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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Semakin majunya perkembangan zaman, maka perkembangan di dunia 

kesehatan juga semakin ikut berkembang, tidak hanya menyangkut masalah 

penyakit, tetapi juga dalam teknologi penanganannya1. Pada akhirnya pesatnya 

perkembangan teknologi ini berdampak pada tuntutan masyarakat yang 

menginginkan tidak ada kesalahan dalam pelayanan medis, pelayanan yang 

bermutu tinggi, dan biaya yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan 

masyarakat.  

Perkembangan teknologi ini sebenarnya sangat bermanfaat di dalam dunia 

kesehatan, akan tetapi kecanggihan teknologi kesehatan dan beberapa perubahan 

di bidang pelayanan kesehatan tidak berbanding lurus dengan regulasi yang 

mengatur tentang penanganan kesehatan2. Kecanggihan teknologi yang tidak 

diimbangi dengan perkembangan regulasi akan menimbulkan berbagai benturan 

antar beberapa kepentingan sehingga menimbulkan konflik yang harus 

diselesaikan melalui pengadilan atau dalam bentuk alternatif penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan3.  

Benturan - benturan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu 

karena kesenjangan yang besar antara harapan pasien dan kenyataan yang 

didapatkan 

                                                           
1 Muntaha, 2017, Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana, 

Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.  
2 Ibid. 
3 S. Soetrisno, 2010, Malpraktek, Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

Tanggerang: Telaga Ilmu, hlm. 3. 
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oleh pasien, komunikasi yang tidak baik dan perilaku tenaga kesehatan4. Hal 

tersebut dapat menimbulkan konflik atau sengketa. Sengketa kesehatan memiliki 

beberapa karakter yang berbeda, ini dikarenakan sengketa dalam pelayan 

kesehatan tidak hanya berdampak pada individu sebagai subyek hukum, tetapi 

juga berdampak pada profesi tenaga kesehatan sendiri.   

Penyelesaian sengketa medis sendiri sebenarnya telah dijelaskan dalam 

beberapa peraturan. Seperti pada Pasal 29 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan yang mengatur bahwa saat tenaga kesehatan melakukan 

kelalaian atau diduga melakukan kelalaian, maka terlebih dahulu harus 

diselesaikan melalui mediasi. Akan tetapi karena semakin meningkatnya tingkat 

pendidikan dan kesadaran pasien atas hak pemeliharaan kesehatan, maka jika 

terjadi suatu kelalaian di bidang medis mereka akan langsung melaporkan dan 

membawa kasus sengketa ke pengadilan. 

Kebanyakan proses mediasi yang telah masuk ke dalam ranah litigasi 

mengalami kegagalan. Keadaan ini dapat terjadi karena kebanyakan dari 

penggugat atau tergugat tidak dapat menerima hasil dari mediasi, sehingga tidak 

terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan akhirnya proses hukum 

berlanjut ke dalam persidangan. Kegagalan dalam mediasi juga dapat dikarenakan 

para pihak memang sejak awal melakukan proses mediasi hanya sebagai 

formalitas.  

Salah satu kasus mengenai kegagalan mediasi di pengadilan terdapat pada 

perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel 

                                                           
4 Siska Elvandri, 2015, Hukum Penyelesaian Sengketa Medis, Yogyakarta: Thafa media, hlm 20-

21 
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mengenai kesalahan operasi facelift oleh salah satu dokter di R.S. Medistra 

Jakarta Selatan5. Kasus ini bermula saat pasien ditawari melakukan operasi 

facelift untuk mengencangkan area wajah pasien oleh salah satu dokter di R.S. 

Medistra, setelah melakukan beberapa kali konsultasi akhirnya pasien menyetujui 

untuk melakukan operasi facelift. 

Setelah sadar dari operasi, pasien merasakan ada keanehan di wajahnya, 

yaitu pipi sebelah kiri lebih sakit dari sebelah kanan. Beberapa hari kemudian pipi 

pasien membengkak serta mengeluarkan cairan, sehingga dipasang drainase untuk 

menyalurkan cairan dari pipi kiri pasien. Pasien telah melakukan beberapa kali 

konsultasi ulang hingga melakukan rawat inap kembali, namun pasien tidak 

mendapatkan hasil dari pengobatan, sehingga akhirnya pasien mencari second 

opinion untuk menyembuhkan pipinya.  

Kejadian ini menyebabkan pasien mengalami kerugian materiil dan 

imateriil yang banyak, karena pasien harus berobat sampai ke Singapura dan harus 

menghentikan usahanya untuk sementara waktu. Pasien juga sempat mengurung 

diri karena merasa malu dengan keadaannya. Setelah beberapa lama akhirnya 

pasien mengambil tindakan hukum dengan menggugat dokter serta rumah sakit 

atas dasar dugaan malpraktik6.  

Dalam kasus ini pasien juga mengatakan bahwa dokter meyakini operasi 

tersebut tidak akan memakan waktu yang lama dan proses penyembuhannya akan 

berlangsung cepat padahal seharusnya dokter/dokter gigi/tenaga kesehatan lain 

tidak boleh menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, 

                                                           
5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel. 
6 Ibid. 
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karena tindakan yang akan dilakukan merupakan perjanjian berbentuk daya upaya 

(Inspaning verbintenis) bukan perjanjian berdasarkan hasil (resultaat 

verbintenis)7.  

Namun, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

No.538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel menyatakan gugatan penggugat (pasien) tidak 

dapat diterima karena gugatan pasien dianggap premature. Dalam pertimbangan 

hukumnya, majelis hakim dalam perkara tersebut berpendapat bahwa “penggugat 

seharusnya terlebih dahulu mengajukan tuntutannya terhadap hubungan perbuatan 

melawan hukum antara dokter dan pasiennya kepada MKEK (Majelis 

Kehormatan Etika Kedokteran)8. 

Pertimbangan hukum tersebut antara lain didasarkan pada Surat Edaran 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Tahun 19829. Namun, dalam 

putusan tersebut tidak disebutkan nomor SEMA RI yang dimaksud, sedangkan 

ketika ditelusuri dalam buku Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung10, 

ternyata tidak ada SEMA RI Tahun 1982 yang berkaitan dengan pemeriksaan 

perkara malpraktik. 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat”. Selanjutnya, Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pada 

                                                           
7 Muhamad Sadi Is, 2017, Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Edisi 

Pertama, Jakarta: Kencana, hlm 62. 
8 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel, hlm. 59. 
9 Ibid, hlm 58. 
10 Mahkamah Agung RI, 1951-1997, Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI, hlm 436 – 453. 
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pokoknya menentukan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim 

bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya, yaitu putusan harus memuat 

pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang 

tepat dan benar. 

Kewajiban hakim tersebut juga terdapat dalam Pasal 178 (1) HIR yang 

berbunyi, “Dalam sidang permusyawaratan, hakim karena jabatannya harus 

melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak”11. 

Apabila SEMA RI yang dimaksud dalam putusan pengadilan tersebut memang 

benar ada, SEMA diklasifikasikan sebagai suatu aturan kebijakan atau 

quasilegislation12. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat 

bebas yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka 

penyelesaian penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.  

SEMA juga dapat diartikan sebagai bentuk edaran pimpinan Mahkamah 

Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan 

peradilan yang lebih bersifat administrasi13. SEMA RI Tahun 1982 diterbitkan 

sebelum berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, 

sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 telah diganti dengan Undang-

Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  

Selain itu perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

No.538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel. diperiksa dan diadili setelah keluarnya berbagai 

peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur hak dan 

                                                           
11 R. Soeroso, 2016, Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi, 

Jakarta: Sinar Grafika., hlm 134. 
12 Jimly Asshiddiqie, 2011, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 273-274. 
13 Henry P. Panggabean, 2001, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari, Jakarta: 

Sinar Harapan, hlm. 144. 
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pelindungan hukum bagi pasien.  Peraturan perundang-undangan tersebut antara 

lain Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-

Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang No. 36 

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.  

Setiap pasien memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari 

tenaga kesehatan yang telah merugikannya. Beberapa peraturan yang mengatur 

mengenai hak tersebut, yaitu: 

1.  Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

berbunyi: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 

kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian 

akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.  

2. Pasal 32 huruf q Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

yang berbunyi “Pasien berhak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit 

apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan 

standar baik secara perdata ataupun pidana”.  

3. Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 

tentang Praktek Kedokteran yang berbunyi:  

(1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas 

tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran 

dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan 

Disiplin Kedokteran Indonesia. 

(2) Pengaduan sekurang kurangnya harus memuat: 

a) Identitas pengadu; 

b) Nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu 

tindakan dilakukan; dan 

c) Alasan pengaduan. 

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak 
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pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian 

perdata ke pengadilan. 

Berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 

tersebut dapat diketahui bahwa setiap orang yang merasa dirugikan walaupun 

telah melaporkan tindakan ke MKDKI dapat melaporkan dugaan tindak pidana 

kepada pihak berwenang atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Selain 

itu pasien juga dapat melakukan pengaduan secara langsung ke MKEK 

cabang/wilayah tempat kejadian perkara kasus aduan tersebut14.   

Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 April Tahun 

2017 Nomor 538/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menyatakan gugatan penggugat 

tidak dapat diterima berarti sebenarnya pengadilan belum mengadili pokok 

perkaranya. Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan 

tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan, yaitu karena tidak terlebih dahulu 

melalui proses di MKEK. 

Suatu gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan bisa 

disebabkan karena beberapa hal, yaitu: gugatan mengandung error in persona, 

gugatan di luar kompetensi absolut atau relatif pengadilan, gugatan penggugat 

kabur (obscuur libel), gugatan tidak beralasan, petitum gugatan tidak jelas, 

gugatan masih prematur, gugatan telah daluwarsa, atau gugatannya yang diajukan 

oleh orang yang tidak berhak15.  

                                                           
14 Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KTD), 2008, Pedoman Organisasi dan Tata 

Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etlik Kedokteran, Cetakan 1, Jakarta: IDI, hlm 27, diakses 

http://www.idai.or.id/professional-resources/ethic/pedoman-organisasi-dan-tata-laksana-kerja-

majelis-kehormatan-etik-kedokteran.   
15 Sarwono, 2016, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 223; M. 

Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan 

putusan pengadilan, Jakarta; Sinar Grafika, hlm 811. 

http://www.idai.or.id/professional-resources/ethic/pedoman-organisasi-dan-tata-laksana-kerja-majelis-kehormatan-etik-kedokteran
http://www.idai.or.id/professional-resources/ethic/pedoman-organisasi-dan-tata-laksana-kerja-majelis-kehormatan-etik-kedokteran
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan No. 538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel. berdasarkan tanggung jawab 

hakim dalam membuat pertimbangan hukum atas dasar alasan dan dasar 

hukum yang tepat dan benar? 

2. Bagaimana pelindungan hukum terhadap pasien dalam penyelesaian 

sengketa medis melalui pengadilan pada perkara di Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan No.538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan No. 538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel. berdasarkan tanggung jawab 

hakim dalam membuat pertimbangan hukum atas dasar alasan dan dasar 

hukum yang tepat dan benar. 

2. Mengetahui pelindungan hukum terhadap pasien dalam penyelesaian 

sengketa medis melalui pengadilan pada perkara di Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan No.538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan 

terhadap pelindungan hukum bagi pasien dalam penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi hakim: penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara mengenai sengketa medis 

antara pasien dan rumah sakit, dokter/tenaga kesehatan lainnya.  

b. Bagi tenaga kesehatan: penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

tenaga kesehatan sehingga dapat lebih hati-hati dalam melakukan tindakan.  

c. Bagi masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

dan pengetahuan bagi masyarakat terutama pihak yang mengalami sengketa 

dalam pelayanan kesehatan. 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Konsep 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang 

dilakukan untuk mencari taraf sinkronisasi, menemukan prinsip hukum dalam satu 

putusan, menemukan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan perbandingan 

hukum berdasarkan bahan hukum utama16. Hal ini dilakukan dengan cara 

pendekatan kepustakaan, yakni mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.  

Penelitian ini bertujuan untuk mencari kesesuaian antara putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel, dengan asas 

dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait untuk 

selanjutnya menemukan pelindungan hukum bagi pasien dalam penyelesaian 

sengketa medis melalui pengadilan. 

2. Spesifikasi Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian 

dengan metode pen gumpulan fakta melalui interprestasi yang tepat, metode 

penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam 

masyarakat pada situasi tertentu, termasuk dalam hubungan masyarakat, kegiatan, 

sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap 

fenomena tertentu dalam masyarakat.  

                                                           
16 Endang Wahyati dkk, 2015, Buku Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang: 

Prorgam Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, hlm 6. 
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 Pada penelitian ini akan menggali hal-hal yang menjadi permasalahan 

dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel 

berdasarkan tanggung jawab hakim dalam membuat pertimbangan hukum atas 

dasar alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar serta bagaimana pelindungan 

hukum terhadap pasien dalam penyelesaian sengketa medis melalui pengadilan 

pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. 

Sel.  

3. Objek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah segala informasi mengenai pelindungan 

hukum bagi pasien dalam penyelesaian sengketa medis melalui pengadilan. 

4. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang 

didukung dengan data primer.   

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

sumber yang akan diteliti melalui proses wawancara, sehingga didapatkan data 

yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pelindungan hukum bagi 

pasien dalam penyelesaian sengketa medis di pengadilan.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian 

kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku-

buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh 
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landasan teoritis yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pelindungan 

hukum bagi pasien dalam penyelesaian sengketa medis di pengadilan.  

Dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 

mempunya otoritas17. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer 

adalah: 

a) Undang- Undang Dasar 1945;  

b) KUHPerdata;  

c) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Rechtreglement Voor De Buitengewesten 

(RBg); 

d) Staatsblad Tahun 1867 No. 29 tentang Kekuatan Pembuktian Tulisan-Tulisan 

di Bawah Tangan dari Orang-Orang Bumiputera atau yang dipersamakan 

dengan mereka; 

e) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di 

Jawa dan Madura; 

f) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkaman Agung sebagaimana 

diubah dengan Undang - Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang - Undang 

No. 3 Tahun 2009; 

g) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;  

h) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  

                                                           
17 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, hlm 181. 
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i) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit; 

j) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

k) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

l) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban 

Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 

m) Mahkamah Agung, Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tahun 1951-2009;  

n) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi; 

o) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang 

Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan 

Umum. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa 

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi18, seperti 

jurnal, buku-buku, seminar-seminar ilmiah dan laporan penelitian mengenai 

hukum perdata, hukum acara perdata, kesehatan dan hukum kesehatan.  

 

 

 

                                                           
18 Ibid. 
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3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 

wawancara dan studi pustaka/dokumen.  

a. Wawancara 

Data primer pada penelitian ini didapat melalui wawancara dengan 

menggunakan kuesioner terbuka, yaitu berupa daftar pertanyaan yang memberi 

kesempatan kepada responden untuk menjelaskan pendapat mengenai pertanyaan 

yang diberikan. Wawancara akan dilakukan kepada narasumber yang berwenang 

dalam menangani putusan No. 538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel, atau hakim lainnya, 

yaitu: 

1) Satu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus;  

2) Dua Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sebagai pembanding;  

3) Wakil ketua MKEK; dan 

4) Panitera muda Perdata sebagai narasumber yang ditunjuk oleh ketua 

Mahkamah Agung. 

b. Studi Pustaka Penelitian 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan 

kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung 
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dalam proses penulisan penelitian. Studi pustaka pada penelitian ini diarahkan 

pada dokumen arsip putusan pengadilan negeri yang menyangkut pelindungan 

hukum bagi pasien dalam penyelesaian sengketa medis di pengadilan dan studi 

kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku hukum kesehatan, 

buku hukum acara keperdataan, buku ilmu hukum pengantar, serta mencari artikel 

penelitian yang telah dipublikasikan baik pada jurnal nasional maupun 

internasional. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan untuk membangun pengetahuan 

melalui pemahaman suatu fenomena (understanding) dan penemuan (discovery)19. 

Hasil penelitian akan membahas  mengenai rumusan permasalahan yang ada 

yaitu, bagaimana pelindungan hukum bagi pasien dan bagaimana upaya 

pelindungan hukum yang dapat ditempuh pasien untuk memperoleh pelindungann 

hukum. yang disusun pada penelitian ini. Analisis ini juga memasukkan peraturan 

perundang-undangan yang terkait, sehingga akan didapatkan hasil analisis dari 

putusan No.538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel, Setelah itu dilakukan analisis terakhir 

guna mendapatkan jawaban mengenai rumusan permasalahan. 

G. Penyajian Tesis 

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran (kerangka konsep dan 

kerangka teori) metode penelitan dan penyajian tesis. 

                                                           
19 Endang Wahyati dkk, Op. Cit., hlm 10. 
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BAB II : Tinjauan Pustaka. Pada bab ini tinjauan pustaka akan diuraikan mengenai 

pelindungan pasien, sengketa medis, penyelesaian sengketa, asas hukum acara 

perdata, pelaku kekuasaan kehakiman, pembuktian dalam perkara perdata, 

putusan hakim dan upaya hukum melawan putusan. 

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat posisi kasus dalam 

Perkara No.538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel, dan dua sub pembahasan untuk 

menjawab perumusan masalah yang ada, yaitu pertimbangan hukum hakim dalam 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel. 

berdasarkan tanggung jawab hakim dalam membuat pertimbangan hukum atas 

dasar alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, dan pelindungan hukum 

terhadap pasien dalam penyelesaian sengketa medis melalui pengadilan pada 

perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel. 

BAB IV: Penutup. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari perumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini dan juga akan 

disampaikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi 

penulis tentang pelindungan hukum bagi pasien dalam penyelesaian sengketa 

medis di pengadilan.  

 

 

 

 

 

 

 


