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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan tentang Pertanggungjawaban perdata rumah 

sakit dalam sengketa medis antara pasien dan dokter mitra dalam pelayanan 

kesehatan di RSUD Temanggung  dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hubungan hukum antara pasien dan dokter mitra dalam pelayanan 

kesehatan. Dokter mitra yang kerja di 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  Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban 

RSUD Temanggung apabila terjadi sengketa medis  yang dilakukan dokter 

mitra maka, pada prinsipnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah 
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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. dalam 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 

3. 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 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. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitan tentang Pertanggungjawaban perdata rumah 

sakit dalam sengketa medis antara pasien dan dokter mitra dalam pelayanan 

kesehatan di RSUD Temanggung terdapat beberapa hal yang menjadi saran 

dari peneliti, yaitu: 

1. Bagi  RSUD  Temanggung 

a. Membuat kebijakan dan alur penyelesaian sengketa medis agar 

penyelesaian sengketa berjalan efektif dan efisien. 

b.  Dalam perjanjian kerja antara RSUD  Temanggung dan dokter mitra 

perlu dicantumkan megenai pertanggungjawaban dan ganti rugi  untuk 

mengantisipasi apabila terjadi sengketa medis.  

c. Pihak RSUD Temanggung perlu melakukan review kembali mengenai isi 

dalam perjanjian kerja antara rumah sakit dan dokter mitra, dan dalam 

kontrak  kerja perlu diuraikan mengenai  pembagain tanggung jawab  

agar kedepan  apabila terjadi sengketa medis pembagian tanggung jawab 

antara rumah sakit dan dokter mitra menjadi   jelas, mana yang menjadi 

tanggung jawab rumah sakit mana ynag menjadi tanggung jawab dokter 

mitra. 

2. Bagi Dokter Mitra Dan Tenaga Keseahatan lainya 

a. Agar memberikan pelayanan kesehatan yang professional sesuai dengan 

standar profesi dan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan.  

b. Dokter mitra harus memahami isi dari perjanjian kerja degan RSUD 

temanggung untuk  mengantisipasi apabila terjadi sengketa medis. 


