 dan 

286 KUHP). 

g. Tidak memberikan pertolongan kepada orang yang dalam 

keadaan bahaya kematian (baca Pasal 351 KUHP) 

h. Euthanasia (baca Pasal 344 KUHP), dan 

i. Sengaja membiarkan penderita tak tertolong (baca Pasal 322 

KUHP) 
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j. Memperdagangkan atau memberikan obat palsu (baca Pasal 

386 KUHP).7) 

 

5.2 Tanggung Jawab Perdata 

Seorang dokter apabila melakukan kesalahan dalam 

menjalankan profesinya, selain dapat dipersalahkan telah 

melakukan delik/tindak pidana, maka dokter dapat juga dimintakan 

pertanggung jawaban perdata sebagai akibat adanya hubungan 

perjanjian yang telah diikat antara pasien dengan dokter. 

Pelanggaran atas perjanjian tersebut pada intinya hanya terbatas 

pada dua hal yaitu adanya wanprestasi/ingkar janji atau telah 

melakukan perbuatan yang melawan hukum. 

Lazimnya perkara perdata, pertanggung jawaban 

dokter/tenaga kesehatan baru timbul apabila pihak yang merasa 

dirugikan/pasien mengajukan gugatan. Misalnya seorang dokter 

melakukan kesalahan dalam melakukan profesinya, yang kemudian 

akibat terjadinya kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi 

pasien. Dalam hal ini apabila pasien yang rugi akibat kesalahan 

dokter tersebut mengajukan gugatan ganti rugi, maka pada saat itu 

juga timbul tanggung jawab perdata dokter, sebaliknya apabila 

pasien tidak menggugat maka pertanggung jawaban dokter tidak 

ada. 
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Dari ungkapan di atas dapat disimpulkan, bahwa 

pertanggung jawaban dokter untuk membayar ganti rugi kepada 

pasien atas kesalahan yang dilakukannya apabila ada gugatan dari 

pihak pasien. 

Seorang dokter/tenaga kesehatan dapat dituntut tanggung 

jawab karena malapraktek, misalnya dalam hal : 

1) Karena wanprestasi atau cedera janji; 

2) Melakukan perbuatan melanggar hukum; 

3) Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian pasien; 

dan 

4) Melakukan kelalaian dalam pekerjaan.8) 

Tanggung jawab perdata seorang dokter menurut ilmu 

hukum perdata dapat dilihat dari dua aspek : 

1. Karena wanprestasi, dan 

2. Karena perbuatan melawan hukum, dan 

3. Karena kelalaian 

 

5.2.1 Karena Wanprestasi 

Sampai sekarang ini belum banyak anggota masyarakat 

yang menyadari bahwa banyak sekali masalah dalam hubungan 

pasien dengan tenaga kesehatan/dokter yang dapat dikembalikan 

pada tanggung jawab dokter. Namun demikian hal-hal yang dapat 

dimintakan pertanggung jawaban kepada seorang tenaga  

 

 

 

 

 



 

 140 
 

kesehatan/dokter hanya terbatas apabila ada perjanjian antara 

dokter dengan pasien, sebab dengan adanya perjanjian tersebut 

menimbulkan hubungan hukum antara pasien dengan dokter 

tersebut. 

Suatu perjanjian antara pasien dengan dokter terjadi yaitu 

apabila seorang pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan 

dokter memenuhi apa yang menjadi permintaan pasien untuk 

mengobatinya, tentunya dalam hal ini pasien akan membayar 

sejumlah uang tertentu kepada dokter sebagai honorarium, 

sebaliknya dokter harus melakukan prestasi yaitu menyembuhkan 

pasien dari sakit yang dideritanya. 

 Tentang prestasi dokter berupa menyembuhkan pasien dari 

sakitnya bukanlah merupakan sesuatu hal yang pasti, seorang 

dokter dalam perjanjian tersebut hanya bersifat memberikan 

bantuan berupa usaha semaksimal mungkin dengan ilmu dan 

ketrampilan yang dimilikinya untuk menyembuhkan pasien.9) 

 Gugatan wanprestasi dapat dilakukan pasien apabila dapat 

dibuktikan bahwa dokter benar-benar telah mengadakan perjanjian 

dan dokter telah ingkar terhadap apa yang telah diperjanjikan. 

Menurut ilmu hukum perdata seseorang (tenaga 

kesehatan/dokter) dapat dikategorikan melakukan wanprestasi 

apabila : 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. 
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2. Melakukan apa yang diperjanjikan, akan tetapi terlambat. 

3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, akan tetapi tidak 

sebagaimana telah diperjanjikan, dan 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan. 

Sehubungan dengan persoalan wanprestasi seorang dokter 

adalah wanprestasi dikarenakan point 3 (Melaksanakan apa yang 

diperjanjikan, akan tetapi tidak sebagaimana telah diperjanjikan), 

dengan kata lain dokter tidak memenuhi syarat-syarat yang telah 

dikemukakan dalam perjanjian.10) 

Gugatan wanprestasi ini dapat dilakukan berdasarkan 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1371 yang berbunyi sebagai 

berikut: “penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan 

dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si 

korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, 

menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau 

cacat tersebut”. 

 

5.2.2 Karena perbuatan melawan hukum 

Dalam praktik sehari-hari, gugatan atas dasar wanprestasi 

ini sangat sulit sekali dalam pembuktiannya, karena untuk 

membuktikan adanya penyimpangan dari perjanjian yang telah 

dilakukan antara pasien dengan dokter, apalagi dalam kehidupan  
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masyarakat sehari-hari perjanjian antara pasien dengan dokter 

tersebut hanya bersifat diam-diam. 

Solusi persoalan ini dalam praktek, bahwa gugatan terhadap 

dokter sering didasarkan kepada alasan bahwa dokter telah 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum  sebagaimana 

diungkapkan dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata; 

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa 

kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena 

salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian 

tersebut”. 

Dapat ditambahkan bahwa perbuatan melanggar hukum 

bukan hanya didasarkan karena pelanggaran terhadap hukum 

tertulis semata, akan tetapi juga mencakup segala perbuatan yang 

bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma 

kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat. 

 

5.2.3. Karena kelalaian 

Gugatan perdata terhadap seorang dokter, selain 

berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, juga 

dapat dituntut berdasarkan kelalaian, asalkan kelalaian tersebut 

menimbulkan kerugian bagi pihak pasien, hal ini diisyaratkan  
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dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata, 

berbunyi : 

“setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian 

yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk 

kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang 

hati-hatinya”. 

Dapat disimpulkan bahwa gugatan perdata yang ditujukan 

kepada dokter, dapat dilakukan dengan dasar wanprestasi, 

perbuatan melawan hukum dan karena kelalaian, dan sanksi yang 

dikenakan kepada dokter lazimnya berupa ganti rugi, yang 

lazimnya dihargai dengan uang. 

 

 

5.3 Pertanggung jawaban Rumah Sakit 

Gugatan berupa tanggung jawab perdata seorang pasien 

selain dapat ditujukan kepada tenaga kesehatan/dokter dapat juga 

dilakukan terhadap rumah sakit, apalagi lazimnya kasus 

pelanggaran hukum kesehatan lazimnya terjadi di rumah sakit di 

tempat tenaga kesehatan/dokter bekerja. Adapun personalia rumah 

sakit lazimnya terdiri dari dokter umum/spesialis, perawat, 

paramedis non perawat dan tenaga administrasi dan teknis.11) 
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Hubungan hukum yang terjadi antara pasien dengan pihak 

rumah sakit dibedakan dalam dua jenis perjanjian, yaitu : 

a. Perjanjian perawatan, seperti kamar dengan perlengkapannya, 

dan 

b. Perjanjian pelayanan medis, berupa tindakan medis yang 

dilakukan oleh dokter yang dibantu oleh dokter.12) 

Rumah sakit sebagai sebuah lembaga yang memberikan 

pelayanan perawatan dan pengobatan, bertanggung jawab atas 

segala peristiwa yang terjadi didalamnya. Tanggung jawab ini 

didasarkan atas doktrin Corporate Liability. Karenanya rumah sakit 

bertanggung jawab penuh atas pengendalian mutu secara 

keseluruhan dari pelayanan yang diberikan. 

Dengan demikian yang bertanggung jawab untuk pertama 

sekali atas segala pelayanan perawatan dan pengobatan yang 

dilakukan adalah pihak rumah sakit, akan tetapi bila ada kesalahan 

yang dilakukan oleh pihak dokter, pihak rumah sakit dapat 

mempergunakan hak regresnya. 
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LAMPIRAN  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 36 TAHUN 2009 

TENTANG 

KESEHATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a.  bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia 

dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus 
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b.  bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk 
memelihara dan meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 
dilaksanakan berdasarkan prinsip 
nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan 
dalam rangka pembentukan sumber daya 
manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan 
dan daya saing bangsa bagi pembangunan 
nasional; 

c.  bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya 
gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia 
akan menimbulkan kerugian ekonomi yang 
besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan 
derajat kesehatan masyarakat juga berarti 
investasi bagi pembangunan negara; 

d.  bahwa setiap upaya pembangunan harus 
dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti 
pembangunan nasional harus memperhatikan 
kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung 
jawab semua pihak baik Pemerintah maupun 
masyarakat; 
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e.  bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 
tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan 
hukum dalam masyarakat sehingga perlu 
dicabut dan diganti dengan Undang-Undang 
tentang Kesehatan yang baru; 

f.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Kesehatan; 

 
Mengingat :  Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1.  Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 
spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk 
hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

2.  Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, 
tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat 
kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi 
yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan 
yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 
masyarakat. 

3.  Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang 
diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. 
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4.  Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan 
kosmetika. 

5. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau 
implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk 
mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan 
penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada 
manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki 
fungsi tubuh. 

6.  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. 

7.  Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau 
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun 
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan/atau masyarakat. 

8.  Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi 
yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem 
fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan 
diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan 
kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. 

9.  Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa 
bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian 
(galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun 
temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat 
diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

10. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode 
yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, 
pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan 
manusia. 

11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian 
kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan 
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan 
penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan 
pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. 
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12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih 
mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. 

13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan 
pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. 

14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk 
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat 
penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan 
agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. 

15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke 
dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai 
anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan 
masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan 
kemampuannya. 

16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau 
perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada 
pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris 
yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai 
dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

19. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang kesehatan. 

 
BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan 
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, 
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penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan 
nondiskriminatif dan norma-norma agama. 
 

Pasal 3 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 
produktif secara sosial dan ekonomis. 

 
BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN 
 

Bagian Kesatu 
Hak 

 
Pasal 4 

Setiap orang berhak atas kesehatan. 
 

Pasal 5 
(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 
akses atas sumber daya di bidang kesehatan. 
(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 
(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab 
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi 
dirinya. 
 

Pasal 6 
Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi 
pencapaian derajat kesehatan. 
 

Pasal 7 
Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi 
tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. 

 
Pasal 8 

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan 
dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang 
akan diterimanya dari tenaga kesehatan. 
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Bagian Kedua 
Kewajiban 

 
Pasal 9 

(1)  Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, 
dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. 

(2)  Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya 
kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan 
kesehatan. 

 
Pasal 10 

Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam 
upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, 
maupun sosial. 

 
Pasal 11 

Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk 
mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang 
setinggi-tingginya. 
 

Pasal 12 
Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat 
kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. 

 
Pasal 13 

(1)  Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan 
kesehatan sosial. 

(2)  Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB IV 

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 
 

Pasal 14 

(1)  Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan 
upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. 

(2)  Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikhususkan pada pelayanan publik. 
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Pasal 15 

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, 
tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi 
masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang 
setinggitingginya. 
 

Pasal 16 

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di 
bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat 
untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 
 

Pasal 17 

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap 
informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk 
meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya. 
 

Pasal 18 

Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong 
peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. 
 

Pasal 19 

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk 
upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. 
 

Pasal 20 

(1)  Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan 
kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan social nasional 
bagi upaya kesehatan perorangan. 

(2)  Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB V 

SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN 
 

Bagian Kesatu 
Tenaga Kesehatan 
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Pasal 21 

(1)  Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, 
pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga 
kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

(2)  Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, 
pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(3)  Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-
Undang. 

 
Pasal 22 

(1)  Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. 

(2)  Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
Pasal 23 

(1)  Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan. 

(2)  Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
bidang keahlian yang dimiliki. 

(3)  Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga 
kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. 

(4)  Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan 
yang bernilai materi. 

(5)  Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. 

 
Pasal 24 

(1)  Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus 
memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna 
pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur 
operasional. 

(2)  Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi. 
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(3)  Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, 
standar pelayanan, dan standar prosedur operasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

 
Pasal 25 

(1)  Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan 
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 
masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan. 

(2)  Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah 
dan pemerintah daerah. 

(3)  Ketentuan mengenai penyelengaraan pendidikan dan/atau 
pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 26 

(1)  Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk 
pemerataan pelayanan kesehatan. 

(2)  Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan 
tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. 

(3)  Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: 

a.  jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat; 

b.  jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan 

c.  jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja 
pelayanan kesehatan yang ada. 

(4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga 
kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan yang merata. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 27 

(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan 
pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
profesinya. 
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(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban 
mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki. 

(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 28 

(1)  Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan 
pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum 
dengan biaya ditanggung oleh negara. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan 
pada kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang 
keilmuan yang dimiliki. 

 
Pasal 29 

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam 
menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan 
terlebih dahulu melalui mediasi. 
 

Bagian Kedua 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

 
Pasal 30 

(1)  Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya 
terdiri atas: 
a.  pelayanan kesehatan perseorangan; dan 
b.  pelayanan kesehatan masyarakat. 

(2)  Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a.  pelayanan kesehatan tingkat pertama; 
b.  pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan 
c.  pelayanan kesehatan tingkat ketiga. 

(3)  Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan swasta. 

(4)  Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan 
oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. 
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(5)  Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah. 

 
Pasal 31 

Fasilitas pelayanan kesehatan wajib: 
a.  memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan 

pengembangan di bidang kesehatan; dan 
b.  mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan 

kepada pemerintah daerah atau Menteri. 
 

Pasal 32 

(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik 
pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan 
kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan 
kecacatan terlebih dahulu. 

(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik 
pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau 
meminta uang muka. 

 
Pasal 33 

(1)  Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan 
masyarakat harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan 
masyarakat yang dibutuhkan. 

(2)  Kompetensi manajemen kesehatan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Menteri. 

 
Pasal 34 

(1)  Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan 
perseorangan harus memiliki kompetensi manajemen 
kesehatan perseorangan yang dibutuhkan. 

(2)  Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang 
mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki 
kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. 

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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Pasal 35 

(1)  Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas 
pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di 
daerahnya. 

(2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
pemerintah daerah dengan mempertimbangkan: 
a.  luas wilayah; 
b.  kebutuhan kesehatan; 
c.  jumlah dan persebaran penduduk; 
d.  pola penyakit; 
e.  pemanfaatannya; 
f.  fungsi sosial; dan 
g.  kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. 

(3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan 
kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas pelayanan 
kesehatan asing. 

(4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 
untuk jenis rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan 
asilum. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Bagian Ketiga 

Perbekalan Kesehatan 
 

Pasal 36 

(1)  Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan 
keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. 

(2)  Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, 
Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk 
pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat 
obat. 

 
Pasal 37 
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(1)  Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar kebutuhan 
dasar masyarakat akan perbekalan kesehatan terpenuhi. 

(2)  Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obat esensial 
dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan dengan 
memperhatikan kemanfaatan, harga, dan factor yang berkaitan 
dengan pemerataan. 

 
Pasal 38 

(1)  Pemerintah mendorong dan mengarahkan pengembangan 
perbekalan kesehatan dengan memanfaatkan potensi nasional 
yang tersedia. 

(2)  Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan 
terutama untuk obat dan vaksin baru serta bahan alam yang 
berkhasiat obat. 

(3)  Pengembangan perbekalan kesehatan dilakukan dengan 
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, termasuk 
sumber daya alam dan sosial budaya. 

 
Pasal 39 

Ketentuan mengenai perbekalan kesehatan ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri. 

 
Pasal 40 

(1)  Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara 
esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat. 

(2)  Daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditinjau dan disempurnakan paling lama setiap 2 (dua) tahun 
sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi. 

(3)  Pemerintah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tersedia secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. 

(4)  Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan kebijakan 
khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan perbekalan 
kesehatan. 

(5)  Ketentuan mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilakukan dengan mengadakan pengecualian 
terhadap ketentuan paten sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur paten. 
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(6)  Perbekalan kesehatan berupa obat generik yang termasuk 
dalam daftar obat esensial nasional harus dijamin ketersediaan 
dan keterjangkauannya, sehingga penetapan harganya 
dikendalikan oleh Pemerintah. 

(7)  Ketentuan lebih lanjut mengenai perbekalan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

 
Pasal 41 

(1)  Pemerintah daerah berwenang merencanakan kebutuhan 
perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. 

(2)  Kewenangan merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan 
pengaturan dan pembinaan standar pelayanan yang berlaku 
secara nasional. 

 
Bagian Keempat 

Teknologi dan Produk Teknologi 
 

Pasal 42 

(1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, 
diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan 
masyarakat. 

(2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk 
mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, 
meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, 
memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah 
sakit. 

(3) Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 43 

(1) Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan berwenang 
melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta 
pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk 
teknologi. 
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(2) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 44 

(1)  Dalam mengembangkan teknologi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 dapat dilakukan uji coba teknologi atau produk 
teknologi terhadap manusia atau hewan. 

(2)  Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
jaminan tidak merugikan manusia yang dijadikan uji coba. 

(3)  Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
orang yang berwenang dan dengan persetujuan orang yang 
dijadikan uji coba. 

(4)  Penelitian terhadap hewan harus dijamin untuk melindungi 
kelestarian hewan tersebut serta mencegah dampak buruk yang 
tidak langsung bagi kesehatan manusia. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba terhadap 
manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 45 

(1)  Setiap orang dilarang mengembangkan teknologi dan/atau 
produk teknologi yang dapat berpengaruh dan membawa risiko 
buruk terhadap kesehatan masyarakat. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan teknologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 
BAB VI 

UPAYA KESEHATAN 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 46 

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi 
masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan 
menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan 
upaya kesehatan masyarakat. 
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Pasal 47 

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan 
pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang 
dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. 
 

Pasal 48 

(1)  Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan: 
a.  pelayanan kesehatan; 
b.  pelayanan kesehatan tradisional; 
c.  peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; 
d.  penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; 
e.  kesehatan reproduksi; 
f.  keluarga berencana; 
g.  kesehatan sekolah; 
h.  kesehatan olahraga; 
i.  pelayanan kesehatan pada bencana; 
j.  pelayanan darah; 
k.  kesehatan gigi dan mulut; 
l.  penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan 

pendengaran; 
m.  kesehatan matra; 
n.  pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat 

kesehatan; 
o.  pengamanan makanan dan minuman; 
p.  pengamanan zat adiktif; dan/atau 
q.  bedah mayat. 

(2)  Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan. 

 
Pasal 49 

(1)  Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung 
jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. 

(2)  Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi 
sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika 
profesi. 

 
Pasal 50 

(1)  Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 
meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan. 
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(2)  Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan kesehatan dasar 
masyarakat. 

(3)  Peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengkajian dan 
penelitian. 

(4)  Ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 
kerja sama antar-Pemerintah dan antarlintas sektor. 

 
Pasal 51 

(1) Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan 
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu 
atau masyarakat. 
(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan 
minimal kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Bagian Kedua 

Pelayanan Kesehatan 
 

Paragraf Kesatu 
Pemberian Pelayanan 

 
Pasal 52 

(1)  Pelayanan kesehatan terdiri atas: 
a.  pelayanan kesehatan perseorangan; dan 
b.  pelayanan kesehatan masyarakat. 

(2)  Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, 
kuratif, dan rehabilitatif. 

 
Pasal 53 

(1)  Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk 
menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan 
perseorangan dan keluarga. 
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(2)  Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara 
dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu 
kelompok dan masyarakat. 

(3)  Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa 
pasien disbanding kepentingan lainnya. 

 
Pasal 54 

(1)  Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara 
bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan 
nondiskriminatif. 

(2)  Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3)  Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

 
Pasal 55 

(1)  Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan 
kesehatan. 

(2)  Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Paragraf Kedua 

Perlindungan Pasien 
 

Pasal 56 

(1)  Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau 
seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya 
setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan 
tersebut secara lengkap. 

(2)  Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak berlaku pada: 
a.  penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat 

menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; 
b.  keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau 
c.  gangguan mental berat. 
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(3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

Pasal 57 

(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya 
yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan 
kesehatan. 

(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: 
a.  perintah undang-undang; 
b.  perintah pengadilan; 
c.  izin yang bersangkutan; 
d.  kepentingan masyarakat; atau 
e.  kepentingan orang tersebut. 

 
Pasal 58 

(1)  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. 

(2)  Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan 
penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang 
dalam keadaan darurat. 

(3)  Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Ketiga 

Pelayanan Kesehatan Tradisional 
 

Pasal 59 

(1)  Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan 
tradisional terbagi menjadi: 
a.  pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan 

keterampilan; dan 
b.  pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan 

ramuan. 
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(2)  Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat 
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak 
bertentangan dengan norma agama. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jeni pelayanan 
kesehatan tradisional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 60 

(1)  Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional 
yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari 
lembaga kesehatan yang berwenang. 

(2)  Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan 
keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama 
dan kebudayaan masyarakat. 

 
Pasal 61 

(1)  Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan 
kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan 
manfaat dan keamanannya. 

(2)  Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan 
tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan 
masyarakat. 

 
Bagian Keempat 

Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 
 

Pasal 62 

(1)  Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang 
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 
masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan 
penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk 
menunjang tercapainya hidup sehat. 

(2)  Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang 
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 
masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, 
masalah, dan dampak buruk akibat penyakit. 
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(3)  Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan 
menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan 
kesehatan dan pencegahan penyakit. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut tentang upaya peningkatan kesehatan 
dan pencegahan penyakit diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
Bagian Kelima 

Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan 
 

Pasal 63 

(1)  Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 
diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, 
mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat 
cacat, atau menghilangkan cacat. 

(2)  Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan 
dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan. 

(3)  Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat 
dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan 
atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan 
dan keamanannya. 

(4)  Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu 
kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh 
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan 
untuk itu. 

(5)  Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau 
perawatan atau berdasarkan cara lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
Pasal 64 

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat 
dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, 
implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan 
rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. 

(2)  Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan 
kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. 

(3)  Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan 
dengan dalih apapun. 
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Pasal 65 

(1)  Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat 
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan 
kesehatan tertentu. 

(2)  Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor 
harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan 
dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau 
keluarganya. 

(3)  Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan 
transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 66 

Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari 
hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan 
kemanfaatannya. 

 
Pasal 67 

(1)  Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh 
hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai 
keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan 
kesehatan tertentu. 

(2)  Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan 
pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan. 

 
Pasal 68 

(1)  Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam 
tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan 
yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di 
fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. 

(2)  Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan 
pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 
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Pasal 69 

(1)  Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh 
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan 
untuk itu. 

(2)  Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan 
dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak 
ditujukan untuk mengubah identitas. 

(3)  Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastic dan 
rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 70 

(1) Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan 
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta 
dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi. 

(2) Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
berasal dari sel punca embrionik. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

 
Bagian Keenam 

Kesehatan Reproduksi 
 

Pasal 71 

(1)  Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, 
mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari 
penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, 
dan proses reproduksi pada lakilaki dan perempuan. 

(2)  Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a.  saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah 

melahirkan; 
b.  pengaturan kehamilan, alat konstrasepsi, dan kesehatan 

seksual; dan 
c.  kesehatan sistem reproduksi. 

(3)  Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitatif. 
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Pasal 72 

Setiap orang berhak: 
a.  menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang 

sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan 
dengan pasangan yang sah. 

b.  menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari 
diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati 
nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia 
sesuai dengan norma agama. 

c.  menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin 
bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan 
dengan norma agama. 

d.  memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai 
kesehatan reproduksi yang benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
Pasal 73 

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan 
sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan 
terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. 

 
Pasal 74 

(1)  Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, 
preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi 
dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan 
memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi 
perempuan. 

(2)  Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan 
dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3)  Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 75 

(1)  Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 

(2)  Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikecualikan berdasarkan: 
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a.  indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, 
yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat 
bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 
menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau 

b.  kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan 
trauma psikologis bagi korban perkosaan. 

(3)  Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 
dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra 
tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang 
dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis 
dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 76 

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat 
dilakukan: 
a.  sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari 

hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan 
medis; 

b.  oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan 
kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh 
menteri; 

c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; 
d.  dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan 
e.  penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang 

ditetapkan oleh Menteri. 
 

Pasal 77 

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang 
tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta 
bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

Bagian Ketujuh 
Keluarga Berencana 

 
Pasal 78 
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(1)  Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan 
untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk 
membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. 

(2)  Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan 
tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan 
pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan 
terjangkau oleh masyarakat. 

(3)  Ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 

 
Bagian Kedelapan 
Kesehatan Sekolah 

 
Pasal 79 

(1)  Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan 
kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup 
sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan 
berkembang secara harmonis dan setinggitingginya menjadi 
sumber daya manusia yang berkualitas. 

(2)  Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal atau 
melalui lembaga pendidikan lain. 

(3)  Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 
Bagian Kesembilan 
Kesehatan Olahraga 

 
Pasal 80 

(1)  Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan 
kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. 

(2)  Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan 
olahraga. 

(3)  Upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik, dan/atau 
olahraga. 
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Pasal 81 

(1)  Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan pendekatan 
preventif dan promotif, tanpa mengabaikan pendekatan kuratif 
dan rehabilitatif. 

(2)  Penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga diselenggarakan 
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

 
Bagian Kesepuluh 

Pelayanan Kesehatan Pada Bencana 
 

Pasal 82 

(1)  Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung 
jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan 
pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan 
berkesinambungan pada bencana. 

(2)  Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat dan 
pascabencana. 

(3)  Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mencakup pelayanan kegawatdaruratan yang bertujuan untuk 
menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut. 

(4)  Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5)  Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber 
dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), 
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), atau bantuan 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 83 

(1)  Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada 
bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa, 
pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan terbaik 
bagi pasien. 

(2)  Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki. 

 
Pasal 84 
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Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan pada bencana diatur dengan Peraturan Menteri. 
 

Pasal 85 

(1)  Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik 
pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan 
kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan 
pencegahan kecacatan. 

(2)  Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan 
kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih 
dahulu. 

 
Bagian Kesebelas 
Pelayanan Darah 

 
Pasal 86 

(1) Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang 
memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan 
tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. 

(2) Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari 
pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria 
seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor. 

(3) Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum digunakan untuk 
pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan laboratorium 
guna mencegah penularan penyakit. 

 
Pasal 87 

(1)  Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan 
oleh Unit Transfusi Darah. 

(2)  Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di 
bidang kepalangmerahan. 

 
Pasal 88 

(1)  Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pengerahan 
pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, dan 
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tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan 
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 

(2)  Pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan 
menjaga keselamatan dan kesehatan penerima darah dan 
tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi 
darah. 

 
Pasal 89 

Menteri mengatur standar dan persyaratan pengelolaan darah 
untuk pelayanan transfusi darah. 

 
Pasal 90 

(1)  Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan 
darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 

(2)  Pemerintah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan 
pelayanan darah. 

(3)  Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. 
 

Pasal 91 

(1)  Komponen darah dapat digunakan untuk tujuan penyembuhan 
penyakit dan pemulihan kesehatan melalui proses pengolahan 
dan produksi. 

(2) Hasil proses pengolahan dan produksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikendalikan oleh Pemerintah. 

 
Pasal 92 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 

Bagian Kedua Belas 
Kesehatan Gigi dan Mulut 

 
Pasal 93 

(1)  Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk 
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit 
gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi 
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat 
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yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan 
berkesinambungan. 

(2)  Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, 
pelayanan kesehatan gigi masyarakat, usaha kesehatan gigi 
sekolah. 

 
Pasal 94 

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan 
tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat kesehatan gigi dan mulut 
dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 
yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. 

 
Bagian Ketiga Belas 

Penanggulangan Gangguan Penglihatan 
dan Gangguan Pendengaran 

 
Pasal 95 

(1)  Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan 
pendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan 
meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 
yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera 
penglihatan, dan pendengaran masyarakat. 

(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. 

 
Pasal 96 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan gangguan 
penglihatan dan pendengaran diatur dengan Peraturan Menteri. 
 

Bagian Keempat Belas 
Kesehatan Matra 

 
Pasal 97 

(1)  Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan 
diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang 
setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah 
maupun di lingkungan darat, laut, dan udara. 
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(2)  Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan 
kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan. 

(3)  Penyelenggaraan kesehatan matra harus dilaksanakan sesuai 
dengan standar dan persyaratan. 

(4)  Ketentuan mengenai kesehatan matra sebagaimana dimaksud 
dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
Bagian Kelima Belas 

Pengamanan dan Penggunaan 
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 

 
Pasal 98 

(1)  Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, 
berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. 

(2)  Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan 
dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, 
dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. 

(3)  Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, 
promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus 
memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah. 

(4)  Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, 
dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan 
pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 
Pasal 99 

(1)  Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta dan 
sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam 
pencegahan, pengobatan, dan/atau perawatan, serta 
pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga kelestariannya. 

(2)  Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, 
meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. 

(3)  Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan 
sediaan farmasi. 

 
Pasal 100 
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(1)  Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan 
aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, 
dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. 

(2)  Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan 
baku obat tradisional . 

 
Pasal 101 

(1)  Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, 
meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat 
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. 

(2)  Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi, mengedarkan, 
mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat 
tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 102 

(1)  Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan 
psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter 
atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. 

(2)  Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 103 

(1)  Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, 
dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi 
standar dan/atau persyaratan tertentu. 

(2)  Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta 
penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

 
Pasal 104 

(1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan 
diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya 
yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat 
kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau 
keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan. 

(2) Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan secara 
rasional. 
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Pasal 105 

(1)  Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus 
memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar 
lainnya. 

(2)  Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika 
serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau 
persyaratan yang ditentukan. 

Pasal 106 

(1)  Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan 
setelah mendapat izin edar. 

(2)  Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan 
harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan 
serta tidak menyesatkan. 

(3)  Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan 
penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan 
yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak 
memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau 
kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 107 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasi dan 
alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

Pasal 108 

(1)  Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk 
pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, 
penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas 
resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan 
obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh 
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2)  Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
Bagian Keenam Belas 
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Pengamanan Makanan dan Minuman 
 

Pasal 109 

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, 
serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan 
sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik 
yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan 
yang dimakan manusia, dan lingkungan. 
 

Pasal 110 

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan 
mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang 
diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi 
dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang 
disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 
 

Pasal 111 

(1)  Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat 
harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan 
kesehatan. 

(2)  Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah 
mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3)  Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda 
atau label yang berisi: 
a.  Nama produk; 
b.  Daftar bahan yang digunakan; 
c.  Berat bersih atau isi bersih; 
d.  Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau 

memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah 
Indonesia; dan 

e.  Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. 

(4)  Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus dilakukan secara benar dan akurat. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 

(6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan 
standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan 
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kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk 
diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita 
untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 112 

Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan 
mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan,ndan 
minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan 
Pasal 111. 
 

Bagian Ketujuh Belas 
Pengamanan Zat Adiktif 

 
Pasal 113 

(1)  Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif 
diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan 
kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. 

(2)  Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, 
dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat 
menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat 
sekelilingnya. 

(3)  Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung 
zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang 
ditetapkan. 

 
Pasal 114 

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke 
wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. 
 

Pasal 115 

(1) Kawasan tanpa rokok antara lain: 
a.  fasilitas pelayanan kesehatan; 
b.  tempat proses belajar mengajar; 
c.  tempat anak bermain; 
d.  tempat ibadah; 
e.  angkutan umum; 
f.  tempat kerja; dan 
g.  tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 
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(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di 
wilayahnya. 

 
Pasal 116 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang 
mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Bagian Kedelapan Belas 
Bedah Mayat 

 
Pasal 117 

Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantungsirkulasi 
dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, 
atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. 

Pasal 118 

(1)  Mayat yang tidak dikenal harus dilakukan upaya identifikasi. 

(2)  Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung 
jawab atas upaya identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya identifikasi mayat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

 
Pasal 119 

(1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan 
kesehatan dapat dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit. 

(2)  Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau 
menyimpulkan penyebab kematian. 

(3)  Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan atas persetujuan tertulis pasien semasa hidupnya 
atau persetujuan tertulis keluarga terdekat pasien. 

(4)  Dalam hal pasien diduga meninggal akibat penyakit yang 
membahayakan masyarakat dan bedah mayat klinis mutlak 
diperlukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau penyebab 
kematiannya, tidak diperlukan persetujuan. 

 
Pasal 120 
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(1)  Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan 
biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit 
pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran. 

(2)  Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau 
mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, atas persetujuan 
tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan 
tertulis keluarganya. 

(3)  Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah 
diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya, dan 
disimpan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak 
kematiannya. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
Pasal 121 

(1)  Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya dapat 
dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan 
kewenangannya. 

(2)  Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan bedah 
mayat anatomis ditemukan adanya dugaan tindak pidana, 
tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada penyidik sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 122 

(1) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah 
mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain 
apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ke tempat 
yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan. 

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas 
tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di wilayahnya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedah mayat 
forensik diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
Pasal 123 
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(1)  Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat 
dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk 
kepentingan transplantasi organ. 

(2)  Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan 
pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
Pasal 124 

Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan 
sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi. 

 
Pasal 125 

Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana 
dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hokum 
ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD. 

 
BAB VII 

KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, 
REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT 

 
Bagian Kesatu 

Kesehatan ibu, bayi, dan anak 
 

Pasal 126 

(1)  Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan 
ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan 
berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. 

(2)  Upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

(3)  Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat dan 
obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara 
aman, bermutu, dan terjangkau. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 127 
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(1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan 
oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: 
a.  hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang 

bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana 
ovum berasal; 

b.  dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian 
dan kewenangan untuk itu; dan 

c.  pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara 
alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 128 

(1)  Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak 
dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. 

(2)  Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi 
secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. 

(3)  Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. 

 
Pasal 129 

(1)  Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam 
rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu 
secara eksklusif. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 130 

Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap 
bayi dan anak. 
 

Pasal 131 

(1)  Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan 
untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, 
cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka 
kematian bayi dan anak. 
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(2)  Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak 
masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan 
sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. 

(3)  Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab 
dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, 
dan Pemerintah, dan pemerintah daerah. 

 
Pasal 132 

(1) Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara 
bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan 
berkembang secara sehat dan optimal. 

(2)  Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(3)  Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit 
yang dapat dihindari melalui imunisasi. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunisasi dasar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri. 

 
Pasal 133 

(1)  Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari 
segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat 
mengganggu kesehatannya. 

(2)  Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban 
untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyediakan 
pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. 

 
Pasal 134 

(1) Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau 
kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta menjamin 
pelaksanaannya dan memudahkan setiap penyelenggaraan 
terhadap standar dan kriteria tersebut. 

(2) Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus diselenggarakan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai 
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agama, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 135 

(1)  Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib 
menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk 
bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan 
berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara 
sehat. 

(2)  Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi sarana perlindungan 
terhadap risiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan 
anak. 

 
Bagian Kedua 

Kesehatan Remaja 
 

Pasal 136 

(1)  Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk 
mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan 
produktif, baik sosial maupun ekonomi. 

(2)  Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar 
terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat 
menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi 
secara sehat. 

(3)  Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat. 

 
Pasal 137 

(1)  Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat 
memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai 
kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung 
jawab. 

(2)  Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam menjamin 
agar remaja memperoleh edukasi, informasi dan layanan 
mengenai kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral nilai agama 
dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga 

Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat 
 

Pasal 138 

(1)  Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan 
untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara 
sosial maupun ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

(2)  Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat 
tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. 

 
Pasal 139 

(1)  Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus 
ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif 
secara sosial, ekonomis, dan bermartabat. 

(2)  Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat 
tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. 

 
Pasal 140 

Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan penyandang 
cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139 
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau masyarakat. 
 

BAB VIII 
GIZI 

 
Pasal 141 

(1)  Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan 
mutu gizi perseorangan dan masyarakat. 

(2)  Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui : 
a.  perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi 

seimbang; 
b.  perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; 
c.  peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai 

dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan 
d.  peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. 
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(3)  Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-
sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai 
nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. 

(4)  Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar mutu 
gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 

(5)  Penyediaan bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara lintas sektor dan antarprovinsi, 
antarkabupaten atau antarkota. 

 
Pasal 142 

(1)  Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan 
sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan 
prioritas kepada kelompok rawan: 
a.  bayi dan balita; 
b.  remaja perempuan; dan 
c.  ibu hamil dan menyusui. 

(2)  Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar angka 
kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan standar tenaga gizi 
pada berbagai tingkat pelayanan. 

(3)  Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi 
pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. 

(4)  Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan 
informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat. 

(5)  Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan 
upaya untuk mencapai status gizi yang baik. 

 
Pasal 143 

Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya 
terhadap peningkatan status gizi. 

 
BAB IX 

KESEHATAN JIWA 
 

Pasal 144 

(1)  Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang 
dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari 
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ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu 
kesehatan jiwa. 

(2)  Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif pasien 
gangguan jiwa dan masalah psikososial. 

(3)  Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. 

(4)  Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung 
jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-
tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan 
pemerataan upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud 
dalam pada ayat (2). 

(5)  Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk 
mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat 
sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa keseluruhan, 
termasuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan jiwa. 

 
Pasal 145 

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin upaya 
kesehatan jiwa secara preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, 
termasuk menjamin upaya kesehatan jiwa di tempat kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3). 
 

Pasal 146 

(1)  Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan edukasi yang 
benar mengenai kesehatan jiwa. 

(2)  Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 
menghindari pelanggaran hak asasi seseorang yang dianggap 
mengalami gangguan kesehatan jiwa. 

(3)  Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan 
layanan informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa. 

 
Pasal 147 

(1)  Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa 
merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah 
dan masyarakat. 
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(2)  Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat 
yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita. 

(3)  Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan 
fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat 
dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 148 

(1)  Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai 
warga negara. 

(2)  Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan 
perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan 
perundang-undangan menyatakan lain. 

 
Pasal 149 

(1)  Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, 
mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau 
mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib 
mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan 
kesehatan. 

(2)  Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib 
melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan 
kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, 
menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau 
orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau 
keamanan umum. 

(3)  Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas 
pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa 
dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat. 

(4)  Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan 
pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk 
masyarakat miskin. 

 
Pasal 150 

(1)  Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan 
hukum (visum et repertum psikiatricum) hanya dapat dilakukan 
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oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan 
kesehatan. 

(2)  Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga 
mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter 
yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan 
standar profesi. 

 
Pasal 151 

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan jiwa diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 

BAB X 
PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 

 
Bagian Kesatu 

Penyakit Menular 
 

Pasal 152 

(1)  Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakatbertanggung 
jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan 
pemberantasan penyakit menular serta akibat yang 
ditimbulkannya. 

(2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit 
menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan 
jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk 
mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit 
menular. 

(3)  Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit 
menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 
bagi individu atau masyarakat. 

(4)  Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang 
dan sumber penularan lainnya. 

(5)  Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dengan harus berbasis wilayah. 

(6)  Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan melalui lintas sektor. 
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(7)  Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan negara 
lain. 

(8)  Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan penyakit 
menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 153 

Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, 
bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk 
upaya pengendalian penyakit menular melalui imunisasi. 
 

Pasal 154 

(1)  Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan 
jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular 
dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta 
menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan. 

(2)  Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit 
menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3)  Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan 
masyarakat dan negara lain. 

(4) Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan 
karantina, tempat karantina, dan lama karantina. 

Pasal 155 

(1)  Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan 
mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi 
menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta 
menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan. 

(2)  Pemerintah daerah dapat melakukan surveilans terhadap 
penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3)  Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama 
dengan masyarakat. 

(4)  Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang 
memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina. 

(5)  Pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengumumkan 
jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular 
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dan/atau menyebar dalam waktu singkat dan pelaksanaan 
surveilans serta menetapkan jenis penyakit yang memerlukan 
karantina, tempat karantina, dan lama karantina berpedoman 
pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 156 

(1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan 
pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 154 ayat (1), Pemerintah dapat menyatakan 
wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa 
(KLB). 

(2) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau 
kejadian luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diakui 
keakuratannya. 

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan 
upaya penanggulangan keadaan wabah, letusan, atau kejadian 
luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau 
kejadian luar biasa dan upaya penanggulangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 157 

(1)  Pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh 
masyarakat termasuk penderita penyakit menular melalui 
perilaku hidup bersih dan sehat. 

(2)  Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, tenaga 
kesehatan yang berwenang dapat memeriksa tempat-tempat 
yang dicurigai berkembangnya vektor dan sumber penyakit 
lain. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
Bagian Kedua 

Penyakit Tidak Menular 
 

Pasal 158 
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(1)  Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan 
upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit 
tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya. 

(2)  Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku 
sehat dan mencegah terjadinya penyakit tidak menular beserta 
akibat yang ditimbulkan. 

(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit 
tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 
bagi individu atau masyarakat. 

(4)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 159 

(1)  Pengendalian penyakit tidak menular dilakukan dengan 
pendekatan surveilan faktor risiko, registri penyakit, dan 
surveilan kematian. 

(2)  Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
memperoleh informasi yang esensial serta dapat digunakan 
untuk pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian 
penyakit tidak menular. 

(3)  Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui kerja sama lintas sektor dan dengan 
membentukjejaring, baik nasional maupun internasional. 

 
Pasal 160 

(1)  Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat 
bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, 
dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak 
menular yang mencakup seluruh fase kehidupan. 

(2)  Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, 
mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu lintas yang tidak 
benar. 

 
Pasal 161 
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(1)  Manajemen pelayanan kesehatan penyakit tidak menular 
meliputi keseluruhan spektrum pelayanan baik promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

(2)  Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikelola secara profesional sehingga pelayanan kesehatan 
penyakit tidak menular tersedia, dapat diterima, mudah dicapai, 
berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. 

(3)  Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dititikberatkan pada deteksi dini dan pengobatan penyakit tidak 
menular. 

 
BAB XI 

KESEHATAN LINGKUNGAN 
 

Pasal 162 

Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas 
lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang 
memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang 
setinggi-tingginya. 

 
Pasal 163 

(1)  Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin 
ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai 
risiko buruk bagi kesehatan. 

(2)  Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat 
rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. 

(3)  Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas 
dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, 
antara lain: 
a.  limbah cair; 
b.  limbah padat; 
c.  limbah gas; 
d.  sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan pemerintah; 
e.  binatang pembawa penyakit; 
f.  zat kimia yang berbahaya; 
g.  kebisingan yang melebihi ambang batas; 
h.  radiasi sinar pengion dan non pengion; 
i.  air yang tercemar; 
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j.  udara yang tercemar; dan 
k.  makanan yang terkontaminasi. 

(4)  Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan 
dan proses pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 
BAB XII 

KESEHATAN KERJA 
 

Pasal 164 

(1)  Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar 
hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta 
pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. 

(2)  Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pekerja di sektor formal dan informal. 

(3)  Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di 
lingkungan tempat kerja. 

(4)  Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan 
tentara nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta 
kepolisian Republik Indonesia. 

(5)  Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

(6)  Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menjamin lingkungan 
kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya 
kecelakaan kerja. 

(7)  Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas 
kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 165 

(1)  Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya 
kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan 
dan pemulihan bagi tenaga kerja. 

(2)  Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja 
yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. 
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(3)  Dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai pada 
perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik 
dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan. 

(4)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 166 

(1)  Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja 
melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan 
pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan 
kesehatan pekerja. 

(2)  Majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan 
kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(3)  Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk 
perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2). 

 
BAB XIII 

PENGELOLAAN KESEHATAN 
 

Pasal 167 

(1)  Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah dan/atau masyarakat melalui pengelolaan 
administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya 
kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta 
dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan 
teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum 
kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna 
menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya. 

(2)  Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di pusat dan 
daerah. 

(3)  Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuat dalam suatu sistem kesehatan nasional. 

(4)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. 
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BAB XIV 

INFORMASI KESEHATAN 
 

Pasal 168 

(1)  Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan 
efisien diperlukan informasi kesehatan. 

(2)  Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 169 

Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 
memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

 
BAB XV 

PEMBIAYAAN KESEHATAN 
 

Pasal 170 
(1)  Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan 

pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah 
yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan 
secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin 
terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. 

(2)  Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan 
pemanfaatan. 

(3)  Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, 
pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain. 

 
Pasal 171 

(1)  Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal 
sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara di luar gaji. 

(2)  Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) 
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. 
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(3)  Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan 
publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) 
dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan 
belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

 
Pasal 172 

(1) Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di 
bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, 
kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi pembiayaan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 173 

(1)  Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari swasta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dimobilisasi 
melalui sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi 
kesehatan komersial. 

(2)  Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan system jaminan 
sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB XVI 

PERAN SERTA MASYARAKAT 
 

Pasal 174 

(1)  Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun 
terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan 
kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian 
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

(2)  Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
keikutsertaan secara aktif dan kreatif. 

 
BAB XVII 

BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN 
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Bagian Kesatu 
Nama dan Kedudukan 

 
Pasal 175 

Badan pertimbangan kesehatan merupakan badan independen, 
yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang kesehatan. 

 
Pasal 176 

(1)  Badan pertimbangan kesehatan berkedudukan di Pusat dan 
daerah. 

(2)  Badan pertimbangan kesehatan pusat dinamakan Badan 
Pertimbangan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat BPKN 
berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. 

(3)  Badan pertimbangan kesehatan daerah selanjutnya disingkat 
BPKD berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota. 

(4)  Kedudukan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) berada sampai pada tingkat kecamatan. 

 
Bagian Kedua 

Peran, Tugas, dan Wewenang 
 

Pasal 177 

(1)  BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan 
masyarakat dalam bidang kesehatan sesuai dengan lingkup 
tugas masing-masing. 

(2)  BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas dan wewenang antara lain: 
a.  menginventarisasi masalah melalui penelaahan terhadap 

berbagai informasi dan data yang relevan atau berpengaruh 
terhadap proses pembangunan kesehatan; 

b.  memberikan masukan kepada pemerintah tentang sasaran 
pembangunan kesehatan selama kurun waktu 5 (lima) 
tahun; 

c.  menyusun strategi pencapaian dan prioritas kegiatan 
pembangunan kesehatan; 

d.  memberikan masukan kepada pemerintah dalam 
pengidentifikasi dan penggerakan sumber daya untuk 
pembangunan kesehatan; 
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e.  melakukan advokasi tentang alokasi dan penggunaan dana 
dari semua sumber agar pemanfaatannya efektif, efisien, 
dan sesuai dengan strategi yang ditetapkan; 

f.  memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan 
kesehatan; dan 

g. merumuskan dan mengusulkan tindakan korektif yang perlu 
dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yang 
menyimpang. 

(3)  BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan 
masyarakat dalam bidang kesehatan. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan 
organisasi dan pembiayaan BPKN dan BPKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. 

 
BAB XVIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

 
Pasal 178 

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan 
terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan 
yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang 
kesehatan dan upaya kesehatan. 

 
Pasal 179 

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 diarahkan 
untuk: 

a.  memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh 
akses atas sumber daya di bidang kesehatan; 

b.  menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya 
kesehatan; 

c.  memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan 
fasilitas pelayanan kesehatan; 

d. memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan 
perbekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat 
kesehatan serta makanan dan minuman; 

e.  memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan 
standar dan persyaratan; 
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f.  melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang 
dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui: 

a.  komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan 
masyarakat; 

b.  pendayagunaan tenaga kesehatan; 
c.  pembiayaan. 

 
Pasal 180 

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dan pemerintah daerah, 
dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang 
telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuan kesehatan. 

 
Pasal 181 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinan diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

 
Bagian Kedua 
Pengawasan 

 
Pasal 182 

(1)  Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan 
setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan 
sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. 

(2)  Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin 
terhadap setiap penyelengaraan upaya kesehatan. 

(3)  Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mendelegasikan 
kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas di 
provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya 
di bidang kesehatan. 

(4)  Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan 
masyarakat. 

 
Pasal 183 

Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 
dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas 
dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala 
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sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang 
kesehatan dan upaya kesehatan. 

 
Pasal 184 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
183, tenaga pengawas mempunyai fungsi: 
a.  memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan 

yang berhubungan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan; 
b.  memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dan 

fasilitas kesehatan. 
 

Pasal 185 

Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat dilakukannya 
pemeriksaan oleh tenaga pengawas mempunyai hak untuk menolak 
pemeriksaan apabila tenaga pengawas yang bersangkutan tidak 
dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan. 

 
Pasal 186 

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut 
diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga 
pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 187 

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

 
Pasal 188 

(1)  Menteri dapat mengambil tindakan administrative terhadap 
tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang 
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini. 

(2)  Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga pemerintah 
nonkementerian, kepala dinas provinsi, atau kabupaten/kota 
yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. 

(3)  Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa: 
a.  peringatan secara tertulis; 
b.  pencabutan izin sementara atau izin tetap. 
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(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan 
tindakan administratif sebagaimana dimaksud pasal ini diatur 
oleh Menteri. 

 
BAB XIX 

PENYIDIKAN 
 

Pasal 189 

(1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 
pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang 
kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a.  melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta 

keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan; 
b.  melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 

melakukan tindak pidana di bidang kesehatan; 
c.  meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan 

hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
kesehatan; 

d.  melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain 
tentang tindak pidana di bidang kesehatan; 

e.  melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang 
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan; 

f.  meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan; 

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti 
yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang 
kesehatan. 

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 

 
BAB XX 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 190 
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(1)  Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga 
kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas 
pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan 
pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan 
gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 
atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah). 

(2)  Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan 
fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan 
tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 
(satu miliarrupiah). 

 
Pasal 191 

Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan 
kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga 
mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 
Pasal 192 

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau 
jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

 
Pasal 193 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastic dan 
rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
 

Pasal 194 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 

Pasal 195 

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan 
dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 
Pasal 196 

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi 
standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, 
dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat 
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 
Pasal 197 

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin 
edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 
rupiah). 
 

Pasal 198 

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk 
melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak 
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 
Pasal 199 

(1)  Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 
memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan 
kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
dendan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah); 
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(2)  Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa 
rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda 
paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

 
Pasal 200 

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian 
air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat 
(2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

 
Pasal 201 

(1)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 
198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh 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 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 
196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. 

(2)  Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 
a.  pencabutan izin usaha; dan/atau 
b.  pencabutan status badan hukum. 

 
BAB XXI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 202 

Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-
Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal 
pengundangan Undang-Undang ini. 
 

Pasal 203 

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

 
BAB XXII 
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KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 204 

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3495) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 

Pasal 205 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 
 
 
 
 

Disahkan di 
Jakarta 
pada tanggal 13 
Oktober 200913 
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ttd. 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 36 TAHUN 2009 

TENTANG 

KESEHATAN 

 
I.  UMUM 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas 
cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan 
nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian 
abadi serta keadilan sosial. 

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah 
upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan 
suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan 
terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsure 
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 
bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 
dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, 
perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya 
bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, 
peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta 
pembangunan nasional. 

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, 
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kemudian secara berangsurangsur berkembang ke arah 
keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat 
dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang 
mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 
yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. 
Perkembangan ini tertuang ke dalam Sistem Kesehatan Nasional 
(SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya disebutkan kedalam 
GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai tatanan untuk 
melaksanakan pembangunan kesehatan. 

Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan 
seiring dengan munculnya fenomena globalisasi telah 
menyebabkan banyaknya perubahan yang sifat dan 
eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan. Pesatnya kemajuan teknologi kesehatan dan 
teknologi informasi dalam era global ini ternyata belum 
terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1992 tentang Kesehatan. 

Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan yang 
tidak sejiwa dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, 
yaitu menitikberatkan pada pengobatan (kuratif), menyebabkan 
pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah bagaimana 
cara mengobati bila terkena penyakit. Hal itu tentu akan 
membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan 
upaya pencegahan. Konsekuensinya, masyarakat akan selalu 
memandang persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu 
yang bersifat konsumtif/pemborosan. 

Selain itu, sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih 
belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama 
dan investasi berharga di dalam menjalankan pembangunan 
sehingga alokasi dana kesehatan hingga kini masih tergolong 
rendah bila dibandingkan dengan negara lain. 

Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan 
sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang 
pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang 
biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma 
kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif 
tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. 

Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, 
dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, 
bukan undang-undang yang berwawasan sakit. 



 

 215 
 

Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari 
sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 
tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan 
bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah 
masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk 
mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. 

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang 
pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota. 

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1992 tentang Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat 
otonomi daerah. 

Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan 
yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat 
menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin 
kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu Undang-
Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 

 
II.  PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai 
asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan 
dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut: 
(1) asas perikemanusiaan yang berarti bahwa 

pembangunan kesehatan harus dilandasi atas 
perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan 
Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan 
agama dan bangsa. 

(2) asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan 
kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan 
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individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta 
antara material dan sipiritual. 

(3) asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan 
harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap 
warga negara. 

(4) asas pelindungan berarti bahwa pembangunan 
kesehatan harus dapat memberikan pelindungan dan 
kepastian hukum kepada pemberi dan penerima 
pelayanan kesehatan. 

(5) asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti 
bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati 
hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk 
kesamaan kedudukan hukum. 

(6) asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan 
harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan 
merata kepada semua lapisan masyarakat dengan 
pembiayaan yang terjangkau. 

(7) asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa 
pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan 
terhadap perempuan dan laki-laki. 

(8) asas norma agama berarti pembangunan kesehatan 
harus memperhatikan dan menghormati serta tidak 
membedakan agama yang dianut masyarakat. 

Pasal 3 
Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya 
untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik 
dari sebelumnya.  
Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mungkin dapat 
dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi 
serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau 
masyarakat. 
Upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya 
secara terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai 
investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif secara 
sosial dan ekonomis. 

Pasal 4 
Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah 
hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas 
pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat 
kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Pasal 5 
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Cukup jelas. 
Pasal 6 

Cukup jelas. 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Cukup jelas. 
Pasal 14 

Ayat (1) 
Agar upaya kesehatan berhasil guna dan berdaya guna, 
Pemerintah perlu merencanakan, mengatur, membina 
dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan 
ataupun sumber dayanya secara serasi dan seimbang 
dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang 
merata kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga 
kesehatan yang merata dalam arti pendayagunaan dan 
penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke 
daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam 
memperoleh layanan kesehatan. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18  
Peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan upaya 
kesehatan perlu digerakkan dan diarahkan agar dapat 
berdaya guna dan berhasil guna. 

Pasal 19 
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Untuk melaksanakan upaya kesehatan yang merata dan 
terjangkau oleh masyarakat diperlukan ketersediaan 
fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah sampai 
daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh 
masyarakat. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Ayat (1) 

Pada prinsipnya perencanaan, pengadaan, 
pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu 
tenaga kesehatan ditujukan kepada seluruh tenaga 
kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. 
Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan 
keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain 
meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga 
keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan 
lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga 
keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Pengaturan tenaga kesehatan di dalam undang-undang 
adalah tenaga kesehatan di luar tenaga medis. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah 
kewenangan yang diberikan berdasarkan 
pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan 
pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Selama memberikan pelayanan kesehatan, tenaga 
kesehatan harus mengutamakan indikasi medik dan 
tidak diskriminatif, demi kepentingan terbaik dari 
pasien dan sesuai dengan indikasi medis. 
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Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah 
dimaksudkan agar memberikan kesempatan kepada 
daerah untuk mengatur sendiri pengadaan dan 
pendayagunaan tenaga kesehatan yang diperlukan 
sesuai kebutuhan daerahnya dengan tetap mengacu 
pada peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Kewajiban mengembangkan dan meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan dimaksudkan agar 
tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat memberikan 
pelayanan yang bermutu sesuai dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi baru. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga 
kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien 
sebagai penerima pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan 
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan 
oleh mediator yang disepakati oleh para pihak. 

Pasal 30 
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Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat 
pertama adalah pelayanan kesehatan yang diberikan 
oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar. 
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat 
kedua adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 
fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik. 
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat 
ketiga adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 
fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialistik. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Bagi tenaga kesehatan yang sedang menjalani proses 
belajar diberikan izin secara kolektif sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 



 

 221 
 

Cukup jelas. 
Pasal 40 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Yang dimaksud dengan “obat generik” adalah obat 
generik dengan menggunakan nama Internasional Non 
Propertery Name (INN). 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Ayat (1)  

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi kesehatan ditujukan untuk menghasilkan 
informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan 
teknologi informasi (TI) kesehatan untuk mendukung 
pembangunan kesehatan. Pengembangan teknologi, 
produk teknologi, teknologi informasi (TI) dan 
Informasi Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan hak kekayaan intelektual (HKI). Untuk 
penelitian penyakit infeksi yang muncul baru atau 
berulang (new emerging atau re emerging diseases) yang 
dapat menyebabkan kepedulian kesehatan dan 
kedaruratan kesehatan masyarakat (public health 
emergency of international concern/PHEIC) harus 
dipertimbangkan kemanfaatan (benefit sharing) dan 
penelusuran ulang asal muasalnya (tracking system) 
demi untuk kepentingan nasional. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “teknologi kesehatan” dalam 
ketentuan ini adalah cara, metode, proses, atau produk 
yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan 
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disiplin ilmu pengetahuan di bidang kesehatan yang 
menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, 
kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan 
manusia. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Ayat (1) 

Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri 
atas unsure perguruan tinggi, lembaga penelitian dan 
pengembangan, badan usaha, dan lembaga penunjang. 
Lembaga penelitian dan pengembangan kesehatan 
berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan uji coba adalah bagian dari 
kegiatan penelitian dan pengembangan. Penelitian 
adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 
informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 
pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik 
simpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan 
teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 
kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan 
aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada 
atau menghasilkan teknologi baru. Ilmu pengetahuan 
adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan 
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan 
pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi 
ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun 
eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam 
dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu. 

Ayat (2) 
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Semua uji coba yang menggunakan manusia sebagai 
subjek uji coba wajib didasarkan pada tiga prinsip etik 
umum, yaitu menghormati harkat martabat manusia 
(respect for persons) yang bertujuan menghormati 
otonomi dan melindungi manusia yang otonominya 
terganggu/kurang, berbuat baik (beneficence) dan tidak 
merugikan (nonmaleficence) dan keadilan (justice). 

Ayat (3) 
Uji coba pada manusia harus dilakukan dengan 
memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang 
bersangkutan. Penelitian dan pengembangan yang 
menggunakan manusia sebagai subjek harus mendapat 
informed consent. Sebelum meminta persetujuan subyek 
penelitian, peneliti harus memberikan informasi 
mengenai tujuan penelitian dan pengembangan 
kesehatan serta penggunaan hasilnya, jaminan 
kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi, metode 
yang digunakan, risiko yang mungkin timbul dan hal lain 
yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam 
rangka penelitian dan pengembangan kesehatan. 

Ayat (4) 
Hewan percobaan harus dipilih dengan mengutamakan 
hewan dengan sensitivitas neurofisiologik yang paling 
rendah (nonsentient organism) dan hewan yang paling 
rendah pada skala evolusi. Keberhati-hatian (caution) 
yang wajar harus diterapkan pada penelitian yang dapat 
mempengaruhi lingkungan dan kesehatan hewan yang 
digunakan dalam penelitian harus dihormati. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Ayat (1) 

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
ditujukan bagi pengembangan teknologi dan/atau 
produk teknologi yang bertujuan untuk penyalahgunaan 
sebagai senjata dan/atau bahan senjata biologi, yang 
menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, 
kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan 
bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan merugikan 
negara, serta membahayakan ketahanan nasional. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Ayat (1) 

Yang termasuk “kerugian” akibat pelayanan kesehatan 
termasuk didalamnya adalah pembocoran rahasia 
kedokteran. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “penggunaan alat dan teknologi” 
dalam ketentuan ini adalah yang tidak bertentangan 
dengan tindakan pengobatan tradisional yang dilakukan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan 
tertentu” dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang 
ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi 
persyaratan antara lain peralatan, ketenagaan dan 
penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan 
transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Ayat (1) 

Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh 
dilakukan dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan 
pengembangan kesehatan, pelayanan kesehatan, 
pendidikan serta kepentingan lainnya. Kepentingan 
lainnya adalah surveilans, investigasi Kejadian Luar 
Biasa (KLB), baku mutu keselamatan dan keamanan 
laboratorium kesehatan sebagai penentu diagnosis 
penyakit infeksi, upaya koleksi mikroorganisme, koleksi 
materi, dan data genetik dari pasien dan agen penyebab 
penyakit. Pengiriman ke luar negeri hanya dapat 
dilakukan apabila cara mencapai maksud dan tujuan 
pemeriksaan tidak mampu dilaksanakan oleh tenaga 
kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan atau 
lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri, 
maupun untuk kepentingan kendali mutu dalam rangka 
pemutakhiran akurasi kemampuan standar diagnostik 
dan terapi oleh kelembagaan dimaksud. Pengiriman 
spesimen atau bagian organ tubuh dimaksud harus 
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dilegkapi dengan Perjanjian Alih Material dan dokumen 
pendukung yang relevan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “sel punca” dalam ketentuan ini 
adalah sel dalam tubuh manusia dengan kemampuan 
istimewa yakni mampu memperbaharui atau 
meregenerasi dirinya dan mampu berdiferensiasi 
menjadi sel lain yang spesifik. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 73 
Cukup jelas. 

Pasal 74 
Cukup jelas. 

Pasal 75 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini 
adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat 
sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. 
Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, 
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang 
mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 76 
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Cukup jelas. 
Pasal 77 

Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, 
tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi 
yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan 
perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga 
kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar 
profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih 
mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 81 
Cukup jelas. 

Pasal 82 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “bencana” dalam ketentuan ini 
adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor 
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda 
dan dampak psikologis. 
Pemerintah harus memfasilitasi tersedianya sumber 
daya dan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada 
prabencana, saat bencana dan pascabencana. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud “tanggap darurat bencana” dalam 
ketentuan ini adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana 
untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang 
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, 
harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, 
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, 
serta pemulihan prasarana dan sarana. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
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Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Pasal 83 

Cukup jelas. 
Pasal 84 

Cukup jelas. 
Pasal 85 

Cukup jelas. 
Pasal 86 

Cukup jelas. 
Pasal 87 

Cukup jelas. 
Pasal 88 

Cukup jelas. 
Pasal 89 

Cukup jelas. 
Pasal 90 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Guna menjamin ketersediaan darah untuk pelayanan 
kesehatan, jaminan pemerintah diwujudkan dalam 
bentuk pemberian subsidi kepada unit transfusi darah 
(UTD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan 
belanja daerah (APBD) dan bantuan lainnya. 

Ayat (3) 
Darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah 
kepada setiap insan tidaklah sepantasnya dijadikan 
objek jual beli untuk mencari keuntungan, biarpun 
dengan dalih untuk menyambung hidup. 

Pasal 91 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “proses pengolahan” dalam 
ketentuan ini adalah pemisahan komponen darah 
menjadi plasma dan sel darah merah, sel darah putih 
dan sel pembeku darah yang dilakukan oleh UTD dan 
biaya pengolahan tersebut ditanggung oleh negara. 
Yang dimaksud dengan “proses produksi” dalam 
ketentuan ini adalah proses fraksionasi dimana 
dilakukan penguraian protein plasma menjadi antara 
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lain albumin, globulin, faktor VIII dan faktor IX 
dilakukan oleh industri yang harganya dikendalikan 
oleh Pemerintah. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” dalam ketentuan 
ini termasuk harga hasil produksi yang bersumber dari 
pengolahan darah transfusi. 

Pasal 92 
Cukup jelas. 

Pasal 93 
Ayat (1) 

Lingkup masalah dari kesehatan gigi dan mulut ditinjau 
dari fase tumbuh kembang: 
a.  Fase janin; 
b.  Ibu Hamil; 
c.  Anak-anak; 
d.  Remaja; 
e.  Dewasa; dan 
f.  Lanjut Usia. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 94 
Cukup jelas. 

Pasal 95 
Ayat (1) 

Pemerintah menggerakan pemberdayaan masyarakat 
untuk donor kornea dan operasi katarak dalam rangka 
mencegah kebutaan dan pendengaran. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 96 
Cukup jelas. 

Pasal 97 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kesehatan matra” dalam 
ketentuan ini adalah kondisi dengan lingkungan 
berubah secara bermakna yang dapat menimbulkan 
masalah kesehatan. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “kesehatan lapangan” dalam 
ketentuan ini adalah kesehatan matra yang 
berhubungan dengan pekerjaan didarat yang temporer 
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dan serba berubah. Adapun sasaran pokok adalah 
melakukan dukungan kesehatan operasional dan 
pembinaan terhadap setiap orang yang secara langsung 
maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan 
dilapangan. 
Yang dimaksud dengan “kesehatan kelautan dan bawah 
air” dalam ketentuan ini adalah kesehatan matra yang 
berhubungan dengan pekerjaan di laut dan yang 
berhubungan dengan keadaan lingkungan yang 
bertekanan tinggi (hiperbarik) dengan sasaran pokok 
melakukan dukungan kesehatan operasional dan 
pembinaan kesehatan setiap orang yang secara langsung 
maupun tidak langsung terlibat dalam pengoperasian 
peralatan laut dan dibawah air. 
Yang dimaksud dengan “kesehatan kedirgantaraan” 
dalam ketentuan ini adalah kesehatan matra udara yang 
mencakup ruang lingkup kesehatan penerbangan dan 
kesehatan ruang angkasa dengan keadaan lingkungan 
yang bertekanan rendah (hipobarik) dengan 
mempunyai sasaran pokok melakukan dukungan 
kesehatan operasional dan pembinaan kesehatan 
terhadap setiap orang secara langsung atau tidak 
langsung. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 98 
Cukup jelas. 

Pasal 99 
Cukup jelas. 

Pasal 100 
Cukup jelas. 

Pasal 101 
Cukup jelas. 

Pasal 102 
Cukup jelas. 

Pasal 103 
Cukup jelas. 

Pasal 104 
Cukup jelas. 

Pasal 105 
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Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “buku standar lainnya” dalam 
ketentuan ini adalah kalau tidak ada dalam farmakope 
Indonesia, dapat menggunakan US farmakope, British 
farmakope, international farmakope. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pasal 107 
Cukup jelas. 

Pasal 108 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam 
ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan 
keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada 
tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat 
melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, 
misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, 
dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 109 
Cukup jelas. 

Pasal 110 
Cukup jelas. 

Pasal 111 
Cukup jelas. 

Pasal 112 
Dalam pengaturan termasuk diatur penggunaan bahan 
tambahan makanan dan minuman yang boleh digunakan 
dalam produksi dan pengolahan makanan dan minuman. 

Pasal 113 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang 
dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan untuk 
mencegah beredarnya bahan palsu. Penetapan 
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persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat 
adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah 
penggunaan yang mengganggu atau merugikan 
kesehatan. 

Pasal 114 
Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam 
ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca 
dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya. 

Pasal 115 
Ayat (1) 

Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat 
lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk 
merokok. 

Ayat (2) 
Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa 
rokok harus mempertimbangkan seluruh aspek secara 
holistik. 

Pasal 116 
Cukup jelas. 

Pasal 117 
Cukup jelas. 

Pasal 118 
Cukup jelas. 

Pasal 119 
Cukup jelas. 

Pasal 120 
Cukup jelas. 

Pasal 121 
Cukup jelas. 

Pasal 122 
Cukup jelas. 

Pasal 123 
Cukup jelas. 

Pasal 124 
Cukup jelas. 

Pasal 125 
Cukup jelas. 

Pasal 126 
Cukup jelas. 

Pasal 127 
Cukup jelas. 

Pasal 128 
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Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “pemberian air susu ibu ekslusif” 
dalam ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu 
ibu selama 6 bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai 
dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan 
pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai tambahan 
makanan sesuai dengan kebutuhan bayi. 
Yang dimaksud dengan “indikasi medis” dalam 
ketentuan ini adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak 
memungkinkan memberikan air susu ibu berdasarkan 
indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 129 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kebijakan” dalam ketentuan ini 
berupa pembuatan norma, standar, prosedur dan 
kriteria. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 130 
Cukup jelas. 

Pasal 131 
Cukup jelas. 

Pasal 132 
Cukup jelas. 

Pasal 133 
Cukup jelas. 

Pasal 134 
Cukup jelas. 

Pasal 135 
Cukup jelas. 

Pasal 136 
Ayat (1) 

Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak atas 
informasi dan edukasi serta layanan kesehatan 
termasuk kesehatan reproduksi remaja dengan 
memperhatikan masalah dan kebutuhan agar terbebas 
dari berbagai gangguan kesehatan dan penyakit yang 
dapat menghambat pengembangan potensi anak. 
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Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak 
mendapatkan pendidikan kesehatan melalui sekolah 
dan madrasah dan maupun luar sekolah untuk 
meningkatkan kemampuan hidup anak dalam 
lingkungan hidup yang sehat sehingga dapat belajar, 
tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal 
menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. 
Upaya pembinaan usia sekolah dan remaja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus ditujukan untuk 
menyiapkan anak menjadi orang dewasa yang sehat, 
cerdas dan produktif baik sosial maupun ekonomi. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 137 
Cukup jelas. 

Pasal 138 
Cukup jelas. 

Pasal 139 
Cukup jelas. 

Pasal 140 
Cukup jelas. 

Pasal 141 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “gizi seimbang” dalam ketentuan 
ini adalah asupan gizi sesuai kebutuhan seseorang untuk 
mencegah resiko gizi lebih dan gizi kurang. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 142 
Cukup jelas. 

Pasal 143 
Cukup jelas. 

Pasal 144 
Cukup jelas. 
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Pasal 145 
Cukup jelas. 

Pasal 146 
Cukup jelas. 

Pasal 147 
Cukup jelas. 

Pasal 148 
Cukup jelas. 

Pasal 149 
Cukup jelas. 

Pasal 150 
Cukup jelas. 

Pasal 151 
Cukup jelas. 

Pasal 152 
Cukup jelas. 

Pasal 153 
Cukup jelas. 

Pasal 154 
Cukup jelas. 

Pasal 155 
Cukup jelas. 

Pasal 156 
Cukup jelas. 

Pasal 157 
Ayat (1) 

Perilaku hidup bersih dan sehat bagi penderita penyakit 
menular dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang 
dapat memudahkan penularan penyakit pada orang lain. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 158 
Cukup jelas. 

Pasal 159 
Cukup jelas. 

Pasal 160 
Cukup jelas. 

Pasal 161 
Cukup jelas. 

Pasal 162 
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Cukup jelas. 
Pasal 163 

Cukup jelas. 
Pasal 164 

Cukup jelas. 
Pasal 165 

Cukup jelas. 
Pasal 166 

Cukup jelas. 
Pasal 167 

Cukup jelas. 
Pasal 168 

Cukup jelas. 
Pasal 169 

Cukup jelas. 
Pasal 170 

Cukup jelas. 
Pasal 171 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% 
(sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah 
alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai 
kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “kepentingan pelayanan publik” 
dalam ketentuan ini adalah pelayanan kesehatan baik 
pelayanan preventif, pelayanan promotif, pelayanan 
kuratif, dan pelayanan rehabilitatif yang dibutuhkan 
masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya. 
Biaya tersebut dilakukan secara efisien dan efektif 
dengan mengutamakan pelayanan preventif dan 
pelayanan promotif dan besarnya sekurang-kurangnya 
2/3 (dua pertiga) dari APBN dan APBD. 

Pasal 172 
Cukup jelas. 

Pasal 173 
Cukup jelas. 

Pasal 174 
Cukup jelas. 

Pasal 175 
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Cukup jelas. 
Pasal 176 

Cukup jelas. 
Pasal 177 

Cukup jelas. 
Pasal 178 

Cukup jelas. 
Pasal 179 

Cukup jelas. 
Pasal 180 

Cukup jelas. 
Pasal 181 

Cukup jelas. 
Pasal 182 

Cukup jelas. 
Pasal 183 

Cukup jelas. 
Pasal 184 

Cukup jelas. 
Pasal 185 

Cukup jelas. 
Pasal 186 

Cukup jelas. 
Pasal 187 

Cukup jelas. 
Pasal 188 

Cukup jelas. 
Pasal 189 

Cukup jelas. 
Pasal 190 

Cukup jelas. 
Pasal 191 

Cukup jelas. 
Pasal 192 

Cukup jelas. 
Pasal 193 

Cukup jelas. 
Pasal 194 

Cukup jelas. 
Pasal 195 

Cukup jelas. 
Pasal 196 
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Cukup jelas. 
Pasal 197 

Cukup jelas. 
Pasal 198 

Cukup jelas. 
Pasal 199 

Cukup jelas. 
Pasal 200 

Cukup jelas. 
Pasal 201 

Cukup jelas. 
Pasal 202 

Cukup jelas. 
Pasal 203 

Cukup jelas. 
Pasal 204 

Cukup jelas. 
Pasal 205 

Cukup jelas. 
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