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Ada ‘wilayah singgung’ antara pelayananAda wilayah singgung  antara pelayanan 
kesehatan dan hukum. 
Pemberi layanan kesehatan berperan danPemberi layanan kesehatan berperan dan 
berfungsi meningkatkan derajat kesehatan, 
mencegah penyakit, memulihkan keshatan, 
mengatasi keadaaan gawat darurat, 
mengurangi, atau menghilangkan 
penderitaan meningkatkan mutu hidup danpenderitaan, meningkatkan mutu hidup, dan 
mencegah kematian manusia yang belum 
waktunya.waktunya.



Tujuan hukum adalah menciptakan danTujuan hukum adalah menciptakan dan 
menjamin kehidupan bermasyarakat yang 
tertib aman dan adiltertib, aman, dan adil. 
Kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan 
manusia dan oleh karena itu harus jugamanusia, dan oleh karena itu harus juga 
menjadi perhatian dan jaminan hukum.



Gl iGlosari

Kesehatan adalah keadaan sejahtera yangKesehatan adalah keadaan sejahtera yang 
sempurna dari badan, mental, dan sosial, 
dan bukan hanya tidak ada penyakit ataudan bukan hanya tidak ada penyakit atau 
kelemahan (WHO 1948).
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dariKesehatan adalah keadaan sejahtera dari 
badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan 
setiap orang hidup produktif secara sosialsetiap orang hidup produktif secara sosial 
dan ekonomois (UU RI No. 23 tahun 1992 
tentang Kesehatan).tentang Kesehatan).



Upaya kesehatan adalah setiap kegiatanUpaya kesehatan adalah setiap kegiatan 
untuk memelihara dan meningkatkan 
kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah y g p
dan atau masyarakat (UU RI No. 23 tahun 
1992 tentang Kesehatan).
Tindakan medik adalah tindakan profesional 
oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan 
memelihara meningkatkan memulihkanmemelihara, meningkatkan, memulihkan 
kesehatan, atau menghilangkan atau 
mengurangi penderitaannya.mengurangi penderitaannya.



Hukum adalah keseluruhan asas dan aturanHukum adalah keseluruhan asas dan aturan 
tentang perbuatan manusia yang ditetapkan 
atau diakui oleh otoritas tertinggi.gg
Hukum perdata adalah hukum yang 
mengatur hubungan-hubungna antara orang 
dengan orang yang lain.
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur 

b t dil dperbuatan apa yang dilarang dan 
memberikan pidana (hukuman) kepada siapa 
yang melanggarnyayang melanggarnya.



Hukum Administrasi Negara adalah hukum yangHukum Administrasi Negara adalah hukum yang 
mengatur cara menjalankan tugas (hak dan 
kewajiban) dan kekuasaan alat-alat perlengkapan j ) p g p
negara.
Hukum Kebiasaan adalah hukum tidak tertulis yang 
hid d l k ki k t d dit tihidupdalam keyakinan masyrarakat dan ditaati 
sepeti suatu peraturan perundangan.
Hukum Yurisprudensi adalah hukum yang terbentukHukum Yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk 
karena keputusan hukum oleh hakim dalam 
perkara sejenis sebelumnya.p j y



H k d P f i M diHukum dan Profesi Medis

Upaya menertibkan kehidupan berkelompokUpaya menertibkan kehidupan berkelompok 
dan upaya menyembuhkan orang sakit 
mungkin sama tuanyamungkin sama tuanya.
Setelah filsafat dan teologi, hukum dan 
pengobatan merupakan disiplin disiplin ilmupengobatan merupakan disiplin-disiplin ilmu 
yang tertua.



Selama berabad abad sejak zaman YunaniSelama berabad-abad, sejak zaman Yunani 
kuno, hukum mengatur semua kehidupan 
manusia; kecuali kedokteranmanusia; kecuali kedokteran.
Para dokter mengatur diri sendiri dengan 
kode etik dan sumpah profesi yang kuatkode etik dan sumpah profesi yang kuat 
tradisi dan pengaruhnya dalam masyarakat.
Oleh karena itu para dokter dan masyarakatOleh karena itu, para dokter dan masyarakat 
menganggap profesi itu tidak perlu diatur 
oleh pihak luar juga tidak oleh hukumoleh pihak luar, juga tidak oleh hukum.



Namun pada bagian kedua abad XXNamun, pada bagian kedua abad XX 
keadaan berubah :

Ilmu dan teknologi kedokteran berkembang pesat.Ilmu dan teknologi kedokteran berkembang pesat. 
Masalah kesehatan tidak lagi hanya dokter dan 
pasien.
Profesi dokter juga sudah terspesialisasi dan 
subspesialisasi.
Pelaku lain juga berperan : pemerintah asuransiPelaku lain juga berperan : pemerintah, asuransi 
kesehatan, industri farmasi, industri alat medis, 
bisnis, dan penanam modal.



Ilmu kedokteran makin rumit :Ilmu kedokteran makin rumit :
Penerapan teknologi makin luas dengan 

bl dil tik t hproblem dilematik, contoh : 
kriteria hidup dan mati tidak sesederhana dulu.

d l t b t ti i til t d tadanya alat bantu seperti mesin ventilator dapat 
memperpanjang hidup ataukah hanya menunda 
kematian.e at a
transplantasi organ, penggantian kelamin, 
semuanya ada dampak dan implikasi hukumnya.



Karena perkembangan pendidikan danKarena perkembangan pendidikan dan 
kesejahteraan masyarakat secara umum, 
tuntutan masyarakat meningkattuntutan masyarakat meningkat.
Masyarakat menuntut dokter lepas dari 
isolasi hukumisolasi hukum.
Masyarakat tidak mau lagi menerima sikap 
paternalistik dokter yang dalam zamanpaternalistik dokter, yang dalam zaman 
modern ini sudah setara dengan warga 
negara lain di hadapan hukumnegara lain di hadapan hukum.



Dengan adanya berbagai perubahan tadiDengan adanya berbagai perubahan tadi, 
sekitar tahun 60-an di Eropa dan Amerika 
mulai dikembangkan spesialisasi baru sistemmulai dikembangkan spesialisasi baru sistem 
hukum : Hukum Kesehatan.



K l hi H k K h tKelahiran Hukum Kesehatan

Sejarah :Sejarah :
Raja Hammurabi dari Babylonia menyusun 
kodefikasi hukum yang antara lain juga mengaturkodefikasi hukum yang antara lain juga mengatur 
dokter dalam menjalankan profesinya (> 20 abad 
SM).
Pemerintah kolonial Hindia Belanda menerbitkan 
ordonansi tentang pemeliharaan kesehatan 

k tmasyarakat.



Di Belanda istilah gezondheidsrecht (hukumDi Belanda, istilah gezondheidsrecht (hukum 
kesehatan) baru diusulkan Goudsmit tahun 1954 
→ dilupakan orang.
Lalu muncul lagi (1960-an), dipicu berdirinya 
Vereniging Voor Gezondheidsrecht (Perkumpulan 
Untuk Hukum Kesehatan) tahun 1967. Sejak ) j
1977 perkumpulan ini menerbitkan Tijdschrift 
Voor Gezondheidsrecht (Majalah Hukum 
Kesehatan) → besar pengaruhnya dalamKesehatan) → besar pengaruhnya dalam 
menyebarluaskan pengetahuan hukum 
kesehatan.



Kongres internasional pertama tentang HukumKongres internasional pertama tentang Hukum 
Kedokteran diselenggarakan di Kent, Belgia 
(1967) yang dihadiri oleh ahli hukum senior dan ( ) y g
dokter dari Indonesia → orang-orang pertama 
yang menyebarkan informasi tentang 
perkembangan hukum kesehatan di Indonesiaperkembangan hukum kesehatan di Indonesia.



Dokter Setyaningrum, 
P t K l hi P h kiPencetus Kelahiran Perhuki

Dokter Setyaningrum dokter muda di puskesmas PatiDokter Setyaningrum, dokter muda di puskesmas Pati, 
Jawa Tengah → menyuntik seorang anak yang 
kemudian mengalami syok anafilaktik (1981).
I di t k b l h l h P dil N i P tiIa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Pati. 
Dan setelah banding di Pengadilan Tinggi Semarang, 
keputusan Pengadilan Negeri Pati diperkuat → dr. 
Setyaningrum diganjar pidana penjara (1982).
Namun, pada tingkat peradilan tertinggi, Mahkamah 
Agung membebaskan dr Setyaningrum dari tuntutanAgung membebaskan dr. Setyaningrum dari tuntutan 
hukum. Hal ini didasarkan pendapat apa yang 
dilakukan dokter tersebut bukan kelalaian atau 
kesengajaan Dan keadaan gawat darurat itu tidakkesengajaan. Dan keadaan gawat darurat itu tidak 
didukung oleh peralatan medis yang ada di 
puskesmas kecil.



Dari kasus tersebut dirasakan benar-benar kebutuhanDari kasus tersebut, dirasakan benar-benar kebutuhan 
para penegak hukum untuk mengerti pemeliharaan 
kesehatan, agar dapat menilai kasus yang 
menyangkut upaya kesehatanmenyangkut upaya kesehatan.
Tindak lanjutnya, tanggal 1 Nopember 1982 di Jakarta 
dibentuk Kelompok Studi Hukum Kedokteran 
Indonesia yang terdiri atas dokter dan sarjana hukum 
→ cikal bakal Perhimpunan Untuk Hukum Kedokteran 
Indonesia (Perhuki) tanggal 7 Juli 1983.( ) gg
Pada kongres nasionalnya (Yogyakarta, 28 Januari 
1993) → diubah menjadi Perhimpunan Hukum 
Kesehatan Indonesia (dengan akronim Perhuki juga)Kesehatan Indonesia (dengan akronim Perhuki juga)



K i t P h kiKegiatan Perhuki
Perhuki mensosialisasikan pemahamanPerhuki mensosialisasikan pemahaman 
hukum kesehatan → dengan 
menyelenggarakan kursus dasar dan lanjutan y gg j
bagi tenaga kesehatan, yuris, dan penegak 
hukum.
Perhuki juga dilibatkan oleh Depkes dalam 
penyiapan beberapa rancangan undang-
undang dan peraturan pemerintah sepertiundang dan peraturan pemerintah, seperti 
RUU yang kemudian menjadi UU No.23 
tahun 1992 tentang kesehatan.tahun 1992 tentang kesehatan.



Perhuki juga diundang oleh BadanPerhuki juga diundang oleh Badan 
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk 
menilai produk hukum yang sudah adamenilai produk hukum yang sudah ada 
tentang pemeliharaan kesehatan.
Berkat beberapa tokoh Perhuki (terutamaBerkat beberapa tokoh Perhuki (terutama 
alm. Drs. Fred Ameln, SH), hukum kesehatan 
telah berhasil mendapat tempat dalamtelah berhasil mendapat tempat dalam 
kurikulum Fakultas Kedokteran dan Fakultas 
Hukum.Hukum.



P ti H k K h tPengertian Hukum Kesehatan
Dalam anggaran dasar Perhuki yangDalam anggaran dasar Perhuki yang 
disempurnakan (Bab I pasal 1):

Hukum kesehatan → semua ketentuan hukum yang y g
berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan 
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban 
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat p g g p p y
sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak 
penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek 
orgaisasi, sarana, pedoman medis nasional/internasional,orgaisasi, sarana, pedoman medis nasional/internasional, 
hukum bidang kesehatan, yurisprudensi, serta ilmu 
pengetahuan bidang kedokteran/kesehatan.



Hukum kedokteran adalah bagian hukum kesehatan yangHukum kedokteran adalah bagian hukum kesehatan yang 
menyangkut pelayanan medis.

Hukum kesehatan :
Langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan
Merupakan penerapan hukum perdata, pidana, 
administrasi negara dalam kaitan dengan pemeliharaanadministrasi negara dalam kaitan dengan pemeliharaan 
kesehatan
Bersumber dari hukum otonom yang berlaku untuk 
k l t t t j h k k bi i d ikalangan tertentu saja, hukum kebiasaan, yurisprudensi, 
aturan internasional, ilmu pengetahuan dan literatur yang 
berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan.



C k H k K h tCakupan Hukum Kesehatan
Kelompok masalah menurut Leenen :Kelompok masalah menurut Leenen :

1. Yang menyangkut asas umum → menentukan 
diri sendiri, hak atas pemeliharaan kesehatan, , p ,
dan lain-lain.

2. Tentang kedudukan individu dalam hukum 
kesehatan → hak atas tubuh sendiri kedudukankesehatan → hak atas tubuh sendiri, kedudukan 
material tubuh, hak atas kehidupan, genetika, 
reproduksi.

3. Masalah dalam menjalankan profesi → aturan 
undang-undang dalam menjalankan profesi 
kesehatan.kesehatan.



4 Tentang hubungan keperdataan → kesepakatan4. Tentang hubungan keperdataan →  kesepakatan 
antara pemberi pelayanan kesehatan dengan 
sarana kesehatan, hubungan antara pemberi 

l k h t d lpelayanan kesehatan dengan penyeleggara 
asuransi kesehatan.

5. Masalah dengan aspek pidana → tanggung g p p gg g
jawab pidana, tindakan medis dan hukum 
pidana, hak untuk tidak membuka rahasia 
(verschoningsrecht)(verschoningsrecht).

6. Masalah dalam pelayanan kesehatan kuratif → 
kewajiban memberikan pertolongan medis.



7 Tentang pencegahan penyakit → imunisasi7. Tentang pencegahan penyakit → imunisasi, 
pemeriksaan kesehatan rakyat, badan pemberi 
layanan preventif.

8. Tentang pelaksanaan profesi dan kepentingan 
pihak ketiga → kesehatan industri (perusahaan), 
pemeriksaan medis untuk skrining.p g

9. Masalah obat narkotik.
10. Tentang organisasi dalam pemeliharaan 

kesehatan → undang-undang tentang 
kesehatan, rumah sakit, organisasi kesehatan 
swasta.



11 Masalah dalam pendanaan upaya kesehatan →11. Masalah dalam pendanaan upaya kesehatan → 
skala prioritas, undang-undang tentang 
pembiayaan asuransi kesehatan, undang-p y g
undang tentang dana pencegahan penyakit.

12. Tentang upaya kesehatan internasional → 
k t t WHO D E M k tketentuan WHO, Dewan Eropa, Masyarakat 
Ekonomi Eropa.




