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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah Sakit adalah sarana tempat menyelenggarakan atau 

menyediakan pelayanan jasa kesehatan termasuk menyediakan tenaga 

kesehatan seperti dokter, perawat, analis kesehatan, farmasi dan lain lain 

yang mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajibannya adalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pasien dalam upaya 

memperoleh derajat kesehatan, sedangkan menurut Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Rumah Sakit 

dikatagorikan adalah sebagai pelaku usaha. Sebagai pelaku usaha 

mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terangkum dalam 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (untuk 

selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai Undang-Undang Rumah 

Sakit). Hak paling mendasar adalah mendapatkan perlindungan hukum 

dari tindakan konsumen atau pasien yang beretika tidak baik, sedangkan 

kewajibannya adalah memperlakukan atau melayani konsumen pasien 

secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, sehingga tidak terjadi sengketa 

medik yang diatur pada Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit. 

Rumah Sakit  didalam Undang–Undang  dibagi berdasarkan jenis 

pelayanan dan pengelolaannya dan melaksanakan semua proses kegiatan 

pelayanan kesehatan, yang melibatkan berbagai profesi tenaga kesehatan 

di Rumah Sakit, menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak 
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berkaitan dengan teknologi, menerapkan manajemen pengelolaan Rumah 

Sakit dalam rangka melayani pasien selaku pengguna jasa Rumah Sakit1. 

Rumah sakit sebagai institusi yang bergerak di bidang layanan 

kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat 

kesehatan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu rumah sakit dituntut 

agar mampu mengelola kegiatanya dengan mengutamakan tanggungjawab 

para profesional dibidang kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga 

keperawatan dalam menjalankan tugas dan kewenanganya. Dalam 

memberikan pelayanan medis kepada pasien, tidak selamannya layanan 

medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dapat 

memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak khususnya 

bagi pasien.    Ada kalanya dalam layanan tersebut terjadi kelalaian tenaga 

kesehatan yang menimbulkan sengketa medis yang berakibat terhadap 

pasien seperti: cacat permanen, lumpuh atau bahkan meninggal dunia. 

Kalau hal itu terjadi, maka pasien atau pihak keluarganya sering menuntut 

ganti rugi. Dengan demikian baik pasien maupun pengguna jasa juga 

Rumah Sakit sebagai penyelenggara atau penyedia jasa mendapatkan 

perlindungan hukum yang sama. Undang-Undang Rumah Sakit 

memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasien yang diatur 

dalam Pasal 46 Undang-Undang Rumah sakit. Dimana yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi, dan mendapatkan hak untuk mendapatkan ganti 

                                                 
1Endang Wahyati Yustina, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit,CV Keni Media, hal 75 
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rugi/atau penggantian apabila merugikan pasien terhadap pelayanan rumah 

sakit yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dan 

sebaliknya rumah sakit mendapat perlindungan hukum dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada pasien yang diatur pada pasal 44 Undang-

Undang Rumah Sakit. 

 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran yang mengatur tentang tujuan dari praktek kedokteran yaitu: 

1. Memberikan perlindungan kepada pasien dari tindakan yang tidak 

sesuai standar prosedur sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. 

2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis. 

3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter. 

 

 

Tenaga kesehatan yang berperan dalam melayani pasien yaitu 

perawat yang bertugas membantu dokter dalam melakukan pemeriksaan 

kepada pasien dan menjalankan instruksi yang diberikan oleh dokter untuk 

pasien, dalam hal ini tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 ayat 

(1), Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (untuk 

selanjutnya didalam tulisan ini disebut sebagai Undang-Undang 

Keperawatan). 

Setiap orang berhak atas kesehatan, hal ini tercantum dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (untuk 

selanjutnya di dalam tulisan ini disebut sebagai Undang-Undang 

Kesehatan), dimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 

Kesehatan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, Tidak ada 
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perbedaan pelayanan di dalam strata masyarakat karena semua punya hak 

yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

 Penetapan hak-hak pasien dalam jasa pelayanan kesehatan menjadi 

sangat penting dalam hubungan perlindungan pasien. Perlindungan 

terhadap pasien menjadi fokus oleh pemberi pelayanan kesehatan yaitu 

tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar 

profesi yang menjadi kewenangan dan keahliannya. Pasal 55 (ayat 1) 

Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa Pemerintah wajib 

menerapkan standar mutu pelayanan kesehatan dan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 58 ayat(1) Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa 

Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 

kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian 

akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 

diterimanya.  

 Ketentuan Undang-Undang Rumah Sakit yang sangat mendasar 

dalam mengatur hal tersebut adalah Pasal 46 yang mengatakan bahwa : 

“Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian 

yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di 

rumah sakit”. Implementasi Undang-Undang Kesehatan dan Undang-

Undang Rumah Sakit diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit 

peningkatan kinerja dalam upaya membangun sektor pelayanan kesehatan. 

Akan tetapi pangaturan aspek hukum pada kedua undang-undang tersebut 
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selain memberikan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan 

pelayanan kesehatan juga dapat menimbulkan efek samping terutama bagi 

tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit), Untuk 

itu siapa yang perlu melakukan antisipasi terhadap dampak implementasi 

pasal-pasal dalam kedua undang-undang tersebut. 

Contoh  kasus data dari Panitera JN, PN Cibinong  yang dialami 

Pasien  SM2,  yang tinggal di Perumahan Bumi Karang Indah, Lebak 

Bulus, Jakarta Selatan yang menderita kecacatan, yaitu setelah dioperasi 

bagian tenggorokanya, suaranya menjadi sengau/bindeng setelah 

menjalani operasi amandel yang dilakukan oleh dr. W Sp.THT di Rumah 

Sakit Puri Cinere. Sebelum operasi suara pasien dalam keadaaan baik dan 

normal. Dalam gugatannya Pasien SM meminta pertanggungjawaban atas 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan dr. W Sp.THT dan RS Puri 

Cinere, Hakim PN Cibinomg dalam Putusan Nomor 

126/PDT.G/2003/PN.CBN di persidangan mengabulkan tuntutan sebagian 

tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng dengan perincian pembagian 

sebesar  70 % kewajiban Tergugat 1 yaitu dokter dan 30 % kewajiban 

Tergugat 2 yaitu pihak RS Puri Cinere3 . Dalam amar putusannya, majelis 

hakim menyebutkan, kehadiran Shanti dipersidangan sudah menjadi alat 

bukti. “Fakta sudah berbicara sendiri, sehingga tidak perlu dibuktikan, 

demikian putusan majelis hakim4. 

                                                 
2 Hasil penelitian dan wawancara dengan Staff  Panitera PN Cibinong, desember 2018 
3http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18049/ma-menangkan-pasien-korban-malpraktik 

tanggal 11 April 2018 
4 www.arsip.gatra.com/2004-08-14/majalah, 40/X , 21 Agustus 2004 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18049/ma-menangkan-pasien-korban-malpraktik
http://www.arsip.gatra.com/2004-08-14/majalah
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 kasus ini terjadi sebelum Undang-Undang Rumah Sakit ada. 

Sehingga hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan KUHPerdata dan 

Undang-Undang Kesehatan. Kasus ini akibat pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Puri Cinere tidak dapat 

memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan pasien SM, dimana 

terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan cacat, yaitu suara 

menjadi sengau setelah dilakukan operasi, jika dilihat dari perspektip 

hukum dokter W Sp.THT melakukan perbuatan melawan hukum civil 

malpractice medic5yaitu :tidak melaksanakan kewajiban (ingkar janji), 

tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati yaitu 

suara pasien jadi sengau atau tidak normal, sehingga dokter harus 

bertanggung jawab kepada pasien.  

Hubungan dokter dan pasien, dalam pelayanan di bidang medis, 

tidak terpisah akan adanya hubungan hukum antara dokter W Sp.THT atau 

rumah sakit Puri Cinere sebagai pemberi pelayanan kesehatan dengan 

pasien SM sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Hubungan yang 

timbul antara pasien dan rumah sakit dapat dibedakan pada dua macam 

perjanjian yaitu:  

1 Resultaatsverbintenes yaitu Perikatan berdasarkan hasil kerja, terkait 

pelayanan medis, dimana tenaga medis melakukan tindakan perawatan 

kepada pasien, tidak seharusnya berdasarkan hasil kerja sehingga 

timbul Wanprestasi.  

                                                 
5Budi Sampurna, “Malpraktic Medic dan Kelalaian Medik”, Universitas Indonesia, Jakarta, 

internet Journal dinamika hukum Vol 11 No 3 September 2011.Setya Wahyudi Tanggungjawab 

rumah sakit.  
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2, Inspanning Verbintenis yaitu perikatan berdasar daya upaya, dimana 

pelayanan medis terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien 

bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal 

untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis kontrak 

terapeutik.6 

Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan hukum antara pasien SM 

dan dokter W Sp.THT adalah transaksi terapeutik yaitu sebuah transaksi 

antara dokter dan pasien dimana masing-masing harus memenuhi syarat-

syarat dalam aturan hukum atau syarat sahnya suatu perjanjian yang 

tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk pelaksanaan perjanjian 

itu sendiri harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan 

Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata. Dengan adanya ketentuan tersebut, 

maka proses terhadap kepastian perlindungan hukum bagi pasien dan 

rumah sakit terjadi dengan lahirnya kata sepakat yang disertai dengan 

kecakapan untuk bertindak dalam perjanjian dan berlaku secara sah 

sebagai undang-undang. 

Rumah sakit sendiri setelah berlakunya Undang-Undang Rumah 

Sakit, selaku penyelenggarakan kesehatan mendapatkan perlindungan 

hukum yang diatur pada Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit bahwa 

rumah sakit dapat dituntut hanya akibat kelalaian yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan, sedangkan kerugian yang disengaja yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan menjadi tanggungjawab rumah sakit sesuai KUHPerdata 

                                                 
6Fred Ameln , Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama jaya, 1991, Hal 42 
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Pasal 1367.  Pasien SM berusaha menyelesaikan kasusnya dengan dokter 

W dan rumah sakit dengan cara melakukan mediasi terlebih dahulu. 

Namun karena tidak ada penyelesaian, maka kasus tersebut diajukan ke 

Pengadilan Negeri Cibinong. Atas kasus tersebut,  hakim memutuskan dan 

mewajibkan menganti kerugian  dengan porsi 70 % dibebankan pada 

dokter W Sp.THT yang melakukan kelalaian dan 30 % dibebankan pada 

Rumah Sakit Puri Cinere 30 % yang menyediakan sarana pelayanan 

kesehatan. 

Masalah hukum yang dibahas  dalam tulisan ini adalah  masalah 

perlindungan dan tanggung jawab sesuai hukum perdata, namun pada 

kasus sengketa medis dengan dugaan kelalaian medis secara aturan 

mengakibatkan serangkaian situasi sosial-ekonomi yang dampaknya tidak 

sederhana. Proses hukum menyangkut masalah sengketa medis seringkali 

terjadi dengan meluas akibatnya dan akibat komunikasi yang kurang baik 

antara pasien dan pihak tenaga medis, tenaga kesehatan atau penyedia 

pelayanan kesehatan, dimulai dengan penghakiman berupa pembentukan 

opini publik melalui media massa yang tendensius, diikuti oleh proses 

hukum yang lama dan jamak (pidana, perdata, disiplin dan etik), stres yang 

berkepanjangan, dan tuntutan ganti rugi yang jumlahnya berlebihan. Disisi 

lain Tenaga medis dan rumah sakit tak bisa menggunakan hak jawabnya 

karena norma rahasia pekerjaaan yang dianutnya dan ketidakadilan 

pemuatan berita. Sebagai akibatnya adalah para dokter dan tenaga 

kesehatan serta rumah sakit bersikap defensive, kreativitas, dan inovasi. 
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keputusan medis diambil setelah melakukan pemeriksaan yang cenderung 

berlebih dan mahal, pengobatan dan tindakan medis dipilih metode atau 

pendekatan yang diyakini menyelesaikan dengan lebih pasti yang biasanya 

cenderung lebih mahal, dan penyiapan dana untuk membayar ganti rugi 

bila kebetulan “sial”. Semuanya mengakibatkan pelayanan kesehatan 

berbiaya tinggi. Padahal, seandainya saja sengketa antara pasien dengan 

dokter atau rumah sakit diselesaikan dengan cara-cara yang 

“menyenangkan kedua pihak” maka dampak buruk tersebut akan dapat 

ditekan sekecil mungkin.   

 Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, 

terikat dalam hal perjanjian kerja dengan pihak rumah sakit sehingga harus 

tunduk dan patuh sesuai peraturan yang berlaku di rumah sakit tersebut. 

Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam memberikan pelayanan 

karena kinerja yang tidak baik, harus mempertanggung jawabkan atas 

kesalahan tersebut dan tenaga medis dan tenaga kesehatan juga 

mendapatkan perlindungan hukum sehingga dalam bekerja merasa tenang 

dan nyaman sesuai dengan keahlian dan profesinya.  

 Rumah sakit bukanlah sekedar tempat berprakteknya dokter dan 

para tenaga medis dan tenaga kesehatan saja, dan sebaliknya para tenaga 

medis dan tenaga kesehatan bukanlah sekedar pegawai rumah sakit.Rumah 

sakit bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan kesehatan dengan 

profesional dan etis di rumah sakit, namun pihak rumah sakit juga tidak 

dapat terlalu jauh mencampuri urusan profesional para staf 
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medisnya.Rumah sakit adalah merupakan suatu korporasi yang 

kompleksitasnya tidak dapat direduksi (irreducible complexity). 

 Hospital by-laws yang lengkap dan terimplementasi dengan baik 

akan merupakan cara yang ampuh untuk melindungi pasien dan 

menjadikan rumah sakit sebagai institusi yang bertanggungjawab, baik 

tanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi rumah sakit 

sebagai pemberi layanan kesehatan dengan tata-kelola klinik yang baik, 

maupun tanggungjawab pada saat terjadi kerugian pada pasien akibat 

kesalahan tenaga kesehatan dalam bekerja. 

Oleh karena itu penulis mengambil penelitian dengan judul: 

“TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM RUMAH 

SAKIT, TENAGA MEDIS SERTA TENAGA KESEHATAN DALAM 

SENGKETA MEDIS.” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggung jawab rumah sakit, tenaga medis  serta tenaga 

kesehatan dalam sengketa medis ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi rumah sakit, tenaga medis serta 

tenaga kesehatan  dalam sengketa medis ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah tersebut 

diatas adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui tanggung jawab rumah sakit, tenaga medis serta  

tenaga kesehatan dalam sengketa medis. 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum Rumah Sakit, tenaga medis 

serta tenaga kesehatan  dalam sengketa medis. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan informasi mengenai tanggung jawab rumah sakit 

terhadap kelalaian medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, 

terutama dari aspek hukum perdata.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi rumah sakit, 

tenaga medis, tenaga kesehatan dan masyarakat umum yang 

menggunakan pelayanan kesehatan di rumah sakit, 

2. Manfaat Praktik 

Diharapkan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan rumah sakit dan memberikan pemahaman bagi para 

pengguna jasa medis sebagai pihak yang berhubungan langsung 

dengan rumah sakit dan tenaga kesehatan tentang tuntutan ganti 

kerugian apabila dokter atau tenaga kesehatan telah melakukan 

perbuatan melawan hukum karena kinerja yang tidak sesuai 

peraturan. 
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E. KERANGKA PENELITIAN 

 

1. Kerangka konsep 

  

UU Rumah Sakit 

No 44/2009 

UU Kesehatan 

No 36/2009 

UU Praktik 

Kedokteran 

No 29/2004 

Pelayanan Medis 

 

Rumah sakit 

Tenaga Medis 

Tenaga Kesehatan 

 

Sengketa medis 

 

Perlindungan 

Hukum 

Rumah sakit,Tenaga 

medis,Tenaga 

kesehatan 

Tanggung Jawab 

Hukum 

Rumah sakit,Tenaga 

medis,Tenaga 

kesehatan 

 

UU Tenaga Kesehatan 

No 36/2014 

Pasien 
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2. Definisi teori 

 

Yang menjadi definisi teori dalam penelitian ini yaitu : 

a. Perlindungan hukum. 

Adalah  sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, 

yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 

b. Tanggung jawab hukum. 

Adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang 

perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam 

melakukan suatu perbuatan. 

c. Rumah sakit 

Adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan 

penyakit dan pemulihan kesehatan, yang dilaksanakan secara serasi 

dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan 

penyakit dalam suatu tatanan rujukan, serta dapat dimanfaatkan untuk 

pendidikan tenaga dan penelitian. 

d. Tenaga medis 

Adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah 

memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-

baiknya dengan menggunakan tata cara dan tehnik berdasarkan ilmu 

kedokteran. 
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e. 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. 

f. Pasien 

Adalah seseorang yang menerima perawatan medis karena menderita 

penyakit atau cedera dan memerlukan bantuan dokter untuk 

memulihkannya termasuk hak dan kewajiban Pasien. 

g. Sengketa medis 

Adalah perselisihan yang terjadi antara pasien  dengan tenaga medis 

atau tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit / fasilitas 

kesehatan akibat dari hasil atau hasil akhir pelayanan kesehatan 

dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan  prosedur.  

F. Metode Penelitian 

 

1. Metode Pendekatan 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian 

empiris yang bersifat memaparkan dan menjelaskan yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara 

sistematis, faktual, akurat dan lengkap tentang keadaanhukum 

yang berlaku di Rumah Sakit, khususnya terhadap perlindungan 

hukum Pasien akibat terjadi malpraktik dan tanggung jawab 

tenaga kesehatan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
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Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis-sosiologis (Sociology of law) yaitu 

menggunakan aturan hukum yang ada sebagai alat untuk 

mengkaji dan meneliti sejauh mana aturan hukum tersebutberlaku 

di masyarakat. Penelitian dengan metode pendekatan ini 

dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara melakukan 

wawancara mendalam yang dilengkapi dengan data kuantitatif 

dengan mengunakan cara kuisioner penelitian. 

2. Jenis Data yang Digunakan. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder.  

a. Data primer  

adalah data empirik diperoleh secara langsung dari 

narasumber/informan dengan wawancara dan diperoleh 

dengan melakukan penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan ini adalah penelitian data yang dilakukan 

secara langsung dilapangan terhadap obyek penelitian pada 

lokasi yang telah ditentukan dan yang berhubungan dengan 

pembahasan dalam hal ini berupa wawancara. 

 Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 

Sebagai berikut: 
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1) Manajemen Rumah sakit yaitu : Direktur Rumah Sakit 1 

orang, Manajer pelayanan medis 1 orang, Manajer 

Penunjang medis 1 orang, Marketing 1 orang,  Komite 

Medik 1 orang. 

2) Dokter yang bekerja sebanyak 5 orang.  

3) Perawat sebanyak 2 Orang.   

4) Staff Laboratorium 1 orang. 

5) Staff Radiologi 1 orang. 

6) Pasien Rumah Sakit yang mengunakan jasa layanan 

rawat jalan sebanyak 5 orang dan rawat inap sebanyak 5 

orang. 

7) Pengurus organisasi Persatuan Rumah Sakit Indonesia 

(PERSI) 1 orang. 

8) Pengadilan negeri Cibinong 1 orang. 

b. Data sekunder  

yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan guna 

mendapatkanlandasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau 

tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang 

berwenang, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. 

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu : 

1) Bahan hukum Primer 
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Merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri atas 

antara lain : 

(a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945. 

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

(c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Tenaga Kerja. 

(d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktek Kedokteran. 

(e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. 

(f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit. 

(g) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan. 

(h) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan. 

(i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah 

Sakit. 

(j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 

2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. 
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(k) Keputusan Menteri kesehatan Nomor 836 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pengembangan Manajemen 

Kinerja Perawat dan Bidan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan hukum yang erat hubunganya dengan 

bahan hukumprimer dan dapat membantu menganalisa 

dan memahami bahan hukum primer. Seperti buku-buku 

tentang hukum, Buku pedoman atau prosedur, kasus 

hukum, yurisprudensi, jurnal dan hasil seminar, 

simposium yang terbaru sesuai dengan materi penelitian. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan-bahan tentang hukum yaitu yang 

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan 

sekunder seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi. 

3. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskritif 

analitik yaitu penulisan ini menggambarkan tentang perlindungan 

hukum Rumah Sakit dan Tenaga kesehatan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada pasien yang mengacu pada undang- 

undang yang berlaku terkait dengan Rumah Sakit dan Tenaga 

kesehatan. 
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4. Lokasi Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data penelitian ini, Penelitian ini 

dilakukan di Rumah Sakit MH Thamrin di Jakarta dan Sekertariat 

Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI) dan 

Pengadilan Negeri Cibinong. 

5. Metode Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam pembuatan proposal ini 

adalah analisis kualitatif, karena penelitian ini mengkaitkan 

hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta 

memenuhi kebutuhan nyata di masyarakat atau memusatkan 

perhatian pada pengamatan mengenai efektifitas dari hukum data 

yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih 

dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara 

deskripsi yaitu : Menjelaskan, Menguraikan dan mengambarkan 

sesuai permasalahan yang terkait dengan materi penelitian dan 

mengambil kesimpulan. 

Data yang sudah dianalisis disusun secara sistematis serta 

disajikan dalam bentuk laporan penelitian atau tesis. 

G. Rencana Penyajian Tesis 

Penyajian data dalam penelitian ini diuraikan dalam suatu rancangan 

sistimatis penulisan tesis secara naratif sehingga dapat tergambarkan apa 

yang ditulis bila penelitian telah selesai. Sistematika penulisan penelitian 

ini terdiri dari empat Bab yaitu hasil dari keseluruhan penelitian agar 



20 

 

 

mudah dipahami, dengan penjelasan pembagian masing – masing bab 

yaitu : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang Latar Belakang Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, kerangka Penelitian dan metode penelitian 

serta  Penyajian Tesis dan sistematika penulisan. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori – teori, kajian pustaka yang mendukung 

penelitian sebagai dasar untuk menganalisa masalah yang dibahas 

berkenaan perlindungan hukum dan tanggung jawab rumah sakit, Tenaga 

medis dan tenaga kesehatan serta pasien dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada pasien berdasarkan Undang-Undang. 

BAB III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai 

dengan permasalahan yang telah dirumuskan antara lain analisa 

perlindungan hukum dan tanggung jawab rumah sakit, tenaga medis dan 

tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien 

sesuai undang- undang dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. 

BAB IV.  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian berupa pernyataan 

singkat, tepat dan saran – saran kepada pihak yang terkait. 


