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Masalah Penelitian 

Siapakah van, harus bertanaaunajawab bilamana dalam 

suatu perjanj ian penyembuhan. yana bertujuan untuk 

menyembuhkan pasien dari suit, menaalami keaaaalan? 

Upaya hukum apa sajakah yanl dapat dil-.kukan oleh si 

pasien apabila terjadi kelaaalan dalam perjanjian 

penyembuhan ? 


Tujuan Penelitian 

Untuk mendapatkan penaetahuan dan pemahaman tentana 

sistem pertangaungjawaban yana ada di dalam perjan

jian penyembuhan bilamana mengalami kegagalan. 

Untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentana 

upaya hukum yang dapat dilakukan oleh si pasien 

terhadap adanya kegagalan dalam perjanjian penyembu

han. 


Kontribusi Penelitian 

Bisa menambah wawasan cakrawala berpikir serta 

pengetahuan. dalam rangka pen,embangan hukum pada 

umumnya dan hukum kesehatan pada khususnya. Di sisi 

lain, dengan penelitian ini diharapkan bisa memberi

kan masukan atau sumban, saran kepada baik mereka 

yang secara langsung berkecimpuna di bidang keseha

tan maupun kepada semua pihak yana berhubungan 

dengan.bidang kesehatan. 


Hetodologi Penelitian 

Lokas! pene11tian ini di Surabaya. denaan asumsi 

sebagai Ibukota Jawa Timur dan kota terbesar kedua 

di Indo..... esia. karenanya.di kota ini banyak sekali 

timbul problematika men,enai kesehatan, disamping 

itu juga di kota ini banyak dibanaun sarana keseha

tan berupa rumah sakit/balai penaobatan baik milik 

pemerintah maupun milik swasta . 
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Feodekatan masalab dalam penelitian ini adalah 
pendekatanyuridis sosiolo.is. Pendekatan yuridis 
menaandun. arti pendekatan dari aspek hukumnya. 
Sedan.kan pendekatan sosioloais ..naanduna arti 
bahwa dalam membahas permasalahan denaan melihat apa 
adanya yana terdapat dalam praktek perjanjian pe
nyembuhan di rumah sakit/balai penaobatan. 
Denaan demikian pendekatan yuridis sosiolo.is adalah 
merupakan pendekatan dalam aspek hukumnya denaan 
memperhatikan kenyataan-kenyataan yana ada dalam 
praktek perjanjian penyembuhan di rumah sakit/balai 
penaobatan. 
Sampel penelltian disini. yaitu dokter (tenaaa kese
hatan) rumah sakit/balai Penaobatan di Surabaya. 
serta dokter yana, berpraktek umum di Surabaya. 
Resooodeonva ditentukan secara purposive samplina 
yaltu berdasarkan karakteristik yana melekat pada 
responden dianaaap mewakill populasl yana ada. 
Sumber data yang diaunakan dalam penelltian ini 
mellputi data primer dan data sekunder. Data primer 
didapat dari informasi yana berkaitan denaan perjan
jian penyembuhan di rumah saklt/balai penaobatan 
yana ada di Surabaya. Sedanakan data sekunder dlper
oleh darl bahan kepustakaan yana berkaitan denaan 
obyek permasalahan. 
!eknik peoaumpulao data primer kami lakukan denaan 
cara wawancara lanasuna dan atau memberikan perta
nyaan kepada dokter (tenaaa kaehatan) rumah 
sakit/balai penaobatan di Surabaya. serta dokter 
yana berpraktek umum di Surabaya. 
Denaan melakukan wawancara lan.suna dan memberikan 
daftar pertanyaan ini diharapkan oleh peneliti dapat 
memperoleh data yana benar-benar dapat dlpertana
aunajawabkan kebenarannya yana pada akhlrnya dapat 
dlgunakan untuk memecahkan permasalahan yana ada. 
Sedanakan teknik penaumpulao data sekunder dilakukan 
denaan cara membaca beberapa peraturan perundanaan 
denaan harapan dapat dijadikan landasan teorltis 
dalam memecahkan permasalahan. Disampina 1tu juaa 
denaan menakaji pandanaan-pandanaan dan tulisan para 
ah11 yana berkaitan denaan pene11tian inl. ' 
Setelah semua data terkumpul. kemudian dilakukan 
penaoraanisasian data. dan disusul denaan klasifika
s1 data. Baru kemudian dilakukan analisls data. Pada 
pene11tip n in1. dilakukan ana11s1s data secara 
kua11tatif. Pada anallsis kualitatif ini. dilakukan 
denaan menjabarkan atau menguralkan secara mendalam 
tentana data yana sudah diperoleh. kemudian ditarlk 
suatu kesimpulan secara deduksl yana pada akh1rnya 
blsa menjawab permasalahan penelitian ini. 
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5.A. 	Kesimpulan 
5.1. 	Tanggung jawab dibidana hukum perdata didalam per

janjian penyembuhan muneul dalam bentuk tanaguna 
guQat, yana mana memunakinkan tenaaa kesehatan itu 
diaugat di muka penaadilan karena perbuatannya. 

5.2. 	GUQat (aetie) di dalam perjanjian penyembuhan bisa 
dalam bentuk auaatan herdasarkan wanprestatie atau 
sugatan berdasarkan perbuatan JOelawan hukum. Dieamp
ina itu pasien dapat menaajukan upaya hulr:um berupa 
pangajuan permohonan pemerikeaan kepada Hajelis 
Disiplin Tenaaa Keeehatan (HOTK), yana mana lembaaa 
HDTK ini mempunyai tuaall untuk meneliti dan menentu
kan ada atau tidak adanya keealahan atau kelalaian 
dalam menerapkan etandart profeei yana dilakukan 
oleh tenaaa keeehatan . 

. B. Saran . 
Perlu adanya suatu peninakatan tuaae dariPada Haje
lis Disiplin Tenaaa Keeehatan (HOTl) eehinaaa nanti 
nya lembaaa HDTK ini lebih dapat berfunaei eebaaai
mana diharapkan oleh maeyarakat luas. 
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