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ABSTRAKSI

Terdapat permasalahan yang cukup menarik berkaitan dengan tindak pidana dan
pertanggungjawaban pidana dokter militer di bidang hukum kesehatan. Di satu
sisi, tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang dokter militer dibidang hukum
kesehatan adalah seseorang yang berprofesi sebagai dokter. Di lain sisi, tindak
pidana yang dilakukan oleh seorang dokter militer dibidang hukum kesehatan
adalah seorang Tentara Nasional Indonesia. Berkaca dari permasalahan tersebut,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Tindak pidana apakah
yang dapat dilakukan oleh dokter militer dibidang Hukum Kesehatan?, (2)
Bagaimana pertanggungjawaban etika dan hukum seorang dokter militer yang
melakukan tindak pidana dibidang Hukum Kesehatan? Skripsi ini juga membahas
mengenai bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh dokter militer dibidang
hukum kesehatan adalah tindak pidana malpraktek. Tindak pidana malpraktek
karena kesengajaan yaitu penganiayaan (mishandeling), aborsi, pemalsuan surat
keterangan dokter, dan euthanasia. Sedangkan tindak pidana karena tidak dengan
sengaja (negligence, culpa) yaitu kealpaan yang menyebabkan kematian, kealpaan
yang menyebabkan luka-luka, kelalaian tidak merujuk, lalai tidak merujuk pasien
ke rumah sakit dengan peralatan/tenaga yang terlatih, tidak mendeteksi adanya
infeksi, dan lalai karena kurang pengalaman berdasarkan ketentuan-ketentuan di
bidang hukum kesehatan dan hukum pidana militer. Untuk selanjutnya, dalam
pembahasan rumusan masalah kedua akan dibahas mengenai pertanggungjawaban
etika dan hukum dokter militer dalam melakukan tindak pidana di bidang Hukum
Kesehatan. Terkait pertanggungjawaban etika dokter militer harus mendasari
tindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tidak melanggar Kode
Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun
2014 tentang Hukum Disiplin Militer. kemudian pertanggungjawaban hukum
dokter militer yang melakukan kesalahan ketika memberikan upaya pelayanan
medis kepada pasien dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana umum dan
pertanggungjawaban pidana militer.
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