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ABSTRAK 

Hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan hubungan dalam 

bentuk perikatan dimana keduanya memiliki hak dan kewajiban. Hubungan 

hukum antara dokter dan pasien merupakan jenis perikatan yang lahir dari 

Undang-Undang (Pasal 1352). Apabila terjadi pelanggaran hukum dokter atas 

kewajiban hukum dokter karena Undang-Undang akan membawa suatu keadaan 

perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Salah satu kasus perbuatan 

melawan hukum atas kesalahan medis pada putusan 630/Pdt.G/2016/PN.BKS 

yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat 462/Pdt/2016/PT.BDG. 

Gugatan dilakukan Ibrahim Blegur (ayah pasien) kepada RS. Awal Bros dan 

Dr.Yenny W.A yang berawal dari kelalaian dokter saat pemberian antibiotik pada 

pasien tanpa adanya penjelasan dan persetujuan (informed consent) kepada pihak 

pasien yang mengakibatkan memburuknya kondisi pasien hingga akhirnya 

meninggal dunia serta tidak diberikanya resume rekam medis saat pengambilan 

jenazah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban dokter 

atas perbuatan melawan hukum dan menganalisis pertimbangan majelis hakim 

terhadap Putusan Tingkat Banding yang membatalkan Putusan Tingkat Pertama. 
 
Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (Library research), dengan 

mengkaji dan meneliti dokumen berupa salinan putusan atau literatur perundang-

undangan yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-

normatif dengan menelah menggunakan norma-norma hukum yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan. Data yang diperoleh 

lalu dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode bertfikir induktif. 
 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum atas 

kelalaian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata telah terbukti namun pertanggung 

jawaban atas perbuatan yang dilakukan belum terpenuhi, hal itu terbukti dengan 

beberapa kali dilakukannya mediasi namun tidak mendapatkan jalan keluar hingga 

akhirnya diajukan gugatan perdata. Pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat 

Pertama telah sesuai dalam memberikan putusan dengan menerapkan pasal Pasal 

1365 KUHPerdata dan membebankan ganti rugi sebesar Rp 205.000.000,- secara 

tanggung renteng. Sedangkan Putusan Tingkat Banding membatalkan putusan 

Pegadilan Tingat Pertama dengan pertimbangan harus dilalukan pemeriksaan 

terlebih dahulu oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI) untuk 

menentukan ada tidaknya kesalahan, sedangkan Ibrahim Blegur menuntut 

pertangugungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum didasarkan pada 

Pasal 1365 KUHPerdata. Berdasarkan yurisprudensi MA RI No: 957 K/Pdt/2006 

tidak diperlukan putusan MKDKI untuk menentukan ada tidaknya perbuatan 

hukum dalam kesalahan medis dan pihak korban mendapat ganti rugi. Pada kasus 

ini sudah sepantasnya Ibrahim Blegur mendapat ganti kerugian atas kematian 

anaknya yang disebabkan oleh kelalaian dan kurang hati-hati, maka Putusan 

Pengadilan Tingkat Pertama dirasa lebih sesuai dan memenuhi rasa keadilan. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Dokter, Perbuatan Melawan Hukum, 

Pasien. 
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ABSTRACT 

 

 The legal relationship between doctor and patient is a form of 

engagement both are have rights and obligations. The legal relationship between 

physician and patient is a form of engagement born from legislation (Art. 1352). If 

there violation of doctor's law of the legal obligations of the physician because of 

the law will encourage a state of unlawfulness (onrechtmatige daad). One legal 

case against medical error on the 630/Pdt.G/2016/PN.BKS verdict which was 

canceled by High Court of West Java 462/Pdt/2016/PT.BDG. The lawsuit was 

made by Ibrahim Blegur (the patient's father) to the hospital. Which starts from 

Bros Dr.Yenny Wiryani.A  the negligence of the doctor when giving antibiotics to 

the patient without any explanation and informed consent to the patient resulting 

in the deterioration of the patient's condition until death and not the resume of the 

medical record when the corpse is taken. This research was conducted to 

determine the doctor's accountability for unlawful acts and to analyze the judges' 

consideration of the Appeal Decision that canceled the First Level Decision. 

 This research includes library research, by reviewing and examining 

documents in the form copies of decisions or related literature legislation. This 

study uses a juridical-normative approach by tackling using legal norms contained 

in legislation and judicial decisions. The data obtained then analyzed using 

qualitative analysis with inductive thinking method. 

 The result of the research can be concluded that the illegal acts of 

negligence based on Article 1365 of the Civil Code have been proven but the 

responsibility for the deeds has not been fulfilled, as evidenced by the several 

times of mediation but do not get a way out until finally filed a civil suit. At the 

consideration of the Panel of Judges of the First Level has been appropriate in 

giving the decision by applying Article 1365 Civil Code and charging Rp 

205,000,000 compensation jointly. While the Appeal Decision revokes the 

decision of the First Tingat Court on the consideration of having to be examined 

first by the Medical Discipline Honor Board (MKDKI) to determine whether there 

is a mistake, while Ibrahim Blegur requires accountability based on unlawful acts 

based on Article 1365 of the Civil Code. Based on the jurisprudence of the 

Supreme Court of the Republic of Indonesia No: 957 K/Pdt/2006 no MKDKI's 

decision is required to determine whether there is any legal action in medical error 

and the victim is compensated. In this case it is appropriate that Ibrahim Blegur be 

compensated for the death of his son caused by negligence and inadequacy, then 

the Court Decision of the First Level is more appropriate and fulfills the sense of 

justice 

 

Keywords: Doctor's accountability, unlawful behavior, patient 
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MOTTO 

 

 

“Tidak ada kata menyerah selama kita mampu berusa, terus bangkit untuk 

mencoba lagi lagi dan lagi” 

 

“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan kaum hingga 

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”  

(Qs. Ar-Ra’ad:11) 

 

The power of Shodaqoh 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan bagian terpenting dari kehidupan, karena jika dalam 

keadaan sehat manusia bisa melakukan aktivitas apa saja yang diinginkan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika manusia merasakan sakit maka 

mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kesembuhanya. 

Masyarakat percaya bahwa dokter adalah seseorang yang memiliki keahlian 

medis untuk menyembuhkanya meskipun harus mengeluarkan biaya yang 

cukup banyak. Posisi demikian ini secara historis berlangsung selama 

bertahun-tahun, dimana dokter memegang peranan utama baik karena 

pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki maupun karena 

kewibawaan yang dibawa olehnya. Dokter merupakan bagian kecil masyarakat 

yang sejak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yang memiliki otoritas 

bidang medik dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkan 

kepercayaan penuh pasien.
1
 Pasien akan melakuakan apa saja yang 

diperintahkan oleh dokter tanpa mengetahui sebab dan akibat dari tindakan 

medik, yang mereka mau hanya menginginkan kesembuhan kembali.  

Hubungan dokter dan pasien membentuk hak dan kewajiban dari kedua 

belah pihak sehingga menimbulkan hubungan hukum antara dokter dan pasien 

                                                           
1
 Wila Chandrawila, Hukum Kedokteran, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001), hlm. 12. 
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yang terdapat dalam perikatan terapeutik atau yang biasa disebut perjanjian 

terapeutik. Hubungan hukum atau rechtsbetrekking merupakan hubungan antar 

dua subyek hukum atau lebih, atau antara subyek hukum dan obyek hukum 

yang berlaku di bawah kekuasaan hukum, atau diatur/ada dalam hukum dan 

mempunyai akibat hukum.
2
 Perjanjian terapeutik ini mempunyai karakter yang 

berbeda dimana obyeknya bukan merupakan kesembuhan pasien, melainkan 

mencari upaya yang tepat untuk mendapatkan kesembuhan pasien sehingga 

perjanjian ini termasuk inspanning verbintenis atau perikatan upaya.
3
 Dalam 

hal ini prestasi yang diberikan oleh dokter hanya berupa upaya untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai.  

Dokter dalam melakukan tindakan medik harus meminta persetujuan dari 

pasien atau keluarganya.
4
 Sebab hubungan antara dokter-pasien adalah sebagai 

suatu hubungan hukum. Sebelum meminta persetujuan terlebih dahulu dokter 

harus memberikan informasi atau penjelasan kepada pasien secara baik, jelas 

dan rinci hingga pasien mengerti dan memahami penjelasan tersebut yang pada 

gilirannya pasien dapat memberikan persetujuan. Persetujuan itulah yang 

disebut dengan informed consent.
5
 

                                                           
2
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165. 

 
3
 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 11. 

 
4
 Ibid., hlm. 59. 

 
5
 Marcel Seran, “Kesalahan Profesional dan Putusan Hakim: Dilema dalam Pelayanan 

Medis”, Journal Meda Hukum, Vol 23:2 (Desember 2014), hlm. 211. 
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Informed Consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang 

diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat informasi tindakan 

medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala resikonya. Idealnya 

bahwa isi informasi tersebut harus disampaikan secara jujur dan lengkap 

kepada pasien, baik diminta maupun tidak. Namun, sayangnya isi informasi 

yang ideal tersebut dalam praktik tidak sering ditemukan dalam pelayanan 

kesehatan.
6
 

Masing-masing pihak yang memberikan pelayanan medical provider 

maupun pihak yang menerima atau medical receivers mempunyai hak serta 

kewajiban yang harus dihormati. Dokter (tim dokter) mempunyai kewajiban 

untuk melakukan diagnosis, pengobatan maupun tindakan medik yang terbaik 

menurut jalan pikiran dan pertimbangannya, akan tetapi dilain pihak, pasien 

maupun keluarga pasien juga mempunyai hak untuk menentukan jenis 

pengobatan atau tindakan medik apa yang harus dilaluinya.
7
  

Persetujuan tindakan medis ini sebetulnya dapat dilihat sebagai bentuk 

penghormatan oleh kalangan kesehatan terhadap hak otonomi pasien. 

Disamping itu, hal ini dapat dipergunakan untuk menghindarkan diri atau 

mencegah terjadinya penipuan atau paksaan, atau dari pandangan lain dapat 

dikatakan merupakan pembatasan otoritas dari dokter terhadap kepentingan 

                                                           
6
T Sintak Gunawan, Memahami Etika Kedokteran, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 

40. 

7
 Hendrojono Soewono, Batas Pertanggungjawaban Malpraktek Dokter, (Surabaya: 

Srikandi, 2007), hlm. 115. 
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pasien.
8
 Pasien mempunyai hak integritas diri yaitu pengakuan hak asasi 

manusia terhadap dirinya sehingga, dapat dikatakan bahwa pasien mempunyai 

hak untuk menentukan nasib sendiri sehingga dokter meskipun dalam alasan 

profesional keilmuannya tidak dapat memaksakan kehendak dari pasien. Hal 

ini menjadi dasar terbentuknya keseimbangan antara dokter dengan pasien.
9
 

Pertanggungjawaban Dokter atas kesalahan secara umum dapat dibagi 3 

yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh (1) Perbuatan 

Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), (2) Lalai atau kekurang hati-

hatian (Pasal 1366 KUH Perdata), (3) Tanggungjawab atasan terhadap 

bawahan (Pasal 1367 KUH Perdata), dan di tambah dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 56 ayat 1, 2, 3, Pasal 57 ayat 

1, 2, pasal 58 ayat 1, 2, 3.  

Apabila dalam perlakuan medis terdapat kesalahan dengan menimbulkan 

akibat kerugian maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian 

berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW). 
10

 Pasien juga harus 

membuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang diterima tidak sesuai dengan 

kesepakatan yang dituangkan dalam informed consent, atau dokter memang 

menggunakan metode pengobatan yang keliru, atau dokter tidak melaksanakan 

                                                           
8
 Ibid., hlm. 162. 

 
9
 Ibid., hlm. 51. 

 
10

 Adami Chazawi, Malpraktik Kedokteran, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 41. 
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kewajibannya sebagaimana mestinya.
11

 Pada penentuan bersalah atau tidaknya 

dokter dan pemberian ganti rugi harus dibuktikan terlebih dahulu dan 

ditentukan oleh hakim di Pengadilan. 

Pada saat melaksanakan tindakan medis agar dokter dapat bekerja dengan 

baik disediakan pedoman yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI), 

Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan 

Kedokteran Gigi, Undang Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dll.  

Pada Putusan Nomor 630/PDT/2016/PN.BKS jo. 462/Pdt/2016/PT.BND 

tentang perbuatan melawan hukum,  gugatan ini awalnya diajukan oleh 

Ibrahim Blegur pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor gugatan 

630/PDT/2016/PN.BKS atas tuduhan perbuatan melawan hukum. Gugatan ini 

diajukan sebab ia merasa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

oleh Dr Yenny Wiyarni Abass, Spa, di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi atas 

kematian anak Ibrahim Blegur yaitu Ananda Falya Rafani Blegur yang 

berumur 1,2 tahun setelah dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit 

tersebut. Diduga pasian diberikan antibiotik tanpa melakukan skin tes terhadap 

kondisi pasien hingga keadaan pasien yang cenderung memburuk, namun 

pihak Rumah Sakit membantah bahwa pemberian antibiotik sudah sesuai 

indikasi.  Tak hanya itu, pemberian antibiotik itu juga ditunjang oleh hasil 

                                                           
11

 Bahder J, Nasution, Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter, (Jakarta: Reneka 

Cipta, 2005), hlm. 16. 
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laboratorium yang menunjukkan adanya infeksi.
12

 Pada Putusan pertama di 

Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor gugatan 630/PDT/2016/PN.BKS, 

hakim memutuskan bahwa saudara gugatan atas saudara Ibrahim Blegur 

diterima dan Dr. Yenny Wiyarni Abass,Spa, dinyatakan bersalah dengan 

diberikan denda  atau ganti rugi materril sebesar Rp 205.500.000,- (Dua Ratus 

Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi 

menilai kesalahan rumah sakit adalah kurang hati-hati dalam pemberian 

antibiotik yang dilakukan terhadap Falya Rafani Blegur. Tidak hanya itu, 

penyuntikan tersebut juga dilakukan tidak melalui izin keluarga.
13

 Pada hal 

dalam Pasal 2 ayat (1) PEMKES No.290/MENKES/PER/III/2008 Tentang 

Persetujuan Tindakan Kendokteran menyatakan bahwa: “Semua tindakan 

kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan 

persetujuan” 

Namun karena Dr. Yenny Wiyarni Abass, Spa., dan pihak Rumah Sakit 

merasa tidak puas dengan putusan hakim, maka diajukan banding di 

Pengadilan Tinggi Bandung dengan gugatan nomor 462/Pdt/2016/PT.BDG. 

Pada Pengadilan Tinggi hakim memutuskan bahwa Dr Yenny Wiyarni 

Abass,Spa., tidak bersalah dan membatalkan Putusan Hakim Pengadilan 

Negeri Bekasi dengan nomor putusan 630/PDT.G/2016/PN.BKS. Hakim 
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“RS Awal Bros Bekasi Ajukan Banding Kasus Malapraktik,” 

https://news.okezone.com/read/2016/07/01/338/1430825/rs-awal-bros-bekasi-ajukan-

banding-kasus-malapraktik, Akses 18 Oktober 2017. 
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 Ibid. 
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https://news.okezone.com/read/2016/07/01/338/1430825/rs-awal-bros-bekasi-ajukan-banding-kasus-malapraktik


7 
 

 

Pengadilan tinggi berpendapat bahwa gugatan Ibrahim Blegur prematur karena 

tidak ada pembuktian kuat secara medis.  

Akibat kesalahan dan kelalaian tenaga medis dapat menimbulkan dampak 

yang sangat merugikan. Selain merusak atau mengurangi kepercyaan 

masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada 

pasien. Berangkat dari deskripsi permasalahan yang telah dipaparkan diatas 

maka penulis ingin mengangat masalah tersebut menjadi skripsi dengan judul 

“PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER ATAS PERBUTAN MELAWAN 

HUKUM DALAM KESALAHAN PROFESI (STUDI PUTUSAN PERKARA 

NOMOR 630/PDT.G/2016/PN.BKS Jo. 462/PDT/2016/PT.BDG)” 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun pokok 

permasalahan yang ingin penulis teliti adalah: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dalam kasus 

Ibrahim Blegur melawan Dr. Yenny Wiryani Abass, Spa? 

C. Tujuan 

 

1. Untuk mengetahui hukum kedokteran dalam pertanggung jawaban dokter 

dalam perbutan melawan hukum atas kesalahan profesi 

2. Untuk mengetahui bagaimana putusan di pengadilan tingkat pertama dan 

pengadilan ditingkat banding serta alasan hakim memberikan putusan 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 



8 
 

 

Penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu hukum, dan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

analisis putusan hakim sebagaiaman diguakannya hukum perdata dan 

hukum acara perdata dalam perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk mengumpulkan data sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan bermanfaat 

untuk penelitian yang sama kedepannya serta memberikan masukan bagi 

hakim dalam mengambil pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara 

sehingga terciptanya suatuputusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan 

dalam masyarakat. 

E. Telaah Pustaka 

Penyusunan skripsi ini penulis melakukan kajian pustaka untuk 

mengetahui penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk 

mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan 

tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk 

dipergunakan dalam keperluan penelitian.
14

 Penyusun menemukan beberapa 

karya ilmiah yang mempunyai kesamaan tema dengan topik skripsi ini. Akan 

tetapi dari beberapa karya ilmiah tersebut penyusun menemukan beberapa 

                                                           
14

 Gonsuelo G Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31. 
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perbedaan pembahasan. Pada telaah pustaka penulis melakukan penelitian 

sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irawaty Melissa mahasiswa dari 

Universitas Indonesia dengan skripsi yang berjudul “Analisa Perbuatan 

Melawan Hukum atas Dasar Penghinaan Dikaitkan dengan Penerapan Pasal 

1365 dan Pasal 1376 KUH Perdata serta Informed  Consent dalam Hukum 

Kesehatan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 

300K/Pdt/2010)” membahas tentang analisis kasus penghinaan (pencemaran 

nama baik) melalui media elektronik berupa email oleh seorang pasien yang 

digugat oleh pihak rumah sakit sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang 

dianalisis dengan menerapkan pasal 1365(perbuatan melawan hukum) dan 

pasal 1376 (penghinaan) serta informed consent dalam hukum kesehatan.
15

 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bryan Fernandes Sipayung 

mahasiswa dari Universitas Lampung dengan skripsi yang berjudul “Analisis 

Yuridis Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Dokter yang Melakukan 

Malpraktik (Studi Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 

PK/Pdt/2011)” membahas tentang alasan dan pertimbangan hukum 

diajukannya peninjauan kembali dan pertimbangan majelis hakim dalam 

putusan peninjauan kembali. Hasil penelitian, terdapat kekhilafan hakim dalam 

memutus perkara pada tingkat pengadilan sebelumnya. Pada pengadilan negeri 

Jakarta Selatan menghukum pihak rumah sakit dan para dokter atau tergugat 

                                                           
15

 Irawaty Melissa, “Analisa Perbuatan Melawan Hukum atas Dasar Penghinaan 

Dikaitkan dengan penerapan pasal 1365 dan pasal 1376 KUH Perdata serta Informed  Consent 

dalam Hukum Kesehatan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 300K/Pdt/2010)”. 

Skripsi  Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012). 
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dengan mengganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) 

secara tanggung renteng kepada pasien. Putusan pengadilan tinggi Jakarta 

menguatkan putusan dari pengadilan negeri. Dimana putusan di tingkat kasasi, 

hanya menghukum pihak rumah sakit dengan mengganti kerugian sebesar Rp. 

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada penggugat/pasien dan para dokter 

yang menangani pasien tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. 

Akibat putusan ditingkat kasasi para penggugat mengajukan Permuhonan 

Kembali (PK). Pertimbangan terhadap putusan peninjauan kembali, bahwa 

unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.
16

 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Verina Pradita Agusti mahasiswa 

dari Universitas Negeri Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan 

skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pasien Korban Malpratek 

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 287/Pdt.G/2011)” 

membahas tentang perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktek dengan 

menelaah Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, serta Peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Hasil penelitian 

ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini 

                                                           
16

 Bryan Fernandes Sipayung, “Analisis Yuridis Permohonan Peninjauan Kembali 

Terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktik (Studi Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 

515 PK/Pdt/2011)”. Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar 

Lampung (2014). 
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sudah dapat melindungi pasien dari adanya dugaan malpraktek yang dilakukan 

oleh dokter.
17

 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adhika Nugraha 

Anatarum mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang dengan skripsi yang 

berjudul “Hubungan Pelaksanaan Etika Profesi Dokter dalam Persetujuan 

Tindakan Medis (Informed Consent) Ditinjau Dari Konsep Hospital Bylaw dan 

Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di RSUD 

Kudus”  membahas tentang hubungan Etika profesi dokter dalam prosedur 

informed consent dan pelaksanaan informed consent di RSUD Kudus ditinjau 

dari Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 2004 dan konsep hospital bylaw. Hasil 

penelitian skripsi ini adalah hubungan Etika Profesi dengan informed consent 

di RSUD Kudus yaitu mendukung adanya pelaksanaan prosedur informed 

consent yaitu adanya asas authonomy beneficence (manfaat otonomi), non 

maleficence dan justice (keadilan) serta yang kontra yaitu kewajiban dokter 

menjaga rahasia pasien dan pelaksanaan prosedur informed consent di RSUD 

Kudus ditinjau dari UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sudah 

cukup baik namun masih ada hambatan yang berupa penyampaian informasi 

antara dokter dan pasien.
18

 

                                                           
17

 Verina Pradita Agusti, “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpratek (Analisis 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 287/Pdt.G/2011)”. Skripsi Prodi Ilmu Hukum  

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).   

 
18

 Muhammad Adhika Nugraha Anatarum, “Hubungan Pelaksanaan Etika Profesi Dokter 

Dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Ditinjau Dari Konsep Hospital Bylaw 

Dan Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Di Rsud Kudus”. 

Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2015). 
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Berdasarkakan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang memebahas tentang 

permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, oleh karena itu maka penulis 

mengangkat permasalahan tersebut untuk dimelakuakan penelitian. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Schutznorm dalam perbuatan melawan hukum 

Scutznorm theorie atau teori relativitas berasal dari hukum Jerman yang 

kemudian diadopsi oleh hukum Belanda. Kata scutz secara harafiah berarti 

perlindungan, maka arti dari scutznorm adalah norma perlindungan.
19

 Teori 

Scutznorm disebut juga dengan teori relativitas karena penerapan teori ini 

akan membeda-bedakan perlakuan terhadap korban dari perbuatan melawan 

hukum. Pada teori ini mengajarkan bahwa, apabila seseorang dimintai 

pertanggung jawaban karena telah melakukan perbuatan melawan hukum 

dengan adanya kausa antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang 

ditimbukan saja. Akan tetapi, perlu juga ditunjukan bahwa norma atau 

aturan yang dilanggar tersebut memang dibuat untuk melindung 

kepentingan korban yang dilanggar. Aturan atau norma yang dimaksud 

tidak hanya mengenai norma hukum yang diatur dalam undang-undang saja 

tetapi juga hukum yang tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma 

kesusilaan dan sebagainya. Teori ini berpangkal haluan kepada relativitas 

dari perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan tertentu yang 

                                                           
19

 Munir Fuady I, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, (Bandung : PT. 

Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 151.  
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dilakukan oleh A dapat merupakan perbuatan melawan hukum bagi B, 

namun belum tentu merupakan perbuatan melawan hukum bagi C.  

Di Belanda ajaran teori ini mendapat tanggapan pro dan kontra dari 

para ahli hukum. Mereka yang mendukung diterapkanya teori ini antara lain 

Telder,Van Der Grinten, dan Molengraf. Bahkan putusan Hoge Raad lebih 

banyak yang mendukung teori schultznorm ini. Sedangkan, para ahli hukum 

Belanda yang menentang penerapan Schutznormtheorie antara lain, 

Scholten, Ribius, Wetheim
20

. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa karena 

KUHPerdata tidak memberikan indikasi tentang berlaku atau tidaknya teori 

schutznorm ini, hakim tidak harus selalu menerapkan teori ini dalam semua 

kasus. Setidaknya hakim hanya cocok untuk menggunakan teori ini kasus 

per kasus dan menjadi pedoman bagi hakim serta menjadi salah satu dari 

sekian banyak alat penolong dalam mewadahi eksistensi unsur keadilan 

dalam putusannya yang menyangkut dengan perbuatan melawan hukum.
21

 

Penerapan teori relativitas ini dalam kasus-kasus tertentu sangat 

bermanafaat, hal tersebut didasari oleh alasan- alasan sebagai berikut :
22

 

a. Agar tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tidak 

diperluas secara tidak wajar 

                                                           
20

 Munir Fuady I, Perbandingan Hukum Perdata, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), 

hlm. 109. 

 
21

 R.Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung : Sumur Bandung, 

1967), hlm. 16. 

 
22

 Munir Fuady I,  Perbandingan Hukum Perdata, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), 

hlm. 15. 



14 
 

 

b. Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap kasus dimana 

hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normatif dan 

kebetulan saja. 

c. Untuk memperkuat berlakunya unsur dapat dibayangkan terhadap 

hubungan sebab akibat yang bersifat kira-kira. 

2. Teori Aanprakelijkheid dalam perbuatan melawan hukum
23

 

Teori aanprakelijkheid atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan 

teori tanggung gugat. Teori ini mengajarkan tentang menentukan siapakah 

yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena perbuatan 

melawan hukum. Menurut Moegni Djojodirjo pengertian istilah tanggung 

gugat untuk melukiskan adanya aansprakelijkheid adalah untuk 

mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku 

perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas 

perbuatannya dan karena pertanggung jawab tersebut si pelaku tersebut 

harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam gugatan yang 

diajukan dalam dihadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.
24

 

Namun dalam beberapa situasi, seseorang boleh bertanggung jawab 

untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupunperbuatan 

melawan hukum itu bukanlah kesalahan dari perbuatannya. Hal semacam ini 

dikenal sebagai pertanggung jawaban yang dilakukan orang lain atau 

                                                           
23

 Munir Fuady I, Perbandingan Hukum Perdata, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), 

hlm. 14-16. 

 
24

 M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta : Pradya Paramita, 

1979), hlm. 133. 
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vicarious liability.
25

 Dalam hal ini, si A yang melakukan perbuatan 

melawan hukum, tetapi si B yang harus digugat dan mempertanggung 

jawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh si A.  

Terhadap tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh orang lain, maka dapat di bagi menjadi 3 kategori, yaitu: 

a. Teori tanggung jawab atasan (Respondeat Superior, a superior risk 

bearing theory) 

b. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang – 

orang dalam tanggungannya.  

c. Teori tanggung jawab pengganti dari barang – barang yang berada di 

bawah tanggungannya.  

 

3. Informed consent 

Pandangan yang mendasari informed consent dikemukakan oleh Veatch, 

yaitu:
26

 

1. Teori manfaat untuk pasien (het nut voor de patient als theory over 

informed consent) 

Pandangan mengenai hal yang baik dan bermanfaat bagi seorang pasien 

tertentu tidak sama antara pasien yang satu dengan pasien yang lainya 

karena tergantung situasi dan kondisi peribadi serta nilai yang dianut 

                                                           
25

 S.B. Marsh and J. Souls, Hukum Perjanjian, alih bahasa Abdulkadir Muhammad, 

(Bandung: Alumni, 2006), hlm. 203. 

 
26

 Veronika Komalawati, Peran Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik( 

Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis, (Bandung: Citra 

Aditiya Bakti, 1999), hlm. 111-113.   



16 
 

 

oleh pasien yang bersangkutan. Keyakinan, pemahan dan kondisi pasien 

sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil pasien sehingga 

pemberian informasi kepada pasien harus dengan pemahaman 

sedemikian rupa yang mengutamakan kepentingan pasien agar pasien 

dapat ikut serta dalam proses pembentukan dan pengambilan keputusan, 

sehingga semaksimal mungkin dapat memperoleh manfaatnya. 

2. Teori menentukan nasib sendiri (de zelfesvhikking threori over informrd 

consent) 

Menurut teori ini penentuan memaksimalisasi keuntungan bagi 

pergaulan hidup telah menjurus ke pelecehan terhadap hak asasi yang 

tidak dapat di terima. Sehingga setiap pasien menuntut adanya informasi 

dengan adanya hak asasi pada setiap individu untuk mentukan nasib 

sendiri dalam bentuk persetujuan medis. Tuntutan tersebut sangat kuat 

hingga disebut sebagai hak. Hak merupakan dasar yang jauh lebih kokoh 

dari pada pembenaran secara hukum. Dengan demikian, hak 

menentukan nasib sendiri menentukan dasar otonom bagi syarat 

informed consent, maka pemberian persetujuan dapat dipandang sebagai 

negosiasi sebagai suatu kontrak. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah metode atau cara tertentu yang digunakan untuk 

memeperoleh keperluan penelitian
27

. Guna melengkapi penulisan penelitian ini 

                                                           
27

 “Metodologi penelitian,” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Metodologi-penelitian, akses 

24 Oktober 2017. 
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dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat di pertanggung jawabkan 

secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian pustaka 

(library research) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau 

literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif-analitik 

yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang ada sebenarnya. Penelitian deskriptif-analitik 

akan menyajian data-data yang ada di lapangan menjadi sistematik sehingga 

menjadi lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.
28

 Pada penelitian ini 

penulis melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori 

hukum yang menjadi objek penelitian. Kemudian mendiskripsikan dan 

menganalisis putusan dengan melihat amar putusan serta pertimbangan-

pertimbangan hakim. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber Data Primer 

                                                           
28

 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 8. 
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Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif berupa peraturan perundang undangan.
29

 Peraturan yang 

digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan-

peraturan lain yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti melalui studi 

kepustakaan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer 

meliputi peratuan perundang-undangan, dan buku-buku, serta data yang 

tersedia.
30

  

c. Sumber Hukum Tersier 

Sumber data tersier adalah sumber data yang melengkapi sumber 

data primer dan sumber data sekunder, seperti, kamus, koran, internet 

dan lain sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu: 

a. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-

dokumen yang terkait dengan objek penelitian.
31

 Adapun dokumen-

dokumen yang terkait yaitu baik berupa salinan putusan nomor 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141. 
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 Ronny Hanitiji Soemitro, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.24. 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 22. 
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630/Pdt.G/2016/PN.BKS jo. 462/Pdt/2016/PT.BND, buku-buku, laporan, 

jurnal, serta media online. 

b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab.
32

 Adapun pihak yang diwawancarai adalah majelis hakim 

Pengadilan Tinggi Jawa Bara 

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan 

adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif tersebut 

mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan-putusan peradilan serta norma-norma 

hukum yang ada dalam masyarakat.
33

   

6. Teknik Analisis Data 

Setelah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan 

penulis adalah melakuakan analisis data. Penulis menggunakan analisis 

secara kualitatif dengan metode bertfikir induktif yaitu dengan pemaparan 

khusus ke umum. Analisis data adalah proses penghimpunan atau 

pengumpulan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan 

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran kesimpulan, dan 

mendukung pembuatan keputusan.
34
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 Ibid., hlm. 100. 
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 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105. 
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 Resnu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 
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H. Sistematika Pembahasan 

Memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sisitematika penulisan 

yang sesuai dengan aturan penulisan, maka penulis menggunakan sistematika 

penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: 

Bab I PENDAHULUAN, membahas tentang latar belakang, rumusasan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN 

HUKUM, membahas tinjauan umum perbuatan melawn hukum yaitu: unsur-

unsur gugatan perbuatan melawan hukum, pertanggung jawaban hukum, teori 

perbuatan melawan hukum, ganti rugi perbuatan melawan hukum 

Bab III TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN DOKTER 

DENGAN PASIEN, bab ini akan di uraikan tentang perjanjian, pengertian 

perjanjian terapeutik dan informed consent, tanggung jawab dokter, hak dan 

kewajiban dokter serta pasien, tanggung jawab kesalahan medis. 

Bab IV ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 

630/PDT.G/2016/PN.BKS Jo. NOMOR 462/PDT/2016/PT BDG, bab ini akan 

diuraikan mengenai dan analisis putusan atas ganti kerugian pada perbuatan 

melawan hukum dan analisis yuridis putusan  nomor 630/Pdt.G/2016/Pn. Bks 

jo. 462/Pdt/2016/Pt.Bdg. 

Bab V PENUTUP, bab ini akan diuraikan hasil analisis berupa kesimpulan 

dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan 

penelitian ini yaitu, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan 

hukum berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum 

secara komulatif pada Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: (1) adanya perbuatan, 

(2) perbuatan tersebut melawan hukum, (3) adanya kesalahan, (4) adanya 

kerugian, (5) adanya kausa antara perbuatan dengan kerugian. Unsur perbuatan 

melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata pada kasus Ibrahim Blegur 

telah terpenuhi dimana pihak dokter telah lalai melaksanakan informed consent 

sebagaimana yang diamanatkan dalam PEMKES No. 290/MENKES/PER/2008 

Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang seharusnya dilaksanakan 

dalam setiap tindakan medis, sehingga pasien kehilangan haknya untuk 

menentukan nasibnya sendiri untuk dapat memilih alternatif pengobatan lain. 

Pada Putusan Pengadilan Bekasi Majelis Hakim memberikan putusan dengan 

mempertimbangkan substansi perbuatan-perbuatan dalam gugatan Ibrahim 

Blegur. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung memberikan 

putusan dengan mempertimbangkan proses alur pengaduan yang dilakukan 

Ibrahim Blegur yang mengharuskan adanya putusan dari MKDKI. Penuntutan 

pertanggungjawaban kesalahan medis tidak harus dilakukan melalui MKDKI 

terlebih dahulu,tetapi berdasarkan Pasal 22  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
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2009 diharuskan melalui mediasi terlebih dahulu. Berdasarkan yurisprudensi 

MA RI Nomor: 957 K/Pdt/2006 juga tidak diperlukan putusan MKDKI untuk 

menentukan ada tidaknya perbuatan hukum dalam kesalahan medis. Pada kasus 

ini, gugatan Ibrahim Blegur adalah gugatan pentanggungjawaban berdasarkan 

pasal 1365KUHPerdata, maka langkah yang diambil sudah sesuai dengan 

amanat undang-undang untuk mendapatkan keadilan berupa ganti rugi 

sebagaimana sesuai pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dirasa sudah 

memenuhi rasa keadilan. 

 

B. SARAN 

 

1. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan menentukan 

nasibnya sendiri, sehingga pasien berhak untuk menolak tindakan dokter 

yang tidak sesuai dengan keyakinannya dan dokter tidak berhak untuk 

memaksa pasien.  

2. Setiap tindakan medis yang dilakukan dokter wajib melaksanakan informed 

consent guna memberikan perlindungan hukum untuk dokter atas tuntutan 

malapraktek dan memberikan hak kepada pasien untuk ikut serta 

menentukan keputusan tindakan medis. 

3.  Rumah sakit bertanggung jawab atas kesalahan pekerjanya maka harus 

selalu mengawasi dan memberi pengarahan guna menanggulangi terjadinya 

kesalahan medis 
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                                      P  U  T  U  S  A  N   

                          Nomor  630/Pdt.G/2015/PN Bks. 

            

           DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara 

perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai 

berikut, dalam perkara gugatan antara: 

IBRAHIM BLEGUR, bertempat tinggal di Jl. Tahir, gang Genang, Rt/Rw 04/11 

No. 79, Kranji, Bekasi Barat, Kodya Bekasi, Jawa Barat, 

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Ihsan, SH., MH; Drs. 

Agung Tjahjady, SH., BKP.,CPA.,MM; Nur Hakim, SH; 

Agung Batoro Wijanarko, SH; Hj. Sri Siti Munalar, SH; 

Wandoyo, S.H., Ir. Abdul Haris, SH., MBA., Henry Agustua 

Sihombing, S.H., Advokat/Pembela yang sepakat, beralamat 

di Kantor Hukum Najamuddin Lawing, SH., MH, di d'Green 

Pramuka Recidence Cluster Albere Tower Bougenville Lt. 6 

No. FL, Jl. Jendral Ahmad Yani, Kav. 49, Cempaka Putih, 

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510, berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus, tanggal 15 Desember 2015, selanjutnya 

disebut sebagai ----------------------------------- PENGGUGAT; 

M E L A W A N: 

1.RUMAH SAKIT AWAL BROS BEKASI, berkedudukan di Jl. KH. Nur Ali Kav. 

17-18, kalimalang, Bekasi 17144., Selanjutnya disebut 

sebagai ----------------------------------------------- TERGUGAT I; 

2.Dr.YENNY WIARNI ABBAS.Spa., bertempat tinggal di Kemang Pratama 3 Jl. 

Aralia A1 No.2 Bekasi Selatan Kota Bekasi, Selanjutnya 

disebut sebagai ------------------------------------ TERGUGAT II; 

Pengadilan Negeri tersebut; 

Telah membaca berkas perkara ; 

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan kedua belah pihak 

berperkara; 
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Telah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak berperkara ; 

TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 

Desember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi 

tanggal 15 Desember 2015, dengan Register Nomor : 630/Pdt.G/2015/PN.Bks 

telah mengajukan gugatan wanprestasi dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT 

1. Bahwa Almarhummah Falya Raafani Blegur (1,2 tahun) adalah anak ke 

dua yang lahir dari hasil perkawinan PENGGUGAT  yang meninggal pada 

tanggal 1 November 2015 di Rumah Sakit Awal Bros Kota Bekasi. 

2. Bahwa berdasarkan hal diatas, PENGGUGAT memiliki hak untuk 

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas kelalaian dan 

gagalnya TERGUGAT I memenuhi tanggungjawabnya untuk menjamin 

keamanan, kenyamanan dan keselamatan pasien.   

II. FAKTA HUKUM 

1. Bahwa Almarhummah Falya Raafani Blegur adalah pasien Rumah Sakit 

Awal Bros Bekasi di Ruang Rawat Inap dari tanggal 28 Oktober 2015 

sampai Almarhummah Falya meninggal tanggal 01 November 2015. 

2.  Bahwa PENGGUGAT pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 pagi, 

membawa Ananda Falya Raafani Blegur ke Rumah Sakit Awal Bros 

Bekasi untuk berobat karena mempunyai keluhan sering muntah dan 

buang air (diare); 

3. Bahwa PENGGUGAT mendaftarkan Ananda Falya Raafani Blegur 

sebagai Pasien Umum/Pribadi, dan di periksa oleh Dokter Spesialis 

Anak yang pada saat itu praktek bernama dr. Yenny Wiarni Abbas, SpA 

yaitu TERGUGAT I. 

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TERGUGAT II, Ananda 

Falya Raafani Blegur didiagnosa dehidrasi ringan dan diare, yang 

mengharuskan Ananda Falya Raafani Blegur untuk di rawat inap agar 

mendapatkan obat atau pengganti cairan yang telah keluar atau hilang 

dengan melalui infusan. 
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5. Bahwa PENGGUGAT langsung mengurus administrasi untuk 

Almarhummah Falya Raafani Blegur Rawat Inap kelas 2 dengan 

menitipkan Uang Muka biaya Pengobatan dan Rawat Inap sebesar Rp. 

1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Ananda Falya 

Raafani Blegur pada kira-kira pukul 13.00 masuk kamar rawat inap . 

6. Bahwa setelah  dan hari itu juga di lakukan pemeriksaan terhadap 

Ananda Falya Raafani Blegur dengan diambil darah.  

7. Bahwa pada kamis 29 Oktober 2015 kondisi Ananda Falya Raafani 

Blegur setelah satu malam di rawat dengan pengobatan infusnya, 

keadaan sudah lebih baik dari keadaannya sebelum rawat inap atau 

kondisi sebelum masuk rumah sakit, dengan adanya perubahan sikap 

dan perilaku Ananda Falya Raafani Blegur dengan saat awal masuk 

rumah sakit yang terlihat lemas dan tidak mau makan apapun; 

8. Bahwa perkembangan lebih baik lagi di lihat oleh PENGGUGAT dan 

istrinya setelah Ananda Falya Raafani Blegur mau makan dan 

mempunyai nafsu makan yang baik dan sudah bisa tertawa, bercanda, 

dan bermain bersama kakaknya Vanya (3 tahun) yang saat itu 

menemanimnya, serta perubahan feses (cairan diarenya) Ananda Falya 

Raafani Blegur yang tadinya cairan berubah menjadi ampas; 

9. Bahwa pada kira-kira pukul 12.00 TERGUGAT II datang memeriksa 

Ananda Falya Raafani Blegur, dan bersamaan pada saat itu 

PENGGUGAT bersama istrinya sedang makan, dan istri PENGGUGAT 

sambil menyuapi Ananda Falya Raafani Blegur sambil bermain dan 

bercanda; 

10. Bahwa saat memeriksa Ananda Falya Raafani Blegur dengan 

menempelkan stetoskop ke dada Ananda Falya Raafani Blegur, 

TERGUGAT II langsung pergi tanpa memberikan informasi apapun 

tentang perkembangan status penyakit/kondisi pasca pengobatan rawat 

inap setelah satu malam, hanya mengatakan kepada PENGGUGAT: 

“kalo ada yang mau di tanyakan ke klinik saja” 

11. Bahwa melihat kondisi Ananda Falya Raafani Blegur, PENGGUGAT dan 

istrinya beranggapan kemungkinan Ananda Falya Raafani Blegur bisa 

pulang kerumah sore harinya atau keesokan harinya, 
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12. Bahwa pada kira-kira pukul 12.30 PENGGUGAT pergi meninggalkan 

Rumah Sakit karena ada urusan pekerjaan; 

13. Bahwa pada kira-kira pukul 13.00 datang perawat mengganti botol infus 

dengan botol  anti biotik kepada Ananda Falya Raafani Blegur yang saat 

itu di tunngui oleh istri PENGGUGAT. 

14. Bahwa setelah beberapa waktu istri PENGGUGAT melihat popok 

Pampers Ananda Falya Raafani Blegur seperti penuh, dan langsung saja 

istri PENGGUGAT menggantinya, dan Istri PENGGUGAT kaget setelah 

melihat perut Ananda Falya Raafani Blegur membuncit/melembung/ 

gendut membesar dan mata Ananda Falya Raafani Blegur terlihat 

bengkak walaupun sedang tidur, dan melihat kondisi demikian Istri 

PENGGUGAT menangis melihat kondisi Ananda Falya Raafani Blegur 

saat itu; 

15. Bahwa kira-kira pukul 15.30, PENGGUGAT kembali ke ruang rawat inap, 

dan melihat Istri PENGGUGAT menangis, dan PENGGUGAT langsung 

bertanya “Kenapa bunda menangis”, dan istri PENGGUGAT menjawab 

dengan menjelaskan kondisi Ananda Falya Raafani Blegur dan 

mengatakan tadi jam 13.00 dikasih anti biotik; 

16. Bahwa PENGGUGAT setelah mendengar penjelasan Istri PENGGUGAT 

langsung melihat kondisi Ananda Falya Raafani Blegur bibir membiru, 

badan sekujur tubuh Ananda Falya Raafani Blegur dingin, nafas cepat 

dan tersenggal-senggal, perut buncit/kembung dan sekitar mata 

bengkak, langsung memencet alat pemanggil perawat sebanyak 2x, tapi 

tak satupun perawat yang datang; 

17. Bahwa setelah memanggil perawat dengan alat bantu tidak ada yang 

datang, PENGGUGAT langsung keluar ruangan menuju pos jaga 

perawat dan kebetulan ada dokter jaga disana, dan PENGGUGAT 

bertanya: “Dokter Yenny ada ga?” Perawat Menjawab: “dokter Yenny 

sudah pulang”,  PENGGUGAT mengajukan pertannyaan kembali kepada 

suster, “sus anak saya kenapa? Kok pada membiru dan bengkak? 

Setelah PENGGUGAT masuk disusul oleh dokter jaga langsung menuju 

Ananda Falya Raafani Blegur dan memeriksanya dengan menempelkan 
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stetoskop di dada Ananda Falya Raafani Blegur, dan setelah itu 

langsung pergi tanpa menjelaskan apapun; 

18. Bahwa setelah dokter jaga memeriksa yang langsung pergi tanpa 

memberikan pernyataan apapun, PENGGUGAT berfikir bahwa dokter 

jaga tersebut sedang melakukan koordinasi atau mengambil sesuatu  

untuk melakukan tindakan “lebih” yang urgensi; 

19. Bahwa setelah di tunggu kira-kira 30 menit dokter jaga tidak kembali ke 

ruang rawat inap Ananda Falya Raafani Blegur, datang kakak 

PENGGUGAT dan bertanya kenapa Falya pada bengkak begitu. 

PENGGUGAT keluar kamar perawatan  Ananda Falya Raafani Blegur 

menuju ruang jaga perawat sambil menahan emosi dan cemas, 

menyaksikan dokter yang tadi memeriksa sedang “ngobrol” dengan para 

suster, PENGGUGAT menggebrak meja ruang jaga perawat sambil 

berkata: “saya minta telpon dokter Yenny sekarang, tolong dilihat dong 

anak saya kenapa”. 

20. Bahwa kira-kira pukul 17.00 setelah PENGGUGAT mendatangi ruang 

jaga perawat dengan emosi, beberapa perawat dan dokter mendatangi 

Ananda Falya Raafani Blegur dengan melakukan pemeriksaan suhu 

badan dan pemeriksaan detak jantung dengan memegang pergelangan 

tangan Ananda Falya Raafani Blegur. Sadar bahwa Ananda Falya 

Raafani Blegur dalam keadaan kritis, mereka baru menunjukkan 

kepanikannya dan mempersiapkan alat bantu oksigen. Di sela kepanikan 

tersebut, datang perawat lain yang sudah siap memberikan „SanMol” 

kepada Ananda Falya Raafani Blegur, melihat aksi perawat tersebut 

PENGGUGAT menghentikannya dengan meminta perawat tersebut 

menjauh karena Ananda Falya Raafani Blegur tidak membutuhkan 

SanMol sebab tadi baru saja di ukur suhunya hanya menunjukkan 35 

derajat celcius; 

21. Bahwa kira-kira pukul 18.00 TERGUGAT II datang memeriksa dan 

meminta PENGGUGAT memindahkan Ananda Falya Raafani Blegur di 

pindahkan di ruang NICU, dan kira-kira pukul 19.00 Ananda Falya 

Raafani Blegur di bawa ke ruang NICU; 
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22. Bahwa pada hari Jumat 30 Oktober 2015 kira-kira pukul 10.00 istri 

PENGGUGAT menanyakan kondisi Ananda Falya Raafani Blegur 

kepada dokter TERGUGAT II, SpA, dokter tersebut menjelaskan bahwa 

Ananda Falya Raafani Blegur bukan karena anti biotik dan  TERGUGAT 

II menjelaskan “ibu tenang aja, saya pernah menangani kasus yang lebih 

berat dari ini jadi, jangan khawatir”; 

23. Bahwa kira-kira pukul 21.30 datang TRGUGAT II dengan seorang dokter 

Rina dari Rumah Sakit Hermina, mereka memanggil PENGGUGAT dan 

menjelaskan kondisi Falya saat ini dan mengatakan dalam bahasa 

medis. PENGGUGAT “bukan kondisi saat ini yang sudah 1 hari 1 malam 

di NICU, tapi kenapa setelah diberikan ANTI BIOTIK, anak saya 

membiru, timbul bercak-bercak merah di seluruh badan, perut 

membesar, keluar busa dari mulut”. Lalu PENGGUGAT melihat dokter 

Rina memalingkan badan kepada TERGUGAT II dan sekilas berkata 

kenapa TERGUGAT II tidak menceritakan kepada dokter Rina dengan 

suara pelan.  

24. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 November 2015 kira-kira pukul 

01.00 PENGGUGAT menyaksikan dilakukan operasi disekitar paha 

bagian dalam dan dokter atau pihak Rumah Sakit tidak menjelaskan 

kepada PENGGUGAT. Hanya dokter bedah yang mengatakan kepada 

PENGGUGAT bahwa kita hanya berusaha mudah-mudahan berhasil. 

25. Bahwa Ananda Falya Raafani Blegur di rawat di ruang NICU sampai 

meninggal hari Minggu 1 November 2015, kira-kira pukul 06.30 pagi. 

26. Bahwa TERGUGAT II lalai dan tidak melakukan kewajibannya seperti 

melakukan SKIN TEST sebelum memberikan anti biotik terhadap anak 

PENGGUGAT, lambat merespon dan mengatasi permasalahan yang 

ditimbulkan akibat pemberian anti biotik sehingga anak PENGGUGAT 

meninggal dunia dan hak PENGGUGAT selaku pasien tidak diberikan.  

27. Bahwa TERGUGAT II adalah dokter yang bekerja di tempat TERGUGAT 

I, maka tanggungjawab dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan 

tindakan oleh petugas yang ada di tempat TERGUGAT I adalah menjadi 

tanggungjawab TERGUGAT I. 
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28. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah 

mengakibatkan  Ananda Falya Raafani Blegur meninggal dunia adalah 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM. 

29. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah 

dilakukan Para TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengalami 

kerugian berupa: 

a. Kerugian Materiel. 

Bahwa selama anak PENGGUGAT dirawat di RS Awal Bros Bekasi , 

Jl. KH. Nur Ali Kav. 17-18, kalimalang, Bekasi 17144, biaya yang 

telah dikeluarkan secara nyata sebesar: 

- Untuk biaya jaminan rawat inap Rp. 1,500.000; (Satu Juta Lima 

Ratus Ribu Rupiah); 

- Untuk biaya penyelenggaraan pemakaman Rp. 4.000.000 (Empat 

Juta Rupiah); 

- Untuk biaya penyelenggaraan upacara keagamaan Rp. 

10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah); 

Maka kerugian secara Materiel  sebesar Rp 15.500.000., (Lima 

Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 

b. Kerugian Immateriel. 

- Bahwa sejak Ananda Falya Raafani Blegur di rawat di rumah sakit 

sampai saat ini PENGGUGAT tidak bisa melakukan pekerjaan 

sehingga tidak mendapatkan penghasilan yang menjadi sumber 

utama pembiayaan keluarga sebagai pemilik usaha ekspedisi dan 

usaha jasa yang selama ini di lakukan; 

- Bahwa sejak PENGGUGAT tidak bisa menjalankan kegiatan 

pekerjaan sampai saat ini semua peluang untuk mendapatkan 

proyek dan pekerjaan hilang karena tidak bisa masuk kantor; 

- Bahwa sejak meninggalnya Ananda Falya Raafani Blegur 

PENGGUGAT mengalami kesulitan berkomunikasi dan 

bersosialisasi sehingga mengganggu kemampuan PENGGUGAT 
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dalam  mendapatkan potensi-potensi pekerjaan yang akan di 

dapatkan; 

- Bahwa sejak meninggalnya Ananda Falya Raafani Blegur, 

PENGGUGAT selalu teringat dengan Ananda Falya Raafani 

Blegur, sehingga menjadi sedih, depresi dan sulit untuk 

konsentrasi yang mengakibatkan sedih berkepanjangan; 

- Bahwa istri PENGGUGAT sejak Ananda Falya Raafani Blegur 

meninggal dunia, selalu bersedih yang mengakibatkan 

kesehatannya menurun sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-

hari; 

- Bahwa sejak Ananda Falya Raafani Blegur meninggal dunia, 

kakak Ananda Falya Raafani Blegur yang masih berusia 4 (empat) 

tahun, sesuai dengan perkembangannya membutuhkan perhatian 

dan kasih sayang dari kedua orang tuannya, tetapi itu tidak di 

dapatkan sepenuhnya sejak Ananda Falya Raafani Blegur 

meninggal dunia; 

- Bahwa dengan meninggalnya Ananda Falya Raafani Blegur 

peluang untuk tumbuh dewasa dan memiliki pekerjaan yang baik 

serta memiki suami dan keluarga yang dapat memberikan 

kebahagian bagi kedua orang tuannya dan keluargannya tidak 

dapat tercapai karena meninggalnya Ananda Falya Raafani 

Blegur; 

Maka kirannya wajar dan pantas PENGGUGAT menilai kerugian 

Immateril tersebut sebesar Rp. 15.000.000.000, (Lima Belas 

Milyar Rupiah); 

Dengan demikian kerugian Material dan Immateriel yang di derita 

PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 15,500.000;+15.000.000.000 = Rp. 

15.015.500.000; (Lima Belas Milyar Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu 

Rupiah). 

 

30. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia serta 

adanya kekhawatiran TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan 
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mengalihkan, mengasingkan dan memindahtangankan harta 

kekayaannya, mohon Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita 

jaminan atas: 

- Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya setempat 

di kenal dengan nama Rumah Sakit Awal Bros Bekasi milik 

TERGUGAT I terletak di Jl. KH. Nur Ali Kav. 17-18, kalimalang, 

Bekasi 17144; 

- Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang berdiri 

diatas milik TERGUGAT II yang terletak di Kemang Pratama 3 Jl. 

Aralia A1 No. 2 Bekasi Selatan Kota Bekasi.  

31. Bahwa dikhawatirkan Para TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi 

putusan ini, maka berdasarkan hukum Para TERGUGAT mohon 

dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh 

juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini 

terhitung sejak putusan ini diucapkan. 

32. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang 

sulit dibantah kebenarannya maka sangat beralasan kiranya putusan 

perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada 

upaya Verzet, Banding maupun Kasasi dan upaya hukum lainnya. 

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas, mohon agar Pengadilan 

Negeri Kota Bekasi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini 

berkenan memberi Putusan sebagai berikut:  

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; 

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di laksanakan 

terlebih dahulu atas: 

- Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya setempat di 

kenal dengan nama Rumah Sakit Awal Bros Bekasi milik TERGUGAT 

I terletak di Jl. KH. Nur Ali Kav. 17-18, kalimalang, Bekasi 17144; 

- Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang berdiri diatas 

milik TERGUGAT II yang terletak di Kemang Pratama 3 Jl. Aralia A1 

No. 2 Bekasi Selatan Kota Bekasi.  
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3. Menyatakan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II telah melakukan 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM; 

4. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II secara tanggung renteng 

untuk membayar ganti kerugian materil dan Immateriel kepada 

PENGGUGAT sebesar Rp. 15,500.000;+15.000.000.000 = Rp. 

15.015.500.000; (Lima Belas Milyar Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu 

Rupiah). 

5. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II  secara tanggung 

renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya 

memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan. 

6. Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih 

dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Verzet, Banding 

maupun Kasasi dan upaya hukum lainnya.  

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara. 

Atau, 

Apabila Mejelis Hakim di Pengadilan Negeri Kota Bekasi berpendapat lain, 

maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk 

Penggugat hadir dipersidangan kuasanya M. Ihsan, SH., MH; Drs. Agung 

Tjahjady, SH., BKP.,CPA.,MM; Nur Hakim, SH; Agung Batoro Wijanarko, SH; 

Hj. Sri Siti Munalar, SH; Wandoyo, S.H., Ir. Abdul Haris, SH., MBA., Henry 

Agustua Sihombing, S.H., Advokat/Pembela yang sepakat, beralamat di Kantor 

Hukum Najamuddin Lawing, SH., MH, di d'Green Pramuka Recidence Cluster 

Albere Tower Bougenville Lt. 6 No. FL, Jl. Jendral Ahmad Yani, Kav. 49, 

Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus, tanggal 15 Desember 2015 sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat 

II hadir kuasanya Harry F.M Sitorus,SH., dan Riki Sidabutar,SH., 

Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Arif Hutami & Partners 

beralamat kantor di Jl.Kebon Jeruk Raya No.126, Jakarta Barat; 

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim terhadap kedua 

belah pihak telah disarankan untuk melakukan mediasi guna memenuhi 
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Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008. Untuk itu 

Majelis Hakim menunjuk saudara SUKMAYANTI,SH.MH., Hakim Pengadilan 

Negeri Bekasi sebagai Mediator sesuai Penetapan Majelis Hakim nomor 

630/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 25 Januari 2016, namun mediasi yang 

dilakukan Mediator tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 1 

Februari 2016; 

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka 

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang 

isinya tetap dipertahankan Penggugat; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah 

mengajukan jawaban sebagai berikut: 

Bahwa sebelum Tergugat I, Tergugat II menjawab Pokok Perkara Gugatan 

PENGGUGAT, maka terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan 

keberatan-keberatan dan/atau tangkisan-tangkisan (Eksepsi) terhadap Gugatan 

PENGGUGAT dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut: 

I. DALAM EKSEPSI 

A. PENGGUGAT TELAH KELIRU MENEMPATKAN TERGUGAT I SEBAGAI 

PIHAK DALAM PERKARA A QUO 

1. Bahwa Penggugat telah Keliru dengan memasukkan Rumah Sakit Awal 

Bros Bekasi sebagai Tergugat I  padahal diketahui bahwa Rumah sakit 

Awal Bros bukan merupakan Badan hukum, melainkan Badan Usaha 

milik PT. FAMON GLOBAL AWAL BROS; 

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

No.268.K/Sip/1980 menyebutkan : 

“Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung 

jawab Perseroan Terbatas harus disebutkan Pengurusnya yang 

sekarang, sebab tanggung jawab suatu Badan Hukum melekat pada 

Badan Hukum itu sendiri” 

3. Bahwa oleh karena Rumah Sakit Awal Bros Bekasi bukan merupakan 

Subyek Hukum (Recht Persoon) yang mempunyai Hak dan Kewajiban 

menurut Hukum sesuai dengan Poin kedua diatas, maka Rumah Sakit 

Awal Bros Bekasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum 

termasuk dengan memasukkan sebagai Pihak dalam perkara a quo; 
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4. Bahwa oleh karena Rumah Sakit Awal Bros Bekasi bukan merupakan 

badan hukum, maka adalah keliru Jika Penggugat memasukkan/ 

mendudukkan Rumah Sakit Bekasi sebagai Tergugat I dalam perkara A 

quo, maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa 

Perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 

 

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR  (DILOTORIA EXCEPTIO). 

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan PENGGUGAT, 

Khususnya terhadap dalil gugatanya pada hal. 5 poin 28, yang 

menyebutkan : “Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang 

telah mengakibatkan Ananda Falya Rafaani Blegur meninggal dunia 

adalah Perbuatan Melawan Hukum” adalah dalil yang keliru dan 

Prematur, sebab adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang 

didalilkan Penggugat tidak didahuli dengan adanya suatu Putusan 

Pidana yang menyatakan bahwa meninggalnya Ananda Falya Rafaani 

Blegur disebabkan karena adanya kelalaian dari TERGUGAT I dan 

TERGUGAT II; 

2. Bahwa ada tidaknya perbuatan Perbuatan Melawan Hukum yang 

dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II seharusnya dibuktikan 

terlebih dahulu dalam Pengadilan Pidana; 

3. Bahwa oleh karena tidak adanya suatu Putusan dalam Pengadilan 

Pidana yang menyatakan bahwa meninggalnya Ananda Falya Rafaani 

Blegur disebabkan karena adanya kelalaian dari TERGUGAT I dan 

TERGUGAT II, maka jelas Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang 

prematur, oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim 

Pemeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat 

diterima; 

 

I. DALAM POKOK PERKARA 

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh 

dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas 

kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II; 

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara 

mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dengan jawaban dalam pokok perkara ini; 
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3. Bahwa Perlu Para Tergugat Sampaikan Jika Alm. Falya Raafani Blegur 

dibawa Ke rumah Sakit Awal Bros bekasi dalam keadaan kesehatan 

buruk (Sakit) dan kurang gizi yang turut menyebabkan lemahnya kondisi 

fisik Alm. Falya Raafani Blegur, dimana kemudian Alm. Falya Raafani 

Blegur ditangani oleh Tergugat II; 

4. Bahwa Tergugat II adalah seorang dokter yang menjalankan profesinya 

dengan berpedoman pada kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan 

pasien (doing good) dan tidak ada niat untuk menyakiti, menciderai dan 

merugikan pasien (primum non nocere); 

5. Bahwa Tergugat II sebagai seorang dokter dalam setiap mengambil 

tindakan medik selalu didasarkan pada kaidah ilmu kedokteran dan 

standard Profesi yang tinggi (Standard Operation Prosedure), termasuk 

dalam menangani pasien yang bernama Falya Raafani Blegur; 

6. Bahwa selain dari pada itu, seluruh tindakan medik TERGUGAT II telah 

mendapat  persetujuan dari PENGGUGAT, oleh karena pada saat 

TERGUGAT II memberikan penjelasan atas diagnosa kepada 

PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak menolak dan menerima serta 

memahami penjelasan – penjelasan dari TERGUGAT II; 

7. Bahwa dengan demikian sangat tidak tepat dalil Penggugat dan oleh 

karenanya Para Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil 

Penggugat Khusunya dalil Gugatannya pada halaman 5 (lima) point 26 

sampai dengan point 28  yang menyebutkan : 

“Bahwa Tergugat II  lalai dan tidak melakukan kewajibannya seperti 

melakukan SKIN TEST sebelum memberikan anti biotik terhadap anak 

PENGGUGAT, lambat merespon dan mengatasi permasalahan yang 

ditimbulkan akibat pemberian anti biotik sehingga anak PENGGUGAT 

meninggal dunia dan hak PENGGUGAT selaku pasien tidak diberikan” 

“Bahwa tergugat II adalah dokter yang bekerja di tempat tergugat I, maka 

tanggung jawab dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan 

tindakan oleh petugas yang ada di tempat tergugat I adalah menjadi 

tanggung jawab I” 

“Bahwa Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah 

mengakibatkan Ananda Falya Raafani Blegur meninggal dunia adalah 

Perbuatan Melawan Hukum” 



Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor: 630/Pdt.G/2015/PN.Bks 

 

8. Bahwa perlu TERGUGAT II sampaikan, jika TEST SKIN dilakukan hanya 

apabila antibiotik yang digunakan termasuk kedalam Golong Penisilin, 

sedangkan antibiotik yang digunakan terhadap Alm. Falya Raafani 

Blegur bukan termasuk kedalam Golongan Penisilin, sehingga tindakan 

Tergugat II yang tidak melakukan SKIN TEST telah sesuai sebagaimana 

Surat Rekomendasi  Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) No: 005/Rek/ 

PP IDAI/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang Tes Kulit Pada Pemberian 

Injeksi Antibiotik pada point 1 (satu) menyebutkan : 

“Tes kulit (skin test) HANYA direkomendasikan untuk antibiotik golongan 

penisilin, harus menggunakan Penisilin dan metabolitnya yang telah 

terbukti menimbulkan reksi alergi” 

Sehingga jelas tindakan TERGUGAT II terbutkti telah sesuai dengan 

kaidah ilmu kedokteran dan standard Profesi yang tinggi (Standard 

Operation Prosedure); 

9. Bahwa apabila Tergugat II melakukan penanganan pasien tidak 

berdasarkan pada kaidah ilmu kedokteran, standard dan etika Profesi, 

maka seharusnya dibuktikan dengan adanya Surat yang dikeluarkan 

oleh suatu Badan atau Lembaga yang menunjukkan kesalahan Tergugat 

II, bukan dengan memberikan asumsi-asumsi yang tidak berdasar; 

10. Bahwa oleh karena tidak adanya Pernyataan dan/atau Surat yang 

dikeluarkan oleh suatu Badan atau Lembaga yang menyatakan bahwa 

Tergugat II dalam mejalankan praktek kedokteran tidak sesuai dengan 

kaidah ilmu kedokteran, standard dan etika Profesi, maka jelas tidak ada 

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan 

Tergugat I; 

11. Bahwa demikian halnya dengan Permohonan Sita Jaminan yang 

dimohonkan PENGGUGAT adalah sangat tidak berdasar hukum, oleh 

karena adapun Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag didasarkan pada 

pasal Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyebutkan : 

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum 

keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh 

dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, 

baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk 

menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang 

berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita 
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barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; 

kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap 

persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan 

menguatkan gugatannya” 

12. Bahwa kemudian M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul 

Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada Hal. 339, menyebutkan : 

“...berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat 

diterapkan dalam perkara utang-piutang.” 

13. Bahwa selain dari pada itu, permohonan sita Jaminan terhadap 

Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal 

dengan nama Rumah Sakit Awal Bros Bekasi milik TERGUGAT I terletak 

di Jl. KH. Nur Ali Kav. 17-18, Kalimalang, Bekasi 17144 adalah sangat 

mengada – ada sebab sebidang tanah dan bangunan sebagaimana di 

uraikan tersebut bukan merupakan harta kekayaan TERGUGAT I 

melainkan harta kekayaan milik PT. FAMON GLOBAL AWAL BROS, 

oleh karenanya adalah keliru dengan memohonkan Sita Jaminan 

terhadap harta kekayaan orang atau Badan yang bukan merupakan 

Pihak dalam perkara A quo; 

14. Bahwa dengan demikian Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan 

PENGGUGAT adalah sangat mengada-ada, dan oleh karenanya sudah 

sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara aquo Menolak 

Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT; 

Berdasarkan Argumentasi-argumentasi hukum tersebut diatas, maka telah 

cukup kiranya TERGUGAT I dan TERGUGAT  II mohon kepada Majelis Hakim 

Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar 

sebagai berikut : 

 

DALAM EKSEPSI 

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; 

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk 

Verklaard) 

DALAM POKOK PERKARA 
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1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul 

akibat perkara ini;  Atau, ex aequo et bono 

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, 

Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 29 Febuari 2016; 

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan 

Tergugat II telah mengajukan Duplik tanggal 7 Maret 2016;  

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari : 

1. Foto copy sesuai dengan aslinya buku nikah atas nama Ibrahim Blegur 

dengan Eri Kusrini, yang diberi tanda bukti P-1; 

2. Foto copy sesuai dengan aslinya akta kelahiran Almarhum Falya Rafaani 

Blegur, yang diberi tanda bukti P-2; 

3. Foto copy sesuai dengan aslinya bukti pembayaran Rawat Inap masuk 

Rumah sakit Awal Bros Bekasi, yang diberi tanda bukti P-3; 

4. Foto copy sesuai dengan aslinya bukti perkembangan kesehatan dalam 

buku kartu Menuju Sehat (KMS), yang diberi tanda bukti P-4; 

5. Foto copy sesuai dengan aslinya hasil Laboratorium (sebelum diberikan 

anti biotik, yang diberi tanda bukti P-5; 

6. Foto copy sesuai dengan aslinya hasil Laboratorium pemeriksaan feses 

atas nama Falya RafaaniBlegur, yang diberi tanda bukti P-6; 

7. Foto copy sesuai dengan aslinya hasil Laboratorium (sesudah diberikan 

anti biotik), yang diberi tanda bukti P-7; 

8. Foto copy sesuai dengan asli Foto Falya Rafaani Blegur sebelum diberikan 

anti biotik , yang diberi tanda bukti P-8; 

9. Foto copy sesuai dengan asli foto Falya Rafaani Blegur sesudah diberikan 

anti biotik, yang diberi tanda bukti P-9; 

10. Bukti Vidio  keadaan Falya Rafaani Blegur, yang diberi tanda bukti P-10; 
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11. Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Falya Rafaani Blegur saat transfusi 

darah dan keadaan ketika meninggal dunia, yang diberi tanda bukti P-11; 

12. Foto copy sesuai dengan aslinya  surat keterangan kematian Falya Rafaani 

Blegur, yang diberi tanda bukti P-12; 

13. Foto copy dari foto copy bukti tentang pihak A quo Bukan Badan Hukum, 

yang diberi tanda bukti P-13; 

14. Foto copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diberi tanda bukti 

P-14; 

15. Foto copy  buku Perbuatan Melawan Hukum, yang diberi tanda bukti P-15; 

16. Foto copy  buku Perbuatan Melawan Hukum, yang diberi tanda bukti P-16; 

Keseluruhan bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai 

cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-13, kuasa 

Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya ; 

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga 

menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan 

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  

1.Saksi Aliyah. 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anaknya alm.Falya Raafani 

Blegur sebelumnya selalu dibawa ke Posyandu tempat saksi bekerja; 

- Bahwa saksi di Posyandu Mawar Merah Vsebagai Ketua di Kelurahan Kranji 

Bekasi Barat dan bekerja sejak tahun 2003 sampai sekarang ini; 

-  Bahwa pasien lahir tanggal 2 Agustus 2014 ditimbang terakhir 8,2 kg 

dengan umur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ; 

- Bahwa pertama sekali pasien datang ke Posyandu bulan Agustus 2014 

dengan berat badan 3,7 kg dan bulan November 2014 pasien datang umur 4 

(empat) bulan dengan berat badan 6,2 kg; 

- Bahwa di bulan Februari 2015 pasien datang dengan berat 6,7 kg, bulan 

April 2015 pasien datang ke Posyandu dengan berat badan 8,8 kg dan bulan 

Juni 2015 datang dengan berat badan 8,7 kg; 
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- Bahwa dibulan Agustus 2015 pasien datang ke Posyandu dengan berat 

badan 8,4 kg, dibulan September 2015 juga datang dengan berat badan 8,4 

kg dan dibulan Oktober 2015 datang dengan berat badat badan 8,2 kg; 

- Bahwa Posyandu bertugas menimbang berat badan, memberikan makanan 

sehat dan pendaftaran catatan kesehatan yang dilaporkan;         

- Bahwa pasien dibawa ke Posyandu oleh Ibunya menerangkan pasien tidak 

pernah sakit kalau imunisasi di Rumah Sakit tidak pernah di Posyandu; 

- Bahwa ibunya pasien tidak pernah mengeluhkan penyakit anaknya hanya 

mengeluh susah makan dengan umur 1 tahun 4 bulan sudah makan tim; 

- Bahwa saksi tidak bisa mendeteksi sesuatu penyakit pasien hanya 

menimbang memberikan makanan sehat tetapi terakhir pasien keadaannya 

dan kondisinya sehat; 

- Bahwa saksi dengan rumah pasien berjarak 100 meter terakhir mendengar 

pasien penyakit buang-buang air dan meninggal di Rumah Sakit Awal Bros 

tetapi saksi tidak pernah datang membesuk; 

- Bahwa saksi sering menemukan pasien yang berat badannya menurun hal 

yang biasa bukan sakit atau bukan karena gizi buruk tetapi karena pasien itu 

aktif dan tidak mau makan; 

- Bahwa saksi mengamati pasien, anak tersebut adalah normal, tidak 

termasuk gizi buruk karena turunnya hanya ukuran ons, kalau lebih 1 kg 

turun berat badannya katagori gizi buruk;       

- Bahwa penurunan berat badan pasien itu normal karena masih aktif, susah 

makan itu wajar memang anak-anak seperti itu kadang mau makan kadang 

susah makan; 

- Bahwa selama datang ke Posyandu kondisi pasien sehat walaupun turun 

berat badannya tetapi hanya ukuran ons itu normal; 

- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan pasien tanggal 25 Oktober 2015 di 

Posyandu tapi masuk rumah sakit saksi tidak mengetahui hanya          

mendengar seminggu kemudian meninggal dunia di R.S Awal Bros; 
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- Bahwa saksi ketemu terakhir dengan pasien tidak melihat kelemahan, dia 

sehat berat badan 8,2 kg itu masih termasukgaris hijau belum termasuk 

kuning, kalau kuning itu dibawah 7 kg; 

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebelumnya pasien masuk rumah 

sakit baru sekali ini dan meninggal dunia; 

- Bahwa saksi saksi menerangkan penurunan berat badan oasien yang terus 

menerus setiap ke Posyandu termasuk normal karena penurunannya hanya 

hitungan ons itu termasuk normal tidak termasuk gizi buruk; 

- Bahwa saksi telah melayani di Posyandu anak-anak sudah ada 83 (delapan 

puluh tiga) orang, ada yang beratnya 15 kg tapi umurnya kurang 1 tahun-6 

bulan tapi rata-rata berat badan standar 8 kg dibawah 1 tahun; 

- Bahwa saksi mempunyai cucu umur 8 bulan kadang-kadang susah makan 

dan menyusui timbangan hanya 6 kg aja tidak naik-naik berat badannya 

tetapi tidak apa-apa normal saja; 

- Bahwa saksi malihat pasien sehat saja dari timbangan beratnya akan tetapi 

dapat saja mengalami penurunan walaupun diberikan gizi baik karena 

tersebut terlalu aktif; 

- Bahwa saksi atau posyandu tidak bisa mengetahui suatu penyakit hanya 

untuk menentukan anak itu gizi buruk ada indikasinya kalau penurunan 

beratnya lebih 1 kg setiap bulannya; 

II.Saksi  Yusuf Blegur. 

- Bahwa saksi adalah kakak dari Penggugat (Ayah pasien) sedangkan      

pasien anak kedua dari Penggugat yang bernama Falya Raafani Blegur yang 

berumur 1 tahun 3 bulan ; 

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, pasien dibawa kerumah sakit 

karena sakit gejala diare langsung dibawa ke dokter bagian pemeriksaan 

(klinik anak); 

- Bahwa saksi esoknya datang ke rumah sakit melihat pasien di kamar anak 

badan membengkak, membiru dibagian dada, matanya naik keatas tapi 

masih bernyawa, keadaannya sudah tidak sadarkan diri; 

- Bahwa saksi menanyakkan ke Penggugat (isterinya) setelah diberikan infus 

antibiotik pada jam 13.00 wib keadaan seperti itu; 
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- Bahwa saksi mengetahui, suster yang memberikan infus antibiotik                            

atas perintah dokter, tanpa ada konsultasi atau minta izin dengan dan tidak 

minta tanda tangan dengan Penggugat (isteri), hanya suster datang 

menyatakan "permisi bu mau kasih antibiotik"; 

- Bahwa saksi sebagai pekerja sosial sepengetahuan harus ada izin dan 

hanya satu kali pemberian antibiotik melalui infus; 

- Bahwa akhirnya pasien dimasukkan keruang ICCU sudah tidak sadar diri 

dibaringkan, ditangani dokter jaga dengan perawat-perawat; 

- Bahwa saksi bertanya kepada dokter dan perawat mereka semua mereka 

semua diam, tiidak jawaban satupun; 

- Bahwa saksi ketemu dengan Tergugat II menyatakan kondisi memburuk 

pasien itu tidak ada hubungan dengan pemberian antibiotik lalu saksi 

menjawab, sebelumnya  pasien keadaan sudah sehat dari keluhan pertama 

waktu pasien diare bahkan sudah bermain lompat-lompat diatas kasur, 

makan dapat dihabiskan tapi Tergugat II diam saja; 

- Bahwa pihak Tergugat I, II tidak ada memberikan keterangan apa-apa 

perihal pasien memburuk sampai meninggal dunia kepada saksi dan  

keluarga;                                             

- Bahwa yang dirilis oleh rumah sakit terhadap kejadian ini klasifikasinya 

simpang siur seperti pasien gizi buruk? sebelum dibawa, kondisi pasien 

sudah kritis? 

- Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, setelah pemakaman beberapa hari 

kemudian pihak Rumah Sakit Pak Husein dan Pak Yadi  dengan dinas 

kesehatan datang hendak memediasi upaya jalan kekeluargaan; 

- Bahwa yang dikehendaki dari Penggugat ada simpati, kepedulian datang 

minta maaf tapi tidak ada yang datang, malah menawarkan uang      tapi 

akhirnya kita tolak uangnya; 

- Bahwa uang yang ditawarkan dari Rumah Sakit untuk keluarga           

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang duka; 

- Bahwa Penggugat menghendaki supaya datang minta maaf secara 

kekeluargaan tetapi hingga saat gugatan dilakukan tidak datang menemui 

keluarga; 

- Bahwa perincian biaya yang dikeluarkan berdasarkan bill tagihan       

Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tetapi ditolak oleh Rumah Sakit     

pada saat hendak di bayarkan Penggugat; 
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- Bahwa alasan Rumah Sakit tidak mau dibayar katanya Penggugat fokus saja 

kepada jenazah bawa pulang, pihak keluarga kaget karena sebelumnya 

orang tua kami meninggal dunia harus bayar dulu kemudian jenazah boleh 

dibawa keluar rumah sakit;                            

- Bahwa Penggugat membayar dimuka sebagai uang deposit sebelum    

pasien dirawat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 

kepada Rumah Sakit; 

- Bahwa Penggugat tetap terbuka pintu hati untuk mediasi baik secara 

kekeluargaan-tertutup kepada Tergugat I, II untuk datang minta maaf ke 

keluarga ;  

III.Saksi Wawan Irawan. 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga 

dekat rumah beda RT dengan Tergugat I tahu, Tergugat II tidak kenal; 

- Bahwa anak saksi dengan Penggugat seumur dan sakitnya sama muntah-

muntah, saksi membawa anak berobat ke Rumah Sakit Mitra pada sabtu 

sudah sembuh, Penggugat membawa ke rumah sakit hari Rabu; 

- Bahwa saksi tidak tahu anak Penggugat meninggal karena apa;       

- Bahwa saksi tidak mengetahui umur anak Penggugat tetapi umur  anak saksi 

1 tahun 4 bulan dan saat sakit tidak pernah membesuk nya; 

- Bahwa anak saksi di infusan yang diberikan hanya semacam makanan dan 

dirawat kurang lebih seminggu di RS Mitra Keluarga; 

- Bahwa anak saksi dirawat sebelum diinfus dijelaskan duhulu oleh perawat 

akan di teskin dulu takut ada alergi obat atau apa dan diberitahu juga kalau 

ada alergi obat jadi gatal-gatal atau apa; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I 

dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari : 

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan terbatas 

PT.Famon Global Awal Bros Nomor 02 tanggal 22 Januari 2004, diberi 

tanda bukti T I, T II-1; 

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Resume Mediabatas nama Falya Raafani 

Blegur, yang diberi tanda bukti T I, T II-2; 

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Obat atas nama Falya Raafani 

Blegur, yang diberi tanda bukti T I, T II-3a; 
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4. Foto copy sesuai dengan aslinya surat Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak 

Indonesia, yang diberi tanda bukti T I, T II-4; 

5. Foto copy dari foto copy undangan komite Medik Rumah Sakit awal Bros 

Bekasi No.01/KM/RSABB/XI/15, yang diberi tanda bukti T I, T II-5; 

6. Foto copy sesuai dengan aslinya hasil telaah kasus Falya Rafaani Blegur 

Komite Medik Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Nomor 011/KM/RSABB/XI/15 

tanggal 2 November 2015, yang diberi tanda bukti T I, T II -6; 

7. Foto copy sesuai dengan aslinya Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 

register 3121201211031704 atas nama Dr.Yenni Wiarni Abbas,Sp.A, yang 

diberi tanda bukti T I, T II -7a; 

8. Foto copy sesuai dengan asli Surat izin Praktik (SIP) Dokter Nomor 

446.1/385.1/BPPT/XI/2011 atas nama Dr. Yenni Wiarni Abbas,Sp.A, yang 

diberi tanda bukti T I, T II -7b; 

Keseluruhan bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai 

cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T I, T II-5  kuasa 

Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memperlihatkan aslinya ; 

 Menimbang, bahwa Majelis menanya kepada kuasa Tergugat I, II untuk 

pengajuan saksi, dinyatakan dari TI, II tidak mengajukan saksi-saksi; 

         Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, kuasa Penggugat telah 

mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Mei 2016, sedangkan kuasa 

Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Mei 

2016 ; 

         Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan 

sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat 

dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; 

  TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA. 

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah       

sebagaimana tersebut diatas ; 

             Dalam Eksepsi. 
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Menimbang bahwa, atas gugatan aquo Tergugat disamping menjawab 

pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat telah keliru dengan memasukkan Rumah Sakit Awal 

Bros Bekasi sebagai Tergugat I padahal diketahui bahwa Rumah Sakit 

Awal Bros bukan merupakan badan hukum, melainkan badan usaha 

milik PT.Famon Global Awal Bros; 

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.268.K/Sip/1980 

MA.RI menyebutkan : “Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang 

menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas harus disebutkan 

Pengurusnya yang sekarang, sebab tanggungjawab suatu Badan Hukum 

itu sendiri.” 

2. Bahwa oleh karena Rumah Sakit Awal Bros Bekasi bukan merupakan 

subjek hukum (Recht Person) yang mempunyai hak kewajiban menurut 

sesuai dengan point kedua diatas, maka Rumah Sakit Awal Bros Bekasi 

tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum termasuk sebagai 

pihak dalam perkara a quo; 

3. Bahwa oleh karena Runah Sakit Awal Bros Bekasi bukan merupakan 

badan hukum, maka adalah keliru jika Penggugat memasukkan/ 

medudukkan Rumah Sakit Bekasi sebagai Tergugat I dalam perkara A 

quo, maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara A quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat 

diterima.        

 

 Menimbang bahwa, atas eksepsi tersebut Penggugat menolak dalil-

dalil      Tergugat dengan menyatakan : 

1. Bahwa ternyata Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan 

maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami 

gugatan dalam ini; 

2. Bahwa eksepsi Tergugat No.1,2,3 dan 4 yang menyatakan bahwa 

Tergugat I bukan Badan Hukum melainkan badan usaha milik 

PT.Famon Global Awal Bros yang tidak dapat dimintakan 
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pertanggungjawaban hukum (tidak dapat digugat) adalah pemahaman 

hukum yang dangkal dan tidak mendasar; 

3. Bahwa Undang Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada 

Pasal 46 Bagian Ketujuh tentang Tanggungjawab Hukum menyebutkan 

“Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua 

kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan di Rumah Sakit”; 

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 

957/K/Pdt/2006 dalam perkara tingkat kasasi antara lain : Dr.Wardhani, 

SP.THT, dalam kedudukan dan jabatannya selaku Dokter Spesialis 

THT di RS.Puri Cinere, bertempat tinggal di Jl.Maribaya Blok F2 No.1 

Puri Cinere Sawangan, Kodya Depok, dalam hal ini memberikan kuasa 

kepada Titi Sansiwi, SH, Advokat berkantor di Komp.Villa Bintaro Blok 

B1 q No.15A, Ciputat 15414, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 

I/Pembanding;   

                 M e l a w a n : 

Shanti Marina, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Karang Indah Jl.Bumi 

Asih Blok A2 No.8 RT.013/03  Kelurahan Lebak Bulus Kec.Cilandak Jakarta 

Selatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding; dan: Rumah Sakit 

Puri Cinere berkedudukan di Jl.Maribaya Blok F2 No.1 Puri Cinere Sawangan 

Kodya Depok, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding ;  

Bahwa berdasarkan Putusan MA.RI dalam perkara tersebut pada pokoknya 

Rumah Sakit Cinere adalah pihak. 

               Menimbang bahwa, atas dua visi dan versi hukum diatas Majelis 

Hakim berpendapat melalui pertimbangan hukumnya sebagai berikut : 

               Menimbang bahwa, Undang-Undang R.I No.44 Tahun 2009 Tentang 

Rumah Sakit pada pasal 46 Bagian ke tujuh tentang Tanggungjawab Hukum 

menyebutkan : 

“Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua 

kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan di Rumah Sakit” 
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                Menimbang bahwa Rumah Sakit memang diwajibkan menurut 

perundang undangan harus berbentuk badan usaha yang merupakan badan 

hukum, maka badan usaha merupakan satu-kesatuan yuridis dan ekonomis 

atau kesatuan organisasi yang terdiri faktor-faktor kesatuan produksi yang 

bertujuan mencari laba-keuntungan. 

Menimbang bahwa, Rumah Sakit adalah usaha berbadan hukum 

dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-

hubungan hukum (rechtsbetreking) , mempunyai harta kekayaan sendiri-sendiri 

antara perusahaan dengan pribadi secara jelas yang mempunyai hak dan 

kewajiban yang dapat digugat dan menggugat didepan pengadilan, sesuai 

Teori Perluasan Tanggungjawab dari doktrin Ultra-Vices; 

Menimbang bahwa, Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 

Tahun 2007 dan UU.RI No.1 Tahun 1995 menganut Doktrin “Piercing the 

Corporate Veil” atau menyingkap tabir perseroan badan hukum 

bertanggungjawab secara hukum hanya pada harta badan hukum tersebut 

ditembus; 

Menimbang bahwa, Doktrin “Piercing The Corporate Veil”di dalam 

“Black‟s Law Dictionary”, diartikan sebagai suatu proses peradilan dimana 

Pengadilan akan mengabaikan kekebalan yang biasa dari pengurus perseroan 

(officers) atau  badan (entetis); 

Menimbang bahwa, sistem pertanggungjawaban berdasarkan atas 

resiko yang biasanya dihubungkan dengan produk-produk tertentu dan sistem 

pertanggungjawaban tak langsung (Vicarious-Liability), Rumah Sakit 

bertanggungjawab untuk merawat pasien yang tidak sesuai dengan apa telah 

ditentukan, yang didasarkan kerugian sebaliknya berlaku dalam kesalahan 

yang dilakukan oleh bawahan; 

Menimbang bahwa dari Akte Pendirian PT Famon Global Awal Bros 

Nomor: 2 (bukti T.I, T.II -  1), pada Pasal 3 ayat (2) point 2a. Rumah Sakit Awal 

Bros adalah bagian yang tidak terpisahkan dari badan hukum PT.Famon Global 

Awal Bros satu-kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan fungsional 

organisasi; 
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Menimbang bahwa karena adanya hubungan fungsional   antara T I 

dengan T II pada saat kejadian peristiwa, TII/Perawat adalah petugas yang 

melaksanakan pekerjaan yang berada dalam lingkup kegiatan dan kepentingan 

TI maka dalam kasus ini harus ditegakkan Azas Vicarious Liability yakni 

pertanggungjawab perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan 

atau pelayannya (employee) sebagaimana yang digariskan Pasal 1367 

BW/KUHPerdata;   

Menimbang bahwa, suatu badan hukum dapat mempertanggung 

jawabkan berdasarkan Pasal 1365 BW, bilamana organnya melakukan 

perbuatan melawan hukum sudah menjadi yurisprudensi tetap Hoge Raad di 

Negeri Belanda (Teori Organ dari Otto von Gierke); 

Menimbang bahwa, badan hukum itu merupakan suatu realita, konkrit   

dan riil walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal tetapi suatu “Juridische 

Realiteit”, tujuan organisasi ditentukan oleh para anggota secara bersama-

sama dan anggota ini selanjutnya dapat berganti-ganti dan usaha untuk 

mencapai tujuan dilakukan oleh para anggota dan organ-organ badan hukum 

itu, (ajaran kenyataan yuridis dari Meyers); 

Menimbang bahwa dengan uraian-uraian serta fakta hukum yang 

ditemukan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai 

kedudukan berkuasa mengajukan gugatan dan Tergugat I tetap sebagai 

penanggungjawab pertama maka dengan alasan-alasan pertimbangan diatas 

untuk eksepsi Tergugat I, Tergugat II tidak cukup beralasan menurut hukum 

dan oleh karena itu harus disampingkan ;    

Menimbang bahwa, tentang eksepsi Tergugat I, Tergugat II yang 

mendalilkan gugatan Penggugat Prematur (Dilotoria Exceptio) menurut hemat 

Majelis Hakim inti yang dipermasalahkan telah memasuki pokok perkara maka 

dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dengan pokok perkara nya di 

putusan akhir;           

                                                DALAM POKOK PERKARA.                    

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana 

yang diuraikan diatas ; 
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Menimbang bahwa atas dasar gugatan Aquo Tergugat I,   Tergugat II 

menyangkal dalil-dalil yang diajukan sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dapat 

mengajukan bukti lawan (tegen-bewys); 

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat 

mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-16 sebaliknya Tergugat 

I, Tergugat II mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-7 b; 

Menimbang bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, Penggugat 

mengajukan saksi-saksi sebaliknya Tergugat I, Terggat II tidak mengajukan 

saksi-saksi yang menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan 

satu-kesatuan yang tidak lepas dari putusan ini; 

Menimbang bahwa, inti gugatan Penggugat pada  pokoknya yaitu : 

1.Menyatakan Tergugat I, II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, 

didalam undang undang  tidak ada menentukan apa yang dimaksud dengan 

pengertian perbuatan melawan hukum namun menurut Yurisprudensi Tetap 

MA-RI, kriteria nya dapat bersumber dari: 

a) Undang-Undang yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban 

hukum si pelaku atau perbuatan melanggar hak subjektif orang lain; 

b) Undang-Undang tidak tertulis yaitu melanggar tata-susila atau bertentangan 

dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya 

dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga atau terhadap 

harta benda orang lain;      

2.Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk 

membayar ganti-kerugian materiil kepada Penggugat sebesar 

Rp.15.500.000,- ( lima juta lima ratus ribu rupiah); dan ganti-kerugian 

Immateriil/idiil sebesar Rp. 15.000.000.000,-  (lima belas milyar rupiah); 

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan 

Tergugat I, II  sampai dengan kesimpulan dihubungkan dengan bukti-bukti 

surat, saksi-saksi hanya dari Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta 

hukum yang diakui atau setidak-tidaknya disangkal kebenarannya karena fakta 

hukum Aquo tidak menjadi perselisihan bagi kedua belah pihak;  
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Menimbang bahwa, dari aspek yuridis formal hubungan Tergugat I, 

Tergugat II dengan Penggugat suatu perikatan medis-terapeutik yang biasanya 

disebut inspannings verbintenis atau perjanjian berusaha atau upaya karena 

berdasarkan atas kewajiban berusaha yang prestasinya tidak menjanjikan 

mutlak sembuh akan tetapi upaya keras supaya pengobatan berhasil; 

Menimbang bahwa, untuk menentukan dan memastikan 

pertanggungjawaban hukum-perdata adalah dijatuhi hukuman terhadap 

perbuatan tersebut bukan orangnya sedangkan hukum pidana  

pertanggungjawaban dijatuhi hukuman kepada manusianya atau dijatuhi 

hukuman displiner oleh institusinya; 

 

             Menimbang bahwa, dari fakta-fakta dan bukti hukum yang diajukan 

pihak-pihak, Majelis menginventariser perselisihan gugat-menggugat,  

pertanggungjawaban hukum untuk ganti-rugi dalam hukum perdata bukan 

secara administratif atau harus adanya vonis hukuman pidana pada  unsur 

kelalaian kemudian boleh menerima ganti rugi karena kepastian hukum dari 

pengadilan sudah ada, tidak cukup beralasan Tergugat I, II menyatakan 

gugatan Penggugat Prematur oleh karena itu harus dikesampingkan; 

              Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pada hari Rabu tgl.28 

Oktober 2015 telah mendaftarkan Ananda Falya Raafani Blegur sebagai pasien 

umum pada Rumah Sakit Awal Bros Bekasi (Tergugat I.) dan diperiksa oleh 

Dokter Specialis Anak yang bernama Yenny Wiarni Abbas, SpA (TII.) dan 

setelah dilakukan pemeriksaan oleh T II, Ananda Falya RB di diagnosa 

dehidrasi ringan dan diare, yang mengharuskan Ananda Falya RB untuk di 

rawat inap agar mendapatkan obat atau pengganti cairan yang telah keluar 

atau hilang dengan melalui infusan;                    

Menimbang bahwa, pasien sebelum masuk ke Rumah Sakit Awal Bros 

secara rutin mendatangi Posyandu Mawar Merah V Kelurahan Kranji Bekasi 

Barat yang dipimpin saksi Aliyah dan pasien terakhir dari Posyandu memiliki 

berat badan 8,2 kg.dengan katagori normal di garis hijau bukan digaris kuning 

ada Kartu Menuju Sehat /KMS (bukti P-4), tidak giizi buruk karena turunnya 

berat badan ukuran ons kalau ukuran 1 kg turun berat badannya katagori gizi 

buuruk; 
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Menimbang bahwa, tanggal 29 Oktoer 2015 kondisi pasien setelah satu 

malam  di rawat inap  dengan pengobatan infus, sudah lebih baik karena 

adanya perubahan sikap seperti mau makan, tertawa, bercanda dan   bermain 

dengan kakaknya Vanya (3 tahun) saat membesuk, juga perubahan 

feses/cairan diare yang cairan manjadi ampas; 

Menimbang bahwa, pada saat jam 12.00 wib Tgl.29 Oktober 2015 

Tergugat II datang memeriksa kembali pasien dengan menempelkan stetoskop 

kedada pasien dan selesai itu Tergugat II pergi keluar Rumah Sakit tanpa 

memberikan informasi apapun tentang perkembangan status penyakit/kondisi 

pasca pengobatan rawat inap 1 malam hanya menyatakan kepada Penggugat 

"..kalau ada mau ditanyakan ke klinik saja" dan Penggugat beranggapan 

mungkin Ananda Falya RB bisa pulang kerumah sore harinya atau esok 

harinya; 

 Menimbang bahwa pada pukul 12.30 wib Penggugat pergi 

meninggalkan Ananda Falya RB dan jam 13.00 wib hari itu datanglah perawat 

mengganti infusan pasien dengan infus baru juga injeksi-antibiotik   tanpa 

melalui Skin Test, yang saat itu ditunggui oleh isteri Penggugat saja dan setelah 

itu beberapa waktu kemudian , isteri Penggugat melihat popok pempers 

Ananda Falya RB seperti penuh lalu menggantinya    lebihkaget setelah melihat 

perut Ananda Falya RB membesar dan matanya terlihat bengkak dan saat 

Penggugat datang menanyakan kepada isteri kenapa menangis? kemudian 

menjawab kondisi Ananda Falya RB setelah dikasi antibiotik pada jam 13.00; 

wib ;     

Menimbang bahwa pertanyaan Dr.Kuncoro SpAn kepada Tergugat II,   

“Mengapa tidak dilakukan skin test terlebih dahulu” jawabnya berdasarkan 

rekomendasi IDAI pemberian injeksi antibiotik tidak diperlukan skin test karena 

metabolitnya tidak ada kecuali pemberian penicilin, keterangan notulen rapat 

no.7   sedangkan notulen no.6 yaitu tidak diberitahu atau diinformasikan kepada 

keluarga pergantian infus dan injeksi antibiotik oleh perawat dari hasil audit 

Komite Medik Tim      IDAI Jaya (vide bukti TI, TII-7 b); 

  Menimbang bahwa akibat kelalaian Tergugat I, Tergugat II dalam 

memberikan antibiotik terhadap Ananda Falya RB telah menyebabkan Ananda 

Falya meninggal dunia;  
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  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 huruf (n) Undang-Undang 

No.44 Tahun 2009 bahwa pasien berhak memperoleh keamanan dan 

keselamatan dirinya selama perawatan di Rumah Sakit, maka dalil Para 

Tergugat point 8 haruslah dikesampingkan; 

Menimbang bahwa, hak dasar atas persetujuan menentukan diri sendiri 

(the right of self) atau persetujuan atas dasar informasi (informed cuncent) hak  

dari Penggugat diberitahu dan kewajiban dari para Tergugat memberitahu 

Pasal 1, Peraturan MenKes No.585/Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan 

Medik maupun Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 

dalam Pasal 45 ayat (1) sampai ayat (6), dasar-dasar hukum gugatan yang 

diajukan Penggugat; 

Menimbang bahwa, penggantian infus dan injeksi antibiotik oleh 

Perawat diketahui/diperintah Tergugat II yang dilaksanakan Perawat sebagai 

tindakan medis dibawah pengawasannya tidak di masalahkan akan tetapi 

penggantian obat infus   dan injeksi antibiotik menjadi gejala penyebab, oleh 

karena ketelitian dan kehati-hatian (due-care) ditiadakan adalah indikasi 

kelalaian yang paling memungkinkan (the most possible causa) ; 

Menimbang bahwa, dalam sistem pertanggungjawaban perdata karena 

resiko yang terjadi dengan meninggalnya pasien pada tanggal 1 November 

20015 jam 06.00 pagi keadaan yang singkat penggantian obat infus kesatu  

dan kedua injeksi antibiotik yang penting menunjukkan hubungan antara yang 

mengakibatkan dan kerugian yang terjadi maka pertanggungjawaban karena 

resiko dihubungkan dengan produksi-produksi tertentu seperti obat-obatan, 

peralatan medis dan lainnya; 

Menimbang bahwa, Berita Acara Verifikasi Rumah Sakit Awal Bros oleh 

Badan POM.RI, pada tanggal 02 November 2015 untuk penelusuran kasus, 

infeksi antibiotik Tricefin hasil verifikasi angka dua(II) point b. Produk yang 

digunakan untuk pasien tanggal 29 Oktober 2015 adalah produk Tricefin 

1g/10mL adalah bets 4602501 produk Maret 2015, ED Maret 2018 sebanyak 1 

vial? (bukti T I,T II – 3b.); 

Menimbang bahwa dari hasil verifikasi ditemukan kejanggalan pada 

angka dua(II) point c. Saat pemeriksaan stok produk Tricefin Injeksi 1 g/10 mL 

sebanyak 38 vial, terdiri dari 16 vial tersimpan di Gudang Pelayanan dan 22 vial 
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di Gudang Logistik kartu stok tidak tertelusuri nomor bets dan ED produk  

karena untuk menentukan masa berlaku pemakaian obat, layak atau tidak layak 

dipakai untuk pasien yang membutuhkan,  (bukti T I, T II – 3b.); 

Menimbang bahwa mempelajari dan mengamati surat bukti T I, T II – 

3b hasil verifikasi oleh Badan POM R.I tanggal 02 November 2015 yang 

ditemukan Kartu Stok tidak tertelusuri nomor bets dan ED produk, Apakah ada 

indikasi yang digunakan untuk pasien a.n Falya Raafani Blegur pada jam 13.00 

wib tanggal 29 Oktober 2015 oleh perawat dan setelah memakai tersebut, 

meninggal jam 06.00 pagi wib tgl.01 November 2015  oleh karena ketelitian dan 

kehati-hatian yang ditiadakan, adalah penyebab yang paling memungkinkan 

(The Most Possible Causa) terjadinya perbuatan kelalaian; 

Menimbang bahwa dengan kejadian kelalaian pemberian obat infus 

antibiotik yang kedua maka ada doktrin “res ipsa loquitor” yaitu pengurangan 

beban pembuktian atau kelalaian tidak seharusnya terjadi maupun tidak 

dikehendaki akan tetapi Penggugat tetap bisa meminta kompensasi tanpa bukti 

dari kelalaian, yang disesuaikan dengan Pasal 1366 BW: “Setiap orang 

bertanggungjawab bukan hanya atas kerugian disebabkan perbuatan-

perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian dan 

kesembronoannya; 

Menimbang bahwa dari penjelasan surat bukti T I, T II – 4, surat bukti T 

I, T II – 5, T I, T II – 6 yang pada pokoknya menyatakan sudah sesuai dengan 

Standar Pelayanan Medis dan Standar Profesi Medis yang berlaku maka 

pasien meninggal bukan karena pemberian infusan antibiotika tetapi proses 

infeksi yang masih berjalan sehingga mengalami syok septik, Encefalopati 

Metabolik, Pneumonia dan berakhir dengan Multiorgane failure; 

Menimbang bahwa, untuk menentukan dan memastikan 

pertanggungjawaban perdata Tergugat II, yang sedang berlangsung karena 

diduga suatu kelalaian pekerjaan (beroepsfout) tidak ada alasan untuk 

pembelaan karena masa lalunya kerja yang baik seperti Standar Profesional 

Medis, tidak pernah membuat kesalahan, memperhatikan pasien dengan 

sangat bagus maka dari aspek yuridis tidak ada relevansinya; 
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 

Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dimana Tergugat I, Tegugat 

II telah melakukan perbuatan melawan hukum; 

Menimbang bahwa mengenai ganti rugi atas akibat dari perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II akan ditentukan 

pada  kenyataan ajaran tentang “Conditio Sine Qua Non”  semua sebab 

musabab dapat menimbulkan akibat suatu kerugian yang 

pertanggungjawabannya pada pasal 1365 BW sangat meluas maka dalam hal 

kerugian harus dengan akal sehat  yaitu  pertanggungjawabannya berdasarkan 

asas kepatutan dan keadilan (toerekening naar redelijkheid); 

Menimbang bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya secara nyata 

antara lain, biaya jaminan rawat-inap Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus 

rupiah), biaya penyelenggaraan pemakaman Rp.4.000.000,- (empat juta 

rupiah), biaya penyelenggaraan upacara keagamaan Rp.10.000.000,- (sepuluh 

juta rupiah) maka jumlah semuanya Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus 

ribu rupiah); 

Menimbang bahwa biaya perawatan pasien sampai meninggal dunia 

berdasarkan bill tagihan yang sudah di print out Rp.40.000.000,- (empat puluh 

juta rupiah) hendak dibayar Penggugat tetapi ditolak oleh Tergugat I, sumber 

keterangan dari saksi II; 

Menimbang bahwa keterangan saksi II, pada saat diadakan mediasi 

oleh pihak-pihak bersengketa sebelum gugatan ini, dari Penggugat diwakili 

saksi kedua sedangkan dari Tergugat I, II diwakili pak Husen dan pak Yadi dan 

mediator Ibu Tanti dari Dep.Kesehatan untuk berdamai maka sirih pinang 

senilai Rp.150.000.000,- tetapi tidak berhasil; 

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka total 

seluruhnya yang harus diganti rugi oleh Tergugat I, II adalah sebesar 

Rp.205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai 

kompensasi kerugian materiil yang Penggugat keluarkan biaya secara nyata 

seperti selama rawat-inap, biaya acara pemakaman/agama sedangkan  jumlah 

uang kesepakatan damai yang tidak tercapai dari yang bersengketa suatu 

kebijakan nyata Majelis yang disesuaikan; 
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Menimbang bahwa ketentuan pasal 1370 BW menyatakan yang dapat 

dimintakan ganti-rugi hanyalah biaya hidup yang sedianya dapat diperoleh 

sedangkan kerugian immateril atau idiil kerugian yang tidak dapat diukur 

dengan uang atau kerugian yang tidak bersifat ekonomis;  

Menimbang bahwa mengenai ganti-rugi immateril yang diajukan 

Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dengan 

alasan nya setelah kejadian itu Penggugat terganggu bekerja seperti 

berkomunikasi mengalami kesulitan karena sedih yang berkepanjangan dan 

juga kakak almarhum terpengaruh sedih;  

Menimbang bahwa peri hal ganti-rugi immateril yang diajukan oleh 

Penggugat tidak didukung bukti-bukti konkrit oleh Penggugat maka ganti-rugi 

immateriil ini haruslah ditolak;       

Menimbang bahwa, dari uraian-uraian baik dasar-dasar gugatan dan 

bukti-bukti yang diajukan Penggugat cukup jelas baik dasar-dasar maupun 

tuntutannya beralasan, jelas dengan ditujukan pada pihak (subjek hukum ) yang 

benar pula dan dalam kaitan ini secara keseluruhan Petitum gugatan didukung 

oleh Posita (dasar-dasar gugatan) maupun bukti-bukti lengkap; 

Menimbang bahwa dalam petitum 1, mengabulkan gugatan Penggugat 

untuk sebagiannya; 

Bahwa dalam petitum 2, menyatakan sita jaminan yang dimajukan Penggugat 

belum dapat dilaksanakan ; 

Bahwa dalam petitum 3. oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil pokok 

sengketa maka terhadap petitum ini harus dikabulkan; 

Bahwa dalam petitum 4. mengabulkan gugatan ganti-kerugian materil akan 

tetapi menolak gugatan immateril; 

Menimbang bahwa dalam Petitum 5. gugatan Penggugat meminta 

supaya menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar 

uang paksa (dwangsom) kepada  Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh 

juta rupiah) Per hari  setiap keterlambatan pengosongan dan penyerahan objek 

sengketa ditolak oleh Majelis oleh karena telah terjadi Yurisprudensi tetap 

Mahkamah Agung RI dimana suatu tuntutan atas sejumlah uang tidak dapat 
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dikenakan uang paksa(dwangsom) maka tidak dapat diterima atau 

dikesampingkan; 

Bahwa dalam petitum 6, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA RI 

No.4 Tahun 2001, putusan ini dapat dilaksanakan dahulu dengan serta merta 

meskipun ada perlawanan-perlawanan atau upaya hukum lainnya tidak dapat 

diterima; 

Bahwa dalam petitum 7. pantas dikabulkan mengingat pihak para Tergugat 

berada dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya 

perkara yang timbul secara tanggung renteng; 

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian uraian per-timbangan hukum 

diatas maka gugatan Penggugat ditinjau dari aspek stelsel perundang-

undangan pembuktian sudah sempurna, dianggap cukup pembuktian nya: 

   Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-

ketentuan hukum lain yang bersangkutan; 

 

M E N G A D I L I :  

 

Dalam Eksepsi: 

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II 

untuk seluruhnya; 

Dalam Pokok Perkara: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan 

           melawan hukum; 

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti-rugi 

materil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar 

Rp.205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah); 

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara 

tanggung rentang sejumlah Rp.406.000,-(empat ratus enam ribu rupiah); 

5. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya; 

 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 dengan susunan Majelis H.E Frans 

Sihaloho, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Hj.Hasnawati SH, MH., dan Setia 
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Rina, SH, MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan ini diucapkan 

dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari :Senin Tanggal 27 Juni 

2016 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Yuliani,SmHK., Panitera pada 

Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum 

Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat. 

 

Hakim-hakim Anggota                                          Hakim Ketua Majelis 

 

 

 

 

 

HJ. HASNAWATI,SH.MH.                             HE. FRANS SIHALOHO,SH.MH. 

 

 

 

SETIA RINA,SH.MH. 

PANITERA PENGGANTI, 

 

 

YULIANI,SmHK. 

 

 

Perincian biaya: 

- Pendaftaran   : Rp.     30.000,- 

- Biaya proses  : Rp.          50.000,- 

- Panggilan  : Rp.    300.000,- 

- PNBP   : Rp.      15.000,- 

- Redaksi  : Rp.        5.000,- 

- Meterai  : Rp.        6.000,- 

Jumlah  : Rp.  406.000,- 

                                  (empat ratus enam ribu rupiah) 
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P U T U S A N 

Nomor  462/Pdt/2016/PT.BDG 

DEMI  KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN YANG  MAHA ESA. 

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai 

berikut dalam perkara antara: 

1. Rumah  Sakit  Awal  Bros  Bekasi, berkedudukan di Jalan KH. 

Nur Ali Kav. 17-18, Kalimalang, Bekasi 17144; 

2. Dr. Yenny  Wiarni  Abbas,  Spa,  bertempat  tinggal  di Kemang 

Pratama 3 Jalan Aralia A1 No. 2 Bekasi Selatan Kota 

Bekasi; 

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Arif Hidayat, S.H., 

Harry F.M. Sitorus, S.H., Sahatma Anton Siregar, S.H., 

Riki Sidabutar, S.H., Hutami Simatupang, S.H. dan 

Bintang W.J.R. ButarButar, S.H., Para Advokat dan 

Penasehat Hukum, pada kantor hukum Arif Hutami & 

Partners, beralamat di Jl. Kebun Jeruk Raya No. 126 

Jakarta Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus 

tertanggal 29 Juni 2016. Untuk selanjutnya disebut 

sebagai Para PEMBANDING semula Para 

TERGUGAT; 

M e l a w a n 

Ibrahim Blegur, bertempat tinggal di Jalan Tahir, gang Genang 

RT/RW 04/11 No. 79, Kranji, Bekasi Barat, Kodya Bekasi, 

Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:           

M. Ihsan, S.H., M.H., M.Si., Nur Hakim, S.H., dan      

Henry Agustua Sihombing, S.H., Para Advokat pada 

Kantor Hukum Ihsan-Hakim & Partners, yang beralamat 

di d’Green Pramuka Recidence Cluster Albere Tower 

Bougenville   Lt 6 No. FL, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kav 

49,     Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Indonesia, 10510. 

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 

2016  Nomor: 01/SK/VIII/2016. Untuk selanjutnya disebut           

sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT; 
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Pengadilan Tinggi  tersebut; 

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan 

dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; 

Tentang Duduknya Perkara 
 Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan mengenai 

duduknya perkara ini, seperti tertera dan termuat di dalam putusan Pengadilan 

Negeri Bekasi, tanggal 27 Juni 2016 dengan Nomor 630/Pdt.G/2015/PN. Bks.; 

Menimbang, bahwa Para Tergugat digugat oleh Penggugat berdasarkan 

surat gugatan tertanggal 15 Desember 2015, didaftarkan di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Desember 2015 dibawah register 

perkara Nomor 630/Pdt.G/2015/PN.Bks. yang telah mengemukakan sebagai 

berikut: 

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT: 

1. Bahwa Almarhummah Falya Raafani Blegur (1,2 tahun) adalah anak ke 

dua yang lahir dari hasil perkawinan PENGGUGAT  yang meninggal 

pada tanggal 1 November 2015 di Rumah Sakit Awal Bros Kota Bekasi; 

2. Bahwa berdasarkan hal diatas, PENGGUGAT memiliki hak untuk 

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas kelalaian dan 

gagalnya TERGUGAT I memenuhi tanggungjawabnya untuk menjamin 

keamanan, kenyamanan dan keselamatan pasien;.   

II. FAKTA HUKUM: 

1. Bahwa Almarhummah Falya Raafani Blegur adalah pasien Rumah Sakit 

Awal Bros Bekasi di Ruang Rawat Inap dari tanggal 28 Oktober 2015 

sampai Almarhummah Falya meninggal tanggal 01 November 2015; 

2. Bahwa PENGGUGAT pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 pagi, 

membawa Ananda Falya Raafani Blegur ke Rumah Sakit Awal Bros 

Bekasi untuk berobat karena mempunyai keluhan sering muntah dan 

buang air (diare); 

3. Bahwa   PENGGUGAT   mendaftarkan   Ananda  Falya  Raafani  Blegur  

sebagai Pasien Umum/Pribadi, dan di periksa oleh Dokter Spesialis 

Anak yang pada saat itu praktek bernama dr. Yenny Wiarni Abbas, SpA 

yaitu TERGUGAT I; 

4. Bahwa  setelah  dilakukan pemeriksaan  oleh  TERGUGAT  II,   Ananda  
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Falya Raafani Blegur didiagnosa dehidrasi ringan dan diare, yang 

mengharuskan Ananda Falya Raafani Blegur untuk di rawat inap agar 

mendapatkan obat atau pengganti cairan yang telah keluar atau hilang 

dengan melalui infusan; 

5. Bahwa PENGGUGAT langsung mengurus administrasi untuk 

Almarhummah Falya Raafani Blegur Rawat Inap kelas 2 dengan 

menitipkan Uang Muka biaya Pengobatan dan Rawat Inap sebesar     

Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Ananda Falya 

Raafani Blegur pada kira-kira pukul 13.00 masuk kamar rawat inap; 

6. Bahwa setelah  dan hari itu juga di lakukan pemeriksaan terhadap 

Ananda Falya Raafani Blegur dengan diambil darah;  

7. Bahwa pada kamis 29 Oktober 2015 kondisi Ananda Falya Raafani 

Blegur setelah satu malam di rawat dengan pengobatan infusnya, 

keadaan sudah lebih baik dari keadaannya sebelum rawat inap atau 

kondisi sebelum masuk rumah sakit, dengan adanya perubahan sikap 

dan perilaku Ananda Falya Raafani Blegur dengan saat awal masuk 

rumah sakit yang terlihat lemas dan tidak mau makan apapun; 

8. Bahwa perkembangan lebih baik lagi di lihat oleh PENGGUGAT dan 

istrinya setelah Ananda Falya Raafani Blegur mau makan dan 

mempunyai nafsu makan yang baik dan sudah bisa tertawa, bercanda, 

dan bermain bersama kakaknya Vanya (3 tahun) yang saat itu 

menemanimnya, serta perubahan feses (cairan diarenya) Ananda Falya 

Raafani Blegur yang tadinya cairan berubah menjadi ampas; 

9. Bahwa pada kira-kira pukul 12.00 TERGUGAT II datang memeriksa 

Ananda Falya Raafani Blegur, dan bersamaan pada saat itu 

PENGGUGAT bersama istrinya sedang makan, dan istri PENGGUGAT 

sambil menyuapi Ananda Falya Raafani Blegur sambil bermain dan 

bercanda; 

10. Bahwa saat memeriksa Ananda Falya Raafani Blegur                    

dengan menempelkan stetoskop ke dada Ananda Falya Raafani Blegur,    

TERGUGAT II langsung pergi tanpa memberikan informasi apapun 

tentang perkembangan status penyakit/kondisi pasca pengobatan rawat 

inap setelah satu malam, hanya mengatakan kepada PENGGUGAT: 

“kalo ada yang mau di tanyakan ke klinik saja”; 
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11. Bahwa melihat kondisi Ananda Falya Raafani Blegur, PENGGUGAT 

dan istrinya beranggapan kemungkinan Ananda Falya Raafani Blegur 

bisa pulang kerumah sore harinya atau keesokan harinya; 

12. Bahwa pada kira-kira pukul 12.30 PENGGUGAT pergi meninggalkan 

Rumah Sakit karena ada urusan pekerjaan; 

13. Bahwa pada kira-kira pukul 13.00 datang perawat mengganti botol infus 

dengan botol  anti biotik kepada Ananda Falya Raafani Blegur yang saat 

itu di tunngui oleh istri PENGGUGAT; 

14. Bahwa setelah beberapa waktu istri PENGGUGAT melihat popok 

Pampers Ananda Falya Raafani Blegur seperti penuh, dan langsung 

saja istri PENGGUGAT menggantinya, dan Istri PENGGUGAT kaget 

setelah melihat perut Ananda Falya Raafani Blegur 

membuncit/melembung/ gendut membesar dan mata Ananda Falya 

Raafani Blegur terlihat bengkak walaupun sedang tidur, dan melihat 

kondisi demikian Istri PENGGUGAT menangis melihat kondisi Ananda 

Falya Raafani Blegur saat itu; 

15. Bahwa kira-kira pukul 15.30, PENGGUGAT kembali ke ruang rawat 

inap, dan melihat Istri PENGGUGAT menangis, dan PENGGUGAT 

langsung bertanya “Kenapa bunda menangis”, dan istri PENGGUGAT 

menjawab dengan menjelaskan kondisi Ananda Falya Raafani Blegur 

dan mengatakan tadi jam 13.00 dikasih anti biotik; 

16. Bahwa PENGGUGAT setelah mendengar penjelasan Istri 

PENGGUGAT langsung melihat kondisi Ananda Falya Raafani Blegur 

bibir membiru, badan sekujur tubuh Ananda Falya Raafani Blegur 

dingin, nafas cepat dan tersenggal-senggal, perut buncit/kembung dan 

sekitar mata bengkak, langsung memencet alat pemanggil perawat 

sebanyak 2x, tapi tak satupun perawat yang datang; 

17. Bahwa setelah memanggil perawat dengan alat bantu tidak ada yang 

datang, PENGGUGAT langsung keluar ruangan menuju pos              

jaga  perawat dan kebetulan ada dokter jaga disana, dan PENGGUGAT  

 bertanya: “Dokter Yenny ada ga?” Perawat Menjawab: “dokter Yenny 

sudah pulang”, PENGGUGAT mengajukan pertanyaan kembali kepada 

suster, “sus anak saya kenapa? Kok pada membiru dan bengkak? 

Setelah PENGGUGAT masuk disusul oleh dokter jaga langsung menuju  
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Ananda Falya Raafani Blegur dan memeriksanya dengan menempelkan 

stetoskop di dada Ananda Falya Raafani Blegur, dan setelah itu 

langsung pergi tanpa menjelaskan apapun; 

18. Bahwa setelah dokter jaga memeriksa yang langsung pergi tanpa 

memberikan pernyataan apapun, PENGGUGAT berfikir bahwa dokter 

jaga tersebut sedang melakukan koordinasi atau mengambil sesuatu  

untuk melakukan tindakan “lebih” yang urgensi; 

19. Bahwa setelah di tunggu kira-kira 30 menit dokter jaga tidak kembali ke 

ruang rawat inap Ananda Falya Raafani Blegur, datang kakak 

PENGGUGAT dan bertanya kenapa Falya pada bengkak begitu. 

PENGGUGAT keluar kamar perawatan  Ananda Falya Raafani Blegur 

menuju ruang jaga perawat sambil menahan emosi dan cemas, 

menyaksikan dokter yang tadi memeriksa sedang “ngobrol” dengan 

para suster, PENGGUGAT menggebrak meja ruang jaga perawat 

sambil berkata: “saya minta telpon dokter Yenny sekarang, tolong dilihat 

dong anak saya kenapa”; 

20. Bahwa kira-kira pukul 17.00 setelah PENGGUGAT mendatangi ruang 

jaga perawat dengan emosi, beberapa perawat dan dokter mendatangi 

Ananda Falya Raafani Blegur dengan melakukan pemeriksaan suhu 

badan dan pemeriksaan detak jantung dengan memegang pergelangan 

tangan Ananda Falya Raafani Blegur. Sadar bahwa Ananda Falya 

Raafani Blegur dalam keadaan kritis, mereka baru menunjukkan 

kepanikannya dan mempersiapkan alat bantu oksigen. Di sela 

kepanikan tersebut, datang perawat lain yang sudah siap memberikan 

‘SanMol” kepada Ananda Falya Raafani Blegur, melihat aksi perawat 

tersebut PENGGUGAT menghentikannya dengan meminta perawat 

tersebut menjauh karena Ananda Falya Raafani Blegur tidak 

membutuhkan SanMol sebab tadi baru saja di ukur suhunya hanya 

menunjukkan 35 derajat celcius; 

21. Bahwa kira-kira pukul 18.00 TERGUGAT II datang memeriksa dan 

meminta PENGGUGAT memindahkan Ananda   Falya Raafani Blegur di  

pindahkan di ruang NICU, dan kira-kira pukul 19.00 Ananda Falya 

Raafani Blegur di bawa ke ruang NICU; 

22. Bahwa  pada  hari  Jumat  30 Oktober  2015  kira-kira  pukul  10.00  istri  
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PENGGUGAT menanyakan kondisi Ananda Falya Raafani Blegur 

kepada dokter TERGUGAT II, SpA, dokter tersebut menjelaskan bahwa 

Ananda Falya Raafani Blegur bukan karena anti biotik dan  TERGUGAT 

II menjelaskan “ibu tenang aja, saya pernah menangani kasus yang 

lebih berat dari ini jadi, jangan khawatir”; 

23. Bahwa kira-kira pukul 21.30 datang TRGUGAT II dengan seorang 

dokter Rina dari Rumah Sakit Hermina, mereka memanggil 

PENGGUGAT dan menjelaskan kondisi Falya saat ini dan mengatakan 

dalam bahasa medis. PENGGUGAT “bukan kondisi saat ini yang sudah 

1 hari 1 malam di NICU, tapi kenapa setelah diberikan ANTI BIOTIK, 

anak saya membiru, timbul bercak-bercak merah di seluruh badan, 

perut membesar, keluar busa dari mulut”. Lalu PENGGUGAT melihat 

dokter Rina memalingkan badan kepada TERGUGAT II dan sekilas 

berkata kenapa TERGUGAT II tidak menceritakan kepada dokter Rina 

dengan suara pelan; 

24. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 November 2015 kira-kira pukul 

01.00 PENGGUGAT menyaksikan dilakukan operasi disekitar paha 

bagian dalam dan dokter atau pihak Rumah Sakit tidak menjelaskan 

kepada PENGGUGAT. Hanya dokter bedah yang mengatakan kepada 

PENGGUGAT bahwa kita hanya berusaha mudah-mudahan berhasil; 

25. Bahwa Ananda Falya Raafani Blegur di rawat di ruang NICU sampai 

meninggal hari Minggu 1 November 2015, kira-kira pukul 06.30 pagi; 

26. Bahwa TERGUGAT II lalai dan tidak melakukan kewajibannya seperti 

melakukan SKIN TEST sebelum memberikan anti biotik terhadap anak 

PENGGUGAT, lambat merespon dan mengatasi permasalahan yang 

ditimbulkan akibat pemberian anti biotik sehingga anak PENGGUGAT 

meninggal dunia dan hak PENGGUGAT selaku pasien tidak diberikan; 

27. Bahwa TERGUGAT II adalah dokter yang bekerja di tempat 

TERGUGAT I, maka tanggungjawab dan pengawasan terhadap seluruh 

kegiatan dan tindakan oleh petugas yang ada di tempat TERGUGAT I 

adalah menjadi tanggungjawab TERGUGAT I; 

28. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah 

mengakibatkan  Ananda Falya Raafani Blegur meninggal dunia adalah 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM; 
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29. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah 

dilakukan Para TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengalami 

kerugian berupa: 

a. Kerugian Materiel: 

Bahwa selama anak PENGGUGAT dirawat di RS Awal Bros Bekasi, 

Jl. KH. Nur Ali Kav. 17-18, kalimalang, Bekasi 17144, biaya yang 

telah dikeluarkan secara nyata sebesar: 

- Untuk biaya jaminan rawat inap Rp. 1,500.000; (Satu Juta Lima 

Ratus Ribu Rupiah); 

- Untuk biaya penyelenggaraan pemakaman Rp. 4.000.000 (Empat 

Juta Rupiah); 

- Untuk biaya penyelenggaraan upacara keagamaan                   

Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); 

Maka kerugian secara Materiel  sebesar Rp 15.500.000., (Lima 

Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); 

b. Kerugian Immateriel: 

- Bahwa sejak Ananda Falya Raafani Blegur di rawat di rumah 

sakit sampai saat ini PENGGUGAT tidak bisa melakukan 

pekerjaan sehingga tidak mendapatkan penghasilan yang 

menjadi sumber utama pembiayaan keluarga sebagai pemilik 

usaha ekspedisi dan usaha jasa yang selama ini di lakukan; 

- Bahwa sejak PENGGUGAT tidak bisa menjalankan kegiatan 

pekerjaan sampai saat ini semua peluang untuk mendapatkan 

proyek dan pekerjaan hilang karena tidak bisa masuk kantor; 

- Bahwa sejak meninggalnya Ananda Falya Raafani Blegur 

PENGGUGAT mengalami kesulitan berkomunikasi dan 

bersosialisasi sehingga mengganggu kemampuan PENGGUGAT 

dalam  mendapatkan potensi-potensi pekerjaan yang akan di 

dapatkan; 

- Bahwa sejak meninggalnya Ananda Falya Raafani Blegur, 

PENGGUGAT selalu teringat dengan Ananda Falya Raafani 

Blegur, sehingga menjadi sedih, depresi dan sulit untuk 

konsentrasi yang mengakibatkan sedih berkepanjangan; 
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- Bahwa istri PENGGUGAT sejak Ananda Falya Raafani Blegur 

meninggal dunia, selalu bersedih yang mengakibatkan 

kesehatannya menurun sehingga mengganggu aktifitasnya 

sehari-hari; 

- Bahwa sejak Ananda Falya Raafani Blegur meninggal dunia, 

kakak Ananda Falya Raafani Blegur yang masih berusia 4 

(empat) tahun, sesuai dengan perkembangannya membutuhkan 

perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuannya, tetapi itu 

tidak di dapatkan sepenuhnya sejak Ananda Falya Raafani 

Blegur meninggal dunia; 

- Bahwa dengan meninggalnya Ananda Falya Raafani Blegur 

peluang untuk tumbuh dewasa dan memiliki pekerjaan yang baik 

serta memiki suami dan keluarga yang dapat memberikan 

kebahagian bagi kedua orang tuannya dan keluargannya tidak 

dapat tercapai karena meninggalnya Ananda Falya Raafani 

Blegur; 

Maka kirannya wajar dan pantas PENGGUGAT menilai kerugian 

Immateril tersebut sebesar Rp. 15.000.000.000, (Lima Belas Milyar 

Rupiah); 

Dengan demikian kerugian Material dan Immateriel yang di derita 

PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 15,500.000;+15.000.000.000 = 

Rp. 15.015.500.000; (Lima Belas Milyar Lima Belas Juta Lima 

Ratus Ribu Rupiah); 

30. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia serta 

adanya kekhawatiran TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan 

mengalihkan, mengasingkan dan memindah tangankan harta 

kekayaannya, mohon Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita 

jaminan atas: 

- Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya setempat di 

kenal dengan nama Rumah Sakit Awal Bros Bekasi milik 

TERGUGAT I terletak di Jl. KH. Nur Ali Kav. 17-18, kalimalang, 

Bekasi 17144; 

- Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang berdiri diatas 

milik TERGUGAT II yang terletak di Kemang Pratama 3 Jl. Aralia A1  
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No. 2 Bekasi Selatan Kota Bekasi;  

31. Bahwa dikhawatirkan Para TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi 

putusan ini, maka berdasarkan hukum Para TERGUGAT mohon 

dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh 

juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan 

ini terhitung sejak putusan ini diucapkan; 

32. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang 

sulit dibantah kebenarannya maka sangat beralasan kiranya putusan 

perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada 

upaya Verzet, Banding maupun Kasasi dan upaya hukum lainnya; 

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas, mohon agar Pengadilan 

Negeri Kota Bekasi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara 

ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut:  

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;  

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di laksanakan 

terlebih dahulu atas: 

- Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya setempat di 

kenal dengan nama Rumah Sakit Awal Bros Bekasi milik 

TERGUGAT I terletak di Jl. KH. Nur Ali Kav. 17-18, kalimalang, 

Bekasi 17144; 

- Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang berdiri diatas 

milik TERGUGAT II yang terletak di Kemang Pratama 3 Jl. Aralia A1 

No. 2 Bekasi Selatan Kota Bekasi;  

3. Menyatakan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II telah melakukan 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM; 

4. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II secara tanggung 

renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan Immateriel    

kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 15,500.000;+15.000.000.000 =                

Rp. 15.015.500.000,- (Lima Belas Milyar Lima Belas Juta Lima Ratus 

Ribu Rupiah); 

5. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II  secara tanggung 

renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar                 

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari 
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keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini 

diucapkan; 

6. Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih 

dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Verzet, Banding 

maupun Kasasi dan upaya hukum lainnya;  

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya 

perkara; 

Atau: 

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kota Bekasi berpendapat 

lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et 

Bono); 

 Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut 

diatas, Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II 

telah mengajukan jawaban sebagai berikut: 

Bahwa sebelum Tergugat I, Tergugat II menjawab Pokok Perkara Gugatan 

PENGGUGAT, maka terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan 

keberatan-keberatan dan/atau tangkisan-tangkisan (Eksepsi) terhadap Gugatan 

PENGGUGAT dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut: 

I. DALAM EKSEPSI: 

A. PENGGUGAT TELAH KELIRU MENEMPATKAN TERGUGAT I 

SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO: 

1. Bahwa Penggugat telah Keliru dengan memasukkan Rumah Sakit 

Awal Bros Bekasi sebagai Tergugat I  padahal diketahui bahwa 

Rumah sakit Awal Bros bukan merupakan Badan hukum, melainkan 

Badan Usaha milik PT. FAMON GLOBAL AWAL BROS; 

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

No.268.K/Sip/1980 menyebutkan: 

       “Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi 

tanggung jawab Perseroan Terbatas harus disebutkan Pengurusnya 

yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu Badan Hukum melekat  

pada Badan Hukum itu sendiri”; 

3. Bahwa    oleh    karena   Rumah   Sakit   Awal   Bros  Bekasi  bukan  
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merupakan Subyek Hukum (Recht Persoon) yang mempunyai Hak 

dan Kewajiban menurut Hukum sesuai dengan Poin kedua diatas, 

maka Rumah Sakit Awal Bros Bekasi tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban hukum termasuk dengan memasukkan 

sebagai Pihak dalam perkara a quo; 

4. Bahwa oleh karena Rumah Sakit Awal Bros Bekasi bukan 

merupakan badan hukum, maka adalah keliru Jika Penggugat 

memasukkan/ mendudukkan Rumah Sakit Bekasi sebagai Tergugat 

I dalam perkara A quo, maka dengan demikian sudah sepatutnya 

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan Gugatan 

Penggugat tidak dapat diterima; 

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR  (DILOTORIA EXCEPTIO): 

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan PENGGUGAT, 

Khususnya terhadap dalil gugatanya pada hal. 5 poin 28, yang 

menyebutkan : “Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II 

yang telah mengakibatkan Ananda Falya Rafaani Blegur meninggal 

dunia adalah Perbuatan Melawan Hukum” adalah dalil yang keliru 

dan Prematur, sebab adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 

yang didalilkan Penggugat tidak didahului dengan adanya suatu 

Putusan Pidana yang menyatakan bahwa meninggalnya Ananda 

Falya Rafaani Blegur disebabkan karena adanya kelalaian dari 

TERGUGAT I dan TERGUGAT II; 

2. Bahwa ada tidaknya perbuatan Perbuatan Melawan Hukum yang 

dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II seharusnya dibuktikan 

terlebih dahulu dalam Pengadilan Pidana; 

3. Bahwa oleh karena tidak adanya suatu Putusan dalam Pengadilan 

Pidana yang menyatakan bahwa meninggalnya Ananda Falya 

Rafaani Blegur disebabkan karena adanya kelalaian dari 

TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka jelas Gugatan Penggugat 

adalah Gugatan yang prematur, oleh karenanya sudah sepatutnya 

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menyatakan 

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 
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I. DALAM POKOK PERKARA: 

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh 

dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas 

kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II; 

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara 

mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dengan jawaban dalam pokok perkara ini; 

3. Bahwa Perlu Para Tergugat Sampaikan Jika Alm. Falya Raafani Blegur 

dibawa Ke rumah Sakit Awal Bros Bekasi dalam keadaan kesehatan 

buruk (Sakit) dan kurang gizi yang turut menyebabkan lemahnya kondisi 

fisik Alm. Falya Raafani Blegur, dimana kemudian Alm. Falya Raafani 

Blegur ditangani oleh Tergugat II; 

4. Bahwa Tergugat II adalah seorang dokter yang menjalankan profesinya 

dengan berpedoman pada kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan 

pasien (doing good) dan tidak ada niat untuk menyakiti, menciderai dan 

merugikan pasien (primum non nocere); 

5. Bahwa Tergugat II sebagai seorang dokter dalam setiap mengambil 

tindakan medik selalu didasarkan pada kaidah ilmu kedokteran dan 

standard Profesi yang tinggi (Standard Operation Prosedure), termasuk 

dalam menangani pasien yang bernama Falya Raafani Blegur; 

6. Bahwa selain dari pada itu, seluruh tindakan medik TERGUGAT II telah 

mendapat  persetujuan dari PENGGUGAT, oleh karena pada saat 

TERGUGAT II memberikan penjelasan atas diagnosa kepada 

PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak menolak dan menerima serta 

memahami penjelasan – penjelasan dari TERGUGAT II; 

7. Bahwa dengan demikian sangat tidak tepat dalil Penggugat dan oleh 

karenanya Para Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil 

Penggugat Khusunya dalil Gugatannya pada halaman 5 (lima) point 26 

sampai dengan point 28  yang menyebutkan: 

“Bahwa Tergugat II  lalai dan tidak melakukan kewajibannya seperti 

melakukan SKIN TEST sebelum memberikan anti biotik terhadap anak 

PENGGUGAT, lambat merespon dan mengatasi permasalahan yang 

ditimbulkan  akibat  pemberian  anti biotik sehingga anak  PENGGUGAT  
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meninggal dunia dan hak PENGGUGAT selaku pasien tidak diberikan”; 

“Bahwa tergugat II adalah dokter yang bekerja di tempat tergugat I, 

maka tanggung jawab dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan 

tindakan oleh petugas yang ada di tempat tergugat I adalah menjadi 

tanggung jawab I”; 

“Bahwa Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah 

mengakibatkan Ananda Falya Raafani Blegur meninggal dunia adalah 

Perbuatan Melawan Hukum” 

8. Bahwa perlu TERGUGAT II sampaikan, jika TEST SKIN dilakukan 

hanya apabila antibiotik yang digunakan termasuk kedalam Golong 

Penisilin, sedangkan antibiotik yang digunakan terhadap Alm. Falya 

Raafani Blegur bukan termasuk kedalam Golongan Penisilin, sehingga 

tindakan Tergugat II yang tidak melakukan SKIN TEST telah sesuai 

sebagaimana Surat Rekomendasi  Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) 

No: 005/Rek/PP IDAI/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang Tes Kulit 

Pada Pemberian Injeksi Antibiotik pada point 1 (satu) menyebutkan: 

“Tes kulit (skin test) HANYA direkomendasikan untuk antibiotik 

golongan penisilin, harus menggunakan Penisilin dan metabolitnya yang 

telah terbukti menimbulkan reaksi alergi”; 

Sehingga jelas tindakan TERGUGAT II terbutkti telah sesuai dengan 

kaidah ilmu kedokteran dan standard Profesi yang tinggi (Standard 

Operation Prosedure); 

9. Bahwa apabila Tergugat II melakukan penanganan pasien tidak 

berdasarkan pada kaidah ilmu kedokteran, standard dan etika Profesi, 

maka seharusnya dibuktikan dengan adanya Surat yang dikeluarkan 

oleh suatu Badan atau Lembaga yang menunjukkan kesalahan 

Tergugat II, bukan dengan memberikan asumsi-asumsi yang tidak 

berdasar; 

10. Bahwa oleh karena tidak adanya Pernyataan dan/atau Surat yang 

dikeluarkan oleh suatu Badan atau Lembaga yang menyatakan bahwa 

Tergugat II dalam mejalankan praktek kedokteran tidak sesuai dengan 

kaidah ilmu kedokteran, standard dan etika Profesi, maka jelas tidak 

ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan 

Tergugat I; 
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11. Bahwa  demikian  halnya   dengan   Permohonan   Sita   Jaminan   yang  

dimohonkan PENGGUGAT adalah sangat tidak berdasar hukum, oleh 

karena adapun Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag didasarkan pada 

pasal Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyebutkan: 

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum 

keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh 

dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan 

barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan 

maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat 

permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh 

memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang 

yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus 

diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan 

negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”; 

12. Bahwa kemudian M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang 

berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada Hal. 339, 

menyebutkan: 

“...berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat 

diterapkan dalam perkara utang-piutang”; 

13. Bahwa selain dari pada itu, permohonan sita Jaminan terhadap 

Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya setempat 

dikenal dengan nama Rumah Sakit Awal Bros Bekasi milik 

TERGUGAT I terletak di Jl. KH. Nur Ali Kav. 17-18, Kalimalang, Bekasi 

17144 adalah sangat mengada – ada sebab sebidang tanah dan 

bangunan sebagaimana di uraikan tersebut bukan merupakan harta 

kekayaan TERGUGAT I melainkan harta kekayaan milik PT. FAMON 

GLOBAL AWAL BROS, oleh karenanya adalah keliru dengan 

memohonkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan orang atau 

Badan yang bukan merupakan Pihak dalam perkara A quo; 

14. Bahwa dengan demikian Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan 

PENGGUGAT adalah sangat mengada-ada, dan oleh karenanya 

sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara    

aquo   Menolak  Permohonan  Sita  Jaminan  yang   dimohonkan   oleh  
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PENGGUGAT; 

Berdasarkan Argumentasi-argumentasi hukum tersebut diatas, maka telah 

cukup kiranya TERGUGAT I dan TERGUGAT  II mohon kepada Majelis Hakim 

Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar 

sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI: 

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; 

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk 

Verklaard); 

DALAM POKOK PERKARA: 

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul 

akibat perkara ini;  Atau, ex aequo et bono; 

Menimbang, bahwa atas gugatan  Terbanding semula Penggugat 

tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Juni 

2016 Nomor 630/Pdt.G/2015/PN.Bks. yang amarnya sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi: 

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; 

Dalam Pokok Perkara: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan 

hukum; 

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti-rugi materil 

secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.205.500.000,- 

(dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah); 

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara 

tanggung rentang sejumlah Rp.406.000,-(empat ratus enam ribu rupiah); 

5. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan 

Banding Nomor 630/PDT.G/2015/PN.BKS. Jo. Nomor 60/Bdg/2016/PN.Bks.       

yang   dibuat   dihadapan    Bebet   Ubaedilah    Affandi,   S.H.,  M.H.  Panitera  
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Pengadilan Negeri   Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2016  

Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan memohon banding terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri  Bekasi tanggal 27 Juni 2016 dengan Nomor 

630/Pdt.G/2015/PN.Bks., pernyataan banding tersebut telah diberitahukan 

kepada Kuasa Hukum Terbanding  semula Penggugat  pada tanggal 22 Juli 

2016; 

 Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para 

Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2016, yang 

pada pokoknya telah menguraikan  sebagai berikut: 

A. Hakim Judex Factie salah dan keliru dalam menilai dan memberi 

pertimbangan hukum mengenai eksepsi: 

1. Bahwa Para Pembanding berkeberatan dan menolak pertimbangan-

pertimbangan hukum dan amar putusan aquo karena Hakim tingkat 

pertama telah salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

2. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum 

dalam Eksepsi halaman 25 - 26 yang salah dan keliru karena: 

1. Bahwa pengertian rumah sakit berdasarkan Undang-Undang No. 44 

Tahun 2009 tentang “Rumah Sakit” adalah Institusi pelayanan 

kesehatan seseorang secara paripurna yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang didirikan 

oleh swasta harus berbentuk badan hukum dan dapat berbentuk 

perseroan terbatas atau yayasan sebagaimana diatur dalam pasal 

18 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang “Perseroan 

Terbatas”; 

2. Bahwa Rumah Sakit Awal Bros Bekasi didirikan oleh Perseroan 

Terbatas Famon Global Awal Bros berbentuk badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan kegiatan usahanya sesuai 

dengan Anggaran dasar perumahsakitan; 

3. Bahwa doktrin Ultra-Vires adalah “suatu hak mengatur tentang 

kewenangan Perseroan yang diwakili oleh Organ Perseroan dengan 

berlandaskan pada kedudukan masing-masing Direksi dalam 

susunan organ perseroan” sedangkan Rumah Sakit tidak termasuk 

dalam organ perseroan dan juga bukan sebagai pemegang   

saham, melainkan institusi perawatan kesehatan yang menyediakan  
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pelayanan kesehatan; 

4. Bahwa Teori Corporate Piercing Veil adalah “suatu proses untuk 

membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain 

atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

pelaku (badan hukum)”; 

5. Bahwa dalam kondisi tertentu/khusus Teori Corporate Piercing Veil 

dapat diterapkan apabila: 

- Terjadinya penipuan; 

- Didapatkan suatu ketidakadilan; 

- Terjadinya suatu penindasan (Oppression); 

- Tidak memenuhi unsur hukum (illegality); 

- Dominasi pemegang saham yang berlebihan; 

- Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham 

mayoritas; 

6. Teori Organ dari Otto Von Gierke dan ajaran kenyaataan yuridis dari 

Meyers menjelaskan bahwa “Badan hukum dalam tata hukum 

dianggap sebagai subjek hukum yang terpisah dengan anggotanya; 

7. Bahwa yang dapat dimintai peertanggungjawaban secara hukum 

yaitu badan hukum (Vight Persoon), ic. PT. Famon Global Awal 

Bros sedangkan Rumah Sakit bukan merupakan Badan Hukum 

sehingga tidak dimintai pertanggungjawaban secara hukum (Vide 

Bukti T.1, T.II-1); 

3. Dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 268.K/Sip/1980 

yang menyebutkan: 

“Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung 

jawab Perseroan Terbatas harus disebutkan pengurusnya yang 

sekarang, sebab tanggung jawab suatu Badan Hukum melekat pada 

Badan Hukum itu sendiri”; 

4. Dengan demikian Hakim tingkat pertama dalam memberikan 

pertimbangan hukum dalam eksepsi telah salah dan keliru dan 

merupakan alas an hukum yang dibenarkan Undang-Undang guna 

dipertimbangkan oleh Pengadilan Tiinggi Bandung; 

B. Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis sehingga 

menimbulkan Inkonsistensi asas Pertanggungjawaban Perdata; 
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Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum 

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi pada halaman 28 paraf ke-3 karena: 

1. Pengertian Asas Lex Specialis derogate Legi Generali adalah 

penafsiran hukum yang menyatakan hukum khusus 

mengenyampingkan hukum yang umum; 

2. Bahwa seharusnya hakim tingkat pertama menilai apakah telah terjadi 

kelalaian dan kesalahan dokter rumah sakit Pembanding I yang secara 

medis merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum?; 

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang 

tenaga kesehatan pasal 49 mengatur tentang tenaga kesehatan dalam 

penyelenggaraan praktek, konsil masing-masing tenaga medis setelah 

menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan kemudian memutuskan 

serta menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian tersebut; 

4. Bahwa karena belum ada hasil pemeriksaan dari konsil mengenai ada 

tidaknya kesalahan dan/ataukelalaian oleh dokter rumah sakit Awal 

Bros karenanya gugatan yang demikian terbukti Premature; 

Hakim Judex Factie Telah Salah dan Keliru Mengenai 

Pertanggungjawaban; 

5. Bahwa kekeliruan Judex Factie dalam memformulasikan kaedah hukum 

pertanggungjawaban hukum dalam pasal 46 Undang-Undang No. 44 

Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lex Specialis) dengan Pertanggung 

jawaban Hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata (Lex Generali) 

mengakibatkan timbulnya inkonsistensi asas pertanggungjawaban 

perdata sehingga tidak jelas pasal dan Undang-Undang mana yang 

digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum majelis Hakim dalam 

memutus perkara a quo; 

6. Pertimbangan hukum tingkat pertama tentang pasal 46 Undang-Undang 

No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit disebutkan “Rumah Sakit 

bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang 

ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di 

rumah sakit” Unsur kelalaian harus dibuktikan terlebih dahulu           

untuk dapat membebankan pertanggung jawaban kepada Pembanding I  

sesuai dengan asas Libility base on fault; 
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7. Bahwa tidak tepat pertimbangan tingkat pertama pada halaman 25 

paragraf 5 tentang pertanggungjawaban Rumah Sakit secara hukum 

berkaitan penyembuhan pasien dan pemulihan keadaan cacat badan 

dan jiwa padahal Para Pembanding telah berusaha keras dan 

memberikan pelayanan kesehatan serta melayani secara baik dan 

benar; 

8. Bahwa Perikatan yang timbul akibat terjadinya hubungan terapeutik 

dimana Rumah Sakit hanya dibebani kewajiban oleh hukum untuk 

memberikan upaya keras dan benar supaya pengobatan berhasil bukan 

hasil; 

9. Bahwa berdasarkan doktrin Contraktual liability yang menjelaskan 

bahwa dalam hubungan terapeutik, kewajiban atau prestasi tidak dinilai 

dari hasil tetapi upaya maka pertanggungjawaban hukum Rumah Sakit 

terjadi apabila dokter melakukan kesalahan (dokter) oleh karena 

Malpraktek berarti pelaksanaan yang dilakukan secara sengaja, 

kecerobohan atau kelalaian, karenanya adalah keliru apabila 

Pembanding I dianggap ikut bertanggungjawab secara hukum sebab 

tindakan medik yang dilakukan oleh Pembanding II merupakan upaya 

penyembuhan; 

10. Bahwa tidak beralasan dan keliru tingkat pertama yang 

mengenyampingkan dalil Para Pembanding/Para Tergugat dengan 

alasan kepastian hukum padahal pertibangan Pengadilan Negeri Bekasi 

justru mencerminkan ketidak pastian hukum dalam penerapan asas-

asas hukum dan peraturan perundang-undangan; 

Penilaian Judex Factie Terhadap Alat Bukti Bersifat Subjektif. Karena 

Tidak Didasarkan Pada Fakta-Fakta Dan Bukti-bukti Yang Sebenarnya 

Terungkap Di Persidangan; 

11. Pertimbangan Hukum tingkat pertama pada halaman 28 alinea ke-5 

adalah pertimbangan keliru karena seolah-olah keterangan saksi Aliyah 

adalah keterangan seorang ahli padahal kesaksian saksi Aliyah adalah 

fakta mengenai berat badan Ananda Falya Raafani Blegur yang terus 

menerus turun dengan berat terakhir 8,2 Kg yang tidak sesuai dengan 

berat badan anak seusianya, yaitu 10 Kg; 
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12. Bahwa bukan merupakan kapasitas dari saksi Aliyah untuk menyatakan 

apakah seseorang mengalami gizi buruk atau tidak dan terbukti dari 

pertimbangan hukum tingkat pertama halaman 18 aliniea ke-5; 

13. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi juga terlihat 

dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 29 aliniea ke 4 dan 5 dan dari 

pertimbangan hukum tsb terbukti bahwa Hakim Judex Factie 

mendasarkan pada pertanyaan dari Dr. Kuncoro Sp.An, dimana 

Pembanding II menyatakan rekomendasi IDAI pemberian injeksi 

antibiotic tidak diperlukan skin test, namun disisi lain Majelis Hakim 

menimbang bahwa dalam pemberian antibiotic terhadap Ananda Falya 

Raafani Blegur merupakan suatu kelalaian; 

14. Bahwa Hakim tidak membaca dan memeriksa secara lengkap Hasil 

Audit Komite Medik RS Awal Bros (Vide bukti TI, TII-6) sebagai 

pertimbangan hukum karena setiap bagian Hasil Audit Komite Medik RS 

Awal Bros adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dan menyatakan bahwa Pembanding II/Tergugat II dalam 

menangani Ananda Falya telah sesuai dengan Standard Operasional 

Prosedure dan tidak ditemukan pelanggaran dan/atau kesalahan dalam 

pemberian Antibiotik sehingga Pertimbangan Hukum Judex Factie tidak 

didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan; 

Produk Yang Digunakan Terhadap Pasien adalah Tricefin 1 G/10 ML 

Dengan Bets 4608501, Produksi Maret 2015, Ed Maret 2018 sebanyak 

1 Vial Sesuai Berita Acara Verifikasi Badan POM RI tanggal 02 

November 2015; 

15. Bahwa Majelis Hakim keliru dan atau tidak cermat dalam memberikan 

pertimbangan hukum pada hal. 31 aliniea pertama dan sesuai dengan 

Surat Bukti T I, T II 3b yaitu surat hasil verifikasi oleh Badan POM RI 

tanggal 02 November 2015 adalah produk Tricevin 1 g/10 mL dengan 

bets 460851, Produksi Maret 2015, ED Maret 2018 sebanyak 1 Vial dan 

berdasarkan verifikasi oleh Badan POM RI tanggal 02 November 2015 

angka II point b: produk yang digunakan untuk pasien Alm Falya 

Raafani Blegur dapat ditelusuri yaitu adalah produk Tricefin 1 g/10   mL 

dengan  bets  4608501,  Produksi  Maret 2015, ED (Expired Date) Maret  

2018 sebanyak 1 Vial; 
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16. Bahwa Majelis Hakim keliru memahami pengertian pada angka II (dua) 

poin c dalam bukti T I, T II-3b Surat verifikasi oleh Badan POM RI 

tanggal 02 November 2015 disebut kartu “Stok” tidak tertelusur no bets 

dan ED produk karena seharusnya Majelis Hakim membedakan antara 

produk yang sudah dipakai dan atau sudah digunakan terhadap pasien 

Alm. Falya Raafani Blegur dengan STOK yang artinya produk yang 

belum digunakan (persediaan) karena produk yang digunakan terhadap 

pasien Alm. Falya Raafani Blegur sudah diverifikasi oleh Badan POM RI 

yaitu produk Tricefin 1 g/10 mL dengan bets (kode produksi) 460851, 

Produksi Maret 2015, ED (Expired Date) Maret 2018 sebanyak 1 vial, 

No Registrasi DKM 9505015644C1, Produksi PT. Dexa Medica, Jl 

Letjen Bambang Utoyo 138, Palembang, Distributor PT. Anugerah 

Argon Medica (AAM); 

17. Bahwa produk Tricefin Injeksi 1 g/10 mL berupa persediaan barang 

(Stok) dan atau yang belum digunakan maka untuk melihat No. Batch 

dan ED (Expired Date) Produk melekat pada tiap-tiap produk 

sedangkan yang dimaksud dengan kartu stok adalah pencatatan 

persediaan pada kartu secara keseluruhanterhadap stok atau 

persediaan yang belum digunakan dan terhadap produk yang 

digunakan selalu tercatat sehingga dapat ditelusuri oleh Badan POM RI; 

18. Bahwa di dalam pertimbangan disebutkan “apakah ada indikasi yang 

digunakan untuk Pasien a.n Falya Raafani Blegur pada jam 13.00 dst..” 

padahal Bukti Surat T I, T II-3b poin b menerangkan bahwa “Tricefin 

yang digunakan untuk pasien a.n Falya Raafani Blegur pada tanggal 29 

Oktober 2015 adalah Tricefin 1g/10 mL adalah bets 4608501, Produksi 

Maret 2015, ED Maret 2018 sebanyak 1 vial”, sehingga pertimbangan 

Judex Factie keliru tanpa mencermati Bukti Surat T I, T II-3b berupa 

surat hasil verifikasi oleh Badan POM RI tanggal 02 Nopember 2015 

secara keseluruhan dan atau hanya didasarkan pada persangkaan-

persangkaan yang tidak berdasar; 

19. Bahwa berdasarkan hasil telaah oleh Komite Medik RS Awal Bros 

sesuai dengan bukti T I, T II-6, tidak ada satu poin pun yang 

menyatakan bahwa atas dasar tindakan Pembanding II sehingga 

mengakibatkan Alm. Falya Raafani meninggal dunia; 

20. Bahwa  saat   masuk  perawatan  di  tempat  Pembanding I,   Alm. Falya  
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Raafani Blegur didiagnosa “Diare akut dehidrasi ringan sedang, intake 

sulit dan gizi kurang”. Dari hasil perawatan tsb menunjukkan dehidrasi 

Alm. Falya Raafani Blegur telah teratasi akan tetapi kondisi Alm. Falya 

Raafani BLegur tetap mengalami perburukan karena proses infeksi 

hebat yang masih berjalan sehingga pasien mengalami Syok Septik, 

suhu tubuh yang cendrung hipotermi, Encefalopati metabolic (gula 

darah dan electrolit turun berulang yang sulit diatasi), Pneumonia dan 

berakhir dengan Multi Organ Failure dan kematian; 

21. Bahwa penyebab perburukan tsb bukanlah disebabkan oleh rekasi 

alergi (anafilatik) dari pemberian antibiotic yang diberikan Para 

Pembanding, oleh karena tidak ditemukannya gejala-gejala klinis yang 

mendukung tejadinya syok anafilatik dan pasen bertahan sampai 3 hari. 

Pemberian antibiotika tsb telah diinformasikan dan mendapat 

persetujuan dari orang tua Alm. Falya Raafani Blegur (ibu Pasien) (Vide 

bukti T.I.T.II-6); 

22. Bahwa karena Para Pembanding Tidak Terbukti melakukan kelalaian, 

kekeliruan dan perbuatan melawan hukum maka tidak dapat 

dibebankan ganti kerugian, terlebih Biaya Sirih Pinang senilai              

Rp. 150.000.000,- yang dikemukakan dalam proses mediasi yang 

diketengahi oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi tidak dapat 

dipertimbangkan ke ranah Pengadilan; 

23. Hal tsb sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, pasal 35 ayat 3 : “Jika Para Pihak tidak berhasil 

mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam 

proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses 

persidangan perkara”; 

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak beralasan dan kekeliruan 

Hakim tingkat pertama yang demikian merupakan alasan hukum yang 

dibenarkan oleh Undang-Undang guna diperiksa kembali fakta-fakta 

dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan dipertimbangkan 

kembali oleh Pengadilan Tinggi Bandung; 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas 

Para Pembanding Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada 

Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memeriksa Perkara ini untuk selanjutnya  
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memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat 

untuk seluruhnya; 

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 630/Pdt.G/2015/ PN. 

Bks. Tanggal 27 Juni 2016;  

MENGADILI SENDIRI 

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya; 

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini: 

Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut di 

atas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 

Agustus 2016, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada  

Terbanding semula Penggugat atau Kuasanya pada tanggal 23 Agustus 2016; 

 Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut Kuasa Hukum 

Terbanding semula Penggugat  telah pula mengajukan Kontra Memori Banding 

pada tanggal 6 September 2016 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Bekasi pada tanggal 6 September 2016 yang pada pokoknya telah 

menguraikan sebagai berikut: 

A. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM JUDEX FACTIE MENGENAI 

EKSEPSI; 

1. Bahwa keberatan Pembanding Huruf A No. 1 dan 2 yang menilai keliru 

Hakim Judex Factie mengenai tanggung jawab Perseroan adalah 

penilaian atas ketidaktahuan para Pembanding karena: 

1.1. Bahwa Undang-Undang No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 

Pasal 46 bagian Ketujuh tentang Tanggung Jawab Hukum Rumah 

Sakit terhadap semua kerugian akibat kelalaian oleh tenaga 

kesehatan di Rumah Sakit; 

1.2. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi MARI No. 957 K/Pdt/2006 pada 

pokoknya Rumah Sakit Cinere adalah PIHAK; 

1.3. Bahwa Para Pembanding banyak menyampaikan teori terkait 

dengan Pertanggungjawaban hukum adalah merupakan Hak   

Para Pembanding, namun dari Pembelaan Pembanding yang ingin  
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mengaburkan Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit seolah-olah 

pemilik Rumah Sakit adalah PT. Famon Global Awal Bros adalah 

mencederai Tujuan dibentuknya Hukum itu sendiri; 

1.4. Bahwa UU No. 44 Tahun 2009 dibentuk dengan Pertimbangan-

Pertimbangan sebagai berikut: 

a. Bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang 

yang dijamin dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang harus 

diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya; 

b. Bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi 

oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan 

tehnology, dan kehidupan social ekonomi masyarakat yang 

harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih 

bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat 

kesehatan yang setinggi-tinginya; 

c. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan 

pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu 

mengatur Rumah Sakit dengan Undang-Undang; 

d. Bahwa pengaturan rumah sakit belum cukup memadai untuk 

dijadikan landasan hokum dalam penyelengaraan rumah sakit 

sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat; 

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b c, dan d 

serta untuk memberikan kepastian hokum bagi masyarakat 

dan Rumah Sakit, perlu membentuk Undang-Undang Rumah 

Sakit; 

1.5. Bahwa pembentukan UU No. 44 Tahun 2009 juga mengingat 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

1.6. Bahwa pertimbangan Hukum diundangkannya UU No. 44 Tahun 

2009  huruf   e  adalah  keinginan  Negara  memberikan  Kepastian  

Hukum Kepada Rakyatnya; 
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1.7. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Para Pembanding 

mengakibatkan meninggalnya Ananda Falya Raafani Blegur 

Ananda dari Ibrahim Blegur (Terbanding); 

2. Dengan demikian Hakim JudexFactie tingkat pertama sudah benar 

memberikan pertimbangan hukum dalam eksepsinya; 

Dan yang demikian sudah sepatutnya dibenarkan oleh Undang-Undang 

dan mohon diperkuat oleh yang mulia Majelis hakim Pengadilan Tinggi 

Bandung; 

B. MENGENAI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI: 

1. Bahwa Pembanding dalam memori Bandingnya angka 5.1 s.d 5.4 yang 

mempertanyakan penilaian dan  pertimbangan Hakim Judex Factie 

tingkat pertamayang mengesampingkan permohonan Pembanding 

I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II berupa prematurnya 

Gugatan Penggugat/Terbanding; 

2. Bahwa Pembanding dalam memori Bandingnya Undang-Undang No. 36 

Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan adalah Undang-Undang yang 

berlaku khusus, dan kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui 

konsilmasing-masing tenaga kesehatan adalah upaya Pembanding 

untuk mengaburkan permasalahan yang sebenarnya; 

3. Bahwa sesungguhnya dan sebenar-benarnya Terbanding/Penggugat 

telah memahamidan mengetahuimaksud pasal 49 Undang-Undang No. 

36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa 

konsil masing-masing Tenaga Kesehatan menerima pengaduan, 

memeriksa dan memutus kasus-kasus PELANGGARAN DISIPLIN 

Tenaga Kesehatan; 

4. Bahwa Terbanding menyadari kewenangan konsil untuk memeriksa 

PELANGGARAN DISIPLIN sehingga Terbnding mengadukan ke Majelis 

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonersia pada tanggal 11 Nopember 

2015 dengan Nomor Register Pengaduan : 34/P/MKDKI/XI/2015, 

namun sampai dengan putusan Pengadilan Negeri dibacakan dan 

sampai Kontra Memori Banding ini dibuat belum ada tanggapan apapun 

dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia; 

5. Bahwa Konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai wewenang 

sebagaimana diatur di dalam pasal 37 dan pasal 38 Undang-Undang 

No. 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan; 
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6. Bahwa pasal 37 dan pasal 38 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 

adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 

terhadap konsil masing-masing tenaga kesehatan yang bersifat internal 

dan administrative dan tidak memberikan kewenangan kepada Konsil 

menyidangkan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang 

dirumuskan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata; 

Dengan demikian Pertimbangan Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri halaman 28 paragraf ke-3 merupakan pertimbangan hokum yang 

seharusnya, dan mohon diperkuat oleh Yang Mulia Majelis hakim 

Pengadilan Tinggi Bandung; 

C. MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN: 

1. Bahwa PembandingI dan II dalam Memori Bandingnya angka 6 s.d 11 

yang mempertanyakan penilaian dan pertimbangan Hakim tingkat 

pertama tentang Pertanggungjawaban Hukum menurut KUHPerdata 

pasal 1365; 

2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus dibuktikan terlebih dahulu 

kelalaiannya, namun Para Pembanding tidak pernah membantah fakta 

yang diajukan Terbanding dalam gugatan diantaranya lalai dalam 

prosedur memberikan antibiotic, lambat merespon keluhan Penggugat, 

tidak memenuhi hak-hak Pasien dan menjalankan kewajiban sebagai 

Dokter seperti yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit Pasal 

32 huruf (J) yang berbunyi bahwa Pasien berhak mendapatkan 

informasi yang meliputi diagnosis dan taatacara tindakan medis, tujuan 

tindakan medis, alternative tindakan, Resiko dan komplikasi tindakan 

yang dilakukan serta memperkirakannya biaya Pengobatan”,Jo Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 59 

ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, Pasal 52 huruf a menyebutkan : “Pasien, dalam menerima 

pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak: 

a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)” yaitu: 

a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis; 

b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan; 

c. Alternative tindakan lain dan resikonya 

d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan; 
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e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; 

3. Bahwa suatu perbuatan, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang 

memenuhi pasal 1365 KUHPerdata jika di dalam perbuatan tersebut 

memenuhi unsur: 

a. Perbuatan; 

b. Kesalahan; 

c. Kerugian; 

d. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang 

ditimbulkan; 

4. Karena Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu tindakan yang diatur 

di dalam KUHPerdata, maka benar kiranya bahwa Peradilan Perdata 

dapat memutus suatu perbuatan yang Melawan Hukum yang 

mengakibatkan meninggalnya Ananda Falya Raafani Blegur; 

Dan yang demikian sudah sepatutnya dibenarkan oleh Undang-Undang 

dan mohon diperkuat oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tiinggi 

Bandung; 

D. TENTANG ALAT BUKTI: 

1. Bahwa Pembanding I dan II dalam Memori Bandingnya angka 12 s.d.16 

yang mempertanyakan pertimbangan Hakim Tingkat pertama terhadap 

alat bukti yang menurut Pembanding I dan II bersifat subjektif karena 

tidak didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang sebenarnya 

terungkap di persidangan; 

2. Bahwa Pembanding I dan II saat persidangan berlangsung tidak datang 

langsung untuk memberikan kesaksian sesuai keahlian mereka 

khususnya Pembanding II yang berprofesi sebagai Dokter anak dan 

pelaku kesehatan yang menangani Ananda Falya Rafani yang dengan 

kedatangannya diharapkan jelas dan benar; 

3. Bahwa atas Kesaksian Wawan Irawan S (dibawah sumpah) yang 

merupakan tetangga orang tua Almarhumah Ananda mempunyai gejala  

sakit yang sama yaitu buang-buang air dan anak saksi dibawa ke RS 

Mitra Keluarga Bekasi kurang lebih satu minggu, saat anak saksi akan 

diberikan suntikan Anti Biotik, Rumah Sakit melakukan Skin Test 

terlebih dahulu ke anak saksi dan saksi diberikan informasi yang 

lengkap tentang tindakan yang akan diambil oleh Rumah Sakit yang 
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bertujuan untuk mengetahui anaknya Alergi atau tidak dengan obat 

yang akan diberikan; 

4. Fakta yang dialami oleh orang tua Almarhumah Ananda Falya tidak 

mendapatkan perlakuan yang sama yaitu tidak mendapatkan 

penjelasan dari Para Pembanding tentang tata cara tindakan medis, 

Tujuan tindakan medis serta Risiko Tindakan medis yang akan 

diberikan sesuai peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut 

di atas, yang bertujuan untuk mengetahui anaknya alergi atau tidak 

dengan obat yang akan diberikan; 

Dengan demikian sudah sepatutnya Penilaian Judex Factie pada 

Pengadilan Negeri Bekasi dibenarkan dan mohon diperkuat oleh yang 

mulia Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung; 

E. TENTANG PRODUK ANTI BIOTIK DENGAN HASIL VERIFIKASI BADAN 

POM RI TANGGAL 2 NOVEMBER 2015 YANG DITEMUKAN KARTU 

STOK TIDAK TERTELUSURI NOMOR BETS DAN ED PRODUK YANG 

DIGUNAKAN UNTUK PASIEN A.N ALMARHUMAH FALYA RAAFANI 

BLEGUR; 

1. Bahwa Pembanding I dan II dalam Memori Bandingnya angka 17 s.d 20  

yang memepertanyakan penilaian dan pertimbangan Hakim tingkat 

pertama terhadap Produk Anti Biotik Dengan Hasil Verifikasi Badan 

POM RI tanggal 2 November 2015 yang ditemukan Kartu Stok Tidak 

Terlesuri Nomor Bets Dan ED Produk Yang digunakan Untuk Pasien 

A.N Almarhumah Falya Raafani Blegur; 

2. Bahwa Pembanding I dan II saat menyerahkan bukti surat yang dalam 

list ada beberapa kali koreksi pada bukti 3b, yang menurut 

Terbanding/Penggugat sebagai bukti bahwa Pembanding/Tergugat I 

dan II berusaha mencari bukti pendukung yang dapat menemukan Kartu 

Stok, Nomor Bets dan ED Produk tertelusuri untuk produk anti biotik 

yang diberikan ke Almarhumah Ananda Faalya, namun sampai dengan  

waktu penyerahan Bukti Tertulis Nomor 3b, Pembanding I dan II tidak 

dapat menemukannya, dan kesimpulan yang didapat Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Bekasi bahwa Anti Biotik yang tidak ada Kartu Stok, 

Nomor Bets dan ED Produk tersebut dipergunakan untuk pasien a.n. 

Falya Raafani Blegur pada jam 13.00 WIB tanggal 29 Oktober 2015 

oleh Perawat dan setelah memakai obat yang tidak tertelusuri Kartu 
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Stok, Nomor Bets dan ED Produk tersebut meninggal pada pukul 06,00 

WIB Tanggal 01 November 2015 karena tidak adanya ketelitian dan 

kehati-hatian yang menyebabkan meninggalnya Almarhumah Ananda 

Falya Raafani Blegur; 

F. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Bekasi di dalam pertimbangan hukumnya telah 

sesuai dengan duduk Perkara (Feitelijk Groenden) dan begitu juga 

pertimbangan Tentang Hukumnya (Recht Gronden) sesuai dengan analisa 

hukum dalam perkara ini; 

Berdasarkan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana 

tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding/Penggugat mohon kehadapan 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan mengambil Putusan 

hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut: 

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II 

untuk seluruhnya; 

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 

630/Pdt.G/2015/PN.Bks tertanggal 27 Juni 2016, dan menambah 

Hukuman Pembanding I dan Pembanding II sesuai Kerugian Material dan 

Immaterial Terbanding; 

3. Menghukum Pembanding I dan II untuk membayar segala biaya yang 

timbul dalam perkara ini serta perkara Banding; 

Atau: 

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, 

maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); 

Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut salinannya telah pula 

diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para 

Tergugat pada tanggal 20 September 2016; 

 Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi  

Jawa Barat guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak 

berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari 

berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan 

relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) dengan Nomor 

630/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo. No. 60/Bdg/2016/PN.Bks telah diberitahukan  

kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 Agustus 
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2016,  kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2016, untuk 

diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari 

dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan; 

Tentang Pertimbangan Hukum 

 Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan No. 

630/Pdt.G/2015/PN Bks tersebut telah dijatuhkan pada tanggal 27 Juni 2016 

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa 

Hukum Tergugat I dan II, selanjutnya terhadap putusan tersebut Kuasa Para 

Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2016, dengan 

demikian permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat 

tsb telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi 

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu secara 

formal maka permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat 

tersebut dapat diterima; 

 Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan 

Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Juni 2016 dengan nomor 

630/Pdt.G/2015/PN.Bks , dan berkas yang dimohonkan banding a quo Memori 

Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori 

Banding dari Terbanding semula Penggugat  yang diajukan di dalam perkara ini 

maka Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mempertimbangkannya 

sebagai berikut; 

DALAM EKSEPSI: 

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan II di dalam 

jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana 

tersebut di atas;  

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat  

mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Bekasi  terhadap Eksepsi-Eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I 

dan II, maka menurut majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, semua 

pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi tentang eksepsi-eksepsi 

tsb sudah tepat dan benar sehingga majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa 

Barat sependapat dengan seluruh pertimbangan tersebut dan mengambil alih 

seluruh pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi  tersebut; 

DALAM POKOK PERKARA: 
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 Menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Para Pembanding 

semula Tergugat I dan II dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di 

atas, yang pada pokoknya Para Pembanding semula Tergugat I dan II mohon 

agar putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut di atas dibatalkan dan 

selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan Terbanding semula 

Penggugat dan menghukum Terbanding semulaPenggugat untuk membayar 

biaya perkara; 

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan kontra memori banding 

yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat  sebagaimana tersebut di 

atas yaitu: 

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II untuk 

seluruhnya; 

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 

630/Pdt.G/2015/PN.Bks Tertanggal 27 Juni 2016, dan menambah Hukuman 

Pembanding I dan Pembanding II sesuai kerugian Material dan Immaterial 

Terbanding; 

3. Menghukum Pembanding I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul 

dalam perkara ini serta perkara Banding; 

Atau: 

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, maka 

kami mohon putusn yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); 

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sepatutnyalah majelis 

hakim tinggi Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara aquo memberikan 

putusan sebagai berikut:  

 Menimbang, bahwa perselisihan hukum antara Para Pembanding 

semula Tergugat I dan Tergugat II dengan Terbanding semula Penggugat pada 

pokoknya sebagaimana terurai di dalam pertimbangan hukum majelis 

Pengadilan Negeri Bekasi pada halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 

630/Pdt.G/2015/PN.Bks yaitu suatu perikatan medis-terapeutik yang biasanya 

disebut inspannings verbintenis atau perjanjian berusaha atau upaya karena 

berdasarkan atas kewajiban berusaha yang prestasinya tidak mutlak sembuh 

akan tetapi upaya keras supaya pengobatan berhasil; 

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama di dalam 

pertimbangan hukumnya berdasarkan alat bukti yang diajukan baik saksi 

maupun surat dan akhirnya telah menyimpulkan bahwa akibat kelalaian 
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Tergugat I, Tergugat II dalam memberikan antibiotic terhadap Ananda Falya RB 

telah menyebabkan Ananda Falya meninggal dunia; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa penyebab kematian 

Ananda Falya RB menurut majelis hakim tingkat pertama adalah akibat 

kelalaian Pembanding II semula Tergugat II memberikan antibiotic kepada 

Anada Falya RB sehingga Para Pembanding semula Tergugat I dan II harus 

bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (azas causaliteit); 

Menimbang, bahwa kesimpulan majelis hakim tingkat pertama tersebut 

selain surat-surat juga telah didukung pula oleh keterangan saksi I Aliyah dari 

Ketua Posyandu Mawar Merah V di Kelurahan Kranji Bekasi Barat dan saksi II 

Yusuf Blegur kakak dari Penggugat (ayah pasien) sebagaimana tertera di dalam 

berita acara persidangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik 

benang merahnya bahwa perselisihan hukum antara Para Pembanding semula 

Tergugat I dan II dengan Terbanding semula Penggugat adalah masalah ilmu 

pengetahuan tentang kedokteran (Medical Science) sehingga untuk mendapat 

kepastian hukum yang berkeadilan perlu diperkuat dengan keterangan  oleh 

saksi ahli dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI); 

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (14) dari Undang-Undang RI 

Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran bahwa Majelis Kehormatan 

Disiplin Kedokteran Indonesia adalah Lembaga yang berwenang untuk 

menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi 

dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan 

sanksi; 

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (2) dan (3) MKDKI merupakan 

lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia dan dalam menjalankan 

tugasnya bersifat Independen; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding II 

semula Tergugat II yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis Anak di 

Pembanding I semula Tergugat I telah memberikan antibiotic kepada Ananda 

Falya RB harus diperiksa terlebih dahulu oleh MKDKI (Majelis Kehormatan 

Disiplin Kedokteran Indonesia) apakah benar penyebab kematian Ananda Falya 

RB akibat antibiotic yang dimasukkan oleh Pembanding II semula Tergugat II ke 

dalam tubuh Ananda Falya RB tersebut sehingga putusan yang akan diambil 

oleh majelis hakim akan bersifat objektif terhadap para pihak; 
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, gugatan Terbanding semula Penggugat menurut majelis Hakim Tingkat 

Banding terlalu cepat diajukan ke Pengadilan Negeri atau dengan kata lain 

masih bersifat Premature, yang pada akhirnya jelas putusan Pengadilan Negeri 

Bekasi tanggal 27 Juni 2016 dengan Nomor 630/Pdt./G/2015/PN.Bks. tidak bisa 

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karenanya majelis hakim Pengadilan 

Tinggi Jawa Barat akan mengadili sendiri dengan gugatan Terbanding semula 

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard); 

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan-keberatan dalam 

Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II,  yang lain dan 

selebihnya maupun atas adanya Kontra Memori Banding dari Terbanding 

semula  Penggugat, sudah tercakup dan terwakili di dalam pertimbangan 

Majelis Hakim Tingkat Banding; 

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding  semula Penggugat berada di 

pihak yang kalah maka biaya perkara baik ditingkat banding maupun di tingkat 

pertama dibebankan kepada pihak Terbanding semula Penggugat; 

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

1947, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-

Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; 

Mengadili 

- Menerima permohonan banding Para Pembanding  semula Para 

Tergugat, tersebut 

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Juni 

2016 dengan Nomor 630/Pdt./G/2015/PN.Bks yang dimohonkan 

banding oleh Para Pembanding semula Para Tergugat ; 

Mengadili  Sendiri 

Dalam Eksepsi: 

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat; 

Dalam Pokok Perkara: 

- Menyatakan gugatan Terbanding semula  Penggugat tidak dapat 

diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 

- Menghukum Terbanding semula  Penggugat untuk membayar biaya 

perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh 

ribu rupiah); 
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Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari: Rabu, tanggal  30 

Nopember 2016, oleh kami: Amril, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, 

dengan Karel Tuppu, S.H., M.H.,dan A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum., 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan              

surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 

:462/PEN/PDT/2016/PT.BDG.,  tanggal 10 Oktober 2016, putusan tersebut 

pada hari: Jum’at, tanggal 2 Desember 2016 diucapkan dalam 

persidangan  terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para 

Hakim Anggota tersebut,  Hj. Nenden Khaerani, S.H., Panitera Pengganti 

tanpa dihadiri Kedua Belah Pihak. 

                  Hakim Anggota,                                                        Hakim Ketua,    

                            Ttd.                                                                              Ttd.  

 

    Karel Tuppu, S.H., M.H.                           Amril, S.H., M.Hum.   
  
                 Ttd.   
                                 

A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.          

                                                                                                  Panitera Pengganti,  

                                                                                                        Ttd.             

                                                                                   Hj. Nenden Khaerani, S.H. 

       Perincian Biaya: 

- Materai.................Rp.     6.000,00 

- Redaksi................Rp.     5.000,00 

- Pemberkasan......Rp.  139.000,00 

     Jumlah..................Rp. 150.000,00  (seratus limapuluh ribu rupiah).  
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