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ABSTRAK 

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif 

(legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), dan pendekatan kasus (case approach). Permasalahan dalam tesis ini 

yaitu: Bagaimana pelayanan kesehatan tidak bermutu yang dapat merugikan 

pasien, Apakah peraturan perundang-undangan terkait yang bisa diterapkan dalam 

pelayanan kesehatan yang tidak bermutu. 

Tindakan-tindakan pelayan kesehatan yang dapat merugikan pasien 

diantaranya: 
a. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga 

kesehatan. 

b. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban. 

c. Melanggar suatu ketentuan menurut perundang-undangan 

Perbedaan antara malapraktik murni dengan kelalaian akan lebih jelas jika 

dilihat dari motif perbuatannya sebagai berikut : 
a. Pada malapraktik (dalam arti sempit), tindakannya dilakukan secara sadar, dan tujuan 

dari tindakan memang sudah terarah pada akibat yang hendak ditimbulkan atau tidak 

peduli terhadap akibatnya,walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui 

bahwa tindakannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. 

b. ada kelalaian, tindakannya tidak ada motif atau tujuan untuk menimbulkan 

akibat.Timbulnya akibat disebabkan kelalaian yang sebenarnya terjadi di luar 

kehendaknya Dengan demikian di dalam malapraktik medik terkandung unsur-unsur 

kesalahan yang tidak berbeda dengan pengertian kesalahan didalam hukum pidana, 

yaitu adanya kesengajaan atau kelalaian termasuk juga delik omissi yang 

menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap pasien. 

Berdasarkan hasil analisa penulis, telah terbukti bahwa dari ketiga Tim 

Dokter yaitu dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak, dan dr. 

Hendy Siagian berdasarkan keterangan yang dibuat dalam surat dakwaan oleh 

Jaksa Penuntut Umum di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 

K/Pid/2012 menerangkan bahwa ketiga Tim Dokter tersebut melakukan 

pelanggaran standar operasional prosedur, serta dalam hal tindakan medisnya 

dalam menangani pasiennya didapat unsur kelalaian sehingga menyebabkan 

pasien atau korban yang bernama Siska Makatey meninggal dunia ketika 

menjalani proses persalinan yang pada waktu itu oleh ketiga Tim Dokter tersebut 

dilakukan operasi Cito Secsio Cesaria.  
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