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1. Latar Belakang Masalah

Teknologi berperan penting dalam kehidupan umat manusia, hampir seluruh

bangsa pada sudut manapun di dunia, memanfaatkan teknologi dalam kehidupannya.

Antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya pun bisa terkoneksi dalam satu pola

kehidupan juga adalah berkat bantuan teknologi. Akselerasi tersebut dalam berbagai

aspek telah mengubah yang tadinya kehidupan berjarak menjadi kehidupan yang

bersatu. Implikasi dari kehidupan yang bersatu inilah disebut globalisasi.1

Wallerstein menyatakan, bahwa globalisasi adalah proses pembentukan kapitalis

dunia yang menyeret bangsa-bangsa dalam usaha untuk berupaya mengembangkan

negaranya dari berbagai segi kehidupan dengan memanfaatkan teknologi, sehingga

dewasa ini setiap negara tertantang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.2 Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam segala sektor

makin lama makin luas dan globalisasi telah turut membawa pengaruh tersebut

semakin kompleks disegala bidang, tidak terkecuali juga dibidang ilmu pengetahuan

dan teknologi kesehatan seperti telemedicine. Kemajuan teknologi kesehatan

telemedicine tidak terlepas dari adanya efek domino dari pesatnya perkembangan

teknologi informasi. Schumpeter menegaskan bahwa pengaruh industri teknologi

informasi juga telah sampai pada sektor kesehatan dan lain-lain, hal ini karena

industri teknologi informasi memiliki karakter dan pasar yang berbeda dengan

1 Satjipto Rahardjo, “Pembangunan Hukum Indonesia Dalam konteks Situasi Global,”
Dalam Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Jurnal Perspektif, Volume 2 No.2 Tahun 1997,
hlm.2

2 Ibid, hlm.1
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ekonomi kontemporer. Ia telah memprediksi bahwa inovasi ilmu pengetahuan dan

teknologi informasi akan membangun suatu ekonomi baru (new economy) yang akan

mendorong pertumbuhan ekonomi. 3

Senada dengan pendapat tersebut Danrivanto Budhijanto mengatakan

bahwa seiring dengan peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi membuat konstalasi

masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada

informasi. Teknologi sistem informasi telah digunakan pada banyak sektor

kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (electronic commerce atau e-commerce),

pendidikan (electronic education), kesehatan (telemedicine), telekarya, transportasi,

industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan. 4

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi khususnya dalam

bidang kesehatan dapat dilihat dari adanya kemajuan sistem digital dan teknologi

komputer kesehatan saat ini, yang disebut dengan telemedicine. World Health

Association (WHO) mendefiniskan telemedicine sebagai:

“The delivery of health care services, where distance is a critical factor, by
all health care professionals using information and communication
technologies for the exchange of valid information  for diagnosis, treatment
and prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for  the
continuing education of health care providers, all in the interests of
advancing the health of  individuals and their communities” 5

Mengacu pada definisi dari WHO tersebut maka telemedicine adalah

merupakan bentuk pemberian pelayanan perawatan kesehatan oleh profesional

3 Arief B. Witarto, Kebebasan dan Etika Ilmu Pengetahuan, Harian Bisnis Indonesia, 21
Oktober 2012

4 Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi Penyiaran dan Teknologi Informasi
Regulasi dan Konvergensi, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 1

5 Craig J, Patterson V. “Introduction to the practice of telemedicine”. Journal of
Telemedicine and Telecare, 2005, 11(1):3–9.
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kesehatan, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui

pertukaran informasi yang valid untuk memberikan diagnosa, pengobatan

pencegahan penyakit dan cedera, serta untuk sarana pendidikan dan latihan bagi

peningkatan kualitas penyedia layanan kesehatan maupun untuk penelitian dan

evaluasi, di mana jarak bukan lagi merupakan kendala untuk melaksanakan itu

semua. Telemedicine bila direduksi menjadi pengertian yang sederhana adalah

pelayanan medis jarak jauh antar fasilitas perawatan kesehatan yang secara geografis

terpisah sehingga dokter dan pasiennya tidak bertemu secara langsung melainkan

pertemuan itu dilakukan melalui hubungan telekomunikasi dan sistem informasi

lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa cakupan

telemedicine cukup luas, meliputi pemberian pelayanan kesehatan (termasuk klinis,

pendidikan dan pelayanan administrasi) jarak jauh, melalui transfer informasi (audio,

video, grafik), dengan menggunakan perangkat-perangkat telekomunikasi (audio-

video interaktif dua arah, komputer, dan telemetri) dengan melibatkan dokter, pasien

dan pihak-pihak lain.

Perkembangan dalam bidang teknologi ini telah dapat membuat pasien yang

terpisah dan berada jauh di suatu negara dapat memperoleh pelayanan kesehatan dari

dokter spesialis yang berada di negara lain. Dokter dengan menggunakan peralatan

kedokteran telemedicine dapat melihat gambar digital secara langsung dan bahkan

transmisi suara jantung dan napas pasienpun dapat terdeteksi oleh dokter (melalui

sinyal audio dari stetoskop elektronik), meskipun antara keduanya (dokter dan

pasien) berada di dua tempat yang terpisah jauh. Dengan ditunjang peralatan

kedokteran yang dapat mengubah citra video menjadi citra digital, penggunaan

telemedicine telah sangat luas digunakan dan diaplikasikan di banyak negara di dunia
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seperti Amerika Serikat, Yunani, Israel, Jepang, Italia, Denmark, Belanda, Norwegia,

Jordania, Malaysia dan India. Rumah Sakit Narayanan Hospital di Bangalore India

misalnya, telah dapat memberikan layanan kesehatan kepada pasien disana, dimana

pasien dan dokter spesialis tidak harus bertemu secara langsung, melainkan cukup

pasien tersebut berada di sebuah ruangan kecil yang agak nyaman, dengan monitor

LCD 42”, seperangkat komputer personal (PC), maka seorang pasien yang berada di

klinik kesehatan di pedesaan yang berjarak 600 Km dari Kota Bangalore sudah bisa

berkomunikasi secara interaktif dengan dokter ahlinya yang berada pada rumah sakit

di kota Bangalore melalui layar LCD. Perawat yang bekerja pada sebuah rumah sakit

kecil di sebuah desa terpencilpun dapat melakukan konsultasi jarak jauh dengan

dokter-dokter ahli di seluruh rumah sakit besar di India. Apabila dibutuhkan

penanganan lebih detail, maka barulah pasien dirujuk ke rumah sakit besar dan

lengkap. Umumnya teknik semacam ini disebut juga dengan telekonferensi. Sistem

telemedicine di India, telah dapat menghubungkan ratusan rumah sakit di seluruh

penjuru India dengan rumah sakit kecil yang berada di pedesaan. Dengan teknologi

informasi dan komunikasi (TIK), mereka menerapkan konsep “dokter jaga” yang

siap menangani permasalahan pasien pada unit-unit penanganan jarak jauh di rumah

sakit besar yang memiliki tenaga ahli. 6 Kesenjangan besar dalam distribusi

kesehatan di India memaksa pemerintah India cukup tanggap memanfaatkan

teknologi ini, karena hampir 75% orang India tinggal di pedesaan, sementara lebih

dari 75%  dokter India berbasis di kota, sehingga sebagian besar dari 620 juta

penduduk India pedesaan kekurangan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan

6 Telemedicine apakah dapat diterapkan di Indonesia, dalam http://khalidmustafa.info, diakses
pada  12 Pebruari 2011
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dasar.7 Teknologi baru ini, telah memberi proporsi yang signifikan terhadap

keberhasilan tata kelola pasien pedesaan secara lokal di India. 8

Selain menghemat waktu, biaya, dan tenaga, sistem ini juga menjanjikan alih

pengetahuan (transfer of knowledge) dari dokter-dokter senior kepada dokter yunior,

sehingga tanpa disadari pengetahuan dokter maupun perawat di desa-desa terpencil

tetap terjaga bahkan lebih meningkat. Mereka juga menyusun basis data (database)

sederhana, yang berisi riwayat penyakit setiap pasien. Hasil laboratorium maupun

rontgen dapat dikirim via TIK (teknologi informasi dan komunikasi) ke dokter di

kota besar untuk mendukung diagnosa yang dilakukan. Beberapa rumah sakit

tertentu, malah telah menghubungkan perangkat pemeriksaan mereka (seperti alat

check jantung, alat check tekanan darah, dan alat pendukung kehidupan–life support

system) langsung dengan sistem jaringan, sehingga saat mereka melakukan diskusi

jarak jauh secara langsung (life), dokter di sisi lain juga dapat menyaksikan data yang

amat lengkap.

Dengan berkembangnya praktik kedokteran telemedicine yang cukup pesat

membuat praktik kedokteran semacam ini kini mulai merambah ke beberapa negara

bahkan dilakukan secara lintas negara. Pada era milinium ini, perawatan kesehatan

global melalui telemedicine membuat seakan-akan dunia sudah tidak lagi mengenal

batas-batas negara, baik dalam pengertian teritorial (geografis), ekonomi, politik,

sosial-budaya, agama, pendidikan dan lain-lain. Disamping itu, perkembangan

teknologi informasi yang telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderlees)

7Telemedicine di Pedesaan India, Dalam http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles /PMC
1420376/, Diakses 12 November 2012

8 Membawa Perawatan Kesehatan ke Daerah Pedesaan. Dalam http://www.i4donline.net/
May05/satellite . Diakses 12 November 2012
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yang menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung cepat.9 Era

ini juga ditandai oleh saling ketergantungan (interdependensi) antar bangsa yang

semakin mendalam, saling keterkaitan (inter-conection) antar masalah yang semakin

erat, serta proses globalisasi, khususnya dalam bidang kesehatan global yang

semakin menyeluruh.

Pemerintah Federal Amerika Serikat, telah mendanai proyek pengembangan

telemedicine sebesar lebih dari $100 juta. Dana tersebut digunakan oleh berbagai

lembaga untuk membangun program jaringan yang menghubungkan Rumah Sakit

perawatan tersier dengan klinik terpencil pada pusat-pusat kesehatan primer

masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran kota yang secara geografis terpisah.10

ATA (American Telemedicine Association) mencatat bahwa anggotanya kini

mencapai hampir 2.000 lembaga medis yang meliputi 200 jaringan telemedicine

yang ada di Amerika Serikat dan diperkirakan setengahnya secara aktif menyediakan

layanan perawatan pasien setiap hari.11

Dibandingkan dengan Amerika Serikat, keberhasilan penggunaan

telemedicine di Malaysia juga tidak kalah majunya. Malaysia termasuk negara yang

banyak mendapat pujian dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari Leonard R.

Graziplene, President The Center for Rural Resurgence, Inc. Malaysia juga kini

memiliki jaringan telemedicine yang beroperasi penuh dari kota hingga di daerah

terpencil. Di Malaysia telemedicine malah dibangun menjadi jaringan pribadi virtual

pertama dari jenisnya di dunia dengan cakupan nasional. Jaringan ini memungkinkan

pasien untuk mengakses perawatan dari 37 titik pelayanan (klinik, pusat kesehatan,

9 Danrivanto Budhijanto, Op cit ,  hlm 1
10 Sharon R. Klein Dan William L. Manning, “Manajement Information of Health,” The

Journal of Healthcare Information and Management Systems Society, Summer 1995. Dalam
Telemedicine dan Hukum http://www.netreach.net/~wmanning/telmedar.htm, diakses 23 Agustus
2012.

11 ATA (American Telemedicine Association), dalam http://www.americantelemed.org/i4a/
diakes 22 Agustus 2012
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dan Rumah Sakit kabupaten) yang terhubung ke empat Rumah Sakit besar.12

Di Indonesia sendiri, Praktik telemedicine juga berkembang cukup pesat.

Pada 2005, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin SH Kota Sukabumi

telah menggunakan ‘Mobil Telemedicine System (MTS)’ untuk memberikan

pelayanan kesehatan kepada pasien di daerah terpencil. Sistem MTS yang

dikembangkan ini adalah lebih lengkap dibandingkan sistem yang sudah ada di dua

Rumah Sakit lainnya yaitu RS Harapan Kita Jakarta dan RS Hasan Sadikin

Bandung.13 Sementara di Rumah Sakit Gading Pluit, RS Sahid, dan RS JEC, serta di

RSCM. Mereka telah mengimplementasikan telemedicine untuk seminar dan surgery

online.14

Pada intinya pelayanan kesehatan melalui telemedicine menawarkan banyak

manfaat bagi pasien seperti:

1) Mempercepat akses pasien ke pusat-pusat rujukan tanpa kehadirannya secara

fisik.

2) Mudah mendapatkan pertolongan sambil menunggu pertolongan langsung

dari dokter ahli.

3) Pasien merasakan tetap dekat dengan rumah dimana keluarga dan sahabat

dapat memberikan dukungan langsung.

4) Menghilangkan stres mental, ketegangan atau resiko lainnya yang dapat

membahayakan nyawa pasien ketika dilakukan pemindahan  pasien.

12Leonard R. Graziplene, Creating Telemedicine-Based Medical Networks for Rural and
Frontier Areas, dalam www.businessofgovernment.org, diakses 17 Agustus 2012,    lihat juga  Julian
Matthews, “Telemedicine Network Operational.” July 2001, dalam. http://www.openmed.com/
Telemedicine%20Network%20Operational.htm.

13 RSUD Terapkan Mobile Telemedicine System, dalam http://nasional.kompas.com/read/
2008/RSUDTerapkan.Mobile.Telemedicine.System. diakses 23 Agustus 2012

14 Telemedicine apakah dapat diterapkan di Indonesia, dalam http://khalidmustafa.info, diakses
pada  12 Pebruari 2012

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DISERTASI PRINSIP TANGGUNG GUGAT DALAM PRAKTIK... ARMAN ANWAR



8

5) Menseleksi antara pasien-pasien yang perlu dibawa ke rumah sakit dan pasien

yang cukup mendapatkan perawatan di rumah saja.

Sementara itu, kemudahan yang didapatkan oleh dokter adalah:

1 Tidak perlu melakukan mobilisasi secara ekstensif dalam memberikan

pelayanan medis. Apalagi bagi dokter yang sedang memiliki penyakit seperti

pernah melakukan splenektomi atau dalam kondisi imunosupresi.

2 Terhindar dari resiko-resiko yang bisa terjadi selama diperjalanan maupun

ditempat kerja apalagi di daerah rawan penyakit menular atau rawan konflik.

Sehingga dokter tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk asuransi maupun

biaya operasional lainnya.

3 Tidak perlu juga bersusah payah untuk membawa peralatan medis pribadi

setiap kali melakukan pelayanan medis.

4 Tidak terhalangi oleh kondisi geografis daerah terpencil atau terisolir ketika

hendak memberikan pelayanan medis

5 Tidak perlu mengurus dokumen keimigrasian seperti pasport, visa, maupun

surat izin kerja.

Terlepas dari harapan bahwa telemedicine menjanjikan berbagai kemudahan

dan peluang sehingga dapat dijadikan salah satu solusi dalam mengatasi

permasalahan kesehatan, namun disadari juga bahwa telemedicine membawa potensi

permasalahan hukum dalam praktik kedokteran. Menurut Gorea R.K, bahwa

terdapat banyak implikasi hukum medicolegal telemedicine seperti berkaitan dengan

registrasi, lisensi, asuransi, kualitas privasi, dan isu-isu kerahasiaan, serta risiko lain

yang terkait dengan komunikasi perawatan kesehatan elektronik. Aspek penting
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lainnya adalah hubungan pasien dokter, standar perawatan dan informed consent.15

Dalam pandangan David Storey D, bahwa khusus di Amerika Serikat,

sedikitnya ada lima permasalahan hukum yang memerlukan pengaturan sebelum

meluncurkan program telemedicine. Kelima masalah hukum tersebut adalah

licensure dari negara dan credentialing dari dokter, tanggung gugat dalam malpraktik

dokter, Peraturan FDA (US Food and Administration) dari Negara Bagian, keamanan

data informasi kesehatan pasien, serta masalah asuransi. 16

Diakui bahwa persoalan perizinan atau lisensi adalah salah satu masalah

krusial yang dihadapi dalam praktik kedokteran telemedicine, sebab pemberian

lisensi sangat berkaitan dengan keahlian tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai

sumber daya kesehatan yang profesional dalam bidang telemedicine termasuk

kemampuan memiliki teknologi dan fasilitas layanan kesehatan telemedicine yang

lengkap atau telah memenuhi standar. Bagi yang berhak memproleh lisensi akan

diberikan sertifikat sebagai bukti keahliannya. Persoalannya adalah apakah tenaga

kesehatan warga negara asing yang telah memiliki lisensi dari negaranya diharuskan

juga mengurus lisensi di negara dimana jaringan virtualnya berada, atau dengan kata

lain, bisakah lisensi dari negaranya dapat dimungkinkan berlaku juga di negara lain

(lisensi ekstrateritorial).

Belum ada aturan hukum telemedicine yang berlaku secara internasional dan

global, serta terdapat keragaman aturan hukum yang berbeda-beda antar negara,

belum lagi adanya perbedaan nilai-nilai budaya serta perbedaan kebijakan politik

yang bahkan mungkin saja saling bertentangan menyebabkan persoalan praktik

15 Gorea RK, (ed), “Legal aspects of telemedicine: Telemedical jurisprudence”, Journal of

Punjab Academy of Forensic Medicine & Toxicology, 2005, Volume : 5, ISSN: 0972-5687. p. 3
16 David Storey D. Pandangan lebih dekat tentang Masalah Hukum Telemedicine, Dalam

http://www.hhnmag.com/hhnmag/jsp/articledisplay.jsp?dcrpath=HHNMO, Diakses 12 Juli 2012
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kedokteran telemedicine yang dilakukan antar negara (lintas yuridiksi/cross-border)

tentu sangat rumit jika dibandingkan bilamana praktik kedokteran tersebut dilakukan

antar daerah di dalam wilayah satu negara Namun demikian, persoalan pengaturan

praktik kedokteran telemedicine yang dilakukan antar daerah di dalam wilayah satu

negara juga tidaklah dapat dibilang mudah.

Tidak ada jaminan bahwa negara-negara akan memberlakukan standar yang

sama antarnegara. Demikianpun tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada banyak

masalah yang terjadi bilamana praktik kedokteran telemedicine itu dilakukan antar

daerah apalagi bagi negara yang belum memiliki regulasi yang jelas tentang praktik

kedokteran telemedicine.

Ironisnya lagi dalam era otonomisasi saat ini, rumah sakit tidak lagi menjadi

unit teknis tetapi menjadi lembaga teknis. Sebagai lembaga teknis tentu saja rumah

sakit tidak lagi memperoleh kucuran dana dari pemerintah pusat. Dana untuk

kesehatan dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan disalurkan secara

block grand, sehingga subsidi untuk kesehatan jelas akan menjadi berkurang.

Konsekwensinya pelayanan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat yang

tergolong tidak mampu menjadi terbatas bahkan boleh dikatakan tidak ada.

Realitasnya perkembangan rumah sakit kini berubah menjadi institusi yang

berorientasi profit sudah tidak terelakan lagi.17

Situasi kontradiksi antara etika medis dan komersialisasi jasa medis sudah

tercipta. Mengguritanya kapitalisme pelayanan medis di Indonesia bukan tidak

mungkin akan membayangi atau bahkan juga telah merasuki jaringan pelayanan

medis telemedisine di Indonesia. Masuknya investasi asing dalam bidang kesehatan

di Indonesia akan berpengaruh dan akan menambah semakin rumit dan kompleksnya

17 Ibid, hlm 13

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DISERTASI PRINSIP TANGGUNG GUGAT DALAM PRAKTIK... ARMAN ANWAR



11

perngaturan kesehatan di Indonesia. Untuk mencegah hal ini hanya dukungan politik

dari pemerintah dan para legislator yang mampu mengimbangi laju korporasi-

korporasi kesehatan multinasional. Menjaga keseimbangan laju ini menjadi urusan

yang sangat penting namun juga tidak mudah karena korporasi global adalah pemilik

hak paten atas teknologi yang mereka miliki.18

Menurut Leo Suryawijaya, bahwa hak paten adalah cerminan sistem

kapitalis untuk menjaga agar modal tetap berkembang sehingga mampu melakukan

intervensi bisnis berikutnya.19 Secara simultan kondisi tersebut berpengaruh buruk

terhadap sistem kesehatan nasional. Tidak ada cara lain untuk mengantisipasi hal ini

kecuali sistem kesehatan beserta berbagai kebijakan kesehatan harus ditata ulang

termasuk policy perdagangan internasional Indonesia disektor jasa kesehatan global.

Perdagangan internasional dibidang jasa kesehatan di Indoensia harus didukung

dengan regulasi nasional yang berkeadilan bagi semua. Untuk itu, regulasi Indonesia

perlu memiliki kriteria batas yang jelas antara pilihan memberikan izin praktik

kedokteran telemedicine sesuai perkembangan arus globalisasi disatu pihak dan di

pihak lain, pilihan penggunaan teknologi kesehatan yang aman, tertanggung jawab

dan terjangkau serta dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan kerjasama kemitraan

saling menguntungkan harus juga diprioritaskan.

18 Ventracor Limited (VCR) mendaftarkan hak paten di Australian No. 2002300622 atas
'Telemedicine System' dan di U.S. Patent No. 6820057 atas aplikasi telemedicine melalui Internet dan
teknologi komunikasi elektronik lainnya, (lihat ”Patents; Telemedicine patent granted in Australia,”
Biotech Business Week Trade Journals (Jan 24, 2005): 312)., NuPhysicia Inc, telah diberikan paten
untuk Layanan Digital Medis (R) (DMS) sistem, perawatan medis terpadu terpencil dan metode
telemedicine oleh Kantor Kekayaan Intelektual Kanada tahun 2007. Sistem DMS (R) ini telah
memberikan perawatan medis yang aman dan efektif untuk hampir satu juta pasien sejak akhir 1990-
an pada pusat akademik medis  AS, (lihat “NuPhysicia Licensed Telemedicine Secures Canadian
Patent.” Business Wire [New York] 11 Sep 2012.)., Israel Infinity Venture Capital sejal Juni 2005
telah menerima lisensi untuk beroperasi di Cina bekerja sama dengan China Medicine On-Line untuk
itu Cina teleh memberikan $ 350.000.000 sebagai tindak lanjut atas kerjasama tersebut, (lihat
“Infinity's I-China Fund in telemedicine investment: The fund and a Chinese firm look to expand an
existing platform,” McClatchy - Tribune Business News [Washington] 03 June 2008).

19 Leo Suryawijaya, Op cit, hlm 28
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Permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji apalagi jika dikaitkan dengan

kesepakatan bangsa-bangsa di dunia dalam forum The World Summit on the

Information Society, di Jenewa Tahun 2003 dan di Tunisia Tahun 2005. KTT Dunia

tentang Masyarakat Informasi yang dilaksanakan di Jenewa-Palexpo, 10-12

Desember 2003 telah menyetujui resolusi tentang “Deklarasi Prinsip-Prinsip

Membangun Masyarakat Informasi: Tantangan Global dalam Milenium Baru”.

Dalam momentum itu telah disepakati bahwa layanan khusus, seperti telemedicine,

harus dapat memberikan kontribusi penting untuk memudahkan pekerjaan layanan

kesehatan dan memberikan keuntungan bagi pasien. sehingga negara-negara perlu

berbagi dan saling memberikan penguatan secara global agar pembangunan dapat

ditingkatkan dengan menghilangkan  hambatan sehingga tercipta akses yang adil

terhadap informasi untuk kesehatan, memfasilitasi akses informasi sebagai domain

publik, termasuk dengan desain universal dan penggunaan teknologi bantu.

Semuanya ini sebagai prinsip internasional yang harus dihormati.

Pada tahap kedua dari KTT Dunia tentang Masyarakat Informasi (WSIS) di

Tunis 16-18 November 2005, telah di tegaskan kembali komitmen bersama untuk

meningkatkan akses terhadap pengetahuan kesehatan dunia dan layanan

telemedicine, khususnya di bidang-bidang seperti kerjasama global dalam tanggap

darurat, akses ke jaringan dan kalangan profesional kesehatan untuk membantu

meningkatkan kualitas hidup dan perbaikan kondisi lingkungan sebagai target yang

harus dicapai pada tahun 2015.20

Indonesia termasuk negara yang turut menandatangani Action Plan World

Summit On The Information Society, 2003, di Geneva, dimana salah satu point yang

20 World   Summit  on   Information   Society, Dalam http://www.itu.int/wsis/newsroom
/press_releases /wsis/2005/, diakses 19 November 2012
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disepakati adalah negara bertanggung jawab untuk menghubungkan seluruh pusat

kesehatan dan Rumah Sakit dengan ICT. Kesepakatan global tersebut menuntut

reformasi di bidang hukum kesehatan. Indonesia dapat dikatakan terlambat dalam

penyiapan aturan regulasi tentang telemedicine. Berbeda dengan Malaysia, India atau

Amerika Serikat. Indonesia baru sebatas mengatur telematika secara umum melalui

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara dibidang hukum kesehatan, Indonesia hanya memiliki Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan serta

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Begitu pula,

pembuatan regulasi tentang e-health pun belum seperti yang diharapkan, padahal

layanan kesehatan berbasis elektronik (e-Health) sebenarnya telah dianjurkan oleh

World Health Organization (WHO) sejak 2005 lalu.21 Pengaturan praktik kedokteran

telemedicine baru diatur kemudian, itupun masih dalam produk hukum administrasi

negara berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.03/V/0209/2013 Tentang

Pelaksanaan Pilot Project Telemedicine dan Penunjukan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Telemedicine Bidang Teleradiologi dan Telekardiologi yang di tetapkan

di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2013.

21 Meski sudah tertinggal tujuh tahun, namun hal itu tidak menyurutkan semangat e-Indonesia
Initiatives Forum untuk memperjuangkan kehadiran e-Health di Indonesia. Ketua e-Indonesia
Initiatives Forum Suhono Harso Supangkat, berpendapat inisatif e-Health sudah seharusnya mendapat
perhatian khusus dengan membangun roadmap e-Health nasional. Tertinggal 7 Tahun, Indonesia
Belum Kehilangan Momentum e-Health, Dalam ,http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012//,  diakses
23 Agustus 2012
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Bukan tidak mungkin, permasalahan praktik kedokteran telemedicine juga

akan bertambah seiring dengan perkembangan dinamika perdagangan jasa bidang

kesehatan antar negara anggota WTO. Selaku negara anggota WTO, Indonesia harus

mematuhi ketentuan dan prinsip-prinsip perjanjian internasional dalam perdagangan

jasa yang ditetapkan oleh WTO. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat

berimplikasi yuridis berupa adanya tuntutan dari negara anggota lainnya yang merasa

dirugikan oleh peraturan perundang-undangan nasional.

Pentingnya menyesuaikan perundang-undangan nasional akan menyebabkan

terjadinya pergeseran kebutuhan hukum untuk mewadahi praktik kedokteran

telemedicine tersebut. Beberapa ketentuan hukum yang sekarang ini sudah tidak lagi

relevan perlu direvisi dan dibingkai dengan aturan hukum yang responsif.

Pembaharuan hukum tentang praktik kedokteran telemedicine tentu bukanlah

pekerjaan yang mudah karena bersifat multi aspek dan multi disiplin, sehingga harus

juga mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya

hukum tersebut, apalagi praktik kedokteran telemedicine bersifat lintas yurisdiksi

(cross border). Untuk itu perlu ditetapkan prinsip-prinsip hukumnya secara baik,

mengingat adanya perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat internasional

dalam bidang kesehatan telemedicine di satu sisi, serta kepentingan domestik negara

untuk melindungi warga negaranya pada sisi lain.

WHO sejak tahun 2001, melalui Komisi Makro Ekonomi telah menetapkan

agenda kesehatan memfokuskan pada dampak globalisasi terhadap hal-hal yang

harus ditata ulang atau diperbaiki. Kesehatan global harus sampai kepada kelompok

low income countries community, atau dalam tiap-tiap satu negara, keuntungan

ekonomi khususnya keuntungan kesehatan harus ada dan sampai kepada kelompok
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miskin, dan dampak negatif kesehatan masyarakat harus ditekan. Berbagai aturan-

aturan internasional harus menjamin tidak akan menggangu health care system, atau

health related sector, untuk itu diusulkan ada semacam telaahan manfaat dan resiko

setiap penerapan sebuah aturan yang akan diberlakukan.22

Aturan dimaksud membutuhkan perbandingan dan evaluasi diantara pilihan-

pilihan dan perlakuan yang selayaknya dan seadil-adilnya, dengan tanpa

mengabaikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pasien sebagai penerima

layanan kesehatan telemedicine. Upaya untuk menjaga dan melindungi kepentingan

pasien sangat penting dilakukan karena mengingat praktik kedokteran telemedicine

adalah pelayanan kesehatan jarak jauh yang sifatnya dapat lintas negara (cross

border),23 dengan segudang permasalahannya yang belum ada pengaturannya.

Apalagi dibalik semuanya itu terdapat kekhawatiran adanya kepentingan para

investor yang sama sekali memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan mulia

kedokteran itu sendiri. Sebagai pebisnis, naluri mereka akan membawa investasinya

ke negara-negara yang sedapat mungkin memberikan peluang usaha yang lebih

bebas dan lebih menguntungkan. Hal ini hanya bisa didapatkan di negara yang

pengawasan lebih lemah, peraturan lebih longgar, dan kesadaran masyarakat akan

haknya masih rendah. Semua prasyarat ini sangat cocok dan sesuai dengan kondisi

yang ada di negara berkembang. Oleh karena itu masyarakat di negara berkembang

seperti Indonesia perlu dilindungi hak-haknya dari praktik kedokteran telemedicine

yang buruk, dan tidak begitu saja mau dijadikan sebagai lahan komersial yang

22 Baum, F, Public Health in the 21st Century, Sydney, Toronto, London; Mc Graw Hill,
dalam Umar Fahmi, Op cit, hlm 31-32

23 Dikatakan cross border karena penyedia jasa dapat mendatangi negara penghasil jasa dalam
bentuk jasa konsultasi dan/atau pelbagai bentuk layanan yang diselenggaran diluar negara dan dapat
dinikmati dengan menggunakan alat komunikasi cangkih seperti radio, TV atau internet. Untuk
bidang kesehatan, jasa ini disebut pelayanan medis jarak jauh (telemedicine service) yang telah
diselenggarakan di banyak negara (lihat Azrul Azwar, “Dampak Globalisasi pada Tatanan
Pelayanan Kesehatan di Indonesia,” Makalah KONAS IV/PERHUKI, Surabaya 1993, hlm 2-3)
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berkelanjutan bagi negara maju, apalagi dijadikan sebagai tempat untuk menumpuk

kekayaan monopolistis bagi negara maju dengan hak-hak patennya.24 Keadaan

seperti ini akan melahirkan terjadinya imperialisme biologi atau disebut bio-

imperalisme.25 Dalam kondisi seperti ini pasien akan berada pada posisi yang lemah

dan sangat sulit bilamana hendak mencari keadilan atas peristiwa malpraktik yang

menimpanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka praktik kedokteran

telemedicine berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum (medicolegal).

Akumulasi persoalan yang berimplikasi yuridis terhadap timbulnya kerugian yang

dapat diderita oleh pasien tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada kepastian

hukum. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak pasien, dokter dan rumah sakit

selaku praktisi telemedicine maka aspek tanggung gugat dalam praktik kedokteran

telemedicine menjadi sangat urgen dan penting untuk dikaji.

Pengaruh adanya perkembangan teknologi medis telemedicine dalam  praktek

kedokteran menyebabkan terjadi pergeseran paradigma tentang tanggung gugat

sehingga tanggung gugat dokter dalam praktik kedokteran konvensional sudah sangat

berkembang seiring dengan dilakukannya teknik pengobatan dan perawatan jarak

jauh seperti telemedicine. Hal ini telah menimbulkan pertanyaan akademis yang

sangat mendasar yaitu atas dasar teori atau falsafah pembenaran apa bahwa rumah

sakit, dokter spesialis atau sub spesialis atau PCP (primary care physician) dan

tenaga kesehatan lainnya dalam praktik kedokteran telemedicine dapat dibebani

tanggung gugat, pihak mana sebenarnya yang paling bertanggung gugat jika terjadi

24 Veronica Komalawati, Membangun Hukum Yang Manusiawi Dalam Mencegah
Eksploitasi Bioteknologi, Informasi Genetik, Dan Bioterorisme di Indonesia, Orasi Ilmiah
dihadapan Sidang Terbuka Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung, 2009, hlm 11.

25 Ibid, hlm 10
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malpraktek, pihak dokter spesialis dan sub spesialis yang memberikan nasehat medis

ataukah dokter PCP (primary care physician) dan perawat ataukah asisten dokter

yang melaksanakan nasehat tersebut. Pihak mana yang sebenarnya pasien seharusnya

menuntut. Demikian juga kalau malpraktek tersebut terjadi di rumah sakit  karena

disebabkan kegagalan teknologi maka pihak mana yang harus dimintai pertanggung

jawabannya, pihak dokter sebagai pengguna (user) ataukah produsen pembuat

teknologi selaku pihak ketiga (vendor). Ataukah Rumah Sakit sebagai

operator/provide telemedicine

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas maka

masalah yang akan dikaji dan sekaligus menjadi legal issues 26 dalam penelitian ini

adalah  :

a. Karakteristik telemedicine dalam praktik kedokteran

b. Hakikat hubungan hukum dalam praktik kedokteran telemedicine

c. Prinsip tanggung gugat resiko praktisi kedokteran telemedicine  (Rumah

Sakit, dokter spesialis, sub spesialis dan dokter PCP (primary care physician)

serta tenaga kesehatan lainnya secara proporsional dalam praktik kedokteran

telemedicine

3. Keaslian Penelitian

Demi memberikan keyakinan akan keaslian dan untuk menjamin kebaharuan

obyek penelitian disertasi ini, maka telah dilakukan penelusuran pustaka baik

terhadap beberapa tulisan maupun disertasi yang berkaitan dengan tanggung gugat

26 Kajian terhadap ‘legal issues,” lihat Joanne Banker Hames dan Yvone Ekern, Legal
Research, Analysis, and Writing, An Integrated Approach, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2006,
hlm. 43.
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dalam praktik kedokteran telemedicine. Setelah dilakukan penelusuran pustaka maka

khusus untuk disertasi belum pernah ditemukan penulisan yang berkaitan dengan

tanggung gugat dalam praktik kedokteran telemedicine (penelusuran pustaka telah

dilakukan penulis pada 3 (tiga) perpustakaan di 3 (tiga) Perguruan tinggi besar di

Indonesia yakni Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Indonesia). Sedangkan khusus dalam bentuk buku maupun jurnal setelah

diperbandingkan permasalahan yang dikaji tidak terdapat kesamaan dalam disertasi

ini. Buku dan jurnal dimaksud adalah:

1) Sri Kusumadewi, dkk, Informatika Kesehatan, Penerbit Graha Ilmu dan

Rumah Produksi Informatika, Yogyakarta, 2009. Dalam buku ini hanya

menjelaskan tentang aspek teknis dan ruang lingkup dari telemedicine

sebagai bagian dari ilmu informatika kesehatan

2) Marlene M. Maheu, Pamela Whitten, Ace Allen, E Health, Telehealth and

Telemedicine A guide to start up and success, Jossey Bass, A Wiley Inc, San

Fransisco, Dalam buku ini hanya berisi tentang petunjuk teknis mengenai

telemedicine

3) Susan E. Volkert, Telemedicine: Rx for the Future of Health Care, 6 Mich.

Tulisan dalam jurnal Telecomm. & Tech. L. Rev. 147, 155 ,2000 ini hanya

mengenai pandangan dan harapan telemedicine sebagai pelayanan kesehatan

di masa depan

4) Harlan, Johan, Dasar-dasar Implementasi Telemedicine, tulisannya ini

disampaikan dalam Sidang Ilmiah Penjajakan Peluang Aplikasi dan

Implementasi Telemedicine dalam Dunia Kedokteran pada Pusat Studi
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Informatika Kedokteran Universitas Gunadarma, Jakarta 10 November 2006

membahas tentang pengertian dan dasar-dasar telemedicine

5) Craig J, Patterson V. “Introduction to the practice of telemedicine”. Journal

of  Telemedicine and Telecare, 2005, 11(1):3–9. Tulisannya ini berisi

pengantar praktik telemedicine

6) O.S. Adewale, “Telemedicine of History”, International Journal of

Information Management Vol 24 (2004), 221–234. Tulisannya ini

memberikan gambaran tentang sejarah perkembangan telemedicine

7) Gorea R. K (ed), “Legal aspects of telemedicine: Telemedical jurisprudence”,

Journal of Punjab Academy of Forensic Medicine & Toxicology, 2005,

Volume : 5, ISSN: 0972-5687. Tulisannya ini hanya membahas secara umum

tentang potensi persoalan hukum dari telemedicine yang perlu diantisipasi

namun tidak ada pembahasan secara khusus mengenai aspek tanggung

gugatnya

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

a. Menggali dan menemukan karakteristik telemedicine dalam praktik

kedokteran untuk dapat menemukan karakteristik pengaturannya

b. Menggali, menganalisa dan menemukan hubungan hukum para pihak dalam

praktik kedokteran telemedicine sehingga dapat diketahui problema

hukumnya

c. Menggali, menganalisa dan menemukan prinsip tanggung gugat resiko

praktisi kedokteran telemedicine (Rumah Sakit, dokter spesialis, sub spesialis

dan dokter PCP (primary care physician) serta tenaga kesehatan lainnya
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secara proporsional bila terjadi malpraktik kedokteran telemedicine dan

menemukan problem solving atas permasalahan hukum tersebut.

5. Manfaat Penelitian

Manfaatnya secara teoritik, yaitu:

a. Dapat memahami karakteristik praktik kedokteran telemedicine dan hakikat

hubungan hukumnya untuk menghasilkan temuan berupa pengaturan hukumnya

b. Dapat menghasilkan temuan berupa prinsip tanggung gugat dalam praktik

kedokteran telemedicine

c. Dapat menghasilkan temuan berupa suatu konsep baru mengenai distribusi

tanggung gugat yang proporsional antara Rumah Sakit, dokter spesialis, dokter

sub spesialis dan dokter PCD (primary care physician) serta tenaga kesehatan

lainnya dalam proses tanggung gugat atas resiko malpraktik kedokteran

telemedicine di Indonesia secara proporsional

Dalam kepentingan  praktis diharapkan dapat memberikan manfaat :

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam penyusunan peraturan perundangan (legal

drafting) yang terkait dengan praktik kedokteran telemedicine.

b. Sebagai masukan dan sekaligus memperkaya bahan hukum, khususnya dalam

memecahkan problema hukumnya

6. Kerangka Konseptual

6.1. Konsep Dasar Tanggung Gugat

Pemaknaan tanggung gugat secara leksikal tidak ditemukan dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia., yang lebih dikenal dan digunakan adalah tanggung jawab.

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi
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apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).27 Dari kata tanggung

jawab ini, Martono, membaginya atas tiga macam yaitu accountabiity, responsibility

dan liability. Tanggung jawab dalam arti accountability adalah tanggung jawab yang

ada kaitannya dengan keuangan atau kepercayaan, misalnya akuntan harus

mempertanggungjawabkan laporan keuangannya. Tanggung jawab dalam arti

resposibility adalah tanggung jawab dalam arti hukum publik, misalnya pelaku dapat

dituntut didepan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sedangkan tanggung jawab dalam arti liability adalah tanggung jawab

hukum menurut hukum perdata misalnya kewajiban untuk membayar ganti kerugian

atas kerugian atau penderitaan yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku.

Korban dapat menuntut di depan pengadilan perdata untuk membayar kerugian

kepada pelaku baik orang atau badan hukum yang menimbulkan kerugian itu.28

Goldie membedakan istilah responsibility menunjuk pada duty, yaitu suatu suatu

standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistim hukum tertentu.

Sedangkan liability digunakan untuk menunjuk pada konsekwensi dari suatu

kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi

suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.29 Peter Mahmud Marzuki

memberikan penjelasan yang lebih agak mendalam dibandingkan dengan Martono

dan Goldie yang tidak menjelaskan mengapa liability merupakan tanggung jawab

hukum menurut hukum perdata atau standar tertentu. Menurut Peter Mahmud

Marzuki arti liability sebagai tanggung gugat (aansprakelijkheid) yang merupakan

bentuk spesifik dari tanggung jawab. Tanggung gugat merujuk kepada posisi

27 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 899

28 K. Martono, Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan, Edisi Pertama, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2007, hlm 306-308

29 L.E.F. Goldie, “Transfronties Pollution – from Concepts of Liability to Administrative
Concilliation.” 12 Syracuse Journal of Int’IL, 1986, hlm 185
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seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk

kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Ia,

misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain

karena melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sehingga

menimbulan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut, karena itu istilah

tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.30

Moegni Djojodirdjo mengasosiasikan tanggung gugat seperti dua pihak yang

bersengketa dikarenakan salah satu pihak merasa dirugikan akibat adanya perbuatan

melanggar hukum pihak lain sehingga mewajiban pihak yang menimbulkan kerugian

tersebut untuk menanggung kerugian sesuai gugatan yang diajukan di pengadilan

oleh pihak yang dirugikan. Jadi ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku

kepada penderita. Tanggung jawab tersebut timbul sebagai akibat adanya perbuatan

melanggar hukum (onrechtmatige daad). Pasal 1365 BW menyatakan bahwa tiap

perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti

kerugian tersebut.31 Terkait hal tersebut, J.H. Nieuwenhuis, mengatakan bahwa

syarat-syarat tanggung gugat sesuai pasal 1365 BW yaitu seseorang bertanggung

gugat atas kerugian orang lain, jika: 32

a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum

(perbuatan melanggar hukum)

b. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal)

c. Pelaku tersebut bersalah (kesalahan) dan

30 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008,
hlm 258

31Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melanggar Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm
113

32 Djasadin Saragih, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan dari J.H. Niuwenhuis,
judul asli Hoofdstuken Verbintenissenrecht, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hlm 118
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d. Norma yang dilanggar mempunyai “strekking” untuk mengelakkan

timbulnya kerugian (relativitas)

Perbuatan melanggar hukum, kesalahan, hubungan kausal dan relativitas,

masing-masing merupakan syarat yang perlu (noodzakelijk) dan secara bersama

merupakan syarat yang cukup (veldoende) untuk tanggung gugat berdasarkan pasal

1365. Pasal ini membuka kemungkinan pengajuan berbagai gugatan. Diantaranya

adalah:33

a. Ganti rugi

b. Pernyataan (sebagai) hukum

c. Perintah atau larangan hakim

Dalam kepustakaan hukum terdapat sejumlah kalangan mengalihbahasakan

liability sama dengan responsibility. John Salmond, menyama artikan tanggung

jawab dengan tanggung gugat sebagaimana ditulis dalam bukunya Jurisprudence

yang dikutip dalam Black’s Law Dictionary dengan mengatakan bahwa:34

“Liability or responsibility is the bond of necessity that exists between the
wrongdoer and the remedy of the wrong. This vinculum juris is not one of
mere duty or obligation; it partains not to the sphere of ought but to that of
must.”

John Salmond mempresepsikan tanggung gugat sama dengan tanggung

jawab dengan memberikan pengertian yang sama atas kedua istilah tersebut yang

diartikan sebagai suatu kebutuhan yang terkait antara pelaku kesalahan dangan

kewajiban untuk harus menanggung kerugian atas kesalahan yang dilakukannya.

Senada dengan pendapat tersebut Moegni Djojodirdjo juga memberikan pendapat

yang sama dengan mengatakan bahwa istilah pertanggungan jawab dan tanggung

gugat atau pertanggunggugatan dapat digunakan secara berdampingan dalam arti

33 Ibid, hlm 133
34 Bryan A. Garner (ed), Black’s Law Dictionary, West Group, St Paul, Minn, 1999, hlm 925
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yang sama, tanpa perlu mendahulukan yang satu daripada yang lain.35 Seperti

pendapatya berikut ini:

“Pengertian istilah tanggung gugat untuk melukiskan adanya aan-
sprakelijkheid adalah untuk lebih mengedepankan bahwa karena adanya
tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum, maka
sipelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena
pertanggungan jawab tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggung
jawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan
oleh penderita terhadap si pelaku”.36

Meskipun memiliki arti yang sama namun menurut Siti Sundari Rangkuti,

penggunaannya berbeda. Timbulnya perbedaan penggunaan kedua istilah itu lebih

disebabkan oleh adanya penggunaan kedua istilah tersebut oleh para ahli untuk

membedakannya dalam bidang hukum perdata dan hukum pidana. Istilah tanggung

gugat seringkali dipergunakan oleh ahli hukum perdata untuk menterjemahkan istilah

aansprakkelijkheid atau liability agar dapat membedakannya dari istilah

verantwoordelijkheid atau responsibility, yaitu tanggung jawab yang lebih dikenal

dalam hukum pidana.37 Contohnya, Djasadin Saragih dalam karya terjemahannya

atas buku J.H. Nieuwenhuis, yang berjudul “Hoofdstuken Verbintenissenrecht”

menggunakan istilah tanggung gugat ketika menjelaskan tentang pokok-pokok

hukum perikatan.38 Sementara itu, dalam hukum pidana, Sutan Remy Sjahdeini

cendrung menggunakan istilah tanggung jawab sebagaimana dalam bukunya yang

berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.39

35 Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, Onrechtmatige Daad, Djumali,
Surabaya, 1979, hlm 56

36 Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melanggar Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm
113

37 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional,
cet I,

38 Djasadin Saragih, Op cit, hlm  118
39 Sutan Remy Syahdeini, Pertanggungjawaban Korporasi, Grafitipress, Jakarta, Cet ke-1,

2006, hlm 200
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Dalam bidang hukum kesehatan, penggunaan istilah tanggung jawab dan

tanggung gugat  nampaknya tidak terlalu dipermasalahkan secara tajam karena

penggunaan kedua istilah tersebut seringkali dipakai dalam arti yang sama tanpa

melebihkan makna yang satu dari pada yang lainnya. Seperti contoh H. Hendrojono

Soewono, cendrung menggunakan istilah tanggung jawab baik dalam menjelaskan

tentang tanggung jawab pidana maupun perdata, sebagaimana dalam bukunya yang

berjudul “Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi

Terapeutik.”40 Dalam bukunya yang lain juga demikian, seperti pada buku yang

berjudul “Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan

Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik

Kedokteran”.41 Alaxandra Indriyanti Dewi juga menggunakan istilah yang sama

yang digunakan oleh H. Hendrojono Soewono yaitu istilah tanggung jawab

sebagaimana dalam bukunya yang berjudul “Etika dan Hukum Kesehatan.”42 Pitono

Soeparto pun juga sama menggunakan istilah tanggung jawab ketika menjelaskan

tentang sengketa pidana medis dan sengketa perdata medis seperti dalam bukunya

yang berjudul “Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan.”43 Sementara itu, berbeda

dengan penulis-penulis diatas, Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati

justru lebih cendrung menggunakan istilah tanggung gugat dibandingkan

menggunakan istilah tanggung jawab ketika menjelaskan tentang

pertanggunggugatan atas kesalahan  profesional dokter (medical malpractice) dan

40 H. Hendrojono Soewono, Batas Pertanggungjawaban Malpraktik Dokter dalam
Transaksi Terapeutik, Srikandi, Surabaya, 2007, hlm 131-199

41 H. Hendrojono Soewono, Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik
Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran, Srikandi, Surabaya, 2006, hlm 73-90

42 Alaxandra Indriyanti Dewi, Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher,
Yogyakarta, 2008, hlm 265-272

43 Pitono Soeparto (Ed), Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan, Airlangga University
Press, Surabaya, 2006, hlm 129-184
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pertanggunggugatan Rumah Sakit atas kesalahan profesional dokter dalam kaitannya

dengan pelayanan medis, sebagaimana dalam bukunya yang berjudul “Dilema etik

dan Hukum dalam Pelayanan Medis.”44 Beberapa penulis asing, ternyata juga

menggunakan istilah tenggung gugat (liability), seperti Marcia M. Boumil dan

Paula A. Hattis ketika menjelaskan tentang vicarious liability and strict liability

atau tentang liability of health care institutions, sebagimana dalam buku mereka

yang berjudul “Medical Liability”45

Berdasarkan pada penelusuran pustaka diatas maka alasan penulis

menggunakan istilah tanggung gugat dalam disertasi ini, dimaksudkan untuk lebih

membedakannya dengan makna tanggung jawab secara umum karena didalamnya

berkenaan dengan kewajiban pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban

atas risiko yang dialaminya sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

kepadanya. Selain itu karena istilah tanggung gugat juga telah dikenal secara umum

dalam bidang hukum perdata. Namun jika dalam pembahasan disertasi ini terdapat

penggunaan istilah tanggung jawab maka hal itu semata-mata karena bunyi undang-

undang atau merupakan kutipan pendapat ahli.

Mengenai jenis-jenis tanggung gugat, dalam ilmu hukum, khususnya dalam

bidang hukum perdata, dikenal beragam prinsip tanggung gugat, diantaranya yaitu:

a. Prinsip tanggung gugat atas dasar kesalahan (liability based on fault or

liability based on the fault principle)

b. Prinsip tanggung gugat atas dasar praduga bersalah(rebuttable presumption of

liability principle/presumed liability)

44 Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, Dilema etik dan Hukum dalam
Pelayanan Medis, Mandar Maju, Bandung, 2010,  hlm 73-89

45 Marcia M. Boumil dan Paula A. Hattis, Medical Liability, West Publishing, St Paul United
Of America, 2011, hlm 213-339
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c. Prinsip tanggung gugat yang dialihkan (vicarious liability)

d. Prinsip tanggung gugat mutlak atau tanggung gugat absolut (no-fault liability,

strict liability, absolute liability principle)

Salah satu cara membedakan prinsip-prinsip tanggung gugat tersebut pada

dasarnya dapat dilihat dari segi hukum acara berupa kewajiban pembuktiannya yakni

dengan melihat kepada ada atau tidak adanya kewajiban untuk membuktikan, dan

siapa yang harus membuktikan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Dalam prinsip tanggung gugat yang pertama yaitu prinsip tanggung gugat

atas dasar kesalahan (liability based on fault or liability based on the fault principle).

Pembuktian kesalahan tergugat harus dilakukan oleh penggugat (pihak yang

dirugikan). Dalam prinsip tanggung gugat atas dasar praduga bersalah (rebuttable

presumption of liability principle), tergugat dianggap selalu bersalah kecuali apabila

dapat membuktikan hal-hal yang dapat membebaskannya dari kesalahan. Prinsip

tanggung gugat yang dialihkan (vicarious liability), mengharuskan seseorang

bertanggung gugat atas perbuatan orang lain atau disebut juga imputed liability.

Dalam jenis tanggung gugat ini tidak selalu diperlukan adanya hubungan majikan-

pegawai namun juga bisa hubungan mewakili kepentingan (agents) suatu

korporasi.46 Kemudian prinsip tanggung gugat yang keempat adalah prinsip

tanggung gugat mutlak (strict liability) bahwa pihak yang menimbulkan kerugian

(tergugat selalu bertanggung gugat tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan

atau tidak melihat siapa yang bersalah, atau dengan kata lain, prinsip tanggung gugat

ini memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan,

apakah pada kenyataannya hal tersebut ada atau tidak ada. Oleh karena itu, Peter

Cartwright mengatakan bahwa agar keamanan masyarakat (public safety),

46 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, 1994. Dalam Yusuf Sohofie,
Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2011, hlm 368
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lingkungan hidup (enveronment), dan kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat

(the economic interest of the public) termasuk perlindungan konsumen (consumer

protection) terjaga, maka publik perlu memperhatikan dan penting untuk mencegah

adanya perilaku-perilaku yang dapat mengganggu kepentingan publik (public

concern) dengan penetapan prinsip strict liability. Itulah sebabnya, di Inggris

pelanggaran atas undang-undang perlindungan konsumen (mala prohibita),

pelakunya dapat digugat dengan prinsip strict liability.47

Dalam tanggung gugat mutlak (strict liability) dan tanggung gugat absolut

(absolute liability), biasanya disertai dengan adanya alasan-alasan pembelaan dari

produsen. Alasan dimaksud dapat menghapuskan tanggung gugat produsen apabila

produsen dapat mengetengahkan alasan bahwa :

a) Langkah-langkah kewaspadaan yang telah dilakukan produsen dengan

mengeluarkan sejumlah biaya bagi keberadaan produk tersebut

b) Berbagai kegiatan penelitian dengan pengembangan yang telah dilakukan

terhadap keamanan produk

c) Kegiatan penelitian pengembangan dilakukan terus menerus untuk

memperbaiki produk.

J.H. Niuwenhuis, membagi tanggung gugat atas 3 (tiga) golongan yaitu: 48

1) Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (schuldaansprakelijkheid).

Tanggunggugat ini bertumpu pada dua pilar yaitu melanggar hukum dan

kesalahan. Orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung gugat,

sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma (perbuatan

melanggar hukum) dan pelakunya dapat disesali karena telah melanggar norma

47 Peter Cartwright, Consumer Protection and the Criminal Law: Law Theory and Policy in
UK Cambridge, 2001, Dalam Yusuf Sohofie, Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum
Perlindungan Konsumen, Citra Aditya Bakti,  Bandung, 2011, hlm 362-363

48 Djasadin Saragih, Op cit , hlm 135
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tersebut (kesalahan). Tanggung gugat karena kesalahan mewajibkan penggugat untuk

membuktikan kesalahan tergugat (terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 B.W. tentang

perbuatan melanggar hukum).

2) Tanggung gugat dengan beban pembuktian terbalik (schuldaansprakelijkheid

met om kering van bewijlast).

Konsep ini termasuk tanggung gugat yang dipertajam (verscherpe

aansprakelijkheid). Penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak cukup

berhati-hati, tetapi sebaliknya tergugat untuk menghindari tanggung gugatnya wajib

membuktikan bahwa ia cukup berupaya untuk  berhati-hati sehingga ia tidak dapat

dipersalahkan. Konsep tanggung gugat ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1367 ayat

(2) jo ayat (5) BW.

3) Tanggung gugat resiko (risico aanspraklijkheid) berdasarkan Pasal 1367 ayat

(3) B.W

Menentukan bahwa majikan bertanggung gugat terhadap kerugian yang

disebabkan oleh bawahannya yang dilakukan dalam lingkup tugasnya. Tanggung

gugat resiko harus didasarkan pada :

(1) Adanya hubungan bawahan dan atasan. Yang menentukan disini adalah

kewenangan memberikan perintah (instruksi) kepada yang lain.

Kewenangan ini dapat timbul dari perjanjian kerja, tetapi juga dapat dari

hukum publik (hubungan penguasa dan pegawai negeri).

(2) Tanggung gugat tersebut bergantung pada keadaan bahwa perbuatan

melanggar hukum itu dilakukan dalam pelaksanaan tugas oleh bawahan.

Pembatasan yang ditentukan pengadilan adalah mensyaratkan harus ada

hubungan antara perbuatan melanggar hukum dan tugas seorang
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bawahan. Majikan juga tetap bertanggung gugat atas perbuatan

melanggar hukum oleh bawahannya ketika melaksanakan tugasnya

meskipun kenyataan bahwa majikan dengan tegas telah melarang

perbuatan yang bersangkutan atau meskipun perbuatan itu diluar jam

dinas.

(3) Untuk tanggung gugat Pasal 1367 ayat (3) disyaratkan adanya perbuatan

melanggar hukum dan kesalahan pihak bawahan.

(4) Tanggung gugat tidak bergantung pada suatu pelanggaran norma atau

kesalahan oleh majikan. Pihak yang dirugikan cukup berpegangan pada

bukti perbuatan melanggar hukum oleh bawahan, adanya hubungan

atasan-bawahan, dan fakta bahwa tugas bawahan menciptakan

kesempatan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pendapat J.H. Niuwenhuis, sebagaimana disebutkan diatas

mengklasifikasikan tanggung gugat atas tiga macam. Pertama, tanggung gugat

berdasarkan kesalahan (schuldaansprakelijkheid) dasarnya adalah Pasal 1365 B.W

tentang perbuatan melanggar hukum. Kedua, tanggung gugat dengan beban

pembuktian terbalik (schuldaansprakelijkheid met om kering van bewijlast)

didasarkan pada Pasal 1367 ayat (2) jo ayat (5) BW yaitu tentang beban pembuktian

ada pada pihak tergugat. Ketiga, tanggung gugat resiko (risico aanspraklijkheid)

didasarkan Pasal 1367 ayat (3) B.W yaitu tentang pengalihan tanggung gugat atas

kesalahan bawahan kepada majikan. Kerugian yang disebabkan kesalahan bawahan

dapat menjadi tanggung gugat majikan sepanjang terpenuhi empat prasyarat yaitu

Pertama, terdapat hubungan bawahan dan atasan. Kedua, perbuatan melanggar

hukum itu dilakukan dalam pelaksanaan tugas oleh bawahan, meskipun kenyataan
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bahwa majikan dengan tegas telah melarang perbuatan yang bersangkutan atau

meskipun perbuatan itu diluar jam dinas. Ketiga, disyaratkan adanya perbuatan

melanggar hukum dan kesalahan pihak bawahan dan Keempat, tanggung gugat tidak

bergantung pada suatu pelanggaran norma atau kesalahan oleh majikan.

6.2. Konsep Dasar Praktik Kedokteran Telemedicine

Kata “tele” dalam bahasa Yunani berarti jauh, pada suatu jarak, sehingga

pengertian telemedicine dapat diartikan sebagai pelayanan kedokteran, meskipun

dipisahkan oleh jarak.

World Medical Association (WMA) mendefinisikan telemedicine sebagai: 49

“Praktik kedokteran jarak jauh, di mana pemberian keputusan dan rekomendasi
atas intervensi, diagnosa dan pengobatan, oleh dokter kepada pasien
berdasarkan pada data, termasuk suara, gambar, dokumen, dan informasi
lainnya yang dikirimkan melalui sistem telekomunikasi.”

Menurut H. Chen, telemedicine adalah:50

“Aplikasi dari pengobatan klinis, yang pengembangannya memanfaatkan
telepon, internet, dan jaringan komunikasi lain untuk mentransfer informasi
medis. Dengan tranfer ini, informasi medis tersebut dapat digunakan untuk
konsultasi kesehatan dan terkadang dapat digunakan pula untuk prosedur medis
ditempat terpencil. Telemedis atau telemedicine diartikan juga sebagai
pemakaian sarana telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan
medis jarak-jauh (health care carried out at a distance). Aplikasi telemedicine
menggunakan teknologi satelit dengan mengirim/transfer data medik elektronik
dari satu lokasi ke lokasi lainnya (the transfer of electrical medical data from
one location to another) untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas-fasilitas
kesehatan di dua daerah/negara dengan memakai peralatan video conference.
Praktek kesehatan semacam ini dapat menggunakan komunikasi audio, visual
dan data. Sarana ini sangat bermanfaat juga untuk perawatan, diagnosis,
konsultasi dan pengobatan serta pertukaran data medis dan diskusi ilmiah jarak
jauh.”

Telemedicine berbeda dengan telehealth, dan e-helath. “Telemedicine”

merupakan istilah umum yang mencakup berbagai aplikasi klinis tertentu, modalitas

49 World Medical Association, Majelis Umum. WMA pernyataan membimbing prinsip
penggunaan telehealth untuk penyediaan layanan kesehatan. 2009, Dalam http://www.wma.net/en
diakses 12 Agustus 2012

50 H. Chen, et al, 2005, “Media informatics: Knowledge Manajement and Data Mining in
Biomedicine,” Dalam Sri Kusumadewi, dkk, Op cit, hlm 127
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teknologi, dan intervensi pengobatan, serta informasi kesehatan yang disampaikan

atau diproses secara elektronik. Terkadang istilah ini digunakan secara bergantian

dengan istilah telehealth dan e-helath meskipun terdapat perbedaan dalam referen

mereka.51 Begitu pula yang dikatakan oleh Soegijardjo Soegijoko, bahwa Selain

telemedicine, diperkenalkan pula istilah telehealth yang sangat berdekatan artinya.

telehealth diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

(elektronika, telekomunikasi, komputer, informatika) untuk mengirimkan dan/atau

menerima informasi kedokteran dan pelayanan kesehatan, guna meningkatkan

pelayanan klinis (diagnosa dan terapi), administrasi serta pendidikan. Dalam

pelayanan administrasi termasuk pula pengiriman informasi operasional, demografi,

yang mungkin tidak terlalu terkait dengan masalah klinis. Istilah Telecare diartikan

sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (termasuk pula elektronika,

telekomunikasi, komputer, informatika) untuk men-transfer (mengirim dan/atau

menerima) informasi kedokteran, guna melakukan pelayanan klinis (terutama

diagnosa dan terapi) kepada pasien atau sejumlah pasien di tempat tinggal mereka.

Sering pula digunakan istilah home telecare atau tele-homecare, sementara e-health

(electronic health) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

(termasuk pula elektronika, telekomunikasi, komputer, informatika) untuk

memproses (dalam arti yang luas) berbagai jenis informasi kedokteran, guna

melaksanakan pelayanan klinis (diagnosa dan terapi), administrasi serta pendidikan.

Dalam e-health, faktor jarak tidak dipersoalkan, artinya e-health mencakup pula

51 Rashid L. Bashshur dan Gary W. Shannon, History of Telemedicine: Evolution, Context,
and Transformation. Mary Ann Liebert, Inc.: New Rochelle (NY). 2009. 13 978-1-934854-11-2.
ISBN e-book 1-934854-04-2. hlm 2
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telemedika, tele-health, maupun pelayanan kesehatan dalam satu lokasi yang sama.

Jadi sebenarnya telemedicine adalah bagian (sub-set) dari e-health52

The World Medical Association (WMA) memiliki pandangan yang sama

dengan memberikan definisi telehealth sebagai penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan dan informasi kesehatan melalui

jarak jauh maupun dekat, sementara pengertian telemedicine sebagai praktek

kedokteran jarak jauh, di mana pemberian keputusan dan rekomendasi atas

intervensi,  diagnosa dan pengobatan, berdasarkan data, termasuk suara dan gambar,

dokumen, dan informasi lainnya yang dikirimkan melalui sistem telekomunikasi'53

Mengacu pada berbagai pendapat diatas maka istilah e-health dan telehealth

memberikan arti yang lebih luas dari telemedicine yang hanya mengacu pada

penyediaan layanan klinis sedangkan istilah e-health dan telehealth merujuk pada

layanan klinis dan non-klinis seperti pendidikan kedokteran, administrasi, dan

penelitian. Cuma hanya Istilah e-health lebih sering, digunakan terutama di Inggris

dan Eropa sebagai istilah umum.

Praktik kedokteran telemedicine telah membawa pengaruh perubahan pada

konsep praktik kedokteran yang biasa dilakukan secara konvensional. Seperti contoh

telemedicine telah meniadakan keharusan dokter untuk melakukan pemeriksaan fisik

terhadap pasien secara langsung. Pemeriksaan dapat diwakilkan kepada tenaga

kesehatan lokal setempat dimana pasien berada. Sementara dalam praktik kedokteran

konvensional, pemeriksaan fisik pasien adalah hal yang wajib bagi dokter dan pasien

sehingga mereka perlu bertemu secara fisik di dalam satu ruang kamar praktik dokter

52 Soegijardjo Soegijoko, Op cit, hlm 2
53 World Medical Association Majelis Umum. WMA pernyataan membimbing prinsip untuk

penggunaan telehealth untuk penyediaan layanan kesehatan. 2009. http://www.wma.net/en/
30publications/10policies/t5/index.html
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secara bersamaan, karena hanya dengan cara inilah pemeriksaan fisik pasien dapat

dilakukan secara langsung oleh dokter. Tanpa pertemuan tersebut maka pelayanan

kedokteran konvensional tidak mungkin dapat dilakukan dan itu berarti praktik

kedokteran tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam praktik kedokteran telemedicine, khusus bagi pasien yang berpenyakit

menahun pemeriksaan fisik pasien cukup dapat dilakukan oleh seorang caregiver

yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap kesehatan seorang pasien yang

berkediaman bersama dengan pasien. Oleh karena itu, biasanya caregiver adalah

keluarga pasien. Selain caregiver, pemeriksaan fisik dapat dilakukan oleh perawat

atau bahkan oleh pasien sendiri. Kalaupun dilakukan oleh dokter maka cukup

dilakukan oleh dokter PCP (Primary Care physician). Data hasil pemeriksanaan fisik

pasien diperoleh menggunakan teknologi telemedicine kemudian ditransfer kepada

dokter, dokter spesialis atau sub spesialis melalui media komunikasi dan informasi

elektronik, data ini untuk selanjutnya menjadi dasar bagi praktisi kedokteran untuk

melakukan pemberian tindakan medis atau pelayanan klinis lainnya (diagnosa dan

terapi).

Perubahan konsep praktik kedokteran konvensional lainnya adalah mengenai

tanggung jawab kerahasian informasi pasien. yang disebabkan karena adanya

perubahan pembuatan rekam medis dan resep dari penggunaan berbasis kertas ke

penggunaan berbasis elektronik. Sehingga yang semula dalam praktik kedokteran

konvensional menggunakan kertas dalam pembuatan rekam medis, resep maupun

komponen-komponen lain dalam kesehatan TI (teknologi informasi) maka dalam

praktik kedokteran telemedicine, semua itu dapat dibuat secara elektronik, tidak lagi

menggunakan kertas. Hal ini membawa dampak pada perubahan sistem
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pendokumentasian data dan informasi pasien (rekam medis) yang dapat diakses oleh

banyak pihak (pengandil) sehingga berpengaruh pada konsep kerahasian informasi

dan privasi pasien. Kalau pada praktik kedokteran konvensional, kerahasian

informasi dan privasi pasien menjadi tanggung jawab dokter yang merawat pasien

karena hanya dokter yang dapat mengaksesnya. Namun dalam praktik kedokteran

telemedicine, banyak pihak yang terlibat (pengandil) sehingga kerahasian informasi

dan privasi pasien tersebut tersebar pada pihak-pihak tersebut. oleh karena itu, yang

tadinya tanggung jawab ada pada satu orang kini menjadi tanggung jawab bersama

semua pihak yang terlibat (pengandil) dalam praktik dimaksud, baik caregiver,

perawat, maupun dokter PCD dan dokter spesialis serta sub spesialis.

Dampak lainnya yaitu bahwa penggunaan teknologi sebagai bagian dari

profesionalisme dokter dalam praktik kedokteran telemedicine dapat membuat

berkurangnya dominasi peran dokter karena tergantikan oleh teknologi (robotic

telemedicine). Demikianpun cara pandang dokter terhadap pasien sebagai menusia

seutuhnya dapat berubah. Bisa jadi dokter akan terlalu mengandalkan sains dan

teknologi kedokteran secara berlebihan. Konsep-konsep multidimensional yang

dulunya dikenal dalam praktik kedokteran konvensional dapat terancam mengalami

pergeseran nilai karena manusia menjadi dapat dipandang sebagai mahkluk

unidimensional, yakni sebagai makhluk fisika belaka, yang tersusun dari rangka,

tulang, daging dan saraf yang bersifat meterial. Manusia tidak lagi dilihat dalam

aspek multidimensional yakni manusia sebagai makhluk yang tidak saja terdiri dari

fisik dan psikis belaka, tetapi juga terdapat aspek spiritualitasnya.

Revolusi teknologi kedokteran telemedicine, diakui memang penting dan

dibutuhkan dalam kehidupan manusia demi untuk mencapai kemajuan kesehatan
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manusia secara optimal, tetapi juga penting diimbangi juga dengan pemikiran

rasional khususnya tentang moralitas manusia dan kearifan hukum dalam

mensikapinya. Disinilah menurut Musa Asy’arie, diperlukan dokter-dokter yang

bukan hanya sekedar harus cerdas dan handal dalam penguasaan ilmu dan teknologi

kedokteran saja, akan tetapi juga harus menjadi manusia-manusia beriman yang

resonansi imannya itu terasa dalam interaksi mereka dengan pasien.54 Konsep

kesehatan spiritual dapat melandasi konsep kebebasan  memilih teknologi atau netral

teknologi guna dapat menjadi pegangan bagi dokter untuk menolak cara pandang

terhadap tubuh yang memandang tubuh sebagai kesatuan kerja mesin yang

didasarkan pada paradigma mekanistik dan pendekatan instrumentalistik terhadap

tubuh manusia. Menurut Tan Shot Yen, paradigma mekanistik dan instrumentalistik

bukan saja menyebabkan terlepasnya hubungan dokter dan kebertubuhan pasiennya

sebagai suatu entitas melainkan juga menceraikan aspek soma dan persona pasien.55

6.3. Konsep Keadilan bagi Para Pihak

6.3.1.Teori Keadilan

Hakikat hukum menurut Lili Rasjidi adalah berpijak pada hubungan antar

manusia dalam dinamika masyarakat, yang terwujud  sebagai proses sosial

pengaturan cara bertingkah laku. Hakikat hukum bertumpu pula pada idea keadilan

dan kekuatan moral.56 Menurut John Rawls, keadilan merupakan suatu nilai yang

mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-

54 Musa Asy’arie, Sambutan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam  kegiatan
launching C-NET Centre for Neuroscience, Health and Spirituality, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
28 Januari 2012.

55 Tan Shot Yen, 2009, Dari Mekanisasi sampai Medikalisasi Tinjauan Kritis atas
Pereduksian Tubuh Manusia dalam Praktek Medis, Dian Rakyat, Jakarta, hlm 33

56 Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1985, hlm 123-124
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tujuan pribadi dan tujuan bersama.57 Aristoteles berpendapat bahwa keadilan

haruslah dibagikan oleh negara kepada setiap penduduk/warga negara dan hukum

yang baik adalah hukum yang menjaga agar keadilan sampai kepada semua orang

tanpa terkecuali dan non-diskriminatif..Aristoteles mendekati masalah keadilan dari

segi persamaan, hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian

senantiasa terjamin dan terlindungi dari perkosaan-perkosaan terhadap dirinya.

Dalam hubungan ini ia membedakan antara: (1) Keadilan distribusi (yang

mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi-bagi sumber daya itu

kepada orang-orang); (2) Keadilan kolektif/komutatif (yang menetapkan kriteria

dalam melaksanakan hukum sehari-hari, kita harus mempunyai standar umum untuk

memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama

lain).58 Rumusan Aristoteles mengenai “keadilan distributif” bahwa bilamana hak

diberikan dan bilamana dua orang berkedudukan sama, maka hak-hak yang sama

harus diberikan kepada mereka.59

Benyamin C. Zipursky membagi teori keadilan dalam dua bagian yaitu teori

keadilan distributif dan teori keadilan korektif. Keadilan distributif pada dasarnya

memeriksa aspek statik dari keadilan, khususnya negara, sementara keadilan korektif

memeriksa aspek dinamis dari keadilan. Sedangkan menurut Julian Lamont dan

Christi Favour, teori keadilan distributif pada hakikatnya adalah merupakan paham

keadilan yang menuntut proporsionalitas hak individu atau masyarakat terjamin

57 John Rawls, A Theory of Justice, London, Oxford, New York; Oxford University Press,
1973, hlm 100-113, Dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori dan Ilmu
Hukum Pemikiran Mmenuju Masyarakat yang Berakeadilan dan Bermartabat, RajaGrafindo
Persama,, Jakarta, 2013, hlm 329-330

58 Sajipto Rahardjo, Ilmu hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1982, 163
59 Hans Kelsen, “Interpretation of Modern Legal Philosophies”, dalam Teguh Prasetyo dan

Abdul Halim Barkatullah, Op cit, hlm 272
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sampai sesuai proporsinya dan satu sama lainnya tidak ada yang dirugikan.60 Teori

keadilan distributif menggariskan prinsip-prinsip normatif yang dirancang untuk

memandu alokasi manfaat dan beban aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan kata

lain, individu-individu  dalam masyarakat akan mengevaluasi distribusi hasil-hasil

bersama dalam masyarakat tersebut berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Jika

individu merasa ada distribusi yang menyalahi prinsip tersebut  maka ia akan

melakukan tindakan untuk mengembalikan proporsi distribusi agar kembali sesuai

dengan prinsipnya. Sedangkan teori keadilan korektif pada prinsipnya adalah untuk

bagaimana mengembalikan hak keadilan seseorang individu atau masyarakat yang

telah dirugikan atau terganggu oleh orang yang lain, sehingga individu atau

masyarakat itu mendapatkan kembali hak keadilannya atau kompensasi keadilan atas

kerugian yang dialaminya. Teori keadilan korektif merupakan sekelompok teori yang

membahas mengenai masalah-masalah keadilan yang muncul dalam masyarakat

modern seperti kecelakaan kenderaan bermotor, malpraktek dokter, dan sebagainya.

Teori ini sering disebut pula teori kebertopangan, karena fokus pada kebertopangan

atas janji pihak-pihak yang terlibat. (A berjanji kepada B, dan B mengandalkan janji

itu untuk melakukan pengorbanan, lalu ketika A melanggar janjinya, maka B merasa

tidak diperlakukan adil).

6.3.2. Asas Proporsionalitas

Pembagian beban tanggung jawab atas resiko malpraktik yang dilakukan oleh

praktisi medis telemedicine akan sangat bergantung pada peranan masing-masing

pihak dan seberapa penting peranan yang dimilikinya itu. Hal ini akan sangat

60 Julian Lamont  dan Christi Favour, Distributive Justice, The Stanford Encyclopedia of
Philosopy, (full 2008 Edition) Dalam  Muhammad Yusuf,  Eksistensi Kejaksaan Sebagai  Pengacara
Negara, Disertasi, Malang 2014
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menentukan distribusi beban tanggung jawab mereka manakala terjadi kerugian yang

di derita pasien karena malpraktik. Oleh karena itu, dimensi kontrak terapeutik harus

mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Beban kewajiban

harus diatur secara proporsional, Demikianpun, beban atas resiko bila terjadi

malpraktikpun harus proporsional terlepas dari seberapa besar proporsi hasil akhir

yang diterima masing-masing pihak selaku praktisi kedoketaran telemedicine atas

kontribusi yang diberikan.

Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa untuk mencari makna asas

proporsionalitas dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofi keadilan. Hal ini

dapat ditelusuri dalam berbagai pendapat serta pemikiran para filsuf dan sarjana.

Filsof besar seperti Aristoteles, menyatakan bahwa “justice consists in treating

equals equalily and unequals unequally, in proportion to their inequality” (prinsip

bahwa yang sama diberlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan

secara tidak sama secara proporsional). Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai

“justitia eas constans et perpetua voluntas ius suum cuuque tribuendi” (keadilan

adalah kehendak yang terus menerus dan tetap mmberikan kepada masing-masing

apa yang menjadi haknya “to give everybody his own”). Artinya keadilan dapat

terwujud apabila sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang

seharusnya ia terima (praeter proportionem dignitas ipsius). Pada hakikatnya

gagasan tersebut  merupkan titik  tolak bagi pemaknaan asas proporsionalitas.61

Berdasarkan moralitas pertimbangan tersebut maka asas proporsionalitas bermakna

sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para

pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual”. Ukuran

61 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak
Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 84-85
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proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan

(equitability), kebebasan distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat

dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan (zorgvuldigheid), kelayakan

(redelijkheid; reasonableness) dan kepatutan (billijkheid; equity). Asas

proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara

matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di

antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (fair and

reasionableness).62

Sejalan dengan pendapat diatas, Peter Mahmud Marzuki menyebut asas

proporsionalitas dengan istilah “equitability contract”  dengan unsur justice serta

fairness. Makna “equitability” menunjukan suatu hubungan yang setara (kesetaraan),

tidak berat sebelah dan adil (fair), artinya hubungan kontraktual tersebut pada

dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan merujuk pada asas

aequitas praestasionis, yaitu asas yang menghendaki jaiminan keseimbangan dan

ajaran justum pretium, yaitu kepantasan menurut hukum. Tidak dapat disangkal

bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk

kedalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidaksamaan

tersebut tidak boleh dimanfaatkan  oleh pihak yang dominan untuk memaksakan

kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Dalam situasi semacam inilah

asas proporsionalitas bermakna equitability.63

Disinilah letak pentingnya diatur hak dan kewajiban dalam praktik

kedokteran telemedicine dalam kontrak terapeutik. Kontrak bukan hanya

62 Ibid, hlm 89
63 Peter Mahmud Marzuki, “Batas-batas Kebebasan Berkontrak” Yuridika, Volume 18 No.

3Mei Tahun 2003, hlm193-194 sebagaiman dikutip dalam Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian
Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
hlm 86
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menyangkut kesepakatan sebagai bentuk komitmen untuk saling memberikan

manfaat saja, tetapi juga saling berbagi resiko.

6.3.3. Teori Keadilan Interaktif (Interactive Justice Theory)

Teori keadilan interaktif (interactive justice) adalah teori hukum tentang

adanya suatu kewajiban hukum atau pertanggungjawaban hukum (legal

responsibility) terhadap setiap tindakan interaktif antar manusia. Dengan kata lain

suatu tanggung jawab setiap orang kepada orang lain adalah sebagai konsekuensi

hukum adanya kebebasan eksternal setiap orang.64

Richard W. Wright, mengatakan bahwa keberadaan kompensasi memainkan

peranan penting dalam interactive justice untuk melindungi setiap orang dari

interaksi yang merugikan (harmfull interaction), yang umum diterapkan dalam

perbuatan melanggar hukum (tort law) dan hukum kontrak serta serta hukum pidana.

Pada Esensinya bahwa tanggung jawab hukum dalam pidana dan perdata adalah

sama yakni pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan yang

merugikan tersebut. Dalam konteks hukum perdata, sengketa ditentukan dari ada

atau tidak adanya suatu standar obyektif tertentu (specified standard of conduct)

untuk menjadi dasar penilaian. Terdapat tiga formulasi dasar penilaian untuk melihat

limitasi suatu pertanggungjawaban suatu perbuatan melanggar hukum, yaitu:

1. No worse off limitation

2. Superseding cause limitation dan

3. Risk play out limitation

Pertama, tidak ada pembatasan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan melanggar

hukum jika jelas adanya suatu kesalahan dan yang mempunyai kontribusi langsung

64 Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Rajawali
Pers, Jakarta, 2010, hlm 14
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berdasarkan asas kausalitas terhadap suatu keahlian. Dalam pembatasan yang kedua,

jika tindakan itu adalah independent maka seharusnya si tergugat tidak dapat

melepaskan tanggung jawabnya. Dalam pendekatan yang ketiga, Risk play out

limitation cukup menjelaskan keterhubungan antara suatu resiko yang seharusnya

dapat diprediksi sebelumnya.65

6.3.4. Teori Intervensi Negara atau Seorang Individu Terhadap Individu

(PaternalismTheory)

Amanat konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke

empat menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum. Konsekuensi yuridis dari amanat konstitusi tersebut

mewajibkan kepada Pemerintah Negara Indonesia sebagai representasi otoritas

negara untuk melindungi warga negaranya dimana saja berada, baik dalam wilayah

teritotorial negara maupun diluar wilayah negara. Perlindungan dimaksud mencakup

perlindungan hukum atas hak dan kewajiban setiap warga negara.

Steven B. Steinborn dan Kyra A. Todd mengatakan bahwa pemerintah

dapat berperan bagaikan “bapak yang baik” bagi rakyatnya sehingga hubungan

pemerintah dengan rakyatnya seperti layaknya hubungan ayah dan anak.66 Gerald

Dworkin menyebutkan hubungan ini sebagai “paternalism”. Yang dimaksud Teori

Paternalism yaitu, By paternalism I shall Understand roughly the interference with a

person‘s liberty of action justified by reasons refering exclusively to the welfare,

good happiness, needs, interests, or values of the person being coerced”.67

65 Ibid, hlm 18
66 Steven B. Steinborn dan Kyra A. Todd, “The End  of Paternalism: A New Approach to

Food Labeling”, Food and Drug Law Jurnal, Vol 64, 1999, 401-422, h. 401
67 Gerald Dworkin, ‘Paternalism’, dalam John R. Burr dan Milton Goldinger (Ed),

Philosophy and Contemporary Issues, (New Jersey: Prentice Hall, tanpa tahun) h. 362-372
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Mengutip tulisan Gerald Dworkin tersebut, Colin F. Camerer

mendefinisikan paternalisme sebagai intervensi negara atau seorang individu

terhadap individu lainnya berlawanan dengan kehendak bebasnya atas dasar bahwa

seseorang yang dintervensi tersebut menjadi lebih baik dan terlindungi dari bahaya

atau kerugian yang mengancamnya.68 Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh

John Horpers dengan mempergunakan terminologi “Legal Paternalism” yang

menunjukan bahwa hukum seharusnya memiliki peran yang besar agar masyarakat

terlindungi dari berbagai konsekwensi yang tidak dikehendaki dari perilaku-perilaku

tertentu, baik oleh orang lain maupun dirinya sendiri.69

Atas dasar teori tersebut maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk

mengatur, melindungi  dan memberikan pemenuhan atas hak-hak warga negara

termasuk hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam hukum kesehatan, baik yang

diatur dalam hukum privat maupun hukum publik, selama aturan-aturan itu mengatur

hubungan-hubungan hukum dalam pemeliharaan kesehatan.70.

Pemerintah harus menjamin tercapainya hak masyarakat atas keadaan sehat

yang sesungguhnya (fisik, mental, dan social well-being). Sehat yang sesungguhnya

merupakan modal dasar kehidupan negara. Salah satu wujud nyata tanggung jawab

negara adalah dalam bentuk harus segera me-review, segera menyiapkan, sistem

kesehatan yang berorientasi pada perbaikan status kesehatan, bukan hanya kesehatan

fisik, namun secara komprehensif juga meliputi kesehatan mental dan kesehatan

sosial rakyatnya. Modal utama pembangunan suatu negara adalah apabila rakyatnya

sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat secara sosial. Tanggung jawab

pemerintah dalam praktik kedokteran telemedicine tentu tidak dapat dipisahkan dari

68 Colin F. Camerer, “Wanting, Liking and Learning: Neuroscience and Paternalism.” The
University of Chicago Law Review, 2006, 73: 87, h 101

69 John Hospers, “Libertarianism and Lagal Paternalism”, The Jurnal of Libertarian Studies,
Vol IV No. 3 (Summer, 1980) h. 255

70 Petrus Y. Karyadi, Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Media Pressindo,
Yogyakarta, 2001, hlm 46-47
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peran dan fungsi pemerintah secara umum seperti tersebut diatas. Oleh karena itu,

pemerintah perlu pula mengatur hal-hal tentang keselamatan pasien dan potensi

risiko malpraktek terkait dengan eksplorasi telemedicine dalam beberapa aplikasi

spesifik telemedicine, dan menawarkan strategi serta taktik untuk mengurangi risiko

tersebut melalui pengaturan tentang Privacy, Security and Patient Confidentiality,

Informed Consent, Maintaining Continuity of Care, Ensuring Reliability of the

Technology, and Choosing the Appropriate Clinical Context.71

7 Metode Penelitian

7.1. Tipe dan Spesifikasi Penelitian

Mengacu pada pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum

adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini

sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.72 Berlandaskan pada pemikiran

tersebut maka penelitian ini merupakan suatu ikhtiar untuk menemukan jawaban atas

permasalahan hukum dalam praktik kedokteran telemedicine, baik secara filosofis,

teoritis, maupun dokmatis. Penelaahan utamanya ditujukan untuk menemukan

konsep baru berkenaan dengan prinsip hukum tanggung gugat dalam praktik

kedokteran telemedicine yang didasarkan pada konsep proposionalitas dalam

distribusi tanggung gugat atas resiko dalam praktik kedokteran telemedicine di

Indonesia. Untuk itu digunakan penelitian hukum normatif dan penelitian doktrinal.

Penelitian hukum normatif digunakan untuk melakukan analisis terhadap norma-

71 Paul Hildebrand ,MD, Manajemen Risiko Telemedicine, Petunjuk Praktis Untuk
Memahami Mitigasi Risiko Malpraktek Dan Keselamatan Pasien, Dalam http://lovell.com/wp-
content/uploads/2013/01/White-Paper-Telemedicine.pdf, diakse pada 7 Agustus 2013

72 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 6, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 35
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norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada).73 Sedangkan penelitian doktrinal

digunakan untuk melakukan analisis terhadap asas hukum-asas hukum, literatur

hukum, pandangan-pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi

tinggi (doktrin), serta perbandingan hukum.74

Menyadari bahwa tanggung gugat dalam praktik kedokteran telemedicine

memiliki konotasi yang cukup luas, karena terkait dengan tanggung jawab dan

tanggung gugat banyak pihak, maka dalam penelitian disertasi ini hanya difokuskan

pada tanggung gugat dokter, dokter spesialis, dan sub spesialis serta korporasi

Rumah Sakit terhadap pasien. Kiranya tanggung gugat pihak lainnya dapat diteliti

dalam penelitan tersendiri seperti tanggung gugat produsen peralatan, penjual

peralatan, operator peralatan, penyedia pemeliharaan maupun pihak lain seperti

penyedia infrastruktur sistem informasi. Mengingat juga bahwa obyek penelitian

yang dikaji dalam disertasi ini adalah tanggung gugat yang otomatis merupakan

lapangan hukum perdata, maka penelitian ini juga akan dibatasi hanya dalam domain

hukum dimaksud. Adapun peninjauan hukum lainnya sekedar dan sepanjang ada

relevansinya dengan obyek penelitian. Selain itu, batasan penelitian lebih difokuskan

hanya pada praktik kedokteran dalam negeri di Indonesia. Aspek internasionalnya

ditinjau sebatas perkembangan telemedicine dalam kaidah hukum internasional

sehingga kajiannya bukan dalam dimensi perdata internasional.

73 Peter Mahmud Marzuki, sebagaimana dikutip dalam Agus Yudha Hernoko, Op cit, Jakarta,
2010, hlm 38

74Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law. Law book. Co. Pyrmont-NSW-
Sydney, Sydney, 2002, p. 29. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, “Jurisprudence As Sui Generis
Discipline”, artikel dalam Jurnal Hukum Yuridika, Vol. XVII No. 4, 2002, hlm. 309-310.
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7.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

peraturan perundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual

approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). serta pendekatan

kasus (case approach) Pendekatan terhadap peraturan perundangan dilakukan

dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

dengan hukum kesehatan dan hukum telematika sehingga dapat diketahui ratio legis

dan dasar ontologis dari filosofi undang-undang dimaksud. Tujuannya adalah untuk

mencari dasar dan pedoman untuk menemukan nilai-nilai penyerasi yang dapat

digunakan sebagai landasan melakukan harmonisasi. Beberapa peraturan

perundangundangan yang dianalisis terkait dengan pendekatan peraturan

perundangan (statute approach), antara lain adalah Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran serta Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Dan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014

Tentang Keperawatan, serta dengan memperhatikan juga Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan asas hukum

yang dianalisis terkait dengan penelitian doktrinal adalah asas tanggung gugat resiko

dalam praktik kedokteran telemedicine.

Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan-pandangan para ahli dan

doktrin yang berkembang dalam praktik kedokteran telemedicine sehingga dapat

ditemukan pengertian-pengertian tentang telemedicine, karakteristik hubungan
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hukum dalam praktik kedokteran telemedicine dan karateristik “internasional”-nya

sebagai bagian dari aspek-aspek hukum praktik kedokteran telemedicine. Selain itu,

juga agar dapat memahami konsep tanggung gugat dalam praktik kedokteran

telemedicine. Memahami keberadaan asas tanggung gugat tentunya tidak dapat

dilepaskan dalam konteks hubungannya dengan asas-asas pokok hukum kesehatan

dan hukum telematika yaitu asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat,

pelindungan hukum dan keselamatan pasien, penghormatan  terhadap  hak  dan

kewajiban,  kehati-hatian,  iktikad  baik,  dan  kebebasan  memilih teknologi atau

netral teknologi. Pemahaman ini dirasa perlu untuk mengetahui bekerjanya asas

tanggung gugat dalam praktik kedokteran telemedicine dalam relevansinya dengan

asas-asas hukum lainnya (kesehatan dan telematika), karena itu, Asas-asas kesehatan

dan teknologi komunikasi dan informasi,  pada dasarnya tidak berdiri sendiri dan

tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya melainkan bersifat saling mengisi dan

melengkapi keberadaan dari asas tanggung gugat dalam praktik kedokteran

telemedicine. Disamping itu, dalam penelitian doktrinal ini akan pula menganalisis

pandangan-pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi

(doktrin) dalam hubungannya dengan dasar-dasar teoritik-filosofis tentang praktik

kedokteran telemedicine. Dasar filosofi penggunaan teknologi telemedicine yaitu

harus dilakukan secara arif dan bijaksana, karena penggunaan teknologi dapat

berdampak pada menguatnya paradigma mekanistik dan pendekatan

instrumentalistik terhadap tubuh manusia. Hal ini dapat membuat manusia

termanipulasi sebagai sarana dan kepentingan diluar dunia kedokteran. Oleh karena

itu, hubungan terapeutik dokter dan pasien dalam penggunaan telemedicine harus

dilandasi nilai-nilai luhur filsafat kedokteran yang memandang manusia sebagai
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mahkluk yang mulia. Dengan demikian diharapkan nilai spiritualitas atau kesehatan

spiritual dapat menjadi bagian dari pengembangan praktek kedokteran telemedicine.

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan undang-undang

tentang praktik kedokteran telemedicine di negara lain, seperti Amerika Serikat,

India, dan Malaysia. Dipilihnya hukum Amerika Serikat, India dan Malaysia sebagai

bahan pembanding, adalah dengan alasan pertimbangan bahwa Pertama, Amerika

Serikat dan India memiliki problem sektor kesehatan yang hampir sama dengan

Indonesia yakni sama-sama memiliki karakteristik wilayah geografis negara yang

luas dengan jumlah penduduk yang padat namun penyebaran yang tidak merata

dimana sebagain besar penduduknya hidup tersebar di daerah pedesaan sementara

dokternya lebih banyak berada di daerah perkotaan. Bedanya dengan Indonesia

adalah mereka telah menguasai praktik kedokteran telemedicine dan

mengembangkannya kearah yang lebih maju serta telah didukung dengan regulasi

tentang telemedicine. Kedua, Apabila dilihat dari sisi sistem hukum, maka walaupun

Amerika Serikat, India dan Malaysia cendrung bersistem hukum common law,

berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, namun dalam

beberapa hal, ketiga negara tersebut memiliki kesamaan dengan Indonesia yaitu

sama-sama memiliki hukum tertinggi yang bersifat tertulis yakni konstitusi. Hal ini

berbeda dengan negara-negara dengan sistem hukum common law lainnya yang tidak

mengenal konstitusi tertulis tetapi didasarkan atas convention. Selain itu, apabila

terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi maka undang-undang

itu dianggap tidak sah dengan keputusan pengadilan. Konsep ini di Indonesia dikenal

dengan judicial review.
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Terlepas dari sistem hukum Malaysia yang berbeda dengan Indonesia,

Malaysia walaupun satu kawasan dengan Indonesia namun Malaysia telah lebih

dahulu menguasai praktik kedokteran telemedicine dan juga telah memiliki undang-

undangnya.

Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menelaah kasus yang

sudah merupakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, baik kasus di

Indonesia maupun di luar negeri terutama kasus yang berkaitan dengan tangung

gugat resiko yang diputuskan dengan didasarkan pada doktrin vicarious liability.

Kajian pokoknya adalah dapat mengetahui ratio decidendi atau reasoning

(pertimbangan hakim) dari digunakannya doktrin dimaksud dalam putusan hakim

7.3. Bahan Hukum.

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan hukum

primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

keberadaannya didasarkan atau dihasilkan oleh suatu otoritas tertentu. Misalnya

undang-undang dan peraturan hukum yang lain sepanjang materinya terkait dengan

masalah yang diteliti. Adapun undang-undang dimaksud adalah undang-undang

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pendekatan perundang-undangan.

Sedangkan khusus undang-undang negara asing yang digunakan sebagai bahan

perbandingan disini adalah Undang-Undang tentang Telemedicine Malaysia

(Telemedicine Act 1997), dan Undang-Undang tentang Telemedicine India

(Telemedicine Act 2003), serta Undang-Undang tentang Telemedicine Amerika

Serikat (Telemedicine Development Act of 1996).

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diketemukan melalui

studi kepustakaan, misalnya melalui karya ilmiah baik berupa literatur, jurnal,
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majalah ilmiah, maupun melalui informasi ilmiah lainnya. Adapun bahan hukum

sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal tentang kedokteran

telemedicine baik terbitan luar negeri maupun dalam negeri.

7.4. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.

Penelitian hukum menurut Terry Hutchinson dapat dilakukan dengan

langkah-langkah yang disingkat dengan “IRAC” yaitu memilih masalah (issues),

menentukan peraturan hukum yang relevan (rule of law), dan kemudian menganalisis

fakta-fakta dari segi hukum (analysing the facts), akhirnya menghasilkan

penyusunan sebuah kesimpulan (conclusion). Langkah yang demikian disebut teknik

“brainstorming” yang merupakan bagian dari langkah perencanaan hingga

penelitian.75 Mengacu pada langkah-langkah tersebut maka setelah merumuskan isu

hukumnya, penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pengumpulan bahan

bahan hukum (legal materials) dan pengkajian dan atau analisis terhadap bahan-

bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi hukum

positif dan penelusuran kepustakaan (studi pustaka). Bahan hukum yang diperoleh

diidentifikasi dan diinventrisasi dengan menggunaan sistem kartu (card system) guna

memudahkan runutan pembahasan dalam penelitian. Sementara untuk mendapatkan

data pendukung maka penelitian ini juga menggunakan data primer yang merupakan

hasil wawancara terhadap beberapa praktisi kedokteran, dan profesi lainnya serta dari

institusi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Terhadap

semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dengan

menggunakan logical sequence, Setelah diinterpretasi dengan metode kualitatif.

Hasil analisis kemudian akan disajikan secara deskriptif.

75 Terry Hutchinson, Op cit, p.32
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8. Peranggungjawaban Sistematika

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian disertasi

ini disusun dalam lima bab, terdiri dari 3 (tiga) bab pembahasan atas masalah yang

diteliti, dan 2 (dua) bab lainnya merupakan bab pendahuluan dan penutup. Secara

keseluruhan dari bab-bab tersebut tersusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

merupakan bab pendahuluan yang berisikan gambaran umum serta arah yang akan

ditulis dalam Disertasi. Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian,

yang merupakan uraian tentang perlunya penelitian dan penulisan desertasi ini.

Kemudian disusul dengan memaparkan rumusan masalah yang akan diteliti dan

ditulis. Rumusan masalah ini sekaligus merupakan fokus, batasan dan arah

penelitian. Kemudian disusul dengan keaslian penelitian dengan maksud agar dapat

diketahui originilitasnya. Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian

dan penulisan ini juga menjadi sub pokok bahasan. Selain itu, Bab Pendahuluan juga

mengetengahkan kerangka konseptual. Bab pendahuluan diakhiri dengan

pembahasan tentang metode penelitian, pendekatan masalah, serta bahan-bahan

hukum yang dipergunakan dalam penelitian dan penulisan Disertasi ini; Bab II,

membahas tentang permasalahan pertama yaitu mengenai karakteristik praktik

kedokteran telemedicine; Dalam bagian ini dibahas tentang sejarah perkembangan

praktik kedokteran telemedicine, ruang lingkup praktik kedokteran telemedicine dan

karakteristik Internasionalnya. Pembahasan dalam bab ini untuk memberikan

gambaran tentang apa dan bagaimana praktik kedokteran telemedicine; Pada Bab III

menganalisis tentang hubungan hukum dalam praktik kedokteran telemedicine yang

meliputi, pihak-pihak yang terkait dalam praktik kedokteran telemedicine, dan

hubungan hukum para pihak dalam praktik kedokteran telemedicine, hubungan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DISERTASI PRINSIP TANGGUNG GUGAT DALAM PRAKTIK... ARMAN ANWAR



52

hukum tersebut akan dibagi atas dua bagian yaitu pertama hubungan hukum dokter

spesialis, sub spesialis, dan dokter PCP serta tenaga kesehatan dan pasien dalam

praktik kedokteran telemedicine berbentuk real time (synchronous telemedicine), dan

kedua, hubungan hukum dokter klinis, dan dokter specialis nonklinis dan tenaga

kesehatan lainya serta pasien dalam praktik kedokteran telemedicine berbentuk store

and forward (synchronous telemedicine); Bab IV akan dijelaskan tentang tanggung

gugat resiko dalam aspek hukum kedokteran agar dapat diketahui tentang penerapan

doktrin vicarious liability yang dijadikan dasar putusan hakim, kemudian

menganalisa kontroversi doktrin vicarious liablity dalam pertanggung gugatan resiko

terhadap dokter dan rumah sakit tujuannya adalah untuk mengetahui perdebatan

dalam tataran akademik. Selain itu juga agar ketika mengkaji tentang prinsip

tanggung gugat resiko secara proporsional antara rumah sakit, dokter spesialis, dan

dokter pcp (primary care dokter), serta tenaga kesehatan lainnya dalam praktik

kedokteran telemedicine dapat lebih mudah didekati melalui penalaran yuridis,

filosofis maupun sosiologis. Terakhir adalah berupaya mencari dasar pembenar

diterapkanya tanggung gugat resiko melalui analisa mendalam tentang liabilitas

praktisi kedokteran telemedicine berdasarkan Interactive Justice sebagai prinsip

tanggung gugat resiko secara proporsional. Dan sebagai penutup, dalam Bab V akan

disampaikan beberapa kesimpulan dan saran atas masalah yang diteliti
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