
MALPRAKTEK KEDOKTERAN 
SEBAGAI DELIK KULPA

I. URAIAN FAKTA
Akhit— akhir ini dokter dalam menjalankan pro-fe- 

sinya banyak mendapat sorotan tajam dari sebagian lapi- 
san masyarakat. Mass media banyak memuat berita dan 

keluhan masyarakat tentang praktek kedokteran tersebut. 
Di satu sisi menunjukkan adanya kurang kepercayaan 
masyarakat terhadap profesi kedokteran. Di sisi lain 

masyarakat semakin kritis terhadap berbagai segi kehidu- 
pan yang sebelumnya tidak diketahui atau diperhatikan.

Persoalan malpraktek menjadi masaiah aktuil yang 
banyak dibicarakan dan dibahas dewasa ini. Hal ini 
karena banyak terjadi kecelakaan di bidang pelayanan 
medik, yang mengakibatkan kematian maupun akibat terten- 
tu lainnya yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian 

dokter dan perawat. Ini tidak terlepas dari kodrat 
dokter sebagai manusia biasa yang memiliki kekurangan. 
Seorang dokter dapat juga melakukan kesalahan, baik 
dalam kehidupan sosial sebagai anggota masyarakat maupun 
dalam menjalankan profesinya.

Malpraktek sebenarnya bukanlah merupakan suatu 

masalah baru, melainkan sudah dikenal manusia sejak 
zaman dahulu. Buktinya adanya "Code Hammurabi" yang 

lahir sekitar tahun 2250 Sebelum Masehi, yang merupakan 
si stem pemidanaan 'malpraktek pada saat itu.
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Di situ antara lain dinyatakan:

“Bila seorang dokter membedah seorang penderita yang 
mengalami luka parah dengan menggunakan sebuah 
pisau lanset yang terbuat dari bronz dan menyebab- 
kan kematian, atau mengoperasi suatu infeksi yang 
terjadi di mata seorang penderita dengan pieau yang 
sama, tetapi merusak mata orang itu maka mereka 
akan memotong jari-*jari tangan dokter i:?rsefaut. ̂

Di Indonesia kasus malpraktek kedokteran muncul 

sekitar tahun 1981. Seorang dokter puskesmas di Kecama- 
tan Wedarijaksa Kabupaten F'ati Jawa Tengah telah diadili 

di Pengadilan Negeri Pati karena akibat suntikan , yang 
diberikan kepada seorang pasien menyebabkan ia meninggal 
dunia. Peristiwa itu bermula ketika seorang pasien 
wanita bernama Ny. Rusmini datang menemui dokter Setia
ningrum binti Siswoko di Puskesmas Wedarijaksa Kabupaten 
Pati Jawa Tengah pada tanggal 4 Januari 1*?79 sekitar jam 
18.00 WIB, dengan keluhan di pencernaannya. Dokter 
Setianingrum kemudian mulai melakukan pengobatan tsrha- 
dap Ny. Rusmini dengan memberikan suntikan antibiotika 
berupa Streptomicyn 1 gr, yang disuntikkan melalui 
anggota badan bagian pantat sebelah kiri. Setelah itu 

terdapat tanda-tanda bahwa Ny. Rusmini alergi terhadap 
suntikan antibiotika Streptomicyn,, yaitu kelihatan tanda 
muntah. Selanjutnya oleh Dokter Setianingrum diberi 

suntikan yang kedua kali berupa Cortison 2 cc untuk 
melawan reaksi alergi d a n  Streptomicyn. Namun usaha

* Uni i R . L e n g k a n g , Teori M9nq-?nai. Mr?. 1.-
p raktpi: , Kompas, 5 Mei 1987.
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tersebut nampaknya kurang berhasil karena keadaan Ny. 
Rusmini bertambah kritis, ketiga kalinya setelah itu 

diberi kopi, dan terakhir kali diberi suntikan Delladryl 

pada paha depan bagian kiri. Karena keadaannya bertambah 

kritis Ny. Rusmini diangkut ke RSU AA. Soewondo Pati. 
Setelah mendapat pertolongan selama kurang lebih 15 

menit, Ny. Rusmini dinyatakan meninggal dunia.
Berdasarkan Visum et Repertum dr. Goesmcro 

Soeparna pada tanggal 25 Januari 1979, yang telah mela- 
kukan pemeriksaan terhadap penderita bernama Rusmini, 
menerangkan bahwa penderita datang ke RSU AA. Soewondo 
Pati tanggal 4 Januari 1979 jam 18.15 WIB dalam keadaan 
tidak sadar, pernafasan terhenti, tekanan darah tidak 
teratur, denyut nadi kecil tidak teratur, isi dan tega- 

ngan kurang. Penderita mengalami shock irreverible, 
kelainan tersebut disebabkan oleh reaksi tubuh yang 
tidak tahan terhadap obat yang diterimanya. Sebagai 

akibatnya, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia 
15 menit setelah mendapat pertolongan di RSU AA. Soewon
do Pat i.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, dr Setianin- 
grun) binti Siswoko dituduh melanggar pasal 359 Jo 361 
KUHP, yaitu: bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 
Januari 1979 sekitar jam 18.00 WIB, di Desa dan Kecama- 

tan Wedarijaksa Kabupaten Pati Jawa Tengah, sebagai 
dokter yang ditugaskan di kecamatan Wedarijaksa, pada 

menjalankan praktek sebagai. seorang dorter, karena 
kealpaannya atau kurang hati-hatinya pada waktu mengo-
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bati seorang wanita bernama Rusmini, tidak mengadakan 
penelitian secara cermat terlebih dahulu terhadap pasien 

tersebut, telah diberikan suntikan tiga kali berturut- 

turut berupa Streptomicyn 1 gr, Cortison 2 cc, dan 

Delladryl sebanyak 0,5 cc. Akibat suntikan yang bertu- 

rut-turut tadi, karena tidak tanan terhadap obat yang 

disuntikkan akhirnya Rusmini meninggal dunia.
Pengadilan Negeri Pati dalam putusannya tertang- 

gal 2-9-1981 No. 8 / 1980/Pid.b/PN.Pt. memutuskan:
1. Menyatakan terdakwa dr. Setianingrum binti Siswoko 

bersalah melakukan kejahatan; "karena kealpaannya 
menyebabkan orang lain meninggal dunia".

2. Menghukum ia/terdakwa selama 3 bulan penjara.
3. Memerintahkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan 

kecuali bila ia/terdakwa selama 10 <sepuluh) bulan 
sejak fceputusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti 
(inkracht van gewijsde) bersalah melakukan perbuatan 
pidana lagi.

4. Menghukum ia/terdakwa membayar biaya perkara ini.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- satu set alat penyuntik;
- satu botol sisa obat Streptomicyn;
- satu botol sisa obat Cortison;
- satu botol sisa obat Delladryl;
- satu ampul bekas Adrenalin?

- satu botol sisa Aquadest; 
dirampas dan dirusak.
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Atas keputusan Pengadilan Negeri Pati tersebut, 

terdakwa mengajukan permohonan banding ke Pengadilan 

Tinggi Semarang. Dalam pemeriksaan di tingkat banding, 
Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tertanggal 

19-1-1962 No. 203/1931/Pid/PT.Smg. memutuskan menguatkan 
keputusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 2-1-1981 No. 

8 / 1980/Pid.b/PN.Pt. tersebut.
Berdasarkan akte permohonan kasasi Nomor 

8 / 1980/Pid.b/PN.Pt. yang dibuat oleh panitera Pengadilan 

Negeri Pati menerangkan bahwa pada tanggal 16-8-1983 

pemohon kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terha
dap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Di tingkat 
kasasi inilah Mahkamah Agung dengan putusan tertanggal 

2-6-1984 Reg. No. 6000K/Pid/1983, membebaskan terdakwa 
(dr. Setianingrum) dari tuduhan menyebabkan orang lain 
mati karena kelalaiannya (Pasal 359 KUHP). Pertimbangan 
Mahkamah Agung membebaskan dr Setianingrum adalah berto- 
lak dari penyuntikan Streptomicyn itu sulit dihindari, 
dan hal ini dapat mere.nggut nyawa pasien dalam waktu 
yang sangat singkat.

Kasus dr Setianingrum nampaknya merupakan awal 

perkembangan hukum kedokteran di Indonesia. Setelah 
kasus dr Setianingrum, terdapat. kasus malpraktek lainnya 
yang bermunculan.

1, Pada bulan Nopember 1982, Samsiah Boru Siregar, 59 
tahun, dinyatakan mengidap tumor di dalam kandungan- 

nya oleh dokter Rumah Sakit Samarinda. Ketika dilaku- 
kan operasi, terrivaN tumor yang dimaksud tidal
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berada di dalam, tetapi berada di luar kandungan. 
Setelah terjadi kepanikan, akhirnya operasi tersebut 
dapat diselesaikan. Namun beberapa minggu kemudian 

diketahui bahwa di bagian saluran kencing Samsiah 
terdapat perban yang tertinggal ketika dilakukan 
pembedahan. Satu minggu setelah itu terasa olehnya 

rasa sakit di bagian perutnva kembali menyerang, 
lebih-lebih bila buang air kecil. Akhirnya pada waktu 

buang air kecil keluarlah benang dari saluran 
kencingnya. Namun karena merasa penyakitnya sudah 
bisa disembuhkan, dan ditopang dengan komentar dokter 
yang menganggap bahwa kejadian yang terjadi pada diri 
Samsiah itu dianggap "tidak apa-apa", maka Samsiah

7dan suaminya tidak mau mempersoalkan peristiwa ini.*-
2. Bulan Juni 1986 di Sukabumi Jawa Barat, Muhidin 

”kehilangan" sebelah matanya setelah dioperasi di RSU 
Syamsudin oleh dr G. Muhammad Husaini. Menurutnya 

kalau biji mata sebelah kanan Muhidin tidak diangkat, 
maka akan menjalar ke organ-organ penting lainnya 
disekitar mata (otak, telinga, hidung). Orang tua 
Muhidin, M a ’mun menggugat dr G. Muhammad Husaini 
karena mengoperasi mata anaknya tersebut tanpa setahu 
dan seijinnya, dan menuntut dokter tersebut untuk 

"mengganti" biji mata sebelah kanan anaknya serta

•^Ninik Mariyanti, Ma 1. praktek Kedokter an dar i 
Seqi Hukum Pidana dan Pp^data, Bina Aksara, 1988, h. 74- 
75.
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biaya-biaya (Rp. 20 juta) akibat penggantian dimaksud 
atau Rp. 30 juta sebagai imbalan hilangnya biji mata 
sebelah kanan anaknya. dr. G. Muhammad Husaini tidak 

tinggal diam, di Pengadilan dia menuntut balik 
(reconventie) bahwa ia merasa nama baiknya tercemar.°

3. Pada bulan Pebruari tahun 1937, Ny. Sulastri isteri 
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meninggal dunia 
setelah pembedahan plastik di klinik AT, Pluit, 

Jakarta Utara. Ny. Sulastri menderita kelainan paru, 
dioperasi untuk membuanq lemak dan penyempitan vagi

na, dibius lima jam oleh dokter dengan ijasah yang 
tidak sesuai (belum diadaptasi di Indonesia) di 
klinik yang tidak boleh menerima rawat inap, dan 
pasca bedah Ny. Sulastri tidak bisa langsung pulang 

hanya dijaga oleh petugas yang bukan perawat. Keeso- 
kan harinva Ny. Sulastri gawat dan dirujuk ke RS. 
Husada, kemudian meninggal. Suami Ny. Sulastri, Hakim 
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak melapor- 

kan ini, melainkan hakim lain yang melapor. Ini se- 
benarnya kasus pidana, tetaoi oleh pihak kepolisian 

waktu itu dideponir. P3EK menyarankan sanksi adminis
tratis karena ada pelanggaran etik dan pula pelangga- 

ran ketentuan pemerintah mengenai jam kerja,

■'Frans Liemena, Suatu Catatan Tentang In-formed 
Consent, Varia Peradilan, Tahun V Nomor 60, September 
1990, h .151.
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