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homo homini lupushomo homini lupus →→ ketidakseimbangan ketidakseimbangan 
dalam kehidupan manusia:pembunuhan, dalam kehidupan manusia:pembunuhan, 
penganiayaan pemerkosaan, pencurian, penganiayaan pemerkosaan, pencurian, 
dan tindak kejahatan lainnya sering dan tindak kejahatan lainnya sering 
terjaditerjadi

Dibutuhkan ketertiban dan keteraturan Dibutuhkan ketertiban dan keteraturan 



Pelanggaran  dan Pelanggaran  dan 
sengketasengketa

PidanaPidana
PerdataPerdata
Perkara khususPerkara khusus



R RR RPERKARA PIDANAPERKARA PIDANA

Perkara yang menyangkut kepentingan dan ketentramanPerkara yang menyangkut kepentingan dan ketentramanPerkara yang menyangkut kepentingan dan ketentraman Perkara yang menyangkut kepentingan dan ketentraman 
masyarakat masyarakat →→ pihak yang berperkara adalah antara pihak yang berperkara adalah antara 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mewakili negara Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mewakili negara 
dengan tertuduhdengan tertuduhdengan tertuduhdengan tertuduh

Sistem peradilan pidana terdiri dari masyarakat, Sistem peradilan pidana terdiri dari masyarakat, 
kepolisian kejaksaan pengadilan dan Lembagakepolisian kejaksaan pengadilan dan Lembagakepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga 
PemasyarakatanPemasyarakatan

Proses peradilan pidana terdiri dari 3 tahap:Proses peradilan pidana terdiri dari 3 tahap:Proses peradilan pidana terdiri dari 3 tahap:Proses peradilan pidana terdiri dari 3 tahap:
tahap Itahap I : Penyidikan oleh penyidik: Penyidikan oleh penyidik
tahap IItahap II : Penuntutan oleh penuntut umum: Penuntutan oleh penuntut umum
tahap IIItahap III : Mengadili perkara oleh hakim: Mengadili perkara oleh hakim
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Di li d d l d kDi li d d l d kDiawali dengan adanya pelaporan atau pengaduan ke Diawali dengan adanya pelaporan atau pengaduan ke 
kepolisian dari kepolisian dari korban, korban, saksi, dan siapa saja yang saksi, dan siapa saja yang 
mengetahui bahwa ada tindak kejahatanmengetahui bahwa ada tindak kejahatan
KUHAP l 7 t (1) d U dKUHAP l 7 t (1) d U d d N 2d N 2KUHAP pasal 7 ayat (1) dan UndangKUHAP pasal 7 ayat (1) dan Undang--undang No. 2 undang No. 2 
Tahun 2002 pasal 15 tentang kepolisian, salah Tahun 2002 pasal 15 tentang kepolisian, salah 
satunya, polisi atau penyidik wajib menerima laporan satunya, polisi atau penyidik wajib menerima laporan 
atau pengaduanatau pengaduanatau pengaduanatau pengaduan

Polisi punya kewenangan melakukan upaya paksa Polisi punya kewenangan melakukan upaya paksa 
dalam bentuk penangkapan penahanandalam bentuk penangkapan penahanandalam bentuk penangkapan, penahanan, dalam bentuk penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan dan pembukaan suratpenggeledahan, penyitaan dan pembukaan surat



Penyidikan : serangkaian tindakan penyidik untuk Penyidikan : serangkaian tindakan penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuatmencari serta mengumpulkan bukti untuk membuatmencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat 
jelas tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan jelas tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanyatersangkanya

Dimulai dari penyelidikan oleh penyelidik, yaitu seluruh Dimulai dari penyelidikan oleh penyelidik, yaitu seluruh 
pejabat kepolisianpejabat kepolisian

Pen elidik dapat melak kan pemeriksaanPen elidik dapat melak kan pemeriksaanPenyelidik dapat melakukan pemeriksaan Penyelidik dapat melakukan pemeriksaan 
pendahuluan untuk mencari dan menemukan suatu pendahuluan untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk 
menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikanmenentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikanmenentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikanmenentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan

Diperlukan kerjasama masyarakat (sebagai saksi)Diperlukan kerjasama masyarakat (sebagai saksi)

Penyelidik Polri belum perlu meminta bantuan ahli Penyelidik Polri belum perlu meminta bantuan ahli 
untuk menentukan adauntuk menentukan ada--tidaknya peristiwa pidanatidaknya peristiwa pidana

Yakin adanya peristiwa pidanaYakin adanya peristiwa pidana →→ membuat danmembuat danYakin adanya peristiwa pidana Yakin adanya peristiwa pidana →→ membuat dan membuat dan 
menyampaikan laporan kepada penyidikmenyampaikan laporan kepada penyidik



KUHAP Pasal 184, barang bukti terdiri dari keterangan KUHAP Pasal 184, barang bukti terdiri dari keterangan 
saksi, saksi, keterangan ahliketerangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan , surat, petunjuk dan keterangan 
terdakwaterdakwaterdakwaterdakwa

Bantuan ahli (dokter) untuk memeriksa korban dalam Bantuan ahli (dokter) untuk memeriksa korban dalam 
menangani korban yang meninggal akibat menangani korban yang meninggal akibat g y g ggg y g gg
pembunuhan, bunuh diri, atau kematian yang pembunuhan, bunuh diri, atau kematian yang 
penyebabnya mencurigakanpenyebabnya mencurigakan

Keterlibatan dokter pada kasusKeterlibatan dokter pada kasus kasus ini diatur olehkasus ini diatur olehKeterlibatan dokter pada kasusKeterlibatan dokter pada kasus--kasus ini diatur oleh kasus ini diatur oleh 
sistem pemeriksaan medikolegalsistem pemeriksaan medikolegal yang digunakan di yang digunakan di 
masingmasing--masing negaramasing negara

Di Indonesia, orang yang mati karena kekerasan atau Di Indonesia, orang yang mati karena kekerasan atau 
mencurigakan sebabnya, dikirim oleh yang berwenang mencurigakan sebabnya, dikirim oleh yang berwenang 
ke rumah sakit setempat, umumnya dokter menunggu ke rumah sakit setempat, umumnya dokter menunggu 
di h kidi h kidi rumah sakitdi rumah sakit

KUHAP pasal 7 titik h, hanya bila sangat diperlukan KUHAP pasal 7 titik h, hanya bila sangat diperlukan 
saja dokter diminta datang ke tempat kejadiansaja dokter diminta datang ke tempat kejadiansaja, dokter diminta datang ke tempat kejadian saja, dokter diminta datang ke tempat kejadian 
perkara, sebagai ahli yang diharapkan dapat perkara, sebagai ahli yang diharapkan dapat 
memberikan pemeriksaan dan pendapatnyamemberikan pemeriksaan dan pendapatnya
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Sistem CoronerSistem Coroner

PerluPerlu--tidaknya pemeriksaantidaknya pemeriksaan

Sistem Medical ExaminerSistem Medical Examiner

PerluPerlu--tidaknyatidaknya

Sistem ContinentalSistem Continental

PerluPerlu--tidaknya pemeriksaantidaknya pemeriksaanPerluPerlu tidaknya pemeriksaan tidaknya pemeriksaan 
bedah mayat ditentukan bedah mayat ditentukan 
oleh seorang coroner, oleh seorang coroner, 
petugas perwakilan petugas perwakilan 
kerajaan yang membantu kerajaan yang membantu 
mengutip pajak dimengutip pajak di

PerluPerlu tidaknya tidaknya 
pemeriksaan bedah mayat pemeriksaan bedah mayat 
ditentukan medical ditentukan medical 
examiner, seorang ahli examiner, seorang ahli 
patologi forensik atau patologi forensik atau 
deputinyadeputinya

PerluPerlu tidaknya pemeriksaan tidaknya pemeriksaan 
bedah mayat adalah bedah mayat adalah 
penyidik (polisi) atau penyidik (polisi) atau 
magistrat (pegawai magistrat (pegawai 
penuntut umum)penuntut umum)mengutip pajak di mengutip pajak di 

wilayahnyawilayahnya
Ketika ia datang ke TKP Ketika ia datang ke TKP 
dan melihat tidak ada dan melihat tidak ada 
kecurigaan sebab dan cara kecurigaan sebab dan cara 

deputinyadeputinya
Ia akan datang ke TKP Ia akan datang ke TKP 
dan pihak kepolisian hanya dan pihak kepolisian hanya 
bertugas mengamankan bertugas mengamankan 
daerah sekitar TKPdaerah sekitar TKP

penuntut umum)penuntut umum)
Orang yang mati karena Orang yang mati karena 
kekerasan atau sebab kekerasan atau sebab 
kematiannya mencurigakan kematiannya mencurigakan gg

kematian korban, maka ia kematian korban, maka ia 
hanya meminta dokter hanya meminta dokter 
mengeluarkan surat mengeluarkan surat 
keterangan kematianketerangan kematian
Jika diperlukanJika diperlukan

Sebab dan cara kematian Sebab dan cara kematian 
lebih mudah ditentukanlebih mudah ditentukan
Pemeriksaan dilanjutkan di Pemeriksaan dilanjutkan di 
gedung pemeriksaan gedung pemeriksaan 
( t i ki i f ik( t i ki i f ik

dikirim oleh yang dikirim oleh yang 
berwenang ke rumah sakit berwenang ke rumah sakit 
setempat, dokter hanya setempat, dokter hanya 
menunggu di rumah sakitmenunggu di rumah sakitJika diperlukan Jika diperlukan 

pemeriksaan bedah mayat pemeriksaan bedah mayat 
maka ia yang akan meminta maka ia yang akan meminta 
dokter untuk melakukannyadokter untuk melakukannya
Digunakan di Inggris dan Digunakan di Inggris dan 

(autopsi, kimia forensik, (autopsi, kimia forensik, 
toksikologi, balistik, sidik toksikologi, balistik, sidik 
jari, fotografi, DNA)jari, fotografi, DNA)
Sistem ini banyak Sistem ini banyak 
digunakan di Amerikadigunakan di Amerika

gggg
Sistem ini digunakan di Sistem ini digunakan di 
Indonesia (warisan Indonesia (warisan 
Belanda)Belanda)

g ggg gg
beberapa negara bagian beberapa negara bagian 
Amerika atau bekas jajahan Amerika atau bekas jajahan 
InggrisInggris

digunakan di Amerikadigunakan di Amerika

KEMBALI



Sesudah bahan penyidikannya cukup, maka penyidikSesudah bahan penyidikannya cukup, maka penyidikSesudah bahan penyidikannya cukup, maka penyidik Sesudah bahan penyidikannya cukup, maka penyidik 
akan melimpahkan berkasakan melimpahkan berkas--berkasnya kepada penuntut berkasnya kepada penuntut 
umum untuk dipelajari syarat materil dan syarat formilumum untuk dipelajari syarat materil dan syarat formil

S t f il d t il id tit l k t d kS t f il d t il id tit l k t d kSyarat formil dan materil : identitas lengkap terdakwa Syarat formil dan materil : identitas lengkap terdakwa 
dan penjelasan tentang tindak pidana, berupa tempat dan penjelasan tentang tindak pidana, berupa tempat 
dan waktu terjadinya tindak pidana, diuraikan semua dan waktu terjadinya tindak pidana, diuraikan semua 
unsur tindak pidana yang didakwakan baik yangunsur tindak pidana yang didakwakan baik yangunsur tindak pidana yang didakwakan, baik yang unsur tindak pidana yang didakwakan, baik yang 
berbentuk dakwaan tunggal, alternatif, subsider, berbentuk dakwaan tunggal, alternatif, subsider, 
kumulatif atau gabungankumulatif atau gabungan

Belum lengkap Belum lengkap →→ penuntut umum akan meminta penuntut umum akan meminta 
penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan 
disertai petunjuk yang diperlukan agar proses disertai petunjuk yang diperlukan agar proses 

t t d t dil k kt t d t dil k kpenuntutan dapat dilaksanakanpenuntutan dapat dilaksanakan

Jika syarat materil dan formil telah terpenuhi, maka Jika syarat materil dan formil telah terpenuhi, maka 
jaksa akan melakukan penuntutanjaksa akan melakukan penuntutanjaksa akan melakukan penuntutanjaksa akan melakukan penuntutan



Penuntutan : tindakan penuntut umum untuk Penuntutan : tindakan penuntut umum untuk 
melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri (PN) yangmelimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri (PN) yangmelimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri (PN) yang melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri (PN) yang 
berwenangberwenang

JPU akan membaca dengan tekun dan teliti untuk JPU akan membaca dengan tekun dan teliti untuk 
k d k t t t t k d tk d k t t t t k d tmerumuskan dokumen tuntutan, menentukan dapatmerumuskan dokumen tuntutan, menentukan dapat--

tidaknya melimpahkan berkas ke pengadilan yang tidaknya melimpahkan berkas ke pengadilan yang 
berwenang untuk proses hukum lebih lanjutberwenang untuk proses hukum lebih lanjut

Dalam melimpahkan perkara ke sidang pengadilan, Dalam melimpahkan perkara ke sidang pengadilan, 
jaksa akan mempertahankan tuntutannya dengan jaksa akan mempertahankan tuntutannya dengan 
membuat surat dakwaan secepatnya, dalam surat membuat surat dakwaan secepatnya, dalam surat e buat su at da aa secepat ya, da a su ate buat su at da aa secepat ya, da a su at
dakwaan akan diuraikan syarat formil dan materildakwaan akan diuraikan syarat formil dan materil

Pada tingkat ini, PN akan menentukan apakah perkara Pada tingkat ini, PN akan menentukan apakah perkara 
it j di k t tid kit j di k t tid kitu menjadi kewenangannya atau tidakitu menjadi kewenangannya atau tidak

Kewenangannya Kewenangannya →→ ketua pengadilan menunjuk hakim ketua pengadilan menunjuk hakim 
untuk menyidangkannyauntuk menyidangkannya →→ hakim majelis akanhakim majelis akanuntuk menyidangkannya untuk menyidangkannya →→ hakim majelis akan hakim majelis akan 
menentukan waktu sidang perkara di PN tersebutmenentukan waktu sidang perkara di PN tersebut



Mengadili : serangkaian tindakan hakim untuk Mengadili : serangkaian tindakan hakim untuk 
menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana 
b d k b b j j d id k ih kb d k b b j j d id k ih kberdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihakberdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak

Dalam persidangan hakim akan mempertanyakan Dalam persidangan hakim akan mempertanyakan 
apakah identitas terdakwa benar atau tidak danapakah identitas terdakwa benar atau tidak danapakah identitas terdakwa benar atau tidak, dan apakah identitas terdakwa benar atau tidak, dan 
selanjutnya JPU akan membacakan dakwaanselanjutnya JPU akan membacakan dakwaan

Penasehat hukum atau terdakwa dapat mengajukan Penasehat hukum atau terdakwa dapat mengajukan e ase at u u atau te da a dapat e gaju ae ase at u u atau te da a dapat e gaju a
bantahan (eksepsi) atas dakwaan yang dibacakan bantahan (eksepsi) atas dakwaan yang dibacakan 
penuntut umumpenuntut umum

S l j t ik k iS l j t ik k i k i d b b ktik i d b b ktiSelanjutnya pemeriksaan saksiSelanjutnya pemeriksaan saksi--saksi dan barang bukti, saksi dan barang bukti, 
saksi ahli, dan terakhir akan memeriksa terdakwasaksi ahli, dan terakhir akan memeriksa terdakwa

Jika hakim merasa cukup proses pemeriksaan akanJika hakim merasa cukup proses pemeriksaan akanJika hakim merasa cukup, proses pemeriksaan akan Jika hakim merasa cukup, proses pemeriksaan akan 
ditutup ditutup →→ hakim akan melakukan musyawarah untuk hakim akan melakukan musyawarah untuk 
menentukan putusannyamenentukan putusannya

Jika hakim masih memerlukan keterangan lain, hakim Jika hakim masih memerlukan keterangan lain, hakim 
dapat menunda sidang pada waktu berikutnyadapat menunda sidang pada waktu berikutnya



Hakim berdasarkan alatHakim berdasarkan alat--alat bukti yang sah mencari alat bukti yang sah mencari 
kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya 
agar peristiwa pidana tersebut menjadi terang danagar peristiwa pidana tersebut menjadi terang danagar peristiwa pidana tersebut menjadi terang dan agar peristiwa pidana tersebut menjadi terang dan 
menyakinkan atau sebaliknya. Dalam memutuskan perkara, menyakinkan atau sebaliknya. Dalam memutuskan perkara, 
hakim berpedoman kepada alat bukti yang sah dan hakim berpedoman kepada alat bukti yang sah dan 
keyakinannya, sesuai KUHAP Pasal 183keyakinannya, sesuai KUHAP Pasal 183

Sistem pembuktian yang digunakan : sistem pembuktian Sistem pembuktian yang digunakan : sistem pembuktian 
negatif (asas praduga tak bersalah)negatif (asas praduga tak bersalah)

K h di k i hli di id dil kiK h di k i hli di id dil kiKehadiran saksi ahli di sidang pengadilan mungkin Kehadiran saksi ahli di sidang pengadilan mungkin 
diperlukan untuk memberikan penjelasan tentang diperlukan untuk memberikan penjelasan tentang 
pemeriksaan yang telah dilakukannya (Visum et Repertum) pemeriksaan yang telah dilakukannya (Visum et Repertum) 
atau tentang pengetahuan di bidang yang dikuasainya yang atau tentang pengetahuan di bidang yang dikuasainya yang g p g g y g y y gg p g g y g y y g
diperlukan hakimdiperlukan hakim

KUHAP Pasal 170 ayat (1) dan (2), memberi peluang KUHAP Pasal 170 ayat (1) dan (2), memberi peluang 
kepada dokter untuk tetap menjaga rahasia jabatan dankepada dokter untuk tetap menjaga rahasia jabatan dankepada dokter untuk tetap menjaga rahasia jabatan dan kepada dokter untuk tetap menjaga rahasia jabatan dan 
pekerjaannya melalui hak undur diri sebagai saksi ahli. pekerjaannya melalui hak undur diri sebagai saksi ahli. 
Dapat atau tidak menggunakan hak tersebut ditentukan Dapat atau tidak menggunakan hak tersebut ditentukan 
hakimhakim

KUHP Pasal 224, dokter dapat dikenai sanksi hukum pidana KUHP Pasal 224, dokter dapat dikenai sanksi hukum pidana 
jika tidak mau memenuhi kewajibannyajika tidak mau memenuhi kewajibannya



Bila semua pihak Bila semua pihak setujusetuju dengan putusan pengadilan, maka dengan putusan pengadilan, maka 
putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap, dan disusul putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap, dan disusul 
dengan pelaksanaan eksekusidengan pelaksanaan eksekusidengan pelaksanaan eksekusidengan pelaksanaan eksekusi

Eksekusi : pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah Eksekusi : pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah 
memiliki kekuatan hukum tetapmemiliki kekuatan hukum tetap

Eksekusi akan dilakukan oleh JPUEksekusi akan dilakukan oleh JPU

Jika hasil pemeriksaan hakim tidak yakin atau barang bukti Jika hasil pemeriksaan hakim tidak yakin atau barang bukti 
tid k k h ki d t j t hk t b b ttid k k h ki d t j t hk t b b ttidak cukup, hakim dapat menjatuhkan putusan bebas atau tidak cukup, hakim dapat menjatuhkan putusan bebas atau 
sebaliknyasebaliknya

Putusan pemidanaan dapat berupa pidana mati, penjara, Putusan pemidanaan dapat berupa pidana mati, penjara, p p p p , p j ,p p p p , p j ,
kurungan, denda dan tutupan juga pidana tambahan berupa kurungan, denda dan tutupan juga pidana tambahan berupa 
pencabutan hakpencabutan hak--hak tertentu, perampasan baranghak tertentu, perampasan barang--barang barang 
tertentu dan pengumuman putusan hakimtertentu dan pengumuman putusan hakim

Bila pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan, Bila pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan, 
terpidana akan dibina di LP sampai waktu tertentuterpidana akan dibina di LP sampai waktu tertentu

Bila salah satu pihakBila salah satu pihak keberatankeberatan dengan putusan tingkatdengan putusan tingkatBila salah satu pihak Bila salah satu pihak keberatankeberatan dengan putusan tingkat dengan putusan tingkat 
pertama, maka bisa mengajukan banding/kasasi, diperlukan pertama, maka bisa mengajukan banding/kasasi, diperlukan 
dasar hukum dan alasan yang kuatdasar hukum dan alasan yang kuat



R R RR R RPERKARA PERDATAPERKARA PERDATA

P k / k k iP k / k k iPerkara/persengketaan kepentingan perseorangan Perkara/persengketaan kepentingan perseorangan 
atau badan hukum, antara penggugat dengan tergugatatau badan hukum, antara penggugat dengan tergugat

Inisiatif berperkara dari pihak yang merasa dirugikanInisiatif berperkara dari pihak yang merasa dirugikanInisiatif berperkara dari pihak yang merasa dirugikanInisiatif berperkara dari pihak yang merasa dirugikan

Dapat diwakili pengacaraDapat diwakili pengacara

U t k k kU t k k k dik k k d lildik k k d lilUntuk memenangkan perkara Untuk memenangkan perkara →→ dikemukakan dalil dikemukakan dalil 
dan bukti yang diusahakannya sendiridan bukti yang diusahakannya sendiri

Tugas hakim yang pertama : menasehati kedua pihakTugas hakim yang pertama : menasehati kedua pihakTugas hakim yang pertama : menasehati kedua pihak Tugas hakim yang pertama : menasehati kedua pihak 
untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilanuntuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan

Mediasi tidak berhasil Mediasi tidak berhasil →→ penyelesaian perdata di penyelesaian perdata di 
dildilpengadilanpengadilan

Hakim berpegang kepada kebenaran formalHakim berpegang kepada kebenaran formal



P����� H���� P������P����� H���� P������

PendaftaranPendaftaran
Dilakukan oleh penggugat di PN dimana tergugat bertempat Dilakukan oleh penggugat di PN dimana tergugat bertempat 
tinggaltinggal

Pengajuan gugatanPengajuan gugatan
Diajukan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjutDiajukan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut
Surat gugatan dilengkapi dengan salinan dokumen/bukti tertulis Surat gugatan dilengkapi dengan salinan dokumen/bukti tertulis 
lainnyalainnya

Pemeriksaan dan tawaran perdamaianPemeriksaan dan tawaran perdamaian
Hakim akan memeriksa kasus dan menawarkan kepada tergugat Hakim akan memeriksa kasus dan menawarkan kepada tergugat 
dan penggugat untuk melakukan perdamaian dan penggugat untuk melakukan perdamaian 

PersidanganPersidangan
Jika tidak disetujui untuk berdamai Jika tidak disetujui untuk berdamai →→ pembacaan gugatan, pembacaan gugatan, 
putusan sela, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan dan putusanputusan sela, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan dan putusan

EksekusiEksekusi
Eksekusi keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan Eksekusi keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan 
hukum tetap dilakukan oleh PNhukum tetap dilakukan oleh PN



SISTEM PERADILANSISTEM PERADILAN

KHUSUS DOKTERKHUSUS DOKTER

Kontrak terapeutik merupakan suatu bentuk Kontrak terapeutik merupakan suatu bentuk 
perjanjian/perikatan antara dokter dengan pasiennya perjanjian/perikatan antara dokter dengan pasiennya 
→→ berlaku semua ketentuan hukum perdataberlaku semua ketentuan hukum perdata

Beberapa kalangan dokter : kontrak terapeutik tidak Beberapa kalangan dokter : kontrak terapeutik tidak 
dapat diganggu gugat atau dengan kata lain kebaldapat diganggu gugat atau dengan kata lain kebaldapat diganggu gugat atau dengan kata lain kebal dapat diganggu gugat atau dengan kata lain kebal 
hukumhukum

Pasien : tidak menyadari arti kontrak terapeutik, Pasien : tidak menyadari arti kontrak terapeutik, 
khususnya mengenai isi atau objek perjanjian tersebut khususnya mengenai isi atau objek perjanjian tersebut 



Menurut Dr. dr. Agus Menurut Dr. dr. Agus 
Purwadianto, Sp.F, SH, Purwadianto, Sp.F, SH, 
M.Si, perihal usul Pengurus M.Si, perihal usul Pengurus 

Dari kalangan hukum, Dari kalangan hukum, 
Humphrey R Djemat SH, Humphrey R Djemat SH, 
LLM mengatakanLLM mengatakan jikajikaS , pe a usu e gu usS , pe a usu e gu us

Besar Ikatan Dokter Besar Ikatan Dokter 
Indonesia (PB IDI) Indonesia (PB IDI) untukuntuk
membentuk peradilan membentuk peradilan 
i d d b ii d d b i

LLM mengatakan LLM mengatakan jika jika 
merasa dirugikan, merasa dirugikan, 
masyarakat berhak masyarakat berhak 
menggugat dokter yangmenggugat dokter yangindependen bagi independen bagi 

pelanggaran disiplin pelanggaran disiplin 
kedokteran, peradilan kedokteran, peradilan 
khusus untuk profesi dokterkhusus untuk profesi dokter

menggugat dokter yang menggugat dokter yang 
menanganinya ke menanganinya ke 
pengadilan karena telah pengadilan karena telah 
menjadi korban darimenjadi korban darikhusus untuk profesi dokter khusus untuk profesi dokter 

tidak terpisah dari peradilan tidak terpisah dari peradilan 
umum. Namun harus ada umum. Namun harus ada 
ketentuan pembatasan ketentuan pembatasan 

menjadi korban dari menjadi korban dari 
tindakan malpraktik. tindakan malpraktik. 
Solidaritas korps (esprit de Solidaritas korps (esprit de 
corps) seprofesicorps) seprofesipp

besar nilai gugatan besar nilai gugatan 
immaterial. Adalah tepat immaterial. Adalah tepat 
bila seorang dokter yang bila seorang dokter yang 

l k k k l hl k k k l h

corps) seprofesi corps) seprofesi 
dikhawatirkan akan lebih dikhawatirkan akan lebih 
mendasari keputusan dan mendasari keputusan dan 
mensubordinasi upayamensubordinasi upayamelakukan kesalahan melakukan kesalahan 

dihukum. Seburuk apapun dihukum. Seburuk apapun 
yang dilakukan seorang yang dilakukan seorang 
dokter profesi ini masihdokter profesi ini masih

mensubordinasi upaya mensubordinasi upaya 
penegakan disiplin profesi penegakan disiplin profesi 
dokter.dokter. Di negeri hukum ini, Di negeri hukum ini, 
tidak ada seorangpun yangtidak ada seorangpun yangdokter, profesi ini masih dokter, profesi ini masih 

berguna bagi masyarakatberguna bagi masyarakat
tidak ada seorangpun yang tidak ada seorangpun yang 
kebal dari hukum, tak kebal dari hukum, tak 
terkecuali profesi dokterterkecuali profesi dokter



Hukum kedokteran :Hukum kedokteran :Hukum kedokteran :Hukum kedokteran :
perjanjian/perikatan (kontrak terapeutik) didasarkan perjanjian/perikatan (kontrak terapeutik) didasarkan 
pada pada inspanninginspanning--verbintenisverbintenis (perikatan berdasarkan (perikatan berdasarkan 
usaha yang sebaikusaha yang sebaik--baiknya) sama sekali bukanbaiknya) sama sekali bukanusaha yang sebaikusaha yang sebaik baiknya), sama sekali bukan baiknya), sama sekali bukan 
resultaatverbintenisresultaatverbintenis (perikatan berdasarkan hasil)(perikatan berdasarkan hasil)
Objek perjanjian : usaha/upaya maksimal oleh dokter, Objek perjanjian : usaha/upaya maksimal oleh dokter, 
bukan sembuh atau tidaknya pasienbukan sembuh atau tidaknya pasienbukan sembuh atau tidaknya pasienbukan sembuh atau tidaknya pasien

Proses peradilan bagi kalangan dokter meliputi Proses peradilan bagi kalangan dokter meliputi 
tahapan yang sama dengan proses peradilan yang laintahapan yang sama dengan proses peradilan yang lainp y g g p p y gp y g g p p y g

Pembuktian dalam hal malpraktik Pembuktian dalam hal malpraktik →→ mencari kepastian mencari kepastian 
yang layak melalui pemeriksaan dan penalaran hukum yang layak melalui pemeriksaan dan penalaran hukum 
t t b tid k i ti it t j di tt t b tid k i ti it t j di ttentang benar tidaknya peristiwa itu terjadi, serta tentang benar tidaknya peristiwa itu terjadi, serta 
mengapa mengapa peristiwa itu terjadimengapa mengapa peristiwa itu terjadi
Tujuan pembuktian : mencari dan menemukan Tujuan pembuktian : mencari dan menemukan 
k b t il b k i k l h t d kk b t il b k i k l h t d kkebenaran materil, bukan mencari kesalahan terdakwakebenaran materil, bukan mencari kesalahan terdakwa



Keterangan SaksiKeterangan Saksi
KUHAP Pasal 1 butir 26 saksi adalah orang yang dapatKUHAP Pasal 1 butir 26 saksi adalah orang yang dapatKUHAP Pasal 1 butir 26, saksi adalah orang yang dapat KUHAP Pasal 1 butir 26, saksi adalah orang yang dapat 
memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiridengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri
Keterangan saksi ini ,menurut KUHAP Pasal 1 butir 27, Keterangan saksi ini ,menurut KUHAP Pasal 1 butir 27, 
mer pakan salah sat dari b kti dalam perkaramer pakan salah sat dari b kti dalam perkaramerupakan salah satu dari bukti dalam perkaramerupakan salah satu dari bukti dalam perkara
Untuk menggunakan keterangan saksi sebagai alat bukti Untuk menggunakan keterangan saksi sebagai alat bukti 
diperlukan paling sedikit 2 orang saksidiperlukan paling sedikit 2 orang saksi
KUHAP Pasal 168 dengan pengecualian Pasal 169, mengenaiKUHAP Pasal 168 dengan pengecualian Pasal 169, mengenaiKUHAP Pasal 168 dengan pengecualian Pasal 169, mengenai KUHAP Pasal 168 dengan pengecualian Pasal 169, mengenai 
kluarga penderita tidak dapat dijadikan saksi karena termasuk kluarga penderita tidak dapat dijadikan saksi karena termasuk 
memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan 
terdakwa yang dilarang menjadi saksiterdakwa yang dilarang menjadi saksi

Keterangan AhliKeterangan Ahli
Keterangan yang diberikan oleh seorang yang berkeahlian khusus Keterangan yang diberikan oleh seorang yang berkeahlian khusus 
tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara te ta g a ya g d pe u a u tu e buat te a g suatu pe a ate ta g a ya g d pe u a u tu e buat te a g suatu pe a a
pidana guna kepentingan pemeriksaanpidana guna kepentingan pemeriksaan
Seorang dokter yang sederajat keahliannya dengan dokter yang Seorang dokter yang sederajat keahliannya dengan dokter yang 
menjadi terdakwa dapat dijadikan pemberi keterangan ahli, lebih menjadi terdakwa dapat dijadikan pemberi keterangan ahli, lebih 
baik apabila berkonsultasi dengan IDIbaik apabila berkonsultasi dengan IDIbaik apabila berkonsultasi dengan IDIbaik apabila berkonsultasi dengan IDI
KUHAP Pasal 1 butir 28, Pasal 120, dan Pasal 179 ayat (1)KUHAP Pasal 1 butir 28, Pasal 120, dan Pasal 179 ayat (1)



Alat Bukti SuratAlat Bukti SuratAlat Bukti SuratAlat Bukti Surat
Rekam medik penderita selama menjalani perawatan di sarana Rekam medik penderita selama menjalani perawatan di sarana 
kesehatan dapat dijadikan alat bukti surat, karena rekam medik kesehatan dapat dijadikan alat bukti surat, karena rekam medik 
dibuat berdasarkan undangdibuat berdasarkan undang--undang (UU No.29 Tahun 2004)undang (UU No.29 Tahun 2004)

Alat Bukti PetunjukAlat Bukti Petunjuk
Berupa perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena Berupa perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

i b ik t t d l ii b ik t t d l ipersesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun 
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu 
tindak pidana dan siapa pelakunyatindak pidana dan siapa pelakunya

Keterangan TerdakwaKeterangan Terdakwa
Pernyataan terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan atau Pernyataan terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan atau 
yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiriyang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri
Keterangan dokter yang melakukan tindakan medik dapat Keterangan dokter yang melakukan tindakan medik dapat 
dijadikan alat bukti yang kebenarannya dapat disesuaikan dengan dijadikan alat bukti yang kebenarannya dapat disesuaikan dengan 
rekam medikrekam medik



KESIMPULANKESIMPULAN

P d kP d kPeranan dokter :Peranan dokter :
saksi ahli saksi ahli 
membantu penyidik dalam proses pemeriksaan korban, yakni membantu penyidik dalam proses pemeriksaan korban, yakni 
dalam pembuatan Visum et Repertumdalam pembuatan Visum et Repertumdalam pembuatan Visum et Repertumdalam pembuatan Visum et Repertum
membantu para pihak mendapatkan buktimembantu para pihak mendapatkan bukti--bukti atau dalilbukti atau dalil--dalil dalil 
yang menguatkan gugatan atau mematahkan gugatanyang menguatkan gugatan atau mematahkan gugatan

T h dil k idT h dil k idTahapan proses peradilan perkara pidana :Tahapan proses peradilan perkara pidana :
penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum, penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum, 
dan terakhir mengadili perkara oleh hakimdan terakhir mengadili perkara oleh hakim

Tahapan proses peradilan perkara perdata :Tahapan proses peradilan perkara perdata :
pendaftaran, pengajuan gugatan, pemeriksaan dan tawaran pendaftaran, pengajuan gugatan, pemeriksaan dan tawaran 
perdamaian, persidangan, dan eksekusiperdamaian, persidangan, dan eksekusip , p g ,p , p g ,

Dokter Dokter →→ dalam kasus kontrak terapeutik dengan pasiendalam kasus kontrak terapeutik dengan pasien



RRTERIMA KASIHTERIMA KASIH


