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ABSTRAK

Gloria, Olga Stephanie. 2017. Perlindungan Hukum Pasien Klinik Kecantikan (Studi 
Kasus Konflik dalam Klinik Kecantikan di Semarang). Skripsi Bagian Perdata, 
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Dewi 
Sulistianingsih, S.H.,M.H. Pembimbing II: Windiahsari, S.Pd.,M.Pd. 

Kata Kunci: Klinik Kecantikan, Pasien, Perlindungan Hukum, Konflik.

Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik menyebutkan klinik adalah 
fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar 
dan atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan 
dipimpin oleh seorang tenaga medis. Klinik perawatan wajah merupakan klinik yang 
menawarkan jasa pelayanan dermatologi. Hubungan antara dokter dan pasien dapat 
dijelaskan bahwa dokter dan pasien memiliki hubungan yang unik. Dokter berperan 
sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dan pasien sebagai konsumen jasa klinik 
kecantikan. Hubungan perikatan dokter dan pasien seharusnya saling 
menguntungkan. Namun yang terjadi tidak demikian. Oleh sebab itu diperlukan 
perlindungan hukum bagi pasien.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan 
pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi 
kepustakaan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
teknik triangulasi. Tahapan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan pengambilan keputusan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pasien klinik kecantikan memerlukan 
perlindungan hukum terkait kerugian yang dialami pasien selaku konsumen; (2) 
pasien memerlukan upaya hukum yang dapat ditempuh di klinik kecantikan jika 
mengalami kerugian. 

Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Perlindungan Hukum Pasien  Klinik 
kecantikan dapat terwujud melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien terkait 
kerugian yang dialami dapat dilakukan dengan; jalur non litigasi atau penyelesaian di 
luar pengadilan dengan melalukan mediasi antara dokter dan pasien untuk melakukan 
kesepakatan dibawah kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial maupun ekonomis. Hal ini termuat dalam Undang – Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kita tahu bahwa kesehatan sungguh penting bagi 

diri kita sehingga Negara menjamin kesehatan warga negaranya. Dr. Bahder 

Johan Nasution dalam bukunya Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter 

mengatakan upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, 

merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi 

peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Di dalam sistem 

Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi 

kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. 

(Bahder, 2013:1). 

Dalam menjalankan praktik kesehatan tidak lepas dari tenaga medis dan 

tenaga kesehatan. Dokter merupakan tenaga medis. Sedangkan bidan dan perawat 

merupakan tenaga kesehatan. Dokter sebagai tenaga medis harus memiliki 

pendidikan dibidang kesehatan serta pengalaman hingga dianggap banyak orang 

dapat menyembuhkan pesiennya. Seiring perkembangan zaman, saat ini dokter 

yang dianggap banyak orang ahli dalam hal kesehatan, kini stigma tersebut mulai 
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luntur. Hal ini dikarena kasus-kasus mengenai kerugian yang dialami oleh pasien 

akibat dari tindakan dokter. 

Pasien dan dokter memiliki hubungan hukum sehingga membentuk hak dan 

kewajiban bagi keduabelah pihak. Adami Chazawi dalam bukunya Malpraktik 

Kedokteran menyatakan bahwa hubungan hukum antara pasien dan dokter 

terdapat dalam apa yang disebut kontrak terapeutik. Suatu kontrak terapi dimana 

pasien harus tunduk dalam hukum perdata tentang perikatan hukum. Kontrak 

terapeutik merupakan salah satu bentuk perikatan hukum timbal balik (Adami, 

2007:16). Dokter yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat 

Izin Praktik (SIP) serta telah membuka praktik, pada dasarnya telah melakukan 

penawaran umum (openbare aanbod).Aanbod adalah syarat pertama lahirnya 

kesepakatan sebagai penyebab timbulnya suatu perikatan hukum. Untuk 

terjadinya perikatan hukum dokter dan pasien, penawaran itu harus diikuti 

penjelasan secara lengkap mengenai berbagai hal seperti diagnosis dan terapi oleh 

dokter. Apabila kemudian pasien memberikan persetujuan untuk pengobatan atau 

perawatan, maka terjadilah perikatan hukum yang dikenal dengan kontrak 

terapeutik atau transaksi terapeutik. Persetujuan yang diberikan oleh pasien itu 

kemudian disebut informed consent. (Veronika, 2002:110).

Hubungan antara dokter dan pasien dapat dijelaskan bahwa dokter dan pasien 

memiliki hubungan yang unik. Dokter dalam hukum konsumen berperan sebagai 

pemberi jasa pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima pelayanan 

kesehatan. Dokter yang merupakan pakar dalam hal kesehatan sedangkan pasien 
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sebagai orang awam. Dokter sebagai orang yang sehat dan pasien sebagai orang 

yang sakit. (Sofyan, 2009:84). Dengan adanya perikatan didalamnya, hubungan 

timbal balik yang terjadi seharusnya saling menguntungkan. Dokter memiliki 

pasien dan pasien memperoleh kesembuhan. Namun yang terjadi tidak demikian. 

Saat ini kita sering mendengar atau bahkan mengalami keluhan yang dirasakan 

oleh pasien akibat dari tindakan yang dilakukan oleh dokter ataupun pemberian 

obat yang salah oleh dokter hingga pasien mengalami kerugian. Karena   

maraknya kasus-kasus menganai kesalahan yang dilakukan oleh dokter maka 

perlu adanya perlindungan hukum bagi pasien. 

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, 

persoalan paling krusial  untuk dikaji terkait hukum adalah sejauhmana tindakan 

seorang dokter memiliki implikasi hukum terhadap kelalaian atau kesalahan 

profesi kesehatan dan unsur-unsur apa yang digunakan sebagai indikator atau alat 

ukur serta unsur yang dapat membuktikan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian 

dokter dalam melakukan diagnosa dan terapi. (Soerjono dan Herkuntanto 1987:6).

Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik menyebutkan klinik adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis 

dasar dan atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga 

kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Klinik perawatan wajah 

merupakan klinik yang menawarkan jasa pelayanan dermatologi. Dermatologi 

adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kulit dan bagian-bagian yang 

berhubungan dengan kulit seperti rambut, kuku, kelenjar keringat dan sebagainya. 
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Klinik kecantikan dapat diartikan sebagai klinik perawatan kulit yang 

diselenggarakan oleh dokter spesialisasi kulit yang menawarkan pelayanan jasa di 

bidang perawatan kesehatan dan kecantikan kulit, rambut, kuku dan tubuh. Dalam 

klinik kecantikan pelayanan jasa mengkombinasikan antara kesehatan dan 

kecantikan. 

Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Pasal (1) menjelaskan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen. 

Shidarta dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia menjelaskan 

bahwa konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang 

dan/atau jasa. (Shidarta, 2004:5). 

Pasien yang merupakan pengguna jasa dokter merupakan bagian dari 

konsumen  jasa yang perlu dilindungi haknya. Untuk menciptakan perlindungan 

hukum bagi pasien maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang 

melekat pada dirinya, termaksud pemberian jasa pelayanan kesehatan agar 

bertanggung jawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa 

pelayanan kesehatan. (Titik dan Shita, 2010:4)

Berkembangnya zaman membuat kebutuhan manusia semakin beragam. Saat 

ini kebutuhan manusia bukan lagi mengenai hal-hal pokok seperti makanan, 

pekerjaan atatupun pendidikan. Kini penampilan merupakan kebutuhan pokok 

bagi masyarakat. Bukan hanya bagi wanita namun pria pun ikut terjangkit. 

Penampilan kini menjadi hal pokok yang wajib diberikan perhatian khusus. Hal 
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ini dapat dilihat dari banyaknya klinik-klinik kecantikan yang membuka praktik 

bahkan kini klinik kecantikan membuka cabang di berbagai daerah. Salah satu 

kota tempat tumbuh suburnya klinik kecantikan adalah Semarang. 

Klinik kecantikan dapat berkembang pesat tentu tidak lepas dari keinginan 

orang-orang untuk mendapatkan penampilan yang lebih baik. Di klinik 

kecantikan kita ditawarkan mendapatkan wajah yang bersih sehingga terlihat 

lebih menarik. Namun kebanyakan orang datang ke klinik kecantikan karena 

memiliki masalah pada kulit seperti jerawat, kerutan di wajah ataupun masalah 

kulit berminyak. 

Tahapan awal saat datang ke klinik kecantikan pasien diminta untuk 

konsultasi terlebih dahulu ke dokter untuk mengetahui jenis kulit pasien dan 

penanganan yang dapat dilakukan serta krim apa yang dapat diberikan kepada 

pasien. Kemudian jika pasien menyetujui tindakan serta obat yang akan diberikan 

maka kemudian terjadilah transaksi terapeutik. Namun, tindakan dokter serta obat 

dan/ataupun krim yang diberikan tidak semuanya dapat mengobati pasien. Ada 

beberapa kejadian yang berbanding terbalik dari harapan pasien. 

Masalah jerawat yang ada pada wajah merupakan faktor penting yang 

membuat orang datang ke klinik kecantikan. Seperti yang dialami oleh Desi 

Arlinda pasien klinik kecantikan yang ada di Semarang. Desi memiliki masalah 

wajah berjerawat dan kulit kusam sehingga ia mengkonsultasikan diri ke klinik 

kecantikan. Harapan desi ke klinik kecantikan adalah agar jerawat diwajahnya 

hilang serta kulitnya dapat lebih cerah. Desi menggunakan krim yang dianjurkan 



6

dokter serta perawatan yang harus dilakukan untuk menghilangkan jerawat 

diwajahnya. Namun hasil yang didapatkan tidak sesuai harapan. Jerawat di 

wajahnyanya semakin banyak. (Desi Arlinda. 2016. Aku Dan 

Mukaku.http://lovelylind.blogspot.co.id/2016/02/aku-dan-kulit-mukaku-yang 

eeerrgghh.html)Hal seperti ini membuat pasien yang memiliki kepercayaan 

bahwa dokter dapat mengobatinya pun luntur. 

Penggunaan obat ataupun krim  yang diberikan oleh dokter klinik kecantikan 

tidak lepas dari pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

yang berdasarkan Pasal (2) Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 

memiliki tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, 

yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat 

adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas 

keamanan pangan dan bahan berbahaya.Peredaran krim yang dijual oleh klinik 

kecantikan harus memiliki izin dari BPOM . 

Pada Pasal (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

18 Tahun 2015 Tentang persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menyebutkan :

1. Bahan kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagai tercantum 

dalam Kodeks Kosmetika Indonesia atau standar lain yang diakui atau 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bahan yang 

diperbolehkan digunakan dalam pembuatan kosmetika
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3. Selain Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat 

(2) bahan tertentu dilarang digunakan dalam pembuatan kosmetika. 

Pelanggaran atas hak dan kewajiban kedokteran akan mengakibatkan akibat 

hukum, apabila hal itu dilakukan oleh dokter, maka masyarakat kedokteran akan 

menindak melalui sidang-sidang majelis kode etik dan majelis kedisiplinan 

kedokteran yang salah satunya dilaksanakan oleh MKEK (Majelis Kode Etik 

Kedokteran). (Safitri, 2005:83)

Standar pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal penting yang harus 

dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, 

agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. 

Pelayanan sendiri pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu 

menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan 

kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Tentu 

pelayanan itu sendiri seharusnya tidak mengecewakan pasien. 

Dengan masalah yang ada, maka peneliti ingin meneliti lebih dalam 

mengenai“PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KLINIK KECANTIKAN 

(STUDI KASUS KONFLIK DALAM KLINIK KECANTIKAN DI KOTA 

SEMARANG)”
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1.2 Indentifikasi Masalah

Masalah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1.2.1 mengenai kewenangan yang ada pada pelaksanaan praktik klinik kecantikan 

yang belum diketahui oleh masyarakat.

1.2.2 Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh dokter klinik kecantikan jika pasien 

penerima jasanya mendapatkan keluhan terhadap jasa yang diberikan

1.2.3 Masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk mempertahankan atau 

mendapatkan haknya sebagai pasien penerima jasa dokter klinik kecantikan. 

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit 

ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut:

1.3.1 Penelitian ini mempunyai fokus pada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

pasien jika terjadi kerugian atau wanprestasi

1.3.2 Dan perlindungan hukum bagi pasien jika mengalami kerugian 

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut di dalam penelitian ini 

adalah:

1.4.1 Bagaimana perlindungan hukum pasien klinik kecantikan di Semarang?

1.4.2 Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pasien klinik kecantikan di 

Semarang?
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1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dengan rumusan masalah tersebut 

dalam penelitian ini adalah;

1.5.1 Untuk mengetahui perlindungan hukum pasien klinik kecantikan di Semarang

1.5.2 Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pasien klinik 

kecantikan di Semarang

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

diantaranya:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1.6.1.1 Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum kesehatan

1.6.1.2 Sebagai pedoman penelitian yang lain yang sesuai dengan penelitian yang 

penulis teliti

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Peneliti

1. Penelitian ini dapat penulis jadikan sebagai tambahan pengetahuan 

mengenai bagaimana perlindungan hukum pasien dan upaya hukum yang 

dapat dilakukan oleh pasien apabila mengalami kerugian haknya

2. Sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana strata satu (S1) di Jurusan 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
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1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana 

perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila 

dirugikan haknya sebagai pasien 

1.6.2.3 Bagi Dinas Kesehatan

Memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan agar mengawasi dan 

mengevaluasi praktik bidan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan yang telah di tetapkan. 

1.6.2.4 Bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Memberi masukan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan agar 

mengawasi dan mengevaluasi obat yang digunakan sesuai dengan yang telah 

diatur oleh BPOM
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Penelitian Terdahulu

Dalam menjaga orisinalitas penulisan penelitian ini, penulis memberikan 

contoh penelitian terdahulu yang juga membahas hal-hal tentang Perlindungan 

Hukum Pasien sebagai konsumen jasa. Contoh Penelitian Terdahulu sebagai 

berikut

1. Maya Ruhtiani dengan Skripsi Perlindungan Hukum Pasien 

Sebagai Konsumen Jasa dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah 

Sakit Umum Daerah Tasikmalaya dari Universitas Jenderal 

Soedirman. 

2. Siti Kemala Rohima dengan skripsi Perlindungan Hukum Bagi 

Pasien Terhadap Tenaga Kesehatan (Dokter) Dalam 

Melaksanakan Tindakan Medik Berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang Berlaku dari Universitas Mataram. 

3. Suci Lestari dengan skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Pasien 

Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiah 

Yogyakarta dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 
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  Berikut ini tabel perbandingan penelitian terdahulu dengan peneliti. 

Tabel 1

Orisinalitas Penelitian

NO PENELITIAN TERDAHULU ORISINALITAS

1 Perlindungan Hukum Pasien Sebagai 

Konsumen Jasa Dalam Pelayanan 

Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Tasik 

Malaya. Rumusan masalah penelitian ini 

:

1. Bagaimana perlindungan hukum 

pasien sebagai konsumen jasa di 

dalam pelayanan kesehatan?

2. Faktor apa yang menunjang dan 

menghambat perlindungan hukum 

pasien sebagai konsumen?

Penelitian ini berfokus pada 

perlindungan hukum pasien 

dalam pelayanan kesehatan yang 

dilakukan tenaga kesehatan di 

rumah sakit dan penelitian ini 

mengkaji mengenai sejauhmana 

hak-hak pasien dipenuhi di 

rumah sakit. Dalam penelitian 

yang diteliti oleh peneliti 

mengkaji tentang perlindungan 

hukum pasien yang ada di klinik 

kecantikan dan bagaimana upaya 

hukum yang dapat pasien klinik 

kecantikan lakukan bila terjadi 

kerugian yang dialami. 

2 Perlindungan Hukum Bagi Pasien 

Terhadap Tindakan Medik Berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

Berlaku. Rumusan masalah penelitian ini 

adalah:

1. Bagaimana pengaturan hak dan 

kewajiban para pihak dalam 

transaksi terapeutik berdasarkan 

Penelitian ini berfokus pada 

perlindungan hukum pasien dan 

tanggungjawab rumah sakit 

terhadap kelalaian tenaga 

kesehatan dalam melaksanakan 

tindakan medik serta 

tanggungjawab hukum 

perdata,pidana dan administrasi 
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hukum positiv di Indonesia?

2. Bagaimana tanggungjawab dokter 

terhadap transaksi terapeutik? 

terhadap kelalaian medik. Dalam 

penelitian yang diteliti oleh 

peneliti mengkaji tentang 

perlindungan hukum pasien di 

klinik kecantikan terkait 

perjanjian terapeutik dengan 

dokter klinik kecantikan serta 

upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh pasien terkait 

perjanjian terapeutik. 

3 Perlindungan Hukum Terhadap Pasien 

Dalam Pelayanan Medis Rumah Sakit 

PKU Muhammadiah Yogyakarta. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hak pasien 

berdasarkan perundang-undangan 

yang berlaku?

2. Bagaimana perlindungan hukum 

terhadap pasien rumah sakit?

Penelitian ini berfokus pada 

penerapan hak pasien apakah 

sudah sesuai dengan undang-

undang dan bagaimana bentuk 

perlindungan hukum yang dapat 

diberikan pada pasien rumah 

sakit PKU Muhammadiah 

Yogyakarta. . Dalam penelitian 

yang diteliti oleh peneliti 

mengkaji tentang perlindungan 

hukum pasien klinik kecantikan 

serta upaya hukum yang dapat 

dilakukan pasien ketika haknya 

tidak dapat dipenuhi oleh dokter 

klinik kecantikan. 
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1.2 PerjanjianTerapeutik

Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik adalah perjanjian antara 

dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk 

melakukan kegiatan memberi pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan 

keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Dari hubungan 

hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, timbulah hak dan kewajiban 

masing-masing pihak, pasien memiliki hak dan kewajiban, demikian 

sebaliknya dokter (Anny, 2006:57).

Transaksi terapeutik merupakan perjanjian. Dalam transaksi terapeutik 

berlaku hukum perikatan yang diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, sebagaimana disebut dalam Pasal 1319 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun 
yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan 
umum, yang termuat dalam Bab ini dan Bab yang lalu”.

Sahnya perjanjian tersebut, harus dipenuhi syarat-syarat yang termuat 

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan diri;

2. adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. mengenai suatu hal tertentu;



15

4. untuk suatu sebab yang halal/diperbolehkan

(Veronika, 2002:139). 

Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua subjek hukum atau lebih 

untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan 

sesuatu (Pasal 1313 jo 1234 burgerlijk wetboek yang disebut prestasi. 

Berdasarkan ketentuan undang-undang ada tiga macam prestasi. Untuk 

memenuhi prestasi yang pada dasarnya adalah pelaksanaan suatu kewajiban 

hukum bagi para pihak yang membuat perikatan hukum pada perikatan hukum 

timbal balik. 

Dokter adalah orang yang dibutuhkan dan dapat dipercaya untuk dapat 

memberikan bantuan dalam pengupayaan pengobatan seorang pasien yang 

sedang membutuhkan penanganan medis. Hubungan dokter dan pasien pada 

saat pelayanan kesehatan secara individu dimulai ketika pertama kali seorang 

pasien datang ke kamar praktik dengan membawa keluhan tentang 

kesehatannya. Seorang dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan awal 

berupa wawancara yang disebut anamnesa, untuk selanjutnya dilakukan 

pemeriksaan fisik yang menuju pada sebuah diagnosa pasien. Hasil diagnosa 

tersebut yang menentukan tindakan medis seperti apa yang dibutuhkan oleh 

pasien.

Hubungan dokter dan pasien selain melahirkan hak dan kewajiban bagi 

para pihak, membentuk juga pertanggungjawaban hukum masing-masing. 
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Bagi pihak dokter, prestasi berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu in 

casutidak berbuat salah atau keliru dalam perlakuan medis yang semata-mata 

ditujukan bagi kepentingan kesehatan pasien adalah kewajiban hukum yang 

sangat mendasar dalam perjanjian terapeutik, yang dalam Pasal 39 Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran disebut sebagai 

kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien (Adami, 2007:42). 

Pasien yang tidak sembuh tidak dapat dijadikan alasan wanprestasi bagi 

dokter selama perlakuan medis yang dilakukan tidak menyimpang dari standar 

profesi medis dan standar prosedural operasional karena hubungan dokter dan 

pasien bukan hubungan yang memuat dan  menuntut kewajiban hukum bagi 

dokter yang ditujukan pada hasil (resultaats) pelayanan medis, melainkan 

kewajiban untuk perlakuan medis dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal 

dan tidak salah langkah atau salah prosedur (berdasarkan standar profesi dan 

standar prosedur). Kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien bukan 

termaksud perjanjian resultaats karena objek perjanjian bukan hasil pelayanan 

medis oleh dokter, tetapi tingkah laku atau perlakuan pelayanan medis yang 

dilakukan oleh dokter (Adami, 2007:44). Dokter tidak mampu menjamin hasil 

akhir (Bahar, 2002:50). 

Secara yuridis perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum 

antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional 

didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu 
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di bidang kesehatan. Terapeutik adalah terjemahan dari therapeutic yang 

berarti dalam bidang pengobatan. Hal ini tidak sama dengan terapi yang 

berarti pengobatan (Hermien, 1993:142). Persetujuan yang terjadi antara 

dokter dengan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, 

mencakup diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif, maka 

persetujuan ini disebut dengan perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. 

Perjanjian  terapeutik disamakan dengan inspaningsverbintenis karena 

dalam kontrak ini dokter hanya berusaha menyembuhkan pasien dan upaya 

yang dilakukan belum tentu berhasil. Hermien Hadiati Koswadji 

mengemukakan bahwa hubungan dokter dan pasien dalam perjanjian 

terapeutik bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar 

manusia, yaitu:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-

determination)

2. Hak atas dasar informasi (the right to informations) (Harmien, 

1993:143).

Hubungan hukum kontrak terapeutik oleh undang-undang 

diinterpretasikan berbeda, walaupun secara prinsip hubungan hukum 

perjanjian terapeutik adalah sama yaitu hubungan antara pasien dengan 

petugas tenaga medis. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan menyatakan bahwa para pihak dalam kontrak terapeutik adalah 
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pasien dengan tenaga kesehatan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran menyebutkan bahwa para pihak 

dalam kontrak terapeutik adalah pasien dan dokter/dokter gigi. Pengertian 

perjanjian terapeutik diatas oleh undang-undang dimaknai berbeda, oleh 

karena itu Salim H.S menyempurnakan pengertian perjanjian terapeutik, yaitu:

“Kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau 

dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi 

berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan 

terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya 

dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhan” (Salim, 

2004:46). 

Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam 

Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 434/Men.Kes/X/1983 Tentang 

berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, 

mencantumkan tentang transaksi terapeutik sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah hubungan antara 
dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya 
(konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan 
kekhawatiran mahluk insani.”

Tujuan akhir kontrak terapeutik dari hubungan dokter dengan pasien 

adalah kesembuhan namun kesembuhan bukanlah objek kewajiban dokter 

yang dapat dituntut oleh pasien. Perikatan hukum dokter dan pasien 

termaksud jenis perikatan yang disebut inspanningverbintenis atau perikatan 

usaha.  (Oemar, 1991:109) Dapat diartikan jika suatu perikatan yang isinya 
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pretasinya adalah salah satu pihak harus berbuat sesuatu secara maksimal 

dengan sebaik-baiknya dan dengan secermat-cermatnya kepada pihak lain. 

Kewajiban pokok dokter terhadap pasiennya adalah inspanning, yakni suatu 

usaha keras dari dokter tersebut yang harus dijalankan dan yang diperlukan 

untuk behoud dan menyembuhkan kesehatan dari pasien (Oemar, 1991:112).

Standar upaya dokter sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya dalam 

hubungan dokter dengan pasien adalah standar profesi medis, standar 

prosedur, dan prinsip-prinsip umum profesional kedokteran. Hasil dari 

perlakuan penyembuhan, pemulihan atau pemeliharaan kesehatan pasien tidak 

menjadi kewajiban hukum bagi dokter, melainkan suatu kewajiban moral 

belaka dan akibatnya bukan sanksi hukum tetapi sanksi moral dan sosial. 

Sepanjang perlakuan medis terhadap pasien telah dilakukan secara benar 

dan patut menurut standar profesi, standar prosedur operasional maka 

meskipun tanpa hasil penyembuhan yang diharapkan tidak melahirkan 

malpraktik kedokteran dari sudut hukum. 

2.3 Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum menurut Soetjipto Rahardjo adalah upaya untuk 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Salah satu 

sifat serta tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) 
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kepada masyarakat. Oleh karena ini perlindungan hukum terhadap masyarakat 

tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum (Soetjipto, 

1983:121). Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya 

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan 

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 

ancaman dari pihak manapun. 

Perlindungan hukum pada prinsipnya tidak ada pembedaan terhadap 

gender tertentu. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pada pancasila 

harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranyanya karena 

perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi 

manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam negara kesatuan yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan. 

Tindakan medis tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan 

ataupun kelalaian. Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan tenaga 

kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal bagi 

pasiennya. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan perlindungan hukum 

bagi pasien dalam mendapatkan perawatan kesehatan. Kedudukan pasien yang 

adalah konsumen jasa dari dokter perlu mendapatkan perlindungan agar hak-

haknya dipenuhi. 

Perlindungan hukum terhadap pasien menurut Soekidjo Notoadmodjo 

setiap orang berhak menerima atau meolak pertolongan yang akan diberikan 
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kepadanya setelah menerima atau  memahami informasi mengenai tindakan 

tersebut secara lengkap (Soekidjo, 2010 : 63), oleh sebab tersebut maka 

diperlukan perlindungan bagi pasien terhadap tindakan yang dilakukan oleh 

dokter. 

2.4 Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen

2.4.1 Pengertian Konsumen dan Perlindungan Hukum Konsumen

2.4.1.1 Pengertian Konsumen

Konsumen dalam Pasal (1) angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.“

Pakar konsumen Belanda, Hondius menyimpulkan bahwa para ahli 

sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda 

dan jasa; (uiteidelijke gebruiker van goederen en diensten).Berdasarkan 

doktrin dan yurisprudensi yang berkembang di Perancis, konsumen diartikan 

sebagai “The person who obtains goods or sevices for personal or family 

purposes”. (Shidarta,2004:3). Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi Perancis 

tersebut, konsumen memiliki unsur orang dan barang atau jasa yang 

digunakan untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelurga. 
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2.4.1.2 Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan Konsumen dalam Pasal (1) angka (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 adalah:

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum 

perlindungan konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang 

mengatur sifat yang melindungi kepentingan konsumen (A.Z Nasution, 

1995:65). Perlindungan konsumen dipandang secara materiil maupun formil 

semakin terasa penting, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang 

atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal 

tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung,maka konsumen akan 

merasakan dampaknya (Husni Syawali, 2000:33). 

Alasan pokok mengapa konsumen harus dilindungi menurut Janus 

Sidabolok dalam bukunya Hukum Perlindungan  Konsumen di Indonesia ada 

empat, yaitu:

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa 

sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional 

menurut Undang-Undang Dasar 1945.
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2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari 

dampak negatif penggunaan teknologi.

3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang 

sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang 

berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana 

pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen (Janus, 2006 

:6).

Perlindungan Hukum Konsumen dirasa perlu karena posisi konsumen 

yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Lowe menyatakan hukum 

perlindungan konsumen adalah “rules of law which recognize the bargaining 

weakness of the individual consumer and which ensure that that weakness in 

not unfairly exploited”(Shidarta, 2004:11). Dari pernyataan Lowe tersebut 

dapat diartikan bawa hukum perlindungan konsumen adalah aturan hukum 

menjamin konsumen agar tidak tereksploitasi kelemahannya, karena 

konsumen dipandang sebagai pihak yang lemah. 

Konsumen harus memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran 

hukum dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh Negara. Jelasnya 

jika seorang konsumen yang dilanggar haknya dapat mengajukan tuntutan 

(gugatan) secara perdata untuk mempertahankan haknya itu (Munir, 

1996:378).
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2.4.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

2.4.2.1 Asas Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 adalah:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa 

segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen 

harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 

konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat 

dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan 

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya 

dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

3. Asas Keseimbangan 

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan 

pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
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Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan 

untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan 

kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan 

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan. 

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha 

maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara 

menjamin kepastian hukum. 

2.4.2.2Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen dalam Pasal (3) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan, yaitu:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang 
dan/atau jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan dan menentukan hak-haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan 
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha;
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f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

2.4.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

2.4.3.1 Hak Konsumen

Perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang 

mendapatkan perlindungan hukum itu tidak hanya fisik, melainkan mengenai 

hak-haknya yang bersifat abstrak. Celine Tri Siwi Kristiyanti dalam bukunya 

Hukum perlindungan Konsumen menyatakan bahwa secara umum dikenal 

empat hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapat keamanan (the right to safety);

2. Hak untuk mendapat informasi (the right to informed);

3. Hak untuk memilih (the right to choose);

4. Hak untuk didengar (the right to heard).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangan 

saat ini hak-hak konsumen ditambahkan lagi beberapa hak, seperti hak 

mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti rugi, hak 

mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat (Celine, 2008:31).

Konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa memiliki hak 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal (4) Undang-Undang Nomor 8 Tentang 

Perlindungan Konsumen, yaitu:
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a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 

2.4.3.2 Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen yang selanjutnya diatur dalam Pasal (5) Undang-

Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakai atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 
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2.4.4 Pengertian Pelaku Usaha 

Pelaku usaha dalam Pasal (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan konsumen menyebutkan bahwa:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi”. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan pengertian pelaku 

usaha yaitu:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui 
perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan uasaha dalam bidang 
ekonomi”.

Berdasarkan kedua pengertian dalam kedua undang-undang tersebut 

terdapat kesamaan pengertian mengenai pelaku usaha. Pada penjelasan 

undang-undang yang termaksud pelaku usaha adalah perusahaan, kooporasi, 

BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.
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2.4.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

2.4.5.1 Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku Usaha diatur dalam Pasal (6) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 

2.4.5.2 Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal (7) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
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f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. 

2.5 Tinjauan Umum Tentang Klinik

2.5.1 Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik dan Klinik Kecantikan 

2.5.1.1 PERMENKES Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik

Klinik sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan 

untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, 

dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik berisi tentang ketentuan 

pendirian klinik. Menurut PermenkesNomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik 

menyebutkan bahwa Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan 

yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik, 

diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh 

seorang tenaga medis.

Pasal (2) Peraturan Menteri KesehatanNomor 9 Tahun 2014 Tentang 

Klinik menjelaskan bahwa:

1) Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi Klinik Pratama 
dan Klinik Utama.

2) Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klinik 
yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
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3) Klinik Utama sebagaiman dimaksud ayat (1) merupakan klinik yang 
menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik 
dasar dan spesialistik.

4) Klinik Pratama atau Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) dapat mengkhususkan pelayanan pada suatu bidang 
tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis 
penyakit tertentu.

5) Jenis Klinik Pratama atau Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) serta pedoman penyelenggaraannya ditetapkan oleh Menteri. 

2.5.1.2 Klinik Kecantikan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan klinik (bagian) rumah sakit 

atau lembaga kesehatan tempat orang berobat dan memperoleh advis medis 

serta tempat mahasiswa kedokteran melakukan pengamatan terhadap kasus 

penyakit yang diderita para pasien; balai pengobatan khusus;--keluarga 

berencana;--penyakit paru-paru; organisasi kesehatan yang bergerak dalam 

penyediaan pelayanan kesehatan kuratif (diagnosis dan pengobatan), biasanya 

terhadap satu macam gangguan kesehatan. Kecantikan yang berasal dari kata 

cantik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti elok; molek 

(tentang wajah, muka perempuan); indah dalam bentuk dan buatannya; --

molek berarti sangat rupawan (tentang perempuan); cantik (bagus) sekali 

(antara bentuk, rupa dan lainnya tampak serasi).

Berdasarkan pengertian tersebut klinik kecantikan  dapat diartikan 

sebagai tempat dimana pasien membutuhkan advis medis dari keluhan yang 

diderita mengenai penampilan dalam hal ini mengenai penampilan yang 

kurang baik. 
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Klinik kecantikan merupakan klinik yang menawarkan jasa pelayanan 

dermatologi. Dermatologi adalah spesialisasi medis yang membahas 

masalah tentang kulit, rambut, kulit kepala, kuku, dan penyakit lain yang 

serupa. Sebagian besar dermatologi tidak terlepas dari masalah kulit dan 

perawatan.Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kulit, sebagai organ 

terbesar di tubuh manusia, rentan terhadap berbagai masalah kulit dan 

penyakit yang mempengaruhi orang di seluruh dunia. Orang dari segala 

usia, dari bayi yang baru lahir sampai orang tua, semua rentan terhadap 

masalah kulit. Begitu pula yang datang dalam berbagai jenis, dari langka 

hingga masalah umum, dan dari akut hingga kronik.Penyakit kulit dibagi 

menjadi empat (4) kategori utama, yaitu; penyakit kronis, masalah kulit 

akut, infeksi kulit, dan perubahan warna kulit. Penyakit kulit kronis yang 

merupakan masalah umum yang menjadi keluhan pasien yaitu jerawat. 

(Anonim. 2015. Apa itu Dermatologi: Gambaran Umum. 

https://www.docdoc.com/id/info/specialty/dermatologi. Diakses pada 04 

April 2017 Pukul 20:50)
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2.5.2 Transaksi Terapeutik Pada Klinik Kecantikan

Traksaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, 

berupa hubungan hukum yang melahirkan hak da kewajiban bagi kedua belah 

pihak. Transaksi terapeutik berbeda dengan trasaksi yang umum dilakukan 

oleh masyarakat. Transaksi ini memiliki ciri dan sifat  yang khusus, 

kekhususannya terletak dari objek yang diperjanjikan. Objek yang 

diperjanjikan berupa upaya atau terapi untuk menyembuhkan pasien. 

Transaksi terapeutik dapat diartikan sebagai suatu traansaksi untuk 

menentukan upaya apa yang  paling tepat bagi pasien yang harus dilakukan 

oleh dokter(Bahder, 2013:11).

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa bahwa seorang berjanji kepada 

orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal. Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana diatu 

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-

unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan dirinya 

(toesteming van degenen die zich verbiden);

2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (de bekwaamheid 

om eene verbintenis aan te gaan);

3. Mengenai suatu hal tertentu (een bapaald onderwerp);

4. Suatu sebab yang diperbolehkan (eene geoorloofdeoorzaak)
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(Subekti, 1985:74).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka trasaksi terapeutik yang terjadi di 

klinik kecantikan disebabkan karena adanya kesepakatan antara dokter dan 

juga pasien dimana pasien dan dokter memiliki kecakapan dalam melakukan 

kesepakatan terhadap tindakan apa yang akan dilakukan kepada pasien dan 

tindakan tersebut diperboleh untuk dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. 

Kesepatan terjadi saat pasien menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh 

dokter serta krim yang akan digunakan oleh pasien. Terjadinya transaksi 

terapeutik di klinik kecantikan ini dikarenakan pasien ingin memperoleh 

kesembuhan sakit kronis kulit sebagaimana yang dimaksud yaitu masalah 

jerawat diwajah dan/ataupun masalah kulit lainnya seperti kulit yang tidak 

cerah. 

2.5.3 Farmasi Dalam Klinik Kecantikan

Farmasi dapat didefinisikan sebagai profesi yang menyangkut seni dan 

ilmu penyediaan bahan obat, dari sumber alam atau sintetik yang sesuai untuk 

disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Farmasi 

mencakup pengetahuan mengenai identifikasi, pemilahan (selection), aksi 

farmakologis, pengawetan, penggabungan, analisis, dan pembakuan bahan 

obat (drugs) dan sediaan obat (medicine). Pengetahuan kefarmasian mencakup 

pula penyaluran dan penggunaan obat yang sesuai dan aman, baik melalui 
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resep (prescription) dokter berizin, dokter gigi, dan dokter hewan, maupun 

melalui cara lain yang sah. 

Ahli farmasi mengembangkan obat untuk pemenuhan kebutuhan 

masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan efek terapi obat, dosis yang 

sesuai untuk di konsumsi oleh masyarakat. Selain itu, sediaan semisolid 

digunakan untuk pemakaian luar seperti krim, salep, gel, pasta dan 

suppositoria yang digunakan melalui rektum. Kelebihan dari sediaan 

semisolid ini yaitu praktis, mudah dibawa, mudah dipakai, mudah pada 

pengabsorbsiannya. Juga untuk memberikan perlindungan pengobatan 

terhadap kulit.

Berbagai macam bentuk sediaan semisolid memiliki kekurangan, salah 

satu diantaranya yaitu mudah di tumbuhi mikroba. Untuk meminimalisir 

kekurangan tersebut, para ahli farmasi harus bisa memformulasikan dan 

memproduksi sediaan secara tepat. Dengan demikian, farmasis harus 

mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk meminimalisir kejadian yang 

tidak diinginkan. Dengan cara melakukan, menentukan formulasi dengan 

benar dan memperhatikan konsentrasi serta karakteristik bahan yang 

digunakan dan dikombinasikan dengan baik dan benar. (Selfia Mona 

Peggystia. 2013. Formulasi dan Teknologi Sediaan Semi Solid 

Krimhttp://selfiamona.blogspot.co.id/2013/10/formulasi-dan-teknologi-sediaan-

semi_9939.html<diakses pada 04 April 2017 Pukul 20:34)
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Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan jika pembuatan 

krim di klinik kecantikan merupakan tugas dari farmasi karena peracikan obat 

serta dosis yang diperbolehkan ataupun melalui anjuran dokter  merupakan 

bagian dari tugas farmasi untuk membuatkannya. Krim yang dibuat 

berdasarkan anjuran dokter dan dosis dari obat-obat kimia yang digunakan 

diatur oleh bagian farmasi. 

2.6 Ruang Lingkup Dokter

2.6.1 Pengertian Dokter dan Dokter Kecantikan

Dokter dalam Pasal (1) angka (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

menyebutkan bahwa:

“Dokter dan dokter gigi adalah, dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan 
dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi 
baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah 
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran. 

Pada kedudukan ini dokter adalah orang yang dianggap pakar dalam bidang 

kedokteran. Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin 

sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya 

memerikasa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam 

pelayanan kesehatan. (https://batambest.files.wordpress.com/2012/05/etika-

profesi-dokter-isi-presentasi2.pdf diakses pada 19 Maret 2017 Pukul 23:51).

Dokter pada klinik kecantikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
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1. Dokter Kulit 

Seseorang yang menempuh pendidikan berkenaan dengan berbagai 

penyakit kulit, termasuk penyebabnya, gejalanya, struktur kulit, fungsi 

lapisan kulit dan cara penanganannya. Pendidikan yang ditempuh 

memakan waktu sekitar 4 tahun, masih ditambah lagi tiga tahun dan lima 

bulan untuk bidang spesialis. Selama itu pula seseorang dibekali ilmu 

untuk mendiagnosa berbagai penyakit kulit, serta mempunyai wewenang 

untuk melakukan tindakan operasi pada kulit.

2. Dokter kecantikan

Dokter kecantikan pada umumnya memerlukan waktu yang tidak 

terlalu lama untuk memperoleh pendidikan di bidang kesehatan dan 

kecantikan kulit. Selama pendidikan pun seseorang tidak hanya dibekali 

dengan teori, namun juga keterampilan dan praktik. Pada umumnya 

seorang dokter kecantikan akan diberikan pelatihan untuk melakukan 

facial, perawatan kulit tubuh, perawatan rambut, kuku, dan sebagainya.

 (Dina Syarifa, http://journal.sociolla.com/tips-hacks/dokter-kecantikan-

dan-dokter-kulit-apa-bedanya<diakses pada Senin 20 Maret 2017 pada 

Pukul 10:35>).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dokter klinik kecantikan 

merupakan dokter yang berbuhungan dengan kulit dan juga kecantikan, 

dikarenakan dokter yang ada di klinik kecantikan memberikan konsultasi 
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terhadap pasien yang memiliki masalah pada kulit dan juga masalah pada 

penampilan dalam hal  ini mengenai kecantikan. 

2.6.2 Wewenang Dokter Kecantikan

Dokter dalam menangani pasien memiliki wewenang, yaitu:

1. Mewawancarai pasien;

2. Memeriksa fisik dan mental pasien;

3. Menentukan pemeriksaan penunjang;

4. Menegakkan diagnosis;

5. Menentukan penatalaksaan dan pengobatan pasien;

6. Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;

7. Menulis  resep obat dan alat kesehatan;

8. Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;

9. Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan;

10. Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang berpraktik di 

daerah terpencil yang tidak ada apotek.

(Anonim. 2013.  Tips Hukum: Wewenang, Kewajiban dan Hak Dokter. 

http://www.gresnews.com/berita/tips/1748115-tips-hukum-kewenangan-

kewajiban-dan-hak-dokter/0/. <diakses tanggal 4 April 2016>)

Berdasarkan wewenang dokter tersebut, maka dokter kecantikan memiliki 

wewenang untuk:
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1. mewawancari pasien yaitu dalam hal konsultasi;

2. menentukan penatalaksaan dan pengobatan pasien, yaitu dengan 

memberikan anjuran terhadap tindakan yang dapat dilakukan dokter 

terhadap pasien serta anjuran obat yang dapat digunakan pasien seperti 

kapsul dan/atau krim yang dapat digunakan;

3. melakukan tindakan kedokteran yaitu perawatan medis kepada pasien

2.6.3 Tinjauan Umum Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Dokter

2.6.3.1 Hak Dokter

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran menyebutkan hak dokter dalam menjalankan tugas profesinya. 

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai 

hak:

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas 
sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar 
prosedur operasional;

c. Memperoleh informasi  yang lengkap dan jujur dari pasien atau 
keluarganya; dan 

d. Menerima imbalan jasa. 
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2.6.3.2 Kewajiban Dokter

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran menyebutkan kewajiban dokter dalam menjalankan tugas 

profesinya. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran 

mempunyai kewajiban:

a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan 
standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai 
keahlian atau kemampuan lebih baik, apabila tidak mampu melakukan 
suatu pemeriksaan atau pengobatan;

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan 
juga setelah pasien itu meninggal dunia;

d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali 
bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; 
dan;

e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu 
kedokteran atau kedokteran gigi. 

2.6.3.3 Tanggung Jawab Dokter

Tanggung jawab adalah keadaan di mana seorang wajib menanggung 

segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, 

dipersalahkan atau diperkarakan. (Sri, 2013:199)

Dokter dan/atau dokter gigi merupakan salah satu tenaga kesehatan yang 

ada di Rumah Sakit. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 
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melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. 

Dalam proses perdata, dasar pertanggung jawaban medis adalah 

wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. 

2.6.3.4 Kode Etik Dokter

Profesi berasal dari kata profesio (Latin), yang berarti pengakuan. 

Selanjutnya, profesi adalah suatu tugas atau kegiatan fungsional dari suatu 

kelompok tertentu yang diakui dalam melayani masyarakat. Etika profesi 

kesehatan adalah norma-norma atau perilaku bertindak bagi petugas atau 

perofesi kesehatan dalam melayani kesehatan masyarakat. (Soekidjo, 

2010:36)

Etika kesehatan terkait dengan perilaku petugas kesehatan dalam 

menjalankan tugasnya. Untuk mengatur perilaku masing-masing profesi atau 

petugas kesehatan ini, maka masing-masing profesi ini membuat panduan 

sendiri-sendiri yang disebut kode etik. Kode etik adalah suatu aturan tertulis 

tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh semua anggota profesi dalam 

menjalankan pelayanannya terhadap client atau masyarakat. 

Kode etik profesi dokter diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Besar 

Ikatan Dokter Indonesia Nomor 221/PB/A.4/04/2002 Tentang Penerapan 

Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Dokter Indonesia (KODEKI) 
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merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam 

melaksanakan praktik kedokteran.  Isi kode etik profesi dokter mencakup: 

a. Kewajiban umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 9);

b. Kewajiban terhadap pasien (Pasal 10 sampai dengan Pasal 13)

c. Kewajiban terhadap teman sejawatnya (Pasal 14 sampai dengan Pasal 

15);

d. Kewajiban terhadap diri sendiri (Pasal 16 sampai dengan Pasal 17). 

2.7 Ruang Lingkup Pasien

2.7.1 Pengertian Pasien

Pasien dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan orang sakit 

(dirawat oleh dokter); penderita sakit. Pasien dalam Pasal (1) angka (10) 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

“Pasien adalah setiap orang yang  melakukan konsultasi masalah 
kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan 
baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter 
gigi”.

Pasien dalam hal layanan  kesehatantentu menginginkan kepuasan dari 

jasa seorang dokter. Kepuasan pasien dalam hal ini dapat diartikan sebagai 

keadaan dimana pasien merasa keinginan, harapan dan kebutuhan pasien 

dapat dipenuhi. 
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Pasien Menurut Wila Chandrawila Supriadi adalah orang sakit yang 

membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang 

dideritanya dan pasien juga diartikan sebagai orang sakit yang awam 

mengenai penyakitnya (Wila, 2001:27). Menurut Agus Budianto dan 

Gwendolyn Ingrid Utama menyatakan pasien adalah orang perorangan yang 

memerlukan yang memerlukan jasa dari orang lain, yang dalam hal  ini adalah 

dokter untuk konsultasi masalah kesehatan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung (Agus dan Gwendolyn, 2010 : 198 ). Dalam pandangan 

hukum, pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil 

keputusan untuk kepentingan dirinya  (Bahder, 2013 : 31).

Kesimpulannya adalah pasien adalah orang awam mengenai kesehatan 

yang memerlukan jasa dari dokter sebagai orang yang ahli dibidang kesehatan 

untuk mengkonsultasikan masalah kesehatan kepada dokter baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 
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2.7.2 Hak dan Kewajiban Pasien

2.7.2.1 Hak Pasien 

Pasien dalam Pasal 51Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 

Praktik Kedokteran dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, 

mempunyai hak:

a. Mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal (45) ayat (3);

b. Meminta pendapat dokter ataupun dokter gigi lain;
c. Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
d. Menolak tindakan medis; dan
e. Mendapatkan isi rekam medis.

2.7.2.2 Kewajiban Pasien 

Pasien dalam Pasal 51Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 

Praktik Kedokteran dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, 

mempunyai kewajiban:

a. Memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 
kesehatannya;

b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 

2.7.3 Pasien Sebagai Konsumen 

Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap setiap orang perseorangan atau badan usaha 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
diberikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
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hukum Neagara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 
ekonomi”. 
Pada bagian penjelasan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

yang termaksud pelaku usaha yaitu perusahaan, koorporasi, importir, 

pedagang, distributor dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen sangat luas cakupannya. 

Berdasarkan ketentuan diatas dalam dunia medis, maka pengertian pelaku 

usaha dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Badan usaha dalam hal ini rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan 

institusi pelayanan kesehatan lainnya;

2. Orang perseorangan yaitu tenaga kesehatan.

(Titik dan Shita, 2010:18)

Konsumen dalam Pasal (1) angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: 

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. “

Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pengertian 

konsumen adalah konsumen akhir. 

Konsumen dalam pelayanan medis adalah pasien. Wila Chandrawila 

Supriadi dalam bukunya Hukum kedokteran menyatakan bahwa pasien 

adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan 
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penyakit yang dideritanya, pasien juga diartikan juga orang sakit yang awam 

mengenai penyakitnya. (Wila, 2001:20)

Pasien pada Pasal (1) ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyatakan:

“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 
kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik 
secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”

Tenaga kesehatan dan konsumen tidak dapat terpisahkan dalam pelayanan 

di bidang medis. Pasien dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan 

dan dari pihak rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam 

bidang perawatan kesehatan. Apabila dilihat dari sudut pandang sosiologis 

pasien maupun tenaga kesehatan memainkan peranan-peranan tertentu dalam 

masyarakat. Pasien dalam bidang medis merasa dirinya bergantung dan 

aman apabila tenaga kesehatan berusaha untuk menyembuhkan 

penyakitnya(Titik dan Shinta, 2010:21).
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2.8 Konflik

2.8.1 Pengertian Konflik

Konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti 

bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan (Elly, 2011:345). 

Definisi konflik menurut Soerjono Soekanto adalah suatu proses dimana 

individu melakukan segala cara termaksud ancaman atau kekerasan sebagai 

bentuk pertentangan terhadap lawannya(Soerjono, 1993:99). Irving M. 

Zeitlin dalam bukunya Memahami Kembali Sosiologi menuliskan definisi 

konflik sosial menurut Coser yaitu konflik sosial sebagai suatu perjuangan 

terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian 

kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan 

atau dieliminir saingannya (Irving, 1998:156).

Konflik dan konflik sosial memiliki perbedaan. Konflik terjadi karena 

adanya suatu tindakan yang anarkis yang dapat dirasakan sendiri 

dan/ataupun bersama. Sedangkan konflik sosial terjadi karena adanya 

persegeran nilai dalam kehidupan yang ditentang orang banyak. 

2.8.2 Penyebab Terjadinya Konflik

Konflik dapat timbul dikarenakan adanya hubungan sosial, ekonomi dan 

politik. Berikut beberapa penjabaran faktor penyebab terjadinya konflik:
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1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah 

menyebabkan konflik antar individu. Pada konflik ini terjadi bentrokan 

pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan 

lawannya. Membinasakan disini diartikan sebagai bentuk pemusnahan 

simbolik atau meleyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. 

2. Perbedaan kebudayaan. Dalam faktor yan kedua ini tidak hanya akan 

menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar 

kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan 

pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula 

dikalangan khalayak kelompok yang luas (J. Dwi, 2005:68).

3. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing 

yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik 

untuk memperebutkan kesempatakan dan sarana (Astrid, 2006:70).

2.8.3 Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik terdapat lima cara penyelesaian konflik yang dapat 

dilakukan yaitu konsiliasi, mediasi, arbitasi, koersi (paksaan), dan détente. 

Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, 

yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika 

cara pertama membawa hasil (Nasikun, 2003:22).
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Bentuk-bentuk pengendalian konflik menurut Nasikun ada empat macam, 

yaitu:

1. Konsiliasi (Conciliation)

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu 

yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan 

keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai 

persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. 

2. Mediasi (Mediation)

Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang 

bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-

nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan 

pertentangan mereka. 

3. Arbitasi 

Arbitasi berasal dari kata Latin arbitum, artinya melalui pengadilan 

dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan yang 

megikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan 

seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima 

keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih 

tinggi samapai instansi pengadilan nasional yang tertinggi. 
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4. Perwasitan 

Dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk 

memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan 

konflik yang terjadi diantara mereka

(Nasikun, 2003:25).
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2.9 Kerangka Berfikir

Pelaksanaan praktik klinik 
kecantikan yang belum 
sesuai dengan standar 
pelayanan

Pasien yang kurang 
dilindungi

Perlindungan Hukum 
Pasien

Tanggung jawab dokter 

UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan

UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang 
Tenaga Kesehatan

Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 
Tentang Klinik

Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2015 
Tentang Persyaratan Teknis Bahan 
Kosmetika

Perlindungan Hukum

(Teori Terapeutik)

Yuridis Empiris

Metode Pengumpulan Data dengan cara 
Wawancara Pasien, dokter, Pihak Dinas 

Kesehatan dan Obsevasi

Hak pasien terlindungi

Praktik dokter  sesuai dengan 
standar pelayanan Menurut 
peraturan dan ketentuan yang 
berlaku
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BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti maka dapat disimpulkan 

bahwa:

1. Klinik Kecantikan di Semarang belum memberikan Perlindungan bagi 

Pasiennya selaku konsumen pada klinik kecantikan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari belum adanya pengaturan mengenai tanggungjawab klinik kecantikan 

dari kerugian yang dialami pasien Klinik kecantikan, sehingga diperlukan 

pengawasan terhadap Klinik Kecantikan selaku pelaku usaha dibidang 

kecantikan di Semarang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam Undang-Undang tersebut 

mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta 

memberikan pengawasan kepada pelaku usaha. 

2. Konflik yang timbul dari adanya kerugian yang dialami pasien klinik 

kecantikan di Semarang diselesaikan dengan memberikan konsultasi dan 

treatment lain untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Pemberian 

konsultasi ini bukan sebagai konsekuensi atas kerugian pasien, namun 

merupakan langkah standar yang diberlakukan untuk semua pasien, lama atau 

pun baru yang hendak melakukan perawatan di klinik tersebut.  Treatment 
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yang diberikan oleh dokter kepada pasien tersebut tidak gratis, pasien tetap 

dibebankan untuk membayar normal sesuai tarif yang berlaku standar yang 

diberlakukan pada pasien umumnya.Hal ini belum sesuai dengan Pasal 7 

huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Di mana dalam menyelesaikan konflik tersebut berdasarkan Pasal 45 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat diselesaikan melalui Jalur litigasi dan 

nonlitigasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. 

Jalur non litigasimelalui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) yang melakukan mediasi antara pasien dan dokter klinik 

kecantikan di Semarang untuk membuat kesepakatan terkait kerugian yang 

dialami pasien klinik kecantikan. Hal ini berdasarkan Pasal 47 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jika jalur 

non litigasi dianggap tidak berhasil maka dapat ditempuh jalur litigasi oleh 

pihak yang bersengketa.

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana dikemukakan diatas, 

peneliti menyarankan hal sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan

Diharapkan Dinas Kesehatan dalam mengeluarkan izin praktik 

hendaknya dinas kesehatan lebih cermat dan teliti dan crosscek ke 

lapangan dalam mengevaluasi persyaratan yang diajukan. 
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2. Badan Pengawas Obat Semarang

Diharapakan Badan Pengawas Obat di Semarang mengadakan evaluasi 

rutin berkala terhadap perizinan farmasi pada Klinik Kecantikan di 

Semarang. 

3. Klinik Kecantikan di Semarang

Diharapkan klinik kecantikan di Semarang hendaknya mengeluarkan 

informed consent yang mengatur segala hal mengenai persiapan, masa 

perawatan maupun setelah perawatan. Klinik kecantikan hendaknya 

memberikan gambaran penjelasan tentang dampak yang mungkin timbul 

akibat perawatan. 
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