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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kesehatan merupakan salah satu keperluan yang sangat penting dan 

yang harus terpenuhi dalam kehidupan manusia. Terpenuhinya keperluan 

tersebut menjadikan manusia menjadi hidup lebih produktif untuk 

mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.  

Pada hakikatnya setiap manusia mempunyai hak untuk hidup sejahtera 

lahir dan batin dan terbebas dari rasa sakit. Hak tersebut dapat terlaksana 

dengan cara mengusahakan peningkatan kualitas hidup manusia di bidang 

kesehatan, yang pada dasarnya merupakan suatu usaha yang sangat 

menyeluruh. Peningkatan tersebut meliputi peningkatan kesehatan 

masyarakat baik fisik maupun non-fisik. 

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (atau disingkat UU Kesehatan) menegaskan bahwa fasilitas 

pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang diperlukan 

untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 

preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
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menyebutkan bahwa salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat adalah klinik. 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 

2014 tentang Klinik. Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang mengadakan 

pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. 

Pelayanan kesehatan di klinik pada hakikatnya sama seperti rumah 

sakit yaitu tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien 

sebagai penerima pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan oleh pasien dengan 

cara mengunjungi klinik untuk melakukan upaya kesehatan, lalu pasien 

bertemu dengan dokter untuk melakukan anamnesis, lalu dokter meminta izin 

untuk melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara 

empat prinsip kardinal yaitu dengan tahap melihat (inspeksi), meraba 

(palpasi), mengetuk (perkusi), dan mendengarkan (auskultasi), dan dapat 

ditambah dengan tahap yang kelima yaitu membau (smelling).1 Lalu dokter 

dapat melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, 

setelah itu barulah dokter dapat menelaah atau mendiagnosis sakit pasien 

sebagaimana dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Kedokteran.2 

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 

klinik dibagi menjadi dua jenis yaitu klinik pratama dan klinik utama. 

Pelayanan dalam klinik pratama hanya untuk mengadakan pelayanan medik 

                                                             
 1Sugiarto, et.al, Buku Manual Keterampilan Dasar Klinis: Dasar Pemeriksaan Fisik, 

Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan TinggiUniversitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017, 

hlm.26. 

 2Djoti Atmodjo, Standar Pelayanan Kedokteran, https://www.scribd.com, diunduh pada 

Kamis 20 Februari 2020, pukul 19.00 WIB. 
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dasar, sedangkan klinik utama untuk pelayanan medik dasar spesialis, maka 

setiap klinik mempunyai kewenangan untuk memeriksa, dan tidak setiap 

klinik berwenang untuk memeriksa setiap penyakit. 

Dengan pekembangan zaman, saat ini muncul fenomena baru yang 

merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai 

dengan hadirnya interconnected network (internet) yang mempengaruhi 

komunikasi tanpa kertas (paperless document).3 

Adanya kemajuan ini berdampak positif dan negatif bagi manusia, ada 

yang bersifat membantu dan merugikan jika manusia tidak berhati-hati dalam 

menggunakannya. Sekarang ini terdapat rezim hukum baru yang dikenal 

sebagai hukum siber telematika atau cyber law, secara internasional cyber 

law dipakai untuk istilah hukum yang berhubung dengan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi. Dibentuknya Undang-Undang No. 11 

Tahun 2008 dan telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan 

payung hukum bagi semua pengaturan yang berhubungan dengan internet. 

Efek samping kemajuan teknologi membuat adanya suatu pelayanan 

baru di bidang kesehatan, yaitu adanya telemedicine. Telemedicine adalah 

salah satu layanan kesehatan antara dokter atau praktisi kesehatan dengan 

pasien jarak jauh dengan mengirimkan data medik pasien berupa komunikasi 

audio visual menggunakan infrastuktur telekomunikasi yang sudah ada 

                                                             
 3 Efa Laela Fakhriyah, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, Alumni, 

Bandung, 2009,  hlm.4. 
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misalnya menggunakan internet dan lain sebagainya.4 Salah satu bagian dari 

telemedicine yaitu dengan adanya layanan kesehatan berbasis website (klinik 

online), di dalam klinik online ini pasien dapat berkonsultasi dengan dokter 

melalu media internet mengenai masalah penyakit yang dimiliki oleh pasien 

dan dokter dapat mendiagnosis keadaan pasien tanpa melaksanakan amnesis 

dan pemeriksaan fisik secara langsung, selain itu pasien pun dapat membeli 

obat langsung dari dari klinik online tersebut dengan anjuran dari dokter yang 

mendiagnosis pasien yang sudah berkonsultasi, dan obatnya pun dilakukan 

melalui jasa ekspedisi. 

Salah satu contoh klinik online ini adalah Klinik Estetika dr. Affandi 

di Jakarta dan Klinik Dokter Online dr. Sonny Wijaya di Surabaya yang 

memberikan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi dan 

informasi, artinya klinik online ini melaksanakan transaksi secara elektronik 

dengan memakai komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. 

Proses pembayaran serta pembelian obatnya dilakukan dengan cara jasa 

ekspedisi tanpa harus bertatap muka antara dokter dan pasien. 

Adanya klinik online ini pun dilatar belakangi oleh tersiarnya pasien 

klinik tersebut di berbagai wilayah, sehingga mampu mengutarakan solusi 

terhadap pelayanan kesehatan yang terbatas pada lingkup geografis dan 

waktu, dan diiharapkan mampu menghadirkan solusi terhadap pelayanan 

kesehatan yang terbatas pada lingkup masyarakat yang lebih luas melalui 

                                                             
 4 Rizka Suci Muliawati, Pemanfaatan Telematika di Bidang Kesehatan, 

https://rizkasm.blogspot.co.id/2012/10/pemanfaatan-telematika-di-bidang.html, diunduh pada 

Kamis  20 Februari 2020, pukul 19.05 WIB. 
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media internet.5 Pada sisi layanan ini mempermudah proses pelayanan dan 

upaya kesehatan yang dilakukan oleh oleh dokter ataupun pasien dengan 

tidak adanya batasan jarak, tetapi disisi lain klinik online ini terdapat praktik 

kedokteran. Praktik kedokteran yang dilaksanakan di kllinik online tentu akan 

memicu suatu permasalahan tersendiri, karena proses mendiagnosis secara 

online oleh dokter dilaksanakan dengan tidak bertatap muka dengan pasien 

secara langsung, maka besar kemungkinan akan terjadi kesalahan diagnosis 

terhadap pasien. 

Diagnosis itu sendiri yaitu identifikasi sifat-sifat penyakit atau kondisi 

membedakan suatu penyakit atau kondisi dari yang lain.6Karena besarnya 

presentasi kesalahan pendiagnosaan oleh dokter kepada pasien di dalam 

klinik online, hal ini merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi 

oleh kemajuan di bidang kesehatan. 

Dalam praktiknya muncul permasalahan pada klinik kecantikan 

online, yang memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan jaringan 

komputer dan media elektronik lainnya, proses pembayaran serta pembelian 

obatnya pun dilakukan lewat transfer tanpa harus bertatap muka antara dokter 

dan pasien. Contoh yang terjadi pada kasus salah diagnosis terhadap pasien 

yang bernama Rina yang memiliki masalah kulit wajah kering. Rina 

melakukan konsultasi melalui klinik online, Rina mengirimkan foto wajah 

                                                             
 5 Muhammad Asad Awaluddin, Made Warka, dan Budiarsih, 2019, Perlindungan Hukum 

Teradap Pasien Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Berbasis Online, Jurnal Akrab Juara =, 

Vo. 4, No. 5. 

 6 Putri Riani, Pengertian diagnosis, prognosis mendengar dan mendengarkan, 

https://putririnriani.wordpress.com/2014/01/15/pengertian-diagnosis-prognosis-mendengar-dan-

mendengarkan/ , diunduh pada Kamis 20 Februari 2020, pukul 20.10 WIB. 
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untuk didiagnosis dan diberikan obat oleh dokter. Setelah Rina memakai obat 

tersebut bukannya menyembuhkan kulit kering tetapi membuat kulit Rina 

semakin kering bahkan bersisik seperti habis terbakar. 7  Jika kesalalahan 

diagnosis oleh dokter terjadi maka sudah seharusnya dokter dapat dimintai 

pertanggungjawabannya, karena pada umumnya semua orang harus 

bertanggung jawab terhadap setiap aksi atau perbuatan yang dilakukan.8 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian perihal 

klinik yang melaksanakan pelayanan kesehatan melalui dunia maya atau 

cyberspace dengan memanfaatkan jaringan internet. Hal ini menyampaikan 

kemudahan masyarakat luas secara langsung bertatap muka dengan dokter. 

Sedangkan di sisi lain inovasi dan perkembangan kemajuan di bidang 

kesehatan ini tidak diikuti dengan perkembangan hukum untuk mengatur 

kemajuan ini, maka menarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai hal ini. 

Berdasarkan keadaan-keadaan dan masalah-masalah yang sudah di jelaskan 

di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian hukum 

berupa skripsi yang dituangkan dalam judul “TANGGUNG JAWAB 

DOKTER ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS DALAM LAYANAN 

KESEHATAN BERBASIS ONLINE (KLINIK ONLINE) 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 

TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN  JO  UNDANG-UNDANG  NO. 

19 TAHUN 2016 (UU ITE)”. 

                                                             
7 Regitamara Delfirani Rosa, 2019, PertanggungJawaban Pidana Terhadap Dokter Atas 

Kesalahan Diagnosis Secara OnlinePada Klinik Kecantikan Online, JOM Fakultas Hukum 

Universitas Riau Vo. VI , Edisi 1. 

 8Anny Isfandy Yarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I, Prestasi 

Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm.1. 
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B. Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana tanggung jawab terhadap tindakan dokter yang membuat 

kesalahan diagnosis berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 

Tentang Praktik Kedokteran Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (UU 

ITE) ? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien pengguna layanan 

klinik online? 

3. Bagaimana penyelesesaian bagi kasus kesalahan diagnosis dokter pada 

pasien dihubungkan dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 

Tentang Praktik Kedokteran Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU 

ITE) ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tanggung jawab terhadap 

tindakan dokter yang membuat kesalahan diagnosis berdasarkan Undang-

Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo Undang-

Undang No.19 Tahun 2016 (UU ITE). 

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya perlindungan 

hukum bagi pasien pengguna layanan klinik online. 

3. Untuk mengetahui, mengkaj, dan menganalisis penyelesesaian bagi kasus 

kesalahan diagnosis dokter pada pasien dihubungkan dengan Undang-

Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo Undang-

Undang No.19 Tahun 2016 (UU ITE). 
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D. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai bantuan pemikiran dan 

perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya tentang hukum 

kesehatan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Memperbanyak pengetahuan peneliti dalam bidang ilmu hukum, 

khususnya tentang hukum kesehatan. 

b. Memperbanyak bahan informasi bagi orang-orang yang membutuhkan 

referensi yang dapat dipakai untuk penelitian yang bersangkutan 

dengan permasalahan dan pokok pembahasan hukum kesehatan. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Indonesia merupakan negara hukum, maka pengakuan dan 

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia mendapat tempat utama dapat  

dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum.9 Perlindungan hukum terhadap 

Hak Asasi Manusia tersebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 

adapun Hak Asasi Manusia warga Negara Indonesia diantaranya adalah hak 

untuk mendapatkan perlindungan dan untuk memperoleh kesejahteraan. Hal 

ini dicantumkan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 

                                                             
9 Zarina Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2002, hlm.2. 
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1945 Amandemen ke VI yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 

Dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Amandemen ke IV menyatakan bahwa ”setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sejahtera serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Sesuai 

dengan sifat dan hakikatnya, hukum sangat besar peranannya dalam mengatur 

hidup setiap hubungan hukum yang timbul, termasuk hubungan hukum 

dengan dokter dan pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan secara 

individual atau disebut pelayanan medis. 

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka 

salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan 

masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar 

Kusumaatmadja.10Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori 

hukum ini, yaitu pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan 

bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di 

masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat 

kearah hukum modern. 11  Maka, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan 

tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang 

dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. 

                                                             
10 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan 

Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2020, hlm.14. 
11Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan 

Nasional, Penerbit Bina Cipta, Bandung,  tanpa tahun, hlm.2-3. 
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Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan menyatakan bahwa “pelayanan kesehatan perseorangan 

ditunjukkan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan 

perseorangan dan keluarga.” 

Pasal 46 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

menyatakan bahwa “upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan 

dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang 

dilaksanakan secara terpadu menyuluh dan berkesinambungan.” 

Pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter kepada pasiennya yang 

berupa tindakan medis mengakibatkan hubungan hukum yang disebut 

terapeutik. Secara yuridis, transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan 

hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan kedokteran atau disebut 

kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang 

kedokteran. 

Selain itu, dalam hubungan hukum antara dokter dengan pasien terdapat 

asas-asas yang mendasarinya, yaitu12: 

1. Legalitas; 

2. Keseimbangan; 
3. Tepat waktu; 

4. Itikad baik; 

5. Asas kejujuran; 

6. Kehati-hatian; dan 
7. Asas keterbukaan.  

 

 Hubungan antara dokter dan pasien yaitu hubungan antara manusia 

dan manusia yang berkaitan dengan masalah kesehatan, sehingga tidak 

menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik akibat tindakan medis 

                                                             
12Ibid, hlm.126-133. 
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yang dilakukan oleh dokter. Disisi lain ada kebebasan pasien untuk 

mendapatkan bantuan dan pada sisi lain ada kebebasan dokter sebagai 

profesional dalam memberikan bantuannya. Berhubung dengan itu, terdapat 

berbagai kewajiban dokter yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugasnya, 

yaitu13 : 

1. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan 

kesehatan; 

2. Kewajiban yang berkaitan dengan standar medis; 
3. Kewajiban yang berkaitan dengan tujuan ilmu dan teknologi 

kedokteran; 

4. Kewajiban yang berhubungan dengan asas keserasian; 
5. Kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak penderita; dan 

6. Kewajiban yang berhubungan dengan hak tenaga kesehatan 

lainnya. 

 

Kewajiban utama yang harus diutamakan dokter dalam melakukan 

tindakan medis tertentu terhadap tubuh pasien yaitu kewajiban menghormati 

hak pasien, karena dalam transaksi terapeutik menyangkut dua hak dasar 

yang dimiliki pasien yaitu hak untuk menentukan nasib dan hak untuk 

memperoleh informasi yang layak. 

Setiap Tindakan Medis didasarkan persetujuan pasien yang akan 

dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus didasarkan persetujuan pasien. 

 Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran menyebutkan bahwa dokter atau dokter gigi yang sudah 

mempunyai surat tanda registrasi memiliki wewenang melakakukan praktik 

kedokteran sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang dimiliki, salah satu 

kewenangan ini yaitu menegakkan diagnosis. 

                                                             
13 Soerjono Soekanto,Pengantar Hukum Kesehatan, Remadja Karya, Bandung, 1987, 

hlm.39. 
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Diagnosis yaitu identifikasi jenis-jenis penyakit atau kondisi 

membedakan satu penyakit atau kondisi dari yang lain. 14  Penilaian bias 

didapatkan melalui pemeriksaan fisik, tes laboratorium dan sejenisnya. 

Diagnosis menggambarkan istilah teknis (terminology) yang di adopsi 

dari bidang medis. Menurut Thorndike dan Hagen, diagnosis dapat diartikan 

upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit (weakness, disease) 

apa yang dialami seorang dengan melalui pengujian dan studi yang saksama 

mengenai gejala-gejalanya (symptons) atau keputusan yang dicapai setelah 

dilakukan suatu studi yang saksama atas gejala-gejala atau fakta tentang suatu 

hal. 

Pekerjaan diagnosis bukan hanya mengidentifikasi jenis dan 

karakteristiknya serta latar belakang dari suatu kelemahan tertentu, 

bahwasanya juga mengimplikasikan suatu upaya untuk memprediksikan agar 

menyarankan tindakan pemecahannya. 

Adapun tahapan-tahapan pemberian pelayanan pada klinik online 

sebagai berikut:15 

1. Pasien mendaftarkan diri sebagai member dengan mengisikan 

formulir pendaftaran berisi biodata pasien melalui website klinik 
online; 

2. Apabila pendaftaran pasien berhasil, pasien bisa konsultasi kepada 

staff dokter jaga melalui website atau email; 

3. Pasien bisa memanfaatkan layanan Live Video Consultation dan 
Photo Consultation di website tersebut; 

4. Hasil konsultasi dokter akan mendiagnosis keluhan pasien dan 

menentukan perawatan yang tepat; 
5. Resep obat akan dikirim melalui email pasien; 

                                                             
14 Putri Riani, Pengertian Diagnosis, Prognosis Mendengar dan Mendengarkan 

https://putririnriani.eordpress.com/2014/105/pengertian-diagnosis-prognosis-mendengar-dan-

mendengarkan/) , diunduh pada Kamis, 20 Februari 2020, pukul 18.00 WIB. 
15 Dr, Affandi, Klinik Estetika, https://klinikestetika.com/, diunduh pada Kamis 20 

Februuari 2020, pukul 19.10WIB. 
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6. Pasien bisa melakukan pembelian obat sesuai resep yang diberi 

dokter; 

7. Obat akan dikirim melalui jasa ekspedisi; 
8. Pasien dikenakan biaya konsultasi ke dokter. 

 

Masalah ini sangat berbeda dengan pelaksanaan praktik kedokteran 

melalui klinik konvensional atau klinik biasa yang telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Layanan 

klinik online ini pun menegaskan kepada cara pengobatan yang mudah, tapi 

seharusnya proses pemberian pelayanan kesehatan harus melalaui proses, 

dimulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan melalui 4 

(empat) prinsip cardinal yaitu melalui cara melihat (inspeksi), meraba 

(palpalasi), mengetuk (perkusi), dan mendengarkan (auskultasi). 16  Lalu 

dokter bisa melakukan pemeriksaan penunjang layaknya pemeriksaan 

laboraturium, maka setelah itu dokter bisa menetapkan diagnosis berdasarkan 

keilmuan yang sudah dimilikinya. 

Karena melakukan melalui dunia maya, maka pelayanan dalam klinik 

online ini tidak terdapat proses sebagaimana yang dimaksud diatas.  Maka 

tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan diagnosis atau ketidak 

akuratan dalam mendiagnosis, maka dokter harus dimintai 

pertanggungjawaban selaku penyelenggara sistem elektronik karena sudah 

menimbulkan kerugian bagi orang lain 

Korban yang merasa dirugikan perlu dilindungi oleh hukum atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya tujuan hukum 

                                                             
16Sugiarto, et.al, loc.cit. 
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berupa kepastian hukum dan keadilan hukum. Teori perlindungan hukum 

menurut Satjipto Rahardjo yaitu:17 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap 

hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan 

itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

 

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah 

“perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak 

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan 

hukum dari kesewenangan”.18 

Perlindungan hukum berkaitan dengan rumusan yang dalam 

kepustakaan berbahasa Belanda yang berbunyi “rechtsbescherming van de 

burgers tegen de over-heid” dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris “legal 

protection of the individual in relation to acts of administrative authorities”. 

Ada dua macam sarana perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum 

preventif dan perlindungan hukum yang represif.19 

Korban atau pasien pengguna layanan klinik online yang dirugikan 

perlu dilindungi oleh hukum, dan pelaku dalam hal ini dokter perlu 

mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat yakni salah 

mendiagnosis. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa 

boleh di tuntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. 

                                                             
17 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54. 
18  Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi 

Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan 

Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,  hlm.1. 
19 Ibid, hlm.1-2. 
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Hans kelsen menyebutkan mengenai teori tanggung jawab, yaitu:20 

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab 

hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu 

sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. 

 

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari 

pertanggungjawaban individu, kolektif, pertanggungjawaban berdasarkan 

kesalahan, dan pertanggungjawaban mutlak.21 

Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on 

fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability 

without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung 

jawab mutlak (strick liabiliy). 22 

Dokter yang salah mendiagnosis dalam layanan kesehatan online perlu 

mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana Undang-Undang 

Praktik Kedokteran, Undang-Undang ITE, Kode Etik Kedokteran Indonesia 

(KODEKI), dan peraturan  lainnya yang berkaitan. 

Penyelesaian sengketa antara dokter dan pasien pengguna layanan 

klinik online dapat melalui proses gugatan di Pengadilan Negeri, pengajuan 

permohonan atau dapat melalui proses di luar pengadilan yakni kepada Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen, dll. 

 

                                                             
20 Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-

Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, 

Jakarta, 2007, hlm.81. 
21 Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.140. 
22 Djojodirdjo, Moegni, Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) 

untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 

1979,  hlm.53. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan pada data sekunder atau 

data kepustakaan. Penelitian normatif meliputi penelitian inventarisasi hukum 

positif dan penelitian kepada asas-asas hukum.  

1. Spesifikasi Penelitian 

 Penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu 

menggambarkan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam 

praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas 

yang berkaitan dengan permasalahan yang nanti akan di bahas dalam 

penelitian ini adalah kedudukan hukum penyelenggaraan layanan klinik 

kesehatan online, tanggung jawab melalui tindakan dokter yang 

mengakibatkan kesalahan diagnosis, dan perlindungan hukum.23 

 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan Yuridis Normatif, guna mendapatkan suatu hasil penelitian 

yang benar dan objektif. Pendekatan ini diartikan untuk mengumpulkan 

berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-

literatur yang erat berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

 

 

 

 

 

                                                             
23Ibid , hlm.52. 
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3. Tahap Penelitian 

a. Penelitian Kepustakaan. 

Penelitian kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji, adalah penelitian terhadap data sekunder, yang teratur dan 

sistematis. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan melakukan 

pengkajian data sekunder yang terdiri atas; 

1) Bahan hukum primer, adalah peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan objek yang dipilih, meliputi: 

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV. 

b) Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPerdata). 

c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran. 

d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan. 

f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan. 

h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. 
i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang 

Rekam Medis. 

j) Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). 
 

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer. 

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan 

informasi atau penyelesaian terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum dan kamus inggris-indonesia dan internet. 
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b. Penelitian Lapangan. 

Penelitian pengumpulan data dengan melalukan mengumpulkan 

data yang dalam rangka menunjang data sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Penelitian Kepustakaan (Liberary Research) 

Studi kepustakaan ini serangkaian kegiatan yang dilakukan 

dengan maksud memperoleh data sekunder dengan cara membaca, 

mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-

undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisanya yang 

berhubung dengan kedudukan hukum penyelenggaraan layanan klinik 

kesehatan berbasis website (klinik online).  

 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan 

mengangkat data yang ada dilapangan. 

 

5. Alat Pengumpulan Data 

a. Studi kepustakaan, melalui mempelajari materi-materi bacaan berupa 

literatur buku-buku lalu catatan catatan perundang-undangan yang 

sedang berlaku, data juga bisa diperoleh dari internet yang berkaitan 

dengan maslah yang sedang diteliti. Peneliti juga dapat menyimpan 

data yang diperoleh melalui internet bisa disimpan dalam alat perekam 

data internet (flashdisk/flashdrive). 
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b. Pedoman wawancara, wawancara dilakukan dengan menanyakan 

kepada responden serangkaian pertanyaan mengenai Klinik Estetika 

Dr. Affandi dan klinik dr. Sony Wijaya. 

6. Analisis Data 

Setelah melakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara 

kualitatif. Analisis ini diperkukan dengan cara menafsirkan data ke dalam 

bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih dan 

efektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahanan hasil 

analisis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. 

 

7. Lokasi Penelitian 

a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jalan 

Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung. 

b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), 

Jalan Dipatiukur No. 35, Kota Bandung. 

c. Klinik Estetika Dr. Affandi dan klinik dr. Sony Wijaya di data internet




