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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum RSUD Kabupaten Temanggung 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung merupakan 

rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Temanggung beralamat di Jl. 

Gajah Mada no 1-A. RSUD Kabupaten Temanggung merupakan Rumah Sakit 

Kelas B sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 

HK.02.03/I/1947/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Temanggung pada tanggal 11 November 2013. Rumah Sakit Umum 

Daerah Kelas B adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai fungsi dan fasilitas 

pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat bagi tenaga 

dari instituís pendidikan kesehatan dan mempunyai kemampuan pelayanan medis 

sekurang-kurangya 11 spesialistik dan sub spesialistik luas. RSUD Kabupaten 

Temanggung berlokasi strategis, perkembangannya pesat, baik secara modalitas 

layanan, sumber daya manusia, teknologi kesehatan dan sarana/prasarana.
34

 

RSUD Kabupaten Temanggung didirikan pada tahun 1907. Sebagai rumah 

sakit pemerintah, RSUD Temanggung memiliki peran dan tugas penting dalam 

menjamin kelangsungan dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat 

Temanggung. Sebagai Rumah Sakit rujukan dari unit pelayanan tingkat 

dasar/pertama bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung, RSUD Kabupaten 
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Temanggung terus menerus melakukan peningkatan kinerja dan kualitas 

pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana, SDM dan 

standar pelayanan kesehatan. 

RSUD Kabupaten Temanggung telah menyediakan poliklinik lengkap untuk 

pasien bayi sampai dengan lansia, pasien umum dan pasien BPJS. RSUD 

Kabupaten Temanggung juga melengkapi peralatan canggih dan mutakhir sesuai 

perkembangan dunia kedokteran seperti CT Scan dan Endoscopy. RSUD 

Kabupaten Temanggung juga menyediakan pelayanan pendidikan dan pelatihan 

untuk dokter umum, perawat, radiographer, dan lain-lain.
35

 

a. Visi, Misi, Motto dan Janji Layanan RSUD Kabupaten Temanggung 

Adapun visi, misi, motto dan janji layanan RSUD Kabupaten Temanggung 

adalah: 

Visi : 

Memberikan Layanan Prima Sebagai Pusat Rujukan Kesehatan  

Misi : 

a. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan  

b. Meningkatkan Mutu dan Kerjasama Pendidikan Kesehatan  

c. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien  

d. Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Pegawai  

Motto : 

Kesembuhan dan Kepuasan Pasien Merupakan Kebahagiaan Kami  
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b. Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Temanggung 

Berikut ini adalah struktur organisasi RSUD Kabupaten Temanggung, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Temanggung
36

 

 

c. Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Kabupaten Temanggung 

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD Kabupaten Temanggung 

didukung oleh tenaga medis sebagai berikut, 

Tabel 3.1 

SDM RSUD Kabupaten Temanggung 

No Jenis SDM Kesehatan Jml 

1 Dokter Umum 13 

2 Dokter Gigi 2 

3 Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 3 
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4 
Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi - Kebidanan & 

Kandungan (Sp.OG) 
2 

5 Dokter Spesialis Anak (Sp.A) 2 

6 Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) 2 

7 Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) 2 

8 Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) 2 

9 Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA) 1 

10 Dokter Spesialis Urologi (Sp.U) 1 

11 Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin (Sp.KK) 1 

12 Dokter Spesialis Neorologi/Saraf (Sp.S) 2 

13 Dokter Spesialis Orthopedi & Traumatologi (Sp.OT) 1 

14 Dokter Spesialis Paru & Pulmonologi (Sp.P) 2 

15 Dokter Spesialis Bedah Anak (Sp.BA) 1 

16 Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan THT Kl & (Sp.THT-KL) 2 

17 Dokter Spesialis Mata (Sp.M) 3 

18 Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (Sp.JP) 2 

19 Dokter Gigi Spesialis Bedah mulut / Maksilofasial (Sp.BM) 1 

Jumlah = 44 

 

Jumlah dokter mitra di RSUD Temanggung adalah sebagai berikut, 

Tabel 3.2 

Dokter Mitra RSUD Kabupaten Temanggung 

No Jenis SDM Kesehatan Jml 

1 Dokter Spesialis Bedah Onkologi 1 

2 Dokter Spesialis Bedah Urologi 1 

3 Dokter Spesialis Bedah Mulut 1 

4 Dokter Spesialis Anak 1 

5 Dokter Spesialis Bedah Otot dan Tulang 1 

6 Dokter Jiwa 1 

7 Dokter Jantung 1 

Jumlah = 7 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Kabupaten Temanggung 

RSUD Kabupaten Temanggung mempunyai tugas menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan secara berkelanjutan agara dapat berdaya guna dan berhasil  

dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, 

pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 

penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.  
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, RSUD Kabupaten 

Temanggung menyelenggarakan fungsi : 

a) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan; 

b) pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

bidang pelayanan kesehatan; 

c) penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelayanan kesehatan; 

d) pelayanan medis; 

e) pelayanan penunjang medis dan non medis; 

f) pelayanan keperawatan; 

g) pelayanan rujukan; 

h) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 

i) pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; 

j) pengelolaan keuangan dan akuntansi; 

k) pengelolaan urusan kepegawaian, hokum, hubungan masyarakat, 

organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; 

l) monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di 

bidang pelayanan kesehatan RSUD; 

m) penyelenggaraan tata usaha RSUD; dan 

n) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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3. Pelayanan Kesehatan 

RSUD Kabupaten Temanggung sebagai Rumah Sakit Kelas B 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagai berikut: 

a) Pelayanan Kesehatan Anak. 

b) Pelayanan Bedah Sentral. 

c) Pelayanan Penyakit Jiwa. 

d) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan. 

e) Pelayanan Bedah Syaraf. 

f) Pelayanan Penyakit Mata. 

g) Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin. 

h) Pelayanan Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan. 

i) Pelayanan Penyakit Paru.  

j) Pelayanan Penyakit Dalam. 

k) Pelayanan Penyakit Gigi dan Mulut. 

l) Pelayanan Penyakit Syaraf. 

m) Pelayanan Rawat Jalan. 

n) Pelayanan Rawat Inap. 

o) Pelayanan Gawat Darurat. 

p) Pelayanan Radiologi. 

q) Pelayanan Farmasi. 

r) Pelayanan Laboratorium. 

s) Pelayanan Pemeliharaan Sarana. 

t) Pelayanan Patologi Klinik. 
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4. Hasil Wawancara 

a. Direksi RSUD Kabupaten Temanggung 

Peneliti melakukan wawancara dengan jajaran Direksi RSUD Kabupaten 

Temanggung untuk lebih memperjelas atau mendukung penelitian tentang 

pertanggungjawaban perdata rumah sakit dalam sengketa medis antara pasien dan 

dokter mitra dalam pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung. 

Wawancara jajaran Direksi RSUD dilakukan kepada: Terdiri: Direktur, Wakil 

Direktur Pelayanan dan Penunjang, Wakil Direktur Umum dan Keuangan. 

1) Direktur 

Peneliti melakukan wawancara terkait dengan pertanggungjawaban perdata 

rumah sakit dalam sengketa medis antara pasien dan dokter mitra dalam 

pelayanan kesehatan di rumah sakit. Direktur RSUD Kabupaten Temanggung 

menyampaikan bahwa di RSUD Kabupaten Temanggung dokter yang bekerja 

dibedakan menjadi dua, yaitu dokter yang merupakan tenaga tetap rumah sakit 

dan dokter mitra. Alasan RSUD Kabupaten Temanggung memperkerjakan dokter 

mitra karena masih kurangnya tenaga dokter spesialis selain itu juga bertujuan 

untuk meningkatkan pelayanan. Dokter mitra di rumah sakit 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. Sebagai landasan hubungan antara RSUD Kabupaten 

Temanggung dengan dokter mitra diadakan suatu perjanjian khusus (bijzondere 

overenskomst) yang mengatur hubungan kedua belah pihak dalam. Penelikti sudah 

mendapatkan surat perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat oleh RSUD 



44 
 

Kabupaten Temanggung dengan dokter mitra hanya berlaku bagi rumah sakit dan 

dokter mitra, perjanjian tersebut dibuat dengan dituangkan dalam sebuah Surat 

Perjanjian Kerjasama antara rumah sakit dan dokter mitra. 

Surat Perjanjian Kerjasama tersebut ditentukan oleh rumah sakit dengan 

dokter mitra, dan isi perjanjiannya tentunya berlainan antara rumah sakit yang 

satu dengan rumah sakit yang lain. Hal ini disesuaikan dengan kelas rumah sakit, 

kemampuan dan jumlah pasien. Dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diatur 

hubungan hukum antara rumah sakit dan dokter mitra. Sedangkan hubungan 

hukum antara dokter dan pasien tetap berlaku sesuai peraturan perundang-

undangan. 

Dijelaskan pula oleh Direktur RSUD Kabupaten Temanggung bahwa 

kedudukan antara dokter mitra dan Rumah Sakit adalah sama  sebagai mana 

rumah sakit hanya menyediakn fasilitas  sedangkan dokter mitra adalah pihak  

memberikan  prestasi  kepada rumah sakit dengan memberikan pelayanan terbaik 

kepada pasien sesuai dengan kemampuan profesi, pendidikan dan pengalaman 

yang dimiliki. 

Lebih lanjut Direktur RSUD Kabupaten Temanggung menyampaikan 

bahwa hubungan tenaga kesehatan (dokter) dan pasien merupakan suatu 

perjanjian yang obyeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan yang 

dikenal sebagai transaksi terapeutik. Lebih lanjut Direktur menyampaikan bahwa 

perikatan dalam transaksi terapeutik disebut inspannings verbintenis, yaitu 

perikatan ikhtiar, dan bukan merupakan perikatan hasil. Dalam transaksi 

terapeutik, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing masing. 
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Pelaksanaan kewajiban tenaga kesehatan (dokter) menjadi hak pasien, sebaliknya 

kewajiban pasien menjadi hak dokter. Pada umumnya dokter memberikan 

pengobatan atau tindakan medis pada pasien untuk upaya penyembuhan bukan 

kesembuhan. Jadi dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien  suda 

sesuai standar operesaional prosedur dan standar medis maka apabila pasien tidak 

sembuh dokter tidak dapt dituntut ganti rugi karna dokter suda berupaya sesuai 

standar profesi medis. 

Sebagaimana kita ketahui dokter sebelum memberikan pelayanan atau 

tindakan medis salah satunya adalah    adalah dokter memberikan penjelasan 

kepada pasien mengenai tindakan medis yang akan diberikan atau dilakukan. Di 

RSUD Temanggung semua tenaga kesehata baik dokter maupun tenaga kesehatan 

lainnya dalam memberikan tindakan medis  harus sesui standar profesi dan 

standar internal yang ada pada rumah sakit dalam hal ini peraturan internal rumah 

sakit, sehinga dapat mencegah hal-hal yang merugikan pasien, dokter dan rumah 

sakit dan untuk itu semua tindakan medis di RSUD temanggung harus di 

jelasakan ke pasien mengenai akibat yang di timbulakan dan pasien harus 

menyetujui dulu  baru bisa dilakukan tindakan medis. 

Direktur RSUD Kabupaten Temanggung juga menyampaikan bahwa 

berdasarkan pola hubungan kerja di atas maka dapat diambil kesimpulan 

mengenai pola hubungan terapeutik yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian 

terapeutik di RSUD Kabupaten Temanggung hanya pola hubungan antara pasien 

dan rumah sakit. Hubungan ini terjadi ketika pasien (dewasa dan sehat akal) atau 
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walinya (pasien belum dewasa atau tidak sehat akal), sedangkan rumah sakit yang 

memiliki dokter yang bekerja sebagai employee (pegawai tetap) dan dokter mitra.  

Tentang penyelesaian sengketa medis antara dokter mitra dan rumah sakit, 

Direktur RSUD Kabupaten Temanggung menyampaikan bahwa proses 

penyelesaian dari perselisihan kesalahan dan atau kelalaian tindakan medis, di 

RSUD Kabupaten Temanggung dapat dilakukan di luar pengadilan dan di 

pengadilan. Hal tersebut didasarkan keinginan para pihak (para pihak di sini 

adalah pasien atau pengacaranya dan pihak RSUD Kabupaten Temanggung) yang 

berselisih menyangkut masalah untung dan ruginya ketika permasalahan tersebut 

diajukan di jalur pengadilan. 

Ketika terjadi gugatan dari pihak pasien RSUD Kabupaten Temanggung 

akan meminta jalur kekeluargaan atau mediasi terlebih dahulu, ketika salah satu 

pihak masih tidak menerima hasil mediasi maka diajukan upaya hukum melalui 

jalur pengadilan. Dalam proses menghadapi tuntutan pasien, perlindungan hukum 

yang diberikan RSUD Kabupaten Temanggung terhadap dokter adalah dengan 

membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Medis.
37

 

2) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang 

Peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Direktur Pelayanan dan 

Penunjang RSUD Kabupaten Temanggung terkait dengan pertanggungjawaban 

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

pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dokter yang bekerja dibedakan menjadi dua, 

yaitu dokter yang merupakan tenaga tetap rumah sakit dan dokter mitra. Dokter 
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mitra di rumah sakit 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. 

Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang RSUD Kabupaten Temanggung 

menjelaskan hal yang sama mengenai hubungan antara pasien, dokter dan rumah 

sakit adalah hubungan  teraupetik dimana dokter akan berusaha memberikan 

pengobatan sesuai dan standar medis dan standar operasional prosedur yang ada 

pada rumah sakit, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kelelaian 

atau kesalahan yang dapat saja terjadi sewaktu-waktu. Hal ini juga mungkin 

terjadi pada Dokter Mitra RSUD Kabupaten Temanggung. 

Tanggung jawab dokter mitra di bidang hukum perdata, berkaitan erat 

dengan hubungan dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan pasien sebagi 

penerima pelayanan kesehatan jadi, seorang dokter harus bertanggungjawab atas 

kesalahan atau kelelaian yang mengakibatkan pasien cidera atau meningal dunia, 

maka dokter tesebut dapat dimita pertanggung jawaban baik secara perdata maupu 

pindana. contoh seorang dokter bedah RSUD Temanggung melakukan tindak 

bedah karna kelalaiannya telah meningalkan kain kasa atau alat dalam tubuh 

pasien sehinga mengakibatkan pasien tersebut menderita, apabila kasus sperti ini 

terjadi maka dokter mitra dapat diminta pertanggung jawabanya atas tindakan 

medis tersebut. 

Menyangkut penyelesain sengketa medis di RSUD Temanggung pihak 

rumah sakit tetap melakukan pendekatan secara  kekeluragaan dan musyawarah 

apabila pendekatan tersebut tidak dapat titik temu dalam menyelesaikan sengketa 
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medis tersebut maka akan di lanjutkan ke ranah hukum dalam hal ini kantor 

pengadilan negri temangung sesuai keinginan parah pihak yaitu pasien,dokter dan 

rumah sakit.
38

 

3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan 

Hasil wawancara peneliti dengan Wakil Direktur Umum dan Keuangan 

RSUD Kabupaten Temanggung tentang pertanggungjawaban perdata rumah sakit 

dalam sengketa medis antara pasien dan dokter mitra dalam pelayanan kesehatan 

di rumah sakit diperoleh fakta bahwa dokter di RSUD Kabupaten Temanggung 

dibedakan menjadi dua, yaitu dokter yang merupakan tenaga tetap rumah sakit 

dan dokter mitra. Dokter mitra di rumah sakit terdiri dari dokter spesialis.  

Penentuan hubungan dokter dan pasien  terjadi adalah  sangat penting karna 

pada saat dokter akan melakuakn tindakan medis  saat itu juga timbul tanggung 

jawab dan kewajiban hukum antara dokter terhadap pasien  tersebut, sehinga 

dokter dalam melakukan tindakn medis harus sesuai standar pelayanan medis 

karna untuk mencegah terjadinya sengketa medis akibat kesalahan karna tidak 

sesuai standar pelayanan medik atau peraturan  yang sudah ditetapkan. 

Dokter mitra rumah sakit adalah dokter yang merawat pasiennya (pada 

umumnya rawat inap) di suatu rumah sakit, tetapi dokter tersebut bukan karyawan 

tetap rumah sakit. Dokter mitra ini secara hukum berkedudukan sejajar dengan 

rumah sakit, bertanggunggugat secara proporsional sesuai dengan ketentuan di 

rumah sakit, serta terikat dengan suatu perjanjian kerja dengan rumah sakit 

tersebut. Rumah sakit dapat terlepas dari tanggungjawab atas kelalaian yang 
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dilakukan oleh dokter yang bekerja di rumah sakit dengan adanya paragraph 

terakhir Pasal 1367 KUH Perdata yang secara jelas menyebutkan bahwa rumah 

sakit dapat dibebaskan dari tanggungjawabnya atas kesalahan atau kelalaian 

dokter bila ia dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat mencegah perbuatan yang 

menimbulkan kerugian bagi pasien. Usaha untuk membuktikan bahwa rumah 

sakit tidak dapat mencegah terjadinya kelalaian tersebut dapat memakan waktu 

dan setelah melalui proses hukum yang panjang dan rumit. 

Penyelesain sengketa medis di RSUD Temangun lebih mengunakan 

pedekatan secara kekeluargaan dalam artian parah pihak akan berusaha untuk 

menyelesaikan segala jenis masalah di ruang lingkup RSUD Temanggaung, 

apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak sampai ada titik temu antara parah 

pihak maka dapat diselsaikan di luar rumah sakit dalam hal ini jalur hukum yang 

akan ditempu oleh para pihak bersengketa dan bertempat di kantor pengadilan 

Negri Temanggung
39

 

4) Kepala Bagian Pelayanan Medis di RSUD Kabupaten Temanggung 

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Pelayanan Medis di RSUD 

Kabupaten Temanggung adalah bahwa hubungan dokter dengan pasien yang 

tadinya sudah cukup diatur degan kaidah-kaidah moral, yakni melalui etika 

profesi atau kode etik, kini degan perkembangan yang terjadi, mulai dirasakan  

perlunya pengaturan degan aturan-aturan yang lebih memaksa secara normatif 

sehinga apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa dapat di selesaikan berdasar 

aturan-aturan tersebut sehinga penyedia sarana dan jasa pelayanan kesehatn dan 
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penerima jasa pelayanan kesehatan  dalam hal ini pasien sesuai  dengan standar 

pelayanan medik dan aturan-aturan yang berlaku.  

Sedangkan proses penyelesaian sengketa medis dapat digunakandua jalur 

yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi/konsensual/non-ajudikasi. Untuk 

menyelesaikan sengketa dugaan malpraktik tersebut secara win-win solution, 

salah satunya adalah dengan mediasi.
40

 

5) Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Humas di RSUD Kabupaten 

Temanggung 

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan 

Humas di RSUD Kabupaten Temanggung bahwa hubungan dokter dengan pasien 

ini masuk ke dalam suatu perjanjian pasien yang obyeknya berupa pelayanan 

medis atau upaya penyembuhan yang dikenal sebagai transaksi terapeutik. 

Perikatan dalam transaksi terapeutik disebut inspannings verbintenis, yaitu 

perikatan ikhtiar, dan bukan merupakan perikatan hasil. Dalam transaksi 

terapeutik, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing masing. 

Pelaksanaan kewajiban tenaga kesehatan (dokter) menjadi hak pasien, sebaliknya 

kewajiban pasien menjadi hak dokter. Sedangkan proses penyelesaian sengketa 

medis dapat digunakandua jalur yaitu litigasi (pengadilan) dan non 

litigasi/konsensual/non-ajudikasi. Untuk menyelesaikan sengketa dugaan 

malpraktik tersebut secara win-win solution, salah satunya adalah dengan 

mediasi.
41
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6) Dokter Mitra (dr.  AS,  S.PU) 

Salah satu dokter mitra RSUD Kabupaten Temanggung menyatakan bahwa 

alasan menjadi dokter mitra di RSUD Kabupaten Temanggung adalah karena 

adanya permintaan dari pihak Rumah Sakit, diperbolehkannya seorang dokter 

untuk praktek di tiga tempat lain selain tempat praktek utamanya serta ingin 

mengabdikan kemampuannya kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan 

menjadi dokter mitra di RSUD Kabupaten Temanggung dia bisa melakukan 

pelayanan kesehatan secara luas, karena pasien yang datang lebih banyak. Dalam 

melaksanakan pelayanan di RSUD Kabupaten Temanggung tidak pernah 

menyarankan pasien untuk ke tempat praktek utamanya, karena itu merupakan 

hak pasien untuk memilih sendiri rumah sakit sebagai layanan kesehatannya. 

Tidak etis jika dia menyarankan pasien untuk pindah ke tempat praktek utamanya. 

Dalam melaksanakan layanan medis kepada pasien dokter tidak selalu 

menyampaikan kepada pasien bahwa dia merupakan dokter mitra, bukan dokter 

tetap. Karena pasien juga jarang menanyakan tentang hal ini. Lebih lanjut beliau 

menjelaskan bahwa hubungan tenaga kesehatan (dokter) dan pasien merupakan 

suatu perjanjian yang obyeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan 

yang dikenal sebagai transaksi terapeutik. Perikatan dalam transaksi terapeutik 

disebut inspannings verbintenis, yaitu perikatan ikhtiar, dan bukan merupakan 

perikatan hasil. Dalam pertanggungjawaban hukum seorang dokter sebagai 

pengemban profesi, dokter harus selalu bertanggungjawab dalam menjalankan 

profesinya. untuk mengetahui tanggung jawab dokter dalam melakuan tindakan 

medik karna begitu banyak peraturan yang mengantur mengenai  hal tersbut  
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sehinga dokter juga dituntut untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku terkait profesinya. Termasuk pemahaman hak-hak dan kewajiban dalam 

menjalankan profesinya. Kesadaran dokter terhadap kewajiban hukumnya baik 

terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dalam menjalankan profesinya 

harus benar-benar dipahami oleh dokter sebagai pengemban hak dan kewajiban. 

Kewajiban tersebut mengikat setiap dokter yang selanjutnya menimbulkan 

tanggung jawab hukum bagi diri dokter yang bersangkutan. Dalam menjalankan 

kewajiban hukumnya, diperlukan adanya ketaatan dan kesungguhan dari dokter 

tersebut dalam melaksanakan kewajiban sebagai pengemban profesi. Proses 

penyelesaian dari perselisihan sengketa medis dapat dilakukan di luar pengadilan 

dan di pengadilan ataupun dengan mediasi. 

Dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kabupaten Temanggung 

dengan saya selaku dokter mitra telah disebutkan hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Sebagai dokter mitra berkewajiban untuk memberikan pelayanan 

kesehatan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya serta sesuai Standar 

Pelayanan Medis; mengurus perijinan sehubungan dengan praktek spesialis di 

RSUD Kabupaten Temanggung; mengajukan Standar Pelayanan Medis sesuai 

kompetensi kepada RSUD Kabupaten Temanggung; dan memberi 

pernyataan/informasi medis atas pasien yang ditangani. Apabila terjadi masalah 

dengan dokter mitra sudah seharusnya rumah sakit juga ikut bertanggungjawab 

untuk menyelesaikan, termasuk dalam sengketa medis.  
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Untuk penyelesaian. Sengketa medis  di RSUD dapat diselesaikan di dalam 

RSUD Temanggung maupun di luar rumah sakit sesuai degan keiginnan para 

pihak dalam ini dokter mitra pasien
42

 

7) Dokter Mitra (dr. MAO, Sp.BA) 

Hasil wawancara peneliti dengan dokter mitra RSUD Kabupaten 

Temanggung yang lain menyatakan bahwa pola hubungan paternalistik antara 

dokter dan pasien telah bergeser pada pola hubungan yang bersifat partnership 

atau patient-centered care. Pada prinsipnya pola hubungan partnership 

merupakan model perawatan kesehatan yang berorientasi pada pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan pasien. Hubungan dan ikatan rumah sakit dengan dokter 

mitra dituangkan dalam sebuah Surat Perjanjian Kerjasama yang mempunyai 

kekuatan hukum. Sehingga apabila terjadi maslaah dengan dokter mitra sudah 

seharusnya rumah sakit juga ikut bertanggungjawab untuk menyelesaikan, 

termasuk dalam sengketa medis. 

Untuk penyelesaian sengketa medis yang timbul akibat kelalaian atau 

kesalalahn  oleh dokter mitra di RSUD Temanggung  maka rumah sakit akan 

melakukan kroscek dan evalausi  oleh tim komite medis apabila penyelesain tidak 

dapat di selesaikan secara internal maka akan di lanjutkan di pengadilan negri 

temanggung.
43
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 Hasil wawancara Dokter Mitra (dr. Agus Sudibyo, S.PU)  Tanggal  12  Maret 2018 
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 Hasil wawancara Dokter Mitra (dr. M. Arikhan Oktobriyanto, Sp.BA) Tanggal  16 Maret 2018 
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B. Pembahasan 

1. Hubungan Hukum Antara Pasien dan Dokter Mitra dalam Pelayanan 

Kesehatan di Rumah Sakit 

Menurut Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 

pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Sedangkan dalam Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) 

pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Perbedaan mendasar dari 

pengertian pasien menurut Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran 

adalah terletak pada yang memberikan layanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit dan 

dokter atau dokter gigi. 

Masyarakat sebagai pengguna layanan medis yang masih awam tentang 

masalah kedokteran harus dilindungi kepentingan serta hak-haknya (how to 

protect patient) dan dokter sebagai pemberi layanan kesehatan juga perlu 

dilindungi martabat, kehormatan dan sekaligus hak-haknya. Kesemuanya ini akan 

dapat terwujud apabila UU Rumah Sakit dan UU Praktik Kedokteran mampu 

menghadirkan nilai-nilai yang dapat memberi efek perlindungan bagi semua 

pihak; antara lain nilai keadilan, keseimbangan, kejujuran, moralitas, kepastian, 

kemanfaatan dan sebagainya. 
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Pasal 1 UU Rumah Sakit menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Rumah Sakit, sebagai institusi pelayanan 

kesehatan  dalam melaksanakan pelayanan harus memenuhi persyaratan lokasi, 

bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Sumber 

daya manusia yang dibutuhkan antara lain: dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, 

staf radiologi, staf adminitrasi, teknisi dan lain-lain. Kesemuanya itu diperlukan 

untuk bisa melaksnakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (pasien) dengan 

baik. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit akan muncul 

adanya hubungan antara dokter dan pasien, termasuk hubungan hukum. 

Dokter yang bekerja di RSUD Kabupaten Temanggung dibedakan menjadi 

dua, yaitu dokter yang merupakan tenaga tetap rumah sakit dan dokter mitra. 

Alasan RSUD Kabupaten Temanggung memperkerjakan dokter mitra karena 

masih kurangnya tenaga dokter spesialis selain itu juga bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan.
44

 Dokter mitra di rumah sakit 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. Sebagai landasan hubungan antara RSUD Kabupaten 

Temanggung dengan dokter mitra diadakan suatu perjanjian khusus (bijzondere 

overenskomst) yang mengatur hubungan kedua belah pihak dalam berupa Surat 

Perjanjian Kerjasama yang mentaur hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

                                                           
44

 Hasil wawancara Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Humas RSUD Temanggung 

Tanggal  8  Maret 2018 
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Akibat adanya perjanjian kerjasama tersebut, maka akan menimbulkan hukum 

antara rumah sakit dengan dokter mitra. 

Pada dasarnya semua yang berhubugan degan pelayanan kesehatan di rumah 

sakit antara pasien  baik tenaga kesehatan dokter maupun yang tenaga kesehatan 

lainya, harus di komunikasikan atau harus melakukan dialog terlebih dahaulu 

degan pasien, agar pasien dapat mengetahui akibat yang timbul dalam tindakan 

medis tesbut. di RSUD Temanggung sendiri semua tenaga kesehatan terutama 

dokter mitra dalam melakukan tindakan medis harus sesuai prosedur medik dan 

persetujuan pasien sebelum dilakukan tindakan medis. 

Salah satu kewajiban hukum bagi dokter, yaitu untuk tidak berbuat salah 

atau keliru dalam perlakuan medis, artinya kewajiban untuk melakukan pelayanan 

kesehatan kepada pasien dengan sebaik-baiknya sesuai standar profesi maupun 

standar prosedur operasional yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 

huruf a UU Praktik Kedokteran, disebutkan bahwa dokter atau dokter gigi dalam 

melaksanakanpraktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan 

medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta 

kebutuhan medis pasien. 

Dalam Pasal 24 UU Kesehatan juga disebutkan bahwa: 

1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi 

ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, 

standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 

2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud 

ayat (1) diatur oleh organisasi profesi. 

3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar 

pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud ayat 

(1) diatur oleh Peraturan Menteri. 
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 Dokter mitra yang kerja rumah sakit adalah dokter yang merawat pasiennya 

(pada umumnya rawat inap) di suatu rumah sakit, tetapi dokter tersebut bukan 

karyawan rumah sakit. Dokter mitra ini secara hukum berkedudukan sejajar 

dengan rumah sakit, bertanggungjawab secara mandiri, bertanggunggugat secara 

proporsional sesuai dengan ketentuan di rumah sakit, serta terikat dengan suatu 

perjanjian kerja dengan rumah sakit tersebut. 

 Hubungan  hukum antara pasien dan dokter mitra dalam pelayanan 

kesehatan   di RSUD Temanggung   berdasarkan perjanjian, dimana  terdapat hak 

dan kewajiban  karna dokter mitra bukan dokter organik RSUD Temanggung. 

Maka dokter mitra dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien  

melibatkan rumah sakit  sebagai penyedia sarana pelayanan kesehatan.   

                                                          

2. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Apabila Terjadi Sengketa Medis 

yang Dilakukan Oleh Dokter Mitra Terhadap Pasien 

Dokter harus berupaya semaksimal mungkin menolong pasien dan bekerja 

sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, antara lain Pasal 44 UU Praktik Kedokteran disebutkan bahwa: 

1. Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib 

mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi. 

2. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan menurut 

jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan. 

3. Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud 

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Pada umumnya suatu tindakan medis didahului informed consent, kecuali 

pada tindakan yang sudah umum dan biasa dilakukan secara rutin, sudah diketahui 

umum dan memang diharapkan oleh pasien. Di Indonesia, informed consent 
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dalam pelayanan kesehatan, telah memperoleh pembenaran secara yuridis melalui 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989, yang kemudian 

diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/Menkes/Per/ 

III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dalam Peraturan Menteri 

tersebut persetujuan tindakan kedokteran diartikan sebagai “persetujuan yang 

diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara 

lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan 

terhadap pasien”. Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu 

kandung, anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya. 

Sengketa medik dapat terjadi bila dokter merasa sudah memberikan 

penjelasan yang lengkap kepada pasien dan/atau keluarga, tetapi kemudian pasien 

dan/atau keluarga menyatakan bahwa ia belum mendapat penjelasan atau 

penjelasan kurang lengkap. Dalam rangka mencegah terjadinya keadaan ini, 

dokter dituntut untuk peka dalam memastikan bahwa pasien dan/ atau keluarga 

benar-benar mengerti. Kendala penerapan Informed Consent yang timbul dalam 

praktik sehari-hari, selain karena adanya kesenjangan pengetahuan, juga dapat 

terjadi karena beberapa penyebab lain seperti kendala bahasa, batas mengenai 

banyaknya informasi yang dapat diberikan tidak jelas, dan masalah campur tangan 

keluarga atau pihak ketiga. Pada sisi lain, walaupun secara yuridis diperlukan 

adanya persetujuan tindakan medis untuk melakukan perawatan, namun dalam 

kenyataannya sering terjadi bahwa suatu perawatan walaupun tanpa persetujuan 

medis, apabila tidak menimbulkan kerugian bagi pasien, hal tersebut didiamkan 

saja oleh pasien. Namun jika dokter melakukan kesalahan atau kelalaian yang 
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menimbulkan kerugian bagi pasien, maka pasien atau keluarga dapat berusaha 

menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum. 

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata 

melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali 

dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam 

hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar 

kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang 

dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar 

itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi.  

Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan 

hukum didasarkan adanya hubugan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber 

pada hukum. 

Pertanggungjawaban dokter dalam bidang hukum perdata sebagai berikut : 

1) Melakukan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerdata) 

2) Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) 

3) Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 

KUHPerdata) 

4) Melakukan pekerjaan sebagai penanggung jawab (Pasal 1367 ayat (3) 

KUHPerdata) 

 

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab rumah sakit, maka pada 

prinsipnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit 

bertanggungjawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan. Dengan kata lain, dalam rumah sakit berlaku asas vicarious 

liability sebagaimana di atur dalam Pasal 1367 (3) KUHPerdata, yang berbunyi : 

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk 

mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab terhadap 

kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan 
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mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini 

dipakainya. Selain itu rumah sakit juga bertanggungjawab atas 

wanprestasi danperbuatan melawan hukum (Pasal 1243, Pasal 1365, 

Pasal 1370, dan Pasal 1371 KUH Perdata) 

 

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

disebutkan: 

1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 

kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan 

kerugian akibat kesalahannya atau kelalaian dan pelayanan kesehatan 

yang diterimannya. 

2)  Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa 

atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.  

3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 

menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap 

semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan di rumah sakit. Rumah Sakit, dengan statusnya sebagai badan hukum, 

karena diberi kedudukan menurut hukum sebagai ”persoon” dan karenanya 

merupakan ”rechtspersoon”, maka Rumah Sakit juga terbebani hak dan 

kewajibannya menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya. Korporasi atau 

badan hukum sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, sesuai 

dengan tingkat kesalahannya. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, 

tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban 

anggota masing-masing”. Sanksi pidana terhadap korporasi, termasuk rumah 

sakit, yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ditetapkan pada 

Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu 
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“selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat 

dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) 

kali dari pidana denda yang ditetapkan terhadap perseorangan”. Selain pidana 

denda, korporasi, termasuk rumah sakit, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa 

pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 201 ayat 

(2) 

Rumah sakit dapat terlepas dari tanggungjawab atas kelalaian yang 

dilakukan oleh dokter yang bekerja di rumah sakit dengan adanya paragraph 

terakhir Pasal 1367 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa rumah 

sakit dapat dibebaskan dari tanggungjawabnya atas kesalahan atau kelalaian 

dokter bila ia dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat mencegah perbuatan yang 

menimbulkan kerugian bagi pasien. Usaha untuk membuktikan bahwa rumah 

sakit tidak dapat mencegah terjadinya kelalaian tersebut dapat memakan waktu 

dan setelah melalui proses hukum yang panjang dan rumit. 

Hubungan antara dokter, pasien, dan rumah sakit merupakan suatu 

hubungan segi tiga di mana ada hubungan pasien-dokter, dokter rumah sakit, dan 

rumah sakit-pasien. Semua hubungan tersebut merupakan perikatan, yaitu 

perikatan antara pasien dengan dokter, antara dokter dengan rumah sakit, serta 

antara rumah sakit dengan pasien. Perikatan tersebut sebagian besar berdasarkan 

perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian bersegi dua, sehingga 

masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Hubungan tersebut dapat 

menjadi lebih rumit bila terdapat pihak-pihak lain, seperti tenaga kesehatan lain, 

mitra kerja rumah sakit yang lain (seperti pemasok alat kesehatan dan penyedia 
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jasa outsourcing) yang mungkin juga terlibat dalam proses terjadinya peristiwa 

yang menimbulkan kerugian pada pasien. 

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

disebutkan bahwa setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat 

kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Dengan demikian, berdasarkan pola hubungan kerja dan pola hubungan 

terapeutik dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di RSUD Kabupaten 

Temanggung menjadi tanggung jawab penuh RSUD Kabupaten Temanggung. 

Dengan kata lain, di RSUD Kabupaten Temanggung berlaku asas vicarious 

liability. Hal ini dikarenakan dokter yang melaksanakan perjanjian terapeutik 

terhadap pasien bertindak di bawah dan bertanggung jawab terhadap Direksi atau 

RSUD Kabupaten Temanggung. Dalam kaitannya dengan perjanjian terapeutik 

maka RSUD Kabupaten Temanggung (sebagai institusi) bertanggung jawab atas 

pelaksanaan perjanjian terapeutik yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang 

bekerja dalam kedudukannya sebagai dokter mitra RSUD Kabupaten 

Temanggung (employee). Tanggung jawab tersebut juga berlaku bagi kesalahan 

yang dapat menimbulkan contractual liability dan liability in tort. 

Dan dalam Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan perjanjian hanya berlaku 

antara pihak yang membuatnya.  Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian 

tersebut hanya berlaku untuk rumah sait dan dokter mitra. 

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban RSUD Temanggung apabila 

terjadi sengketa medis  yang dilakukan dokter mitra maka, pada prinsipnya 
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penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit bertanggungjawab terhadap 

semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dengan demikian, 

berdasarkan pola hubungan kerja dan pola hubungan terapeutik dalam pelayanan 

kesehatan yang diselenggarakan di RSUD Kabupaten Temanggung menjadi 

tanggung jawab penuh RSUD Kabupaten Temanggung.  

 

  

3. Penyelesaian Sengketa Medis Antara Dokter Mitra dan Rumah Sakit 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur 

segala hal yang berhubungan dengan rumah sakit, termasuk sumber daya 

manusianya. Dalam Pasal 46 disebutkan tentang tanggungjawab hukum rumah 

sakit, yaitu “Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua 

kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di 

Rumah Sakit”. Pasal ini dirasakan kurang adil karena terlalu memihak tenaga 

kesehatan, termasuk dokter, yang sudah jelas bersalah karena lalai. Pasal ini juga 

dapat mengurangi rasa tanggungjawab dokter dalam penanganan pasien, karena 

tanggungjawab hukum atas kesalahannya sudah diambil alih oleh rumah sakit. 

Rumah sakit bukan merupakan individu yang dapat dihukum, sehingga yang 

terkena imbas kelalaian tersebut adalah pemilik dan manajemen rumah sakit. 

Ketidakadilan ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia 

terhadap pemilik dan manajemen rumah sakit. Pemilik dan pengelola rumah sakit 

pada umumnya mempunyai pengetahuan yang terbatas tentang bidang 

kedokteran, khususnya yang spesialistik, sehingga sangat tidak adil bila pemilik 
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atau pengelola rumah sakit tersebut diharuskan untuk bertanggungjawab atas 

semua kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian dokter. 

Rumah sakit berkewajiban melindungi dokter dan memberikan bantuan 

administrasi dan bantuan hukum bilamana dalam melaksanakan tugas dokter 

tersebut mendapat perlakuan yang tidak wajar atau tuntutan hukum dari pasien 

atau keluarga. Sedangkan dalam bab Hak Dokter, Dokter berhak mendapatkan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Proses 

penyelesaian dari perselisihan kesalahan dan atau kelalaian tindakan medis, di 

RSUD Kabupaten Temanggung dapat dilakukan di luar pengadilan dan di 

pengadilan. Hal tersebut didasarkan keinginan para pihak (para pihak disini 

adalah pasien atau pengacaranya dan pihak RSUD Kabupaten Temanggung) yang 

berselisih menyangkut masalah untung dan ruginya ketika permasalahan tersebut 

di ajukan di jalur pengadilan. 

  Dalam Pasal 9  perjanjian Kerja sama antara RSUD Temanggung dan  

dokter mitra mengenai penyelesaian perselisihan, yaitu: 

1) apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat 

PARA PIHAK mengenai perjanjian ini maka akan diselesaikan secara 

musyawarah dan mufakat; 

2) apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kata mufakat 

maka akan diselesaikan melalui jalur hukum; 

3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini memilih tempat dan 

kedudukan di Pengadilan Negeri Temanggung. 

 

Ketika terjadi gugatan dari pihak pasien, RSUD Kabupaten Temanggung 

akan meminta jalur kekeluargaan atau mediasi terlebih dahulu, baru ketika salah 

satu pihak masih tidak menerima hasil mediasi maka baru diajukan upaya hukum 

melalui jalur pengadilan. Dalam proses menghadapi tuntutan pasien, perlindungan 
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hukum yang diberikan RSUD Kabupaten Temanggung terhadap dokter adalah 

dengan membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Medis. Mengenai bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan hal ini di atur dalam Keputusan Direktur 

RSUD Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa 

Medis RSUD Kabupaten Temanggung. Dalam surat keputusan tersebut 

diterangkan mengenai tugas pokok tim penyelesaian sengketa medis, yaitu: 

 

a. Menelaah Sengketa Medis yang masuk 

b. Memanggil pihak terkait baik internal maupun eksternal rumah sakit 

c. Memeriksa sengketa yang diajukan 

d. Menyelidiki sengketa dimaksud 

e. Melakukan investigasi secara komperehensif 

f. Membuat laporan dan merekomendasikan kepada Direktur  

Tim penyelesaian sengketa medis adalah tim yang kepengurusannya bersifat 

tetap yang bertindak untuk menyelesaikan setiap sengketa medis yang terjadi di 

RSUD Kabupaten Temanggung yang bertindak untuk dan atas nama RSUD 

Kabupaten Temanggung dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. 

Mengenai proses penyelesaian kasus yang terjadi dan muncul dalam kegiatan 

pelayanan medis di RSUD Kabupaten Temanggung diatur dalam Keputusan 

Direktur RSUD Kabupaten Temanggung tentang Peraturan Internal Staf Medis 

Rumah Sakit (Medical Staff By Laws) RSUD Kabupaten Temanggung. Proses 

penyelesaian kasus yang terjadi dan muncul dalam kegiatan pelayanan medis. 
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a. laporan kejadian (oleh siapapun) harus menjadi perhatian staf medis di 

lingkungan itu untuk selanjutnya di sampaikan ke ketua kelompok, 

komite medis dan Direktur / Waki1 Direktur Pelayanan. 

b. ketua kelompok berkepentigan untuk menjaga martabat kelompoknya 

di kalangan staf medis maupun di kalangan staf lain di rumah sakit, 

perlu menghubungi yang bersangkutan untuk memperoleh informasi 

pembanding. 

c. komite medis memperhatikan mekanisme audit medis melalui 

kerjasama baik dengan Direktur untuk mendorong pengumpulan data 

dari unsur terkait (staf keperawatan, staf laboratorium, staf radiologi 

ataupun regu jaga). 

d. pada keadaan yang sudah di nilai lengkap data yang diperlukan harus 

dilaksanalan secepatnya rapat klinik multi disiplin dengan atau tanpa 

mengundang pers. 

e. rapat klinik sedemikian mempertajam kajian diagnosis, prosedur 

pelayanan, ketepatan tindakan/pengobatan. 

f. hasil rapat klinik harus menjadi pelajaran untuk perbaikan mutu. 

g. sanksi profesional dan atau administrasi dilakukan dengan hati-hati. 

Penyelesaian sengketa medis antara dokter mitra dan rumah sakit di RSUD 

Kabupaten  Temanggung  sediri telah  membentuk tim penyelesaian sengketa 

medis. Tim penyelesaian sengketa medis adalah tim yang kepengurusannya 

bersifat tetap yang bertindak untuk menyelesaikan setiap sengketa medis yang 

terjadi di RSUD Kabupaten Temanggung yang bertindak untuk dan atas nama 
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RSUD Kabupaten Temanggung dan bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur. Mengenai proses penyelesaian kasus yang terjadi dan muncul dalam 

kegiatan pelayanan medis di RSUD Kabupaten Temanggung  yang dilakukan oleh 

dokter mitra maka, tim penyelesaian sengketa  medis akan melakukan kroscek dan 

evaluasi apabila dokter mitra terbukti melakukan kesalahan maka akan di 

selelesaikan secara internal antara dokter mitra dan RSUD Temanggung. 

  


