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Abstract 
In the medicolegal management of a medical 
malpractice allegations, it is important to 
prepare the case pre- and during trial in court of 
justice, and proving whether or not an error or 
an omission was committed. 
In pre-trial times, physicians should prepare the 
chronology of events, which is extracted from 
medical records and other documentary 
evidences, testimony of witnesses, and prepare 
to get opinions of expert witnesses in certain 
issues needed. This preparation includes the 
preparation of witnesses, and selecting and 
preparing potential experts to be examined.  
Meanwhile, during the trial, it is necessary to 
prepare a list of questions for witnesses and 
experts, both proposed by the physician and the 
opponent, to get sufficient evidence. It should be 
considered the relevance, admissibility, and the 
weight of evidences.   
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PENDAHULUAN  
Kasus dugaan malpraktik medis yang 
diajukan kepada dokter umumnya berupa 
kasus kelalaian medis, meskipun sebagian 
diantaranya ternyata berupa penyerangan 
(assault, battery), penistaan, penyerangan 
hak pribadi/pasien, tindakan medis tanpa 
consent, ataupun pembukaan rahasia 
kedokteran.1 Ke dalam kelompok kelalaian 
medik dapat dimasukkan kelalaian hadir 
tepat waktu, kelalaian monitoring dan 
pengawasan, kelalaian memberikan 
penjelasan yang adekuat, kelalaian 
memperingatkan risiko, kelalaian konsultasi, 
kelalaian menyampaikan informasi tepat 
waktu, kegagalan mendiagnosis, kegagalan 
memilih terapi yang tepat sesuai standar, 
dan berbagai kelalaian atau kegagalan lain 
yang diduga mengakibatkan kecederaan, 
kematian atau kerugian pada pasien. Secara 
ringkas dapat disebut sebagai failure to 
exercise a degree of skill that would be 
reasonably expected of a doctor in similar 
circumstances.2  

 World Medical Association (WMA) 
mengingatkan bahwa tidak semua 
kegagalan medis adalah akibat malpraktek 
medis. Suatu peristiwa buruk yang tidak 
dapat diduga sebelumnya (unforeseeable) 
yang terjadi saat dilakukan tindakan medis 
yang sesuai standar tetapi mengakibatkan 
cedera pada pasien tidak termasuk ke 
dalam pengertian malpraktik. “An injury 
occurring in the course of medical 
treatment which could not be foreseen and 
was not the result of the lack of skill or 
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knowledge on the part of the treating 
physician is untoward result, for which the 
physician should not bear any liability”.3 
 
PENYIAPAN 

Persiapan pertama yang harus 
dilakukan adalah mengumpulkan dan 
memastikan kelengkapan persyaratan 
administratif, baik bagi rumah sakit atau 
fasilitas pelayanan kesehatan maupun bagi 
sumber daya manusianya. Rumah sakit 
harus memiliki izin operasional, memiliki 
kelengkaan fasilitas dan SDM yang sesuai 
dengan kelasnya, serta sebaiknya telah 
terakreditasi. Para tenaga medis dan 
tenaga kesehatan lainnya harus memiliki 
STR, SIP atau SIK, dan Kewenangan klinis.  

Untuk “memenangkan” kasus dugaan 
malpraktik medis diperlukan penyiapan 
kasus untuk menemukan bukti fakta yang 
membentuk ceritera kronologi kasus, baik 
yang ditemukan di dalam catatan rekam 
medis, barang bukti, ataupun yang 
diperoleh dari wawancara dokter, perawat, 
dan pasien/keluarganya. Selain itu 
diperlukan bukti pembenaran kasus yang 
dapat diperoleh dari dokumen pedoman, 
standar, regulasi ataupun kepustakaan. 
Dalam hal tertentu, diperlukan pendapat 
ahli yang menguatkan temuan dalam 
pedoman, standar, regulasi dan 
kepustakaan. Seluruh bukti fakta dan 
dokumen disiapkan dalam bentuk alat 
bukti yang sah untuk dapat diajukan ke 
persidangan guna pembuktian. Sedangkan 
pendapat ahli dipersiapkan dengan 
menemukan ahli yang kompeten dan 
bersedia untuk diajukan ke persidangan. 
Apabila peristiwa cukup kompleks, perlu 
dipertimbangkan untuk dilakukan simulasi 
tanya jawab dengan ahli. Simulasi tersebut 
dapat dilakukan dalam diskusi tatap muka 
atau dapat pula melalui surat-menyurat 

atau email bla tidak memiliki cukup waktu 
tatap muka. 

Dalam perkara pidana, penyiapan 
sudah harus dilakukan sejak akan 
dimulainya pemeriksaan oleh penyidik. 
Setelah menyiapkan bukti fakta yang 
membentuk ceritera kronologi kasus 
sebagaimana diuraikan di atas, para saksi 
dipersiapkan untuk diperiksa oleh penyidik. 
Perlu diperhatikan pada penyiapan para 
saksi agar mereka hanya menjawab 
tentang hal/kejadian yang dialami, 
didengar dan dilihatnya sendiri, serta 
merupakan bidang kerjanya. Petunjuk 
tersebut diperlukan untuk menghindari 
kesalahan jawaban yang bersifat “hearsay” 
atau “secondary information”. 

Penyiapan tersangka atau dokter yang 
diduga sebagai pelaku malpraktik atau 
kelalaian medis memerlukan penanganan 
yang lebih intensif. Pada tahap awal perlu 
dilakukan konseling yang baik untuk 
meningkatkan ketahanan mental dokter 
agar mampu menjalani semua proses 
hukum. Selanjutnya, meningkatkan 
kesadaran mengenai kasus medikolegal, 
pemahaman mengenai hukum kedokteran 
serta hubungan sebab akibat antara 
kondisi pasien -  lingkungan - tindakan 
medis atau operatif - serta kecederaan, 
kematian atau kerugian pasien.  

Apabila dugaan malpraktik terjadi di 
rumah sakit, perlu dilakukan pembahasan 
klinis (semacam audit klinis) oleh komite 
medis dengan melibatkan para staf yang 
terkait dan staf lain sebagai mitra bestari 
(peer group). Rekam medis tidak boleh 
diubah pada tahap ini. Hal-hal yang lupa 
dicatat dapat dibuatkan catatan, disertai 
buktiya, di lembar kertas (atau halaman) 
tersendiri. Pembahasan klinis harus 
dilakukan dengan cukup kritis agar dapat 
menemukan titik-titik kekuatan dan 
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kelemahan kasus. Temuan ini diperlukan 
untuk dapat menentukan cara 
penyelesaian kasus yang efektif dan 
efisien, apakah melalui persidangan 
pengadilan ataukah melalui cara 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  

Tahap penyiapan adalah tahap 
menemukan atau memproduksi bukti fakta 
dan bukti dokumen, yang kelak akan 
diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan 
pada proses pembuktian. Pada tahap 
tersebut dapat saja penggugat atau 
penyidik meminta bukti dokumen dari 
rumah sakit. Umumnya mereka meminta 
salinan rekam medis dan standar prosedur 
rumah sakit. Rumah sakit atau dokter 
dapat memberikan isi rekam medis dalam 
bentuk ringkasan, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 12 jo Pasal 4 ayat (2) 
Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang 
Rekam Medis4. Perlu diperhatikan bahwa 
ringkasan rekam medis tersebut harus 
dibuat sedemikian rupa sehingga dapat 
mencerminkan perjalanan keadaan dan 
penanganan pasien selama dalam 
perawatan dokter/di rumah sakit. 

Oleh karena Rekam Medis 
mengandung hal-hal yang bersifat rahasia 
sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, maka penyitaan 
rekam medis hanya atas persetujuan 
pemilik rekam medis atau dengan izin 
khusus ketua pengadilan. Penyitaan harus 
dilakukan dengan baik agar pelayanan 
terhadap pasien tidak akan terganggu, 
kecuali pasien telah meninggal dunia. 
Alangkah lebih baik apabila penyidik hanya 
mengambil fotokopi yang telah disahkan 
saja selama masa pra-persidangan, dan 
akan memperoleh aslinya setelah masuk ke 
tahap persidangan. 
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana.5 

Penyitaan surat atau tulisan lain dari 
mereka yang berkewajiban menurut 
undang-undang untuk merahasiakannya, 
sepanjang tidak menyangkut rahasia 
negara, hanya dapat dilakukan atas 
persetujuan mereka atau atas izin khusus 
ketua pengadilan negeri setempat kecuali 
undang-undang menentukan lain.  
Dalam hal rekam medis sudah dalam 
bentuk elektronik, maka penyidik dapat 
menyita print-out nya atau juga mengkopi 
bentuk elektroniknya. Perlu diperhatikan 
bahwa rumah sakit harus mampu 
memperlihatkan bahwa keotentikan dan 
keamanan sistem rekam medis dapat 
diandalkan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik.6 

Standar Prosedur adalah dokumen 
yang tidak mengandung rahasia yang 
diatur dengan undang-undang sehingga 
salinannya dapat diberikan kepada 
penyidik.  

Sementara itu, penggugat atau kuasa 
penggugat tidak memiliki kewenangan 
untuk melakukan penyitaan, namun 
memiliki hak untuk meminta isi rekam 
medis sebagaimana diuraikan di atas. 
Selain itu mereka juga memiliki hak untuk 
memperoleh standar prosedur rumah sakit 
apabila ditetapkan demikian sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang nomor 14 
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik.7 

Dalam perkara perdata, pembuktian 
dilakukan dengan menggunakan 
preponderance of evidenceatau balancing 
of evdence, sehingga untuk 
memenangkannya diperlukan bukti-bukti 
yang lebih kuat dari bukti yang diajukan 
oleh lawan – sehingga cukup meyakinkan 
hakim dalam membuat putusan. 
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Sedangkan dalam perkara pidana, 
pembuktian dilakukan dengan 
menggunakan tingkat kepastian yang 
tinggi, yaitu mencapai beyond reasonable 
doubt atau sampai tidak ada lagi keragu-
raguan yang beralasan. 
Pembuktian 
  Pada masa pembuktian, pihak lawan 
mengajukan bukti adanya kelalaian atau 
malpraktik sebagaimana diuraikan di atas. 
Mereka akan menggunakan segala alat 
bukti yang sah, seperti keterangan saksi, 
dokumen, keterangan dan pendapat ahli, 
atau mungkin juga barang bukti.   
Sebenarnya yang dipersiapkan disini adalah 
upaya pembuktian untuk menggagalkan 
gugatan perdata atau dakwaan pidana. 
Untuk itu diperlukan bukti yang kuat yang 
membuktikan bahwa gugatan perdata atau 
dakwaan pidana adalah tidak benar, dan 
membuktikan bahwa yang dilakukan 
dokter sudah sesuai dengan standar 
profesi, standar prosedur operasional, dan 
regulasi, serta telah menerapkan 
pengetahuan dan keterampilan yang akan 
dilakukan oleh rata-rata profesional yang 
sejenis bila menghadapi situasi dan kondisi 
yang identik. Melalui pembuktian tersebut 
maka dapat dibuktikan bahwa tidak terjadi 
kesalahan atau kelalaian dari pihak dokter.  

Dengan menggunakan logika hukum, 
suatu adverse outcome (hasil yang tidak 
diharapkan) di bidang medik dapat 
diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, 
yaitu : 
1. Hasil dari perjalanan penyakitnya 

sendiri, tidak berhubungan dengan 
tindakan medis yang dilakukan dokter. 

2. Hasil dari suatu risiko yang tak dapat 
dihindari, yaitu risiko yang tak dapat 
diketahui sebelumnya (unforeseeable); 
atau risiko yang meskipun telah 
diketahui sebelumnya (foreseeable) 

tetapi tidak dapat / tidak mungkin 
dihindari (unavoidable), karena 
tindakan yang dilakukan adalah satu-
satunya cara terapi dan risiko tersebut 
telah diinformasikan dan disetujui 
pasien.  

3. Hasil dari suatu kelalaian medik. 
4. Hasil dari suatu kesengajaan, yaitu 

kesengajaan untuk membuat 
kecederaan/ kematian/kergian. 
Kemungkinan terakhir ini hampir tidak 
mungkin terjadi di dunia pelayanan 
kedokteran. 
 Kelalaian medik terjadi apabila 

terdapat 4 komponen secara bersamaan, 
yaitu adanya “kewajiban” untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu, adanya 
“pelanggaran kewajiban” tersebut, adanya 
“kecederaan/kematian/kerugian” pasien, 
dan adanya “hubungan sebab-akibat” 
antara pelanggaran kewajiban tersebut 
dengan kecederaan/kematian/kerugian. 
Tidak terbuktinya salah satu komponen 
tersebut dapat menggagalkan gugatan 
perdata atau dakwaan pidana kelalaian. 
 Membuktikan bahwa adanya 
“kewajiban” itu tidak benar dapat 
dilakukan melalui dua cara, yaitu 
membuktikan bahwa tidak ada perikatan 
antara dokter (atau rumah sakit) dengan 
pasien atau membuktikan bahwa standar 
profesi dan standar prosedur tidak 
mewajibkan hal tersebut. Cara yang 
pertama hampir tidak mungkin dilakukan 
karena hubungan antara rumah sakit 
dengan pasien hampir tidak mungkin 
ditolak. Standar profesi umumnya tidak 
bersifat rinci, melainkan bersifat umum 
sehingga hanya dapat dimanfaatkan untuk 
kewajiban yang bersifat pokok. Standar 
prosedur yang baik yang bersifat prosedur 
rinci akan dapat membantu memilah mana 
kewajiban yang pokok dan mana yang 
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bersifat alternatif, kewajiban yang relevan 
dan yang tidak relevan dengan 
output/outcome yang dipertanyakan, 
kewajiban manajemen ataukah kewajiban 
dokter/tenaga kesehatan, kewajiban yang 
bersifat mutlak dan yang bersifat nisbi atau 
kondisional, dan lain-lain. Dalam hal 
kewajiban di standar prosedur tidak cukup 
kuat, maka pedoman pelayanan klinis yang 
bersifat nasional atau kepustakaan harus 
dicari untuk dapat merinci sifat kewajiban-
kewajiban tersebut. 
 Membuktikan bahwa tidak terjadi 
“pelanggaran kewajiban” tentu saja 
didasarkan kepada hasil bahasan 
sebelumnya tentang “kewajiban”. Mulailah 
menilai kewajiban yang bersifat pokok, 
mutlak dan relevan dengan 
output/outcome yang dipersoalkan, seperti 
ada atau sesuaikah kompetensi dan 
kewenangan klinis yang dimiliki, tepatkah 
rencana terapi, tepatkah indikasi medis, 
adakah kontra indkasi yang nyata, apakah 
alternatif terapi dan risikonya sudah 
didiskusikan dengan pasien/keluarga, 
adakah kedaruratan medis yang memaksa, 
sudahkah memperoleh informed consent 
dengan tata-cara yang adekuat, dan hal-hal 
pokok lainnya. Kemudian dilanjutkan 
dengan mengupas langkah-langkah atau 
prosedur satu per-satu. Buktikan bahwa 
setiap isu di atas terjawab dengan 
memuaskan, memiliki landasan berpikir, 
alasan faktual atau alasan ilmiah, dan 
dilakukan tepat waktu. Buktikan pula 
bahwa pelanggaran kewajiban yang 
dituduhkan, bila memang ada, tidak 
memiliki hubungan dengan 
kecederaan/kematian atau kerugian 
pasien.  
 Membuktikan adanya 
“kecederaan/kematian/kerugian” dan 
“sebagai akibat pelanggaran kewajiban” 

umumnya dibahas sekaligus atau secara 
bersamaan. Dalam posisinya sebagai 
tergugat, dokter harus membela diri 
dengan membuktikan bahwa tidak ada 
kecederaan/ kematian/kerugian pada 
pasien akibat dari tindakan kelalaian 
(pelanggaran kewajiban) dokter, atau 
bahwa kecederaan/kematian/kerugian 
tersebut tidak berhubungan dengan 
tindakan dokter (remoteness of damages), 
atau setidaknya bahwa 
kecederaan/kerugian yang merupakan 
akibat dari tindakan atau kelalaian dokter 
tidaklah sebesar yang digugat. 

Dalam menilai remoteness of damages 
dikenal dua pendekatan, yaitu : 
1. Pendekatan pertama didasarkan atas 

pandangan bahwa tergugat 
bertanggung-jawab atas segala akibat 
langsung dari kelalaiannya, tanpa 
mempertimbangkan apakah hal 
tersebut tidak biasa ataupun tidak 
terduga (unusual or unexpected). 
Pendekatan ini mengakibatkan 
pembuktian remoteness kerugian pada 
dasarnya sama dengan pembuktian 
kausalitas (directness). 

2. Pendekatan kedua didasarkan atas 
pandangan bahwa seseorang hanya 
bertanggung-jawab atas akibat-akibat 
yang secara reasonable dapat 
diantisipasi, bahkan juga pada keadaan 
ia tidak diragukan lagi sebagai penyebab 
kerugian atau kecederaan tersebut. 
Pada pendekatan ini pengujian 
remoteness dilakukan dengan menilai 
foreseeability nya risiko atau bahaya; 
bila ternyata unforeseeable berarti 
kerugian tersebut remote.  

 Di dalam praktik kedua pendekatan 
tersebut tidaklah mudah diterapkan dan 
dipilih mana yang benar, oleh karena 
kenyataan tidaklah sedemikian sederhana. 
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Remoteness sebenarnya terletak diantara 
kedua cara pendekatan tersebut di atas. 
Pertanyaan yang diajukan dapat berbunyi 
“apakah kalau tidak terjadi pelanggaran 
kewajiban yang dimaksud, maka peristiwa 
yang merugikan tersebut tidak akan 
terjadi?”. Bila pertanyaan ini yang diajukan 
maka jawabannya sangat bergantung 
kepada apakah telah terjadi pelanggaran 
kewajiban oleh dokter yang merawat, 
apakah peristiwa tersebut merupakan 
risiko yang sudah dapat dibayangkan 
(foreseeable) atau tidak, apakah risiko 
tersebut dapat dihindari (avoidable) atau 
tidak, apakah risiko tersebut telah 
diantisipasi dengan sebagaimana mestinya, 
dan apakah risiko tersebut telah 
diinformasikan dan disetujui sebelumnya 
(informed consent) oleh pasien. 
Sedapat mungkin pertanyaan-pertanyaan 
tersebut di atas dapat dijawab dengan 
bukti fakta yang diberikan para saksi, bukti 
dokumen berupa rekam medis dan 
pedoman atau standar, serta keterangan 
tergugat tentang isi dokumen dengan 
penjelasan yang diperkuat dengan 
kepustakaan. 
 Dalam tahap pembuktian, seringkali 
kita memerlukan penguatan argumen dari 
pendapat ahli, baik yang mendukung 
bahwa kecederaan/kematian/kerugian 
yang terjadi bukan disebabkan oleh 
tindakan dokter yang melanggar kewajiban 
ataubahwa kecederaan/kematian/kerugian 
tersebut disebabkan oleh penyebab yang 
lain. Pada waktu ahli dihadapkan ke 
persidangan, tergugat atau kuasanya harus 
mampu memberikan pertanyaan kepada 

ahli sedemikian rupa agar jawabannya 
menuju ke salah satu jawaban di atas. 
Memang betul bahwa apabila informasi 
medis yang tersedia tidak mencukupi maka 
penyebab yang akurat belum tentu dapat 
ditemukan, dan hal tersebut seringkali 
menjadi kendala bagi ahli. Namun 
demikian analisis epidemiologis dan 
analisis sebab-akibat dapat dilakukan untuk 
menjelaskan mengapa dan bagaimana 
kecederaan, kematian atau kerugian pasien 
dapat terjadi.  
 Di dalam praktik medikolegal, dikenal 
4 tes yang umum dipakai, yaitu Bolam test 
untuk menguji prosedur standar/adekuat, 
Bolitho test untuk menguji logical care, 
Montgomerry test untuk menguji proper 
and adequate information consent dan 
Chester test untuk menguji causation. 

 

SIMPULAN 

Penyiapan kasus sangat diperlukan 
guna mencapai pembuktian yang 
menyeluruh, jelas dan meyakinkan para 
hakim dalam persidangan, oleh karena 
pada tahap penyiapan kasus telah dimulai 
pembentukan kerangka konsep 
“pembelaan” disertai dengan penyiapan 
kelengkapan bukti yang dibutuhkan. 

Upaya pembuktian di persidangan 
merupakan penerapan kerangka konsep 
“pembelaan” melalui pengajuan bukti yang 
relevan, dapat diterima (admissible) dan 
memiliki bobot (weight) yang cukup untuk 
meyakinkan hakim bahwa dalil yang 
diajukan penggugat atau dakwaan jaksa 
penuntut umum tidak terbukti. 
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