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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan dalam hal ini rumah saki sebagai 

penyedia pelayanan kesehatan yang semula berupa upaya penyembuhan penderita, 

secara berangsur-angsur berkembang ke arah kesatuan upaya pembangunan 

kesehatan masyarakat dengan peran serta masyarakat yang bersifat menyeluruh, 

terpadu dan berkesinambungan yang meliputi upaya peningkatan (promotif), 

upaya pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan upaya pemulihan 

(rehabilitatif).
1
 Berdasarkan upaya pembangunan kesehatan yang bersifat 

menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan tersebut, maka setiap upaya untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip-

prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan. 

Perkembangan Rumah Sakit awalnya  hanya memberi pelayanan yang 

bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien melalui rawat inap. Selanjutnya, 

karna kemajuan ilmu pengetahuan khususunya teknologi kedokteran, peningkatan 

pendapatan  dan  pendidikan masyarakat. Pelayaanan kesehatan di Rumah sakit 

tidak saja bersifat kuratif tetapi juga bersifat  pemulihan (rehabilitatif ). Kedua 

pelayanan tersebut melalui upaya  promosi kesehatan (promotif)  dan pencegahan 

(preventif).
2
 Namun dengan terjadinya perubahan paradigma perumahsakitan di 

                                                           
1
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Sakit, Yogyakarta: Gosyen Publishing, ,108 
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dunia, di mana rumah sakit merupakan institusi yang padat modal, padat teknologi 

dan padat tenaga sehingga pengelolaan rumah sakit tidak bisa semata-mata 

sebagai unit sosial tetapi menjadi unit sosio-ekonomi.  

Rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna, pada prinsipnya harus ditunjang oleh sumber daya di bidang 

kesehatan. Dengan kata lain, rumah sakit harus memiliki sumber daya yang 

memadai, sehingga tujuan pelayanan kesehatan secara paripurna dapat tercapai. 

Sumber daya yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia, yaitu tenaga 

kesehatan. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan  disebutkan:  

“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

 

Selanjutnya, tenaga kesehatan di Indonesia menurut ketentuan Pasal 11 

Undang-Undang Tenaga Kesehatan  No. 36 Tahun 2014 dapat dikelompokan 

menjadi 13 kelompok antara lain yaitu tenaga medis/dokter.  

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran yang dimaksud dengan Dokter dan dokter gigi adalah 

dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan 

kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui 

oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Menurut ketentuan Pasal 12 No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, 

bahwa rumah sakit harus memiliki tenaga medis yang bersifat tetap. Selanjutnya, 
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yang dimaksud dengan tenaga tetap adalah tenaga yang bekerja secara full time 

atau dokter tersebut merupakan karyawan atau tenaga tetap di rumah sakit 

tersebut, yang dalam konteks ini rumah sakit bertanggung jawab atas segala 

tindakan dokter tetap tersebut. Dokter purna atau dokter tetap  pada prinsipnya 

mempunyai kedudukan sub-ordinate dari sebuah rumah sakit (pegawai atau 

employee) atau sering juga disebut sebagai “dokter organik”. Hubungan ini pada 

umumnya terjadi di rumah sakit milik pemerintah baik pusat maupun daerah, yang 

tenaga dokternya digaji/dibayar secara penuh/tetap oleh rumah sakit/pemerintah. 

Namun demikian,  dalam  Pasal 12 ayat  4 UU RS  pada prinsipnya rumah sakit 

dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

kemampuan  yang dimaksud disini adalah di sini meliputi kemampuan dana dan 

pelayanan rumah sakit. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 di atas, berarti sebuah 

rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap seperti halnya tenaga medis 

atau dokter dari luar rumah sakit. Dokter tidak tetap tersebut, sering juga disebut 

sebagai dokter out (dokter tamu), yang berarti bukan pegawai  tetap rumah sakit 

tersebut. Dalam Pasal 4 Permenkes 2052/2011 tentang praktik kedokteran 

disebutkan bahwa dokter boleh berpraktik maksimal pada tiga tempat praktik. 

Dalam literatur hukum medis, yang dimaksud dokter tamu atau dokter mitra 

adalah para dokter yang tidak terikat pada rumah sakitnya, namun  sudah di terima 

dan diperbolehkan  untuk memakai fasilitas rumah sakit untuk jangka waktu 

tertentu. Untuk itu maka sebaiknya dibuatkan surat perjanjian dan dimana harus 
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dicantumkan tanggungjawab hukumnya (legal liability) .terhadap pasien  jika ada 

gugatan dari pasien ataupun keluarganya
3
 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pada rumah sakit tertentu 

dokter atau tenaga medis yang bekerja di dalamnya dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu dokter yang merupakan tenaga tetap rumah sakit bersangkutan dan dokter 

yang merupakan dokter tamu. Contoh, di Rumah Sakit Umum Daerah 

Temanggung  tenaga medis yang melayani pasien di rumah sakit erdiri atas tenaga 

medis tetap dan tenaga medis sebagai dokter mitra.  Dokter mitra di rumah sakit 

dapat terdiri dari dokter spesialis bedah onkologi, dokter spesialis bedah urologi, 

dokter spesialis bedah mulut, dokter spesialis bedah anak, dokter spesialis bedah 

otot dan tulang, dokter jiwa dan dokter jantung.
4
 

Dengan demikian, antara dokter tetap tersebut dengan rumah sakit 

bersangkutan terbit suatu perikatan untuk berbuat sesuatu sebagaimana disebutkan  

dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

Dokter yang merupakan tenaga tetap secara hukum telah terjadi untuk melakukan 

suatu pekerjaan di rumah sakit dengan ciri-ciri tertentu. Pertama, dokter bekerja 

atas perintah rumah sakit. Kedua, dokter harus menaati segala bentuk peraturan 

yang berlaku di rumah sakit tersebut. Ketiga, dokter dibayar atau digaji oleh 

rumah sakit bersangkutan.  

Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

disebutkan bahwa semua perjanjian yang yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

                                                           
3
 J. Guwandi. 2006, Dugaan Malpraktek Medik dan Draft RPP Perjanjian Terapetik antara  

Dokter dan Pasien, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia hlm.88. 
4
 Hasil wawancara Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang  RSUD Temanggung Tanggal  5  

Maret 2018 
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undang-undang bagi mereka yang membuatnya dalam hal ini perjanjian rumah 

sakit dan dokter mitra. Selanjutnya, dokter yang merupakan dokter tamu pada 

suatu rumah sakit tertentu, biasanya diadakan suatu perjanjian khusus (bijzondere 

overenskomst) yang mengatur hubungan kedua belah pihak dalam  Pasal 1340 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan perjanjian hanya berlaku 

antara pihak yang membuatnya. dalam hal ini rumah sakit dan dokter mitra. pada 

umumnya perjanjian tersebut ditentukan oleh rumah sakit bersangkutan, dan isi 

perjanjiannya akan berlainan antara rumah sakit yang satu dengan rumah sakit 

yang lain. Kondisi ini disesuaikan dengan kelas rumah sakit, kemampuan dan 

jumlah pasien. Meskipun pola pekerjaan dokter tamu dalam sebuah rumah sakit 

telah diatur dalam sebuah perjanjian kerja untuk mengatur hubungan hukum 

antara rumah sakit  dan dokter mitra. sedangkan dalam hubungan hukum antara 

dokter dan pasien tetap berlaku hak dan kewajiban dokter  serta hak dan 

kewajiban pasien sesuai peraturan perundang-undangan. 

Tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter mitra tersebut masih perlu 

mendapat perhatian. Timbul pertanyaan bagaimana andai kata dalam melakukan 

tindakan medis ada tenaga kesehatan organik yang terlibat dalam pelayanan 

dokter mitra. Misalnya dokter bedah: dalam melakukan tindakan bedah akan 

melibatkan perawat operator dan sebagainya. Jika perawatnya yang salah 

bagaimana? Padahal ada doktrin the captain of ship/ capatain of the team.Apakah 

dokter mitra secara serta merta juga dapat bertanggung jawab  atas kelelaian yang 

dilakukan perawat operator tersebut atau rumah sakit yang bertanggungjawab 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah 
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Sakit, yakni rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua 

kerugian  yang di timbulkan  oleh kelalaian  tenaga kesehatan  di Rumah Sakit. 

Dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang menyebutkan:   

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan 

perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan 

orang-orang yang menjadi tanggunganya atau disebabkan oleh barang-barang  

yang berada dibawa pengawasanya”. 

 

Oleh karena itu, dalam kontek ini penulis ingin mengetahui 

pertanggungjawaban rumah sakit terhadap kerugian akibat kelalaian dari dokter 

mitra, hubungan hukum antara pasien, rumah sakit dan dokter mitra. 

 Berpijak dari runtutan benang merah dalam latar belakang diatas, peneliti 

sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam dan menuankannya dalam 

bentuk penelitian dengan judul: Pertanggungjawaban perdata rumah sakit dalam 

sengketa medis antara pasien dan dokter mitra dalam pelayanan kesehatan di 

rumah sakit. 

 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, agar pembahasan 

lebih terarah dan sistematis, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana hubungan hukum antara pasien dan dokter mitra dalam 

pelayanan kesehatan di rumah sakit? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan medis 

dokter mitra yang merugikan pasien? 
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3. Bagimana penyelesaian sengketa  antara dokter mitra dan rumah sakit 

yang timbul sebagai akibat dari sengketa medis? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penilitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara pasien-dokter 

mitra-RS dalam pelayanan kesehatan di RS 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit 

terhadap tindakan medis dokter mitra yang merugikan pasien 

3. Bagimana penyelesaian sengketa  antara dokter mitra dan rumah sakit 

yang timbul sebagai akibat dari sengketa medis 

 

D.  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Secara Teoritis  

 

Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat memberikan  gambaran dan 

ilmu pengetahuan mengenai tanggungjawaban  perdata rumah sakit 

dalam sengketa medis  antara pasien dan dokter mitra dalam pelayanan 

kesehatan di rumah sakit.  

 
2. Manfaat Secara Praktis  

 

Bagi pimpinan rumah sakit/Direktur, hasil penelitian ini bisa 

digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi sejauh mana 

penanganan penyelesaian sengketa medis  di Rumah Sakit, apakah 

sudah dilaksanakan sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku 
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atau belum guna tanggung gugat dan tanggung jawab rumah sakit 

kepada pasien.  

a. Bagi dokter, perawat,  penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan 

untuk instrospeksi diri sejauh mana mereka memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat, apakah sudah sesuai dengan standar atau 

sesuai dengan kontrak terapeutik sehingga pasien/keluarga merasa puas 

atas pelayanan kesehatan yang dia terima sehingga tidak terjadi konflik 

yang dapat berkembang menjadi sengketa medis antara pasien, dokter 

dan rumah sakit.  

b. Bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna jasa pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit, penelitian ini akan memberikan gambaran 

hak dan kewajibannya. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian  yang digunaakan bersifat interdisiplin karean mengacu  

pada ilmu hukum kesehatan  sebagai bidang ilmu nterdisiplin. nanti akan 

dilakukan analisis secara metodis dan  disusun secara sistemmatis, dan diuraikan 

secara logis  dan analitis. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial 

secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.
5
 

 

1. Metode Pendekatan  

                                                           
5
 Sugiyono, 2016, Memahami Penelitian Kualitatif ,Alfabeta, Bandung, hal. 145 
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Peneliti menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis,  Pendekatan 

penelitian yuridis empiris ini digunakan untuk menggali dan memahami 

pertanggung jawaban hukum  rumah sakit dalam sengketa medis.
6
 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analistis, 

yaitu mengunakan peraturan perundang-undangan  yang berlaku dikaitkan dengan 

terori-teori hukum rumah sakit dan praktik pelaksanaan hukum postif yang 

menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptip merupakan jenis 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan  utama untuk membuat gambaran atau 

deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.
7
 Di katakan deskriptif karena 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistemmatis 

dan menyeluruh  mengenai segala hal yang berhubungan Pertanggungjawaban 

perdata rumah sakit dalam sengketa medis antara pasien dan dokter mitra dalam 

pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

 

3. Jenis Data. 

Data primer diperoleh dari lapangan yaitu data yang peroleh melalui 

wawancara degan pihak manajemen RSUD Temanggung dan dokter 

                                                           
6
 Wahyati Endang, dkk – Unika Soegijapranata, 2015, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Dan 

Tesis. Semarang . Program Studi Magister – Unika Soegijapranata, hlm 7 
7
 Notoatmodjo Soekidjo, 2002, Metodelogi Penelitian Kesehatan, Rineke Cipta, Jakarta, 2002, 

hlm.138 
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mitra RSUD Temanggung, peneliti juga mengunakan  data skunder 

diperoleh dari studi pustaka, terdiri atas:
8
 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini peneliti juga mengunakan  

bahan-bahan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum, 

Antara lain: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

c) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 

d) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 

f) Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, 

g) Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 

h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

290/Men.Kes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan 

Kedokteran; 

i) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 

Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik 

Kedokteran; 

j) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.69 Tahun 

2014 tentang  Kewajiban Rumah Saki dan Kewajiban Pasien 

b. Data Sekunder 

                                                           
8
 Wahyati Endang, dkk Op.Cit,hal.  8 
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Data skunder yang digunakan adalah  Peraturan Internal Rumah Sakit, 

surat Perjanjian kerja dokter mitra dan RSUD temanggung 

c. Bahan Hukum Tersier, yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kamus hukum, kamus kedokteran dan journal lainnya. 

a) Buku-buku tentang hukum perdata 

b) Buku-buku tentang hukum kedokteran; 

c) Buku-buku tentang kesehatan; 

d) Buku-buku tentang kedokteran 

e) Buku-buku tentang tugas dan tanggung jawab rumah sakit; 

f) Bahan-bahan acuan lain yang relevan dengan permasalahan 

4. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam tesis ini adalah dokter mitra dan manajemen rumah 

sakit  RSUD Temanggung. Sedangkan obyek penelitian dalam tesis ini adalah 

pertanggungjawaban perdata rumah sakit dalam sengketa medis antara pasien dan 

dokter mitra dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

5. Metode Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi pustaka 

dalam hal ini untuk  mengumpul data dari pihak Manajemn RSUD dan Dokter 

mitra yaitu antara lain: 

a. Studi Kepustakaan 
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Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang 

terkait dengan  nilai,budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang 

di teliti.
9
 

b. Metode Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan 

data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan  dari 

seseorang sasaran penelitian (responden), atau bercakap-cakap berhadapan muka 

dengan orang tersebut (face to face). jadi data tersebut diperoleh langsung  dari 

melalui suatu pertemuan atau percakapan. Wawancara sebagai pembantu utama 

dari metode observasi.Gejala-gejala sosial yang tidak dapat terlihat atau diperoleh 

dari observasi dapat di gali dari wawancara responden  dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara.
10

 

Wawancara yang diguanakan adalah wawancara bebas agar dapat 

mendaptakan infomasi secara mendalam mengenai Pertanggungjawaban perdata 

rumah sakit dalam sengketa medis antara pasien dan dokter mitra dalam 

pelayanan kesehatan di  RSUD Djojonegoro Temanggung. Pedoman wawancara 

yang digunakan adalah wawancara semistructure untuk membantu proses 

pelaksanaan in-depth interview. 

Cara penentuan atau teknik yang digunakan untuk narasumber yang akan 

diwawancara peneliti menggunakan teknik non random sampling, yaitu 

pengambilan sampel yang tidak didasarkan atas kemungkinan yang dapat 

                                                           
9
 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D. Alfabeta, Bandung, Hlm. 

291. 
10

 Notoatmodjo Soekidjo, op.cit.,hal 102 
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diperhitungkan, tetapi semata-mata hanya berdasarkan kepada segi-segi 

kepraktisan belaka.
11

 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive 

sampling, di mana peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan 

berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-

anggota sampel. Data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan arah pada 

kesimpulan.
12

  

Adapun responden dalam penelitian ini adalah : 

1) Direksi  RSUD Temanggung. Terdiri: Direktur, Wakil Direktur 

Pelayanan dan Penunjang, Wakil Direktur Umum dan Keuangan. 

2) Kepala Bagian Pelayanan Medis di RSUD Temanggung 

3) Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Humas di RSUD 

Temanggung. 

4) Tiga Dokter Mitra yang bekerja sama degan RSUD Temanggung untuk 

lebih memperjelas atau mendukung penelitian tentang 

pertanggungjawaban perdata rumah sakit dalam sengketa medis antara 

pasien dan dokter mitra dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

6. Metode Analisis dan Penyajian Data 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh  

dari narasumber disusun  kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat 

diperoleh kejelasan masalah yang diteliti. Tujuan digunakannya analisis kualitatif 

ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai Pertanggung 

                                                           
11

 Notoatmodjo Soekidjo, op.cit.,hal. 88 
12

 Ibid 
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Jawaban Perdata Rumah Sakit Dalam Sengketa  Medis yang dilakukan oleh 

Dokter Mitra  dalam pelayanan di  Rumah Sakit. 

Jadi analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilakukan secara 

interaktif melalui proses data reduction, data display dan verification. Sedanglan 

menurut Spradley dilakukan secara berurutan, melalui proses analisi domain, 

taksonomi, komponensial, dan tema budaya.
13

 

 

F. Rencana Penyajian Data 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan  penelitian, manfaat penelitian metode penelitian  

yang digunakan dan penyajian tesis. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan Teori mengenai rumah saki,hukum rumah 

sakit dan teori lain mengenai, pelayanan kesehatan, praktik 

kedokteran, sengketa medis, perjanjian, hubungan hukum dalam 

pelayanan kesehatan di rumah sakit dan teori mengenai tanggung 

jawab hukum perdata. Serta undang-undang KUHPerdata dan 

Undang-Undang Kesehatan. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan thasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti serta pembahasan berdasarkan analisa teori dan fakta 

                                                           
13

 Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D. Alfabeta, Bandung, Hlm. 

294 
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yang di lapangan terkait pertanggungjawaban perdata rumah sakit 

dalam sengketa medis antara pasien dan dokter mitra dalam 

pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

BAB IV  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan  dan saran dari semua bab dalam  

tesis dari bab awal serta dari hasil penelitian serta berisi saran-

saran kepada RSUD Temangung. 

 


