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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang  

Profesi dokter merupakan sebuah profesi yang menjalankan tugas 

kemanusiaan yang berkecimpung dalam suatu bidang yang tidak seluruhnya jelas. 

Ilmu kedokteran adalah gabungan antara sains dan dan seni (science and art) yang 

kematangannya diperoleh dari pengalaman dan perhatian yang seksama. Dokter 

harus bekerja dalam situasi ketidakpastian dan berdasarkan kepada ilmu 

pengetahuan yang telah dipelajari serta pengalaman yang diperoleh selama 

menjalankan praktek (Guwandi, 2007). 

Cara bekerja dokter dalam menangani seorang pasien antara mungkin dan 

tidak pasti karena tubuh manusia bersifat kompleks dan tidak dapat dimengerti 

seluruhnya. Kini kedua disiplin yang tertua, yaitu hukum dan medis mau tidak 

mau harus bergabung (bukan meleburkan diri) tetapi bekerjasama dalam suatu 

bidang aliansi antara hukum dan medis dengan tetap mempertahankan prinsip-

prinsip dan asas-asas masing-masing disiplin. Kedua disiplin saling 

membutuhkan, medik membutuhkan hukum untuk pembelaan dirinya terhadap 

tuntutan dugaan kelalaian medik. Pihak hukum membutuhkan profesi medik 

untuk bisa bekerja dalam bidang yang tidak dikuasainya dan yang juga 

dibutuhkan oleh masyarakat. Cabang ilmu hukum yang dinamakan hukum Medik 

yang dibutuhkan dalam hal ini (Budi Sampurna, 2007). 
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Kelalaian medik atau medical negligence adalah suatu bentuk dari malpraktek 

medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktek medis yang paling sering terjadi. 

Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu yang 

seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 

dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu 

keadaan dan situasi yang sama. Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian 

yang dilakukan orang per orang bukanlah merupakan perbuatan yang dapat 

dihukum, kecuali apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya (berdasarkan sifat 

profesinya) bertindak hati-hati, dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera 

bagi orang lain (Budi Sampurna, 2007). 

Malpraktik berbeda dengan negligence, malpraktik mempunyai pengertian 

yang lebih luas dari pada negligence. Karena selain mencakup arti kelalaian, 

istilah malpraktik pun mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan 

sengaja (intentional, dolus, opzettelijk) dan melanggar undang-undang, dalam arti 

kesengajaan tersirat adanya motif (mens rae, guilty mind). Sedangkan arti 

negligence lebih berintikan kesengajaan (culpa), kurang teliti, kurang hati-hati, 

acuh, sembrono, sembarangan, tak peduli terhadap kepentingan orang lain. 

Namun akibatnya yang timbul memang bukanlah menjadi tujuannya (Guwandi, 

2007). 

Kelalaian medik atau medical negligence yang paling sering ditemui yaitu 

gossypiboma. Gossypiboma adalah tertinggalnya kassa bedah atau handuk setelah 

operasi dalam tubuh pasien secara tidak sengaja. Kasus gossypiboma sering 

ditemui pada kasus pasca laparotomy. Laparotomy itu sendiri merupakan tindakan 
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operasi pada bagian abdomen. Gossypiboma dapat dikatakan sebagai medical 

negligence dikarenakan hal tersebut merupakan sebuah bentuk kelalaian dari 

dokter bedah yang seharusnya para dokter bedah tersebut menghitung setiap kasa 

ataupun handuk yang mereka pakai untuk mencegah adanya kasa yang tertinggal 

(Aldino Putra. 2018).  

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang 

Kesehatan Pasal 29 menyebutkan dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan 

kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan 

terlebih dahulu melalui mediasi. Undang–undang tersebut menjelaskan bahwa 

kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan termasuk dokter tidak dapat langsung 

dipidana melainkan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi (Undang-

undang kesehatan dan praktik kedokteran, 2009).  

 Dalam Islam saat menjalankan profesinya seorang dokter dituntut harus 

melakukannya dengan teliti, bersikap hati-hati, cermat dan rapi. Hal tersebut 

tentunya sangat berguna dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti 

gossypiboma. Menurut Islam apabila seorang dokter melakukan suatu kelalaian 

yang bersifat ketidaksengajaan maka tidak membuat pelakunya berdosa, tapi ia 

harus bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan sesuai dengan yang 

telah digariskan Islam dalam bab jinayat, karena hal ini termasuk jinayat khatha’ 

(tidak sengaja) (Robih Absyi, 2012). 

Oleh karena itu, fenomena gossypiboma ini penting dan menarik untuk 

dikaji dari berbagai perspektif ilmu, khususnya ilmu hukum baik itu hukum 

medik, pidana, perdata, etika, serta hukum agama. Dengan demikian berdasarkan 
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uraian diatas, maka penulis mencoba mengangkat masalah tersebut dalam skripsi 

berjudul “Analisa UUD Tentang Kesehatan Pada Kasus Gossypiboma Pasca 

Laparotomy Sebagai Bentuk Medical Negligence Ditinjau Dari Kedokteran Dan 

Islam”. 

I.2.   Permasalahan 

I.2.1.  Apa yang dimaksud Gossypiboma secara medis. 

I.2.2. Bagaimana analisa UUD Tentang Kesehatan terhadap petugas 

kesehatan terkait kasus medical negligence gossypiboma pasca 

laparotomy. 

I.2.3. Bagaimana aspek etika medis terhadap kasus medical negligence 

pada kasus gossypiboma pasca laparotomy. 

I.2.4.  Bagaimana pandangan Islam terhadap analisa UUD Tentang 

Kesehatan pada kasus gossypiboma pasca laparotomy sebagai 

bentuk medical negligence. 

I.3.  Tujuan 

I.3.1. Tujuan Umum  

 Memberikan informasi mengenai analisis analisa UUD Tentang 

Kesehatan pada kasus gossypiboma pasca laparotomy sebagai 

bentuk medical negligence ditinjau dari sudut pandang kedokteran 

dan Islam. 

I.3.2. Tujuan Khusus  

I.3.2.1. Memberikan informasi mengenai gossypiboma secara 

medis.  
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I.3.2.2. Memberikan informasi mengenai analisa UUD Tentang 

Kesehatan terhadap petugas kesehatan terkait kasus medical 

negligence gossypiboma pasca laparotomy. 

I.3.2.3. Memberikan informasi mengenai aspek etika medis 

terhadap kasus medical negligence pada kasus gossypiboma 

pasca laparotomy. 

I.3.2.4. Memberikan informasi mengenai analisa UUD Tentang 

Kesehatan pada kasus gossypiboma pasca laparotomy 

sebagai bentuk medical negligence dalam pandangan Islam.  

I.4.   Manfaat 

I.4.1. Bagi Penulis 

Untuk memberikan informasi mengenai analisa UUD Tentang 

Kesehatan pada kasus gossypiboma pasca laparotomy sebagai 

bentuk medical negligence ditinjau dari kedokteran dan Islam serta 

menambah pengalaman dalam membuat karya ilmiah yang baik dan 

benar.                      

        I.4.2. Bagi Universitas YARSI 

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan di perpustakaan Universitas YARSI serta menjadi 

bahan masukan bagi civitas akademika mengenai analisa UUD 

Tentang Kesehatan pada kasus gossypiboma pasca laparotomy 

sebagai bentuk medical negligence ditinjau dari kedokteran dan 

Islam. 
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        I.4.3. Bagi Masyarakat  

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah 

pengetahuan masyarakat analisa UUD Tentang Kesehatan pada 

kasus gossypiboma pasca laparotomy sebagai bentuk medical 

negligence ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

 


