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BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kasus Sengketa Medis 

Kasus hukum kesehatan yang dikenal istilah sengketa medis dalam 

pelayanan kesehatan kepada pasien umumnya sering terjadi di rumah 

sakit dimana tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam bekerja 

memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tidak sesuai standar 

operasional prosedur dan standar profesi sehinga menimbulkan ketidak 

puasan pasien yang dianggap merugikan pasien karena tidak sesuai 

harapan yang diterima.  

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data  serta melakukan 

penelitian  berdasarkan dua kasus sengketa medis yaitu: kasus pertama  

sengketa medis antara pasien RH dengan  dokter MD Sp.B di RS MHT  

yang diselesaikan dengan cara mediasi  dan kasus kedua  sengketa medis 

antara pasien SM dengan dokter W Sp.THT yang diselesaikan dengan 

cara litigasi atau pengadilan dan sudah diputus oleh Pengadilan Cibinong 

Nomor 126/PDT.G/2003/PN.CBN serta diperkuat putusan Mahkamah 

Agung nomor 957 K/Pdt/2006. Selain itu terjadi pada tahun 2003 , 

dimana Undang-Undang Tentang Rumah sakit belum ada dan Undang-

Undang Tenaga Kesehatan juga belum ada, namun Hakim Pengadilan 

Negeri Cibinong mengunakan Undang-Undang Nomor  23 tahun 1992 
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Tentang Kesehatan Pada Pasal 2 , Pasal 3, Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) 

dan KUHPerdata Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367.    

1. Kasus Sengketa Operasi Usus Buntu34 

Pada tanggal 1 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 WIB pasien atas 

nama RH, umur 48 Tahun  datang ke UGD RS MH Thamrin Jakarta 

dengan keluhan sakit nyeri perut dan oleh dokter UGD  (dr AU)  

diperiksa  dan dilakukan observasi serta pemeriksaan laboratorium 

oleh tenaga analis. Hasil pemeriksaan dan diagnose menyatakan 

bahwa pasien  harus dirawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

Pada Jam 10.00 WIB pasien diperiksa oleh dokter MS (dokter 

bangsal), Hasil pemeriksaan menunjukan ada kecurigaan penyakit 

batu saluran kemih, oleh dokter MS dirujuk kepada dokter Spesialis 

Urologi (dr NU SpU), oleh dokter NU diintruksikan pemeriksaan 

USG kepada staff radiologi, untuk mengetahui penyebab sakit 

tersebut, hasilnya pemeriksaan USG tidak ditemukan penyakit batu 

saluran kemih tetapi ditemukan penyakit usus buntu, pasien  kemudian 

dirujuk ke dokter SpB yaitu dokter MD, oleh dokter MD diperiksa dan 

didiagnosa penyebab sakit usus  buntu tersebut dan oleh dr MD 

disarankan dilakukan operasi Appendix laparatomi.    

Pada tanggal 2 Maret 2016 pihak keluarga diminta persetujuan 

untuk dilakukan operasi dan minta persetujuan (inform consent) 

                                                 
34 Hasil wawancara Manajemen RS MH Thamrin tanggal 20 Desember 2018 
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setelah disetujui kemudian dilakukan operasi Appendix oleh dokter 

MD SpB. 

Pada tanggal 3 Maret 2016 pasien mengalamai kesakitan, 

abdomen kembung dengan tanda-tanda peritonitis difusa dan dokter 

MD mengintruksikan untuk dilakukan pemeriksaan foto abdomen 3 

dimensi dibagian perut kepada staff  radiologi di ruangan rontgen, 

Oleh staff radiologi dilakukan pemeriksaan foto abdomen 3 dimensi 

dan hasilnya diserahkan ke dokter MD. Hasil pemeriksaan di bagian 

perut yang kembung dari hasil gambar foto ditemukan adanya udara 

bebas dengan peritotinitis difusa. 

Pada Tanggal 4 Maret 2016 Dr MD SpB melakukan 

pemeriksaan kembali kondisi  pasien RH, setelah diperiksa oleh dr 

MD, disarankan dilakukan operasi ulang namun pihak keluarga 

marah-marah , minta dioperasi ulang tapi diganti dokter lain, Pihak 

Rumah sakit MH Thamrin menugaskan dokter spesialis bedah yaitu 

Dr PC SpB, oleh Dokter PC dilakukan pemeriksaan kondisi fisik 

pasien pada bagian luka yang baru selesai operasi. Setelah dilakukan 

pemeriksaan oleh dokter Ponco disarankan untuk dioperasi ulang, 

Pihak keluarga setuju dan dilakukan operasi ulang maka pada tanggal 

4 Maret 2016. dilakukan operasi dan operasi dapat berjalan lancar. 

Keluarga pasien meminta pertanggung jawaban atas pelayanan 

medis yaitu operasi yang dilakukan oleh Dokter MD SpB dan pihak 

Rumah sakit MH Thamrin Salemba yang mengakibatkan pasien 
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kesakitan setelah di operasi appendix. dan meminta pemindahkan 

tempat perawatan pasca operasi kedua di rumah sakit lain, yaitu di 

Rumah Sakit Premier Jatinegara dan perawatan penyembuhan di 

Rumah Sakit RSPAD Jakarta. Pihak keluarga pasien menuntut dokter 

MD dan pihak rumah sakit  untuk membiayai seluruh biaya 

pengobatan sampai sembuh. 

Dokter MD membuat pernyataan bersedia bertanggung jawab 

terhadap kondisi pasien MD dan bersedia menanggung biaya 

pengobatan setelah dilakukan operasi kedua. 

Dalam proses penyembuhan pasca operasi kedua, keluarga 

pasien menuntut ganti rugi kepada pihak dokter MD dan pihak rumah 

sakit, dengan melayangkan surat Somasi tanggal 14 April 2016  

kepada pihak  Rumah sakit untuk minta pertanggugnjawaban  dan 

menuntut biaya ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar) 

dan melakukan aksi teror kepada Dokter MD dengan menelpon 

dengan ancaman akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena 

kelalaian dalam bekerja sehingga mengakibatkan kerugian karena 

akibat operasi dan akan mempublikasikan  ke Media massa (MNC 

Group Televisi). Selain itu juga melaporkan ke MKDKI dokter MD 

Spb dengan laporan Nomor register 28/P/MKDKI/VIII/2016 namun 

setelah dilakukan persidangan majelis MKDKI memutuskan tidak 

ditemukan adanya pelanggaran disiplin profesi kedokteran sesuai 
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Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 7/KKI/Kep/I/2018  

tanggal 11 Januari 2018.  

Dari proses musyawarah akhirnya disetujui untuk 

menyelesaikan masalah tersebut  dengan perdamaian antara keluarga 

pasien, dr MD, dan  rumah sakit Mh Thamrin, dengan memberikan 

biaya pengantian selama masa penyembuhan dengan membayar biaya 

sebesar Rp 300.000.000,-. Pada tanggal 16 Mei 2016 dilakukan 

perjanjian perdamian yang ditandatangani oleh wakil keluarga pasien 

dan diberikan dalam bentuk Cek dan diterima oleh pihak keluarga 

pasien. 

Proses musyawarah ini diselesaikan secara kekeluarga tidak 

melalui pengadilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 

tentang tenaga kesehatan Pasal 78  bahwa : Dalam hal tenaga 

kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya 

yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan , 

Perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan 

terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan 

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

Salah satu keluarga Pasien RH melaporkan juga kepada Polda 

Metro Jaya namun dalam pemeriksaan oleh penyidik tidak terbukti 

ada kelalaian yang dilakukan oleh Dokter MD oleh pihak Polda Metro 

Jaya akan dikeluarkan SP3 terhadap kasus Pasien RH dokter MD di 

rumah Sakit MHT. 
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2. Kasus Sengketa  Operasi Amandel35  

a. Identitas Para pihak  : 

1) SM bertempat tinggal di Perum Bumi Karang   Indah Jl. Bumi  

Asih Blok.A2 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak dalam hal ini 

berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2003 

diwakili oleh kuasanya AFRIYANTO REFA SH, RUDI 

PRASETYO ADVOKAT dan  Pengacara berkantor di Jl. 

Tarogong Raya No. 12 Cilandak, selanjutnya disebut Penggugat. 

2) dr. W, Sp THT, dalam kedudukan dan Jabatan selaku Dokter 

Spesialis THT di Ruang Puri, bertempat tinggal di Jl. Maribaya 

No.1 Puri Cinere Depok disebut TERGUGAT.I: 

3) RS. Puri Cinere, berkedudukan di Jl. Maribaya No.1 Cinere 

Depok selanjutnya disebut- TERGUGAT II; 

b. Kasus Posisi : 

1)  Bahwa sekitar awal bulan Maret 2003, Penggugat mengalami   

pusing – pusing kepala yang disertai suhu tinggi (seperti 

demam) sehingga Penggugat datang untuk memeriksakannya 

kepada Tergugat II yang kemudia ditandatangani oleh Dr. Made 

Dokter Spesialis Internist (penyakit dalam) yang bekerja / 

berpraktek selaku Dokter Spesialis Internist pada Tergugat II;  

2)  Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Dr. Made 

menyatakan bahwa pusing–pusing dan suhu badan tinggi yang 

                                                 
35 Wawancara kasus hukum kesehatan dengan Panitera PN Cibinong, 2 agustus 2018.  
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dialami Penggugat kemungkinan disebabkan amandel 

Penggugat yang sakit / membengkak, sehingga Dr. Made 

menyarankan dan merekomendasikan agar Penggugat 

memeriksakannya kepada Tergugat I selaku Dokter Spesialis 

THT yang bekerja / berpraktek pada Tergugat II;  

3)  Bahwa setelah mendapat saran dan rekomendasi dari Dr. Made 

tersebut, Penggugat memeriksakan penyakitnya kepada 

Tergugat I. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Tergugat I 

menyatakan bahwa amandel Penggugat  kelihatan membesar / 

membengkak dan menyarankan agar amandel tersebut diangkat / 

dioperasi, kalau tidak penyakit tersebut tidak akan sembuh dan 

sewaktu – waktu bisa kambuh lagi;  

4) Bahwa meskipun operasi amandel adalah operasi yang masuk 

kategori operasi ringan dan sudah sering dilaksanakan, 

Penggugat tetap khawatir adanya akibat buruk / sampingan dari 

operasi tersebut, untuk itu Penggugat telah menanyakan kepada 

Tergugat I, Tergugat I menyatakan tidak akan ada efek 

sampingan dari operasi amandel Penggugat. Oleh karena 

percaya dengan keterangan Tergugat I tersebut, Penggugat 

menyetujui dilakukannya operasi terhadap amandel Penggugat;  

5) Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2003 jam 08.00 WIB, 

bertempat di Tergugat II, Tergugat I melakukan operasi amandel 

Penggugat;  
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6) Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum operasi 

dilakukan, Tergugat I mengharuskan Penggugat untuk 

melakukan pemeriksaan / test darah dan tontgen paru – paru. 

Setelah dilakukan pemeriksaan / test darah dan rontgen paru – 

paru yang hasilnya disampaikan kepada Tergugat I, Tergugat I 

menyatakan bahwa Penggugat dalam keadaan baik dan siap 

untuk menjalani operasi amandel;  

7) Bahwa 1 (satu) hari setelah operasi dilakukan, yaitu hari Selasa 

tanggal 01 April 2003, Penggugat merasakan adanya perbedaan 

pada suara yang sebelumnya operasi dalm keadaan baik / normal 

akan tetapi setelah operasi berubah menjadi sengau / bindeng. 

Ketika hal itu ditanyakan kepada Tergugat I, Tergugat I 

menyatakan penyebabnya adalah luka operasi karena operasi 

baru dilakukan; 

8) Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2003, Penggugat datang 

kepada Tergugat untuk melakukan pemeriksaan dan konsultasi 

rutin hasil operasi yang telah dilakukan. Pada pertemuan itu 

Tergugat I merasa heran dan bertanya mengapa suara Penggugat 

menjadi sengau / bindeng, padahal 1 (satu) hari setelah operasi, 

Tergugat I sudah diberitahu bahwa akibat operasi, suara 

Penggugat berubah menjadi sengau / bindeng. Setelah dilakukan 

pemeriksaan Tergugat I menyatakan bahwa sengau / bindengnya 
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suara Penggugat disebabkan masih adanya luka operasi yang 

masih dalam masa pemulihan;  

9) Bahwa oleh karena belum juga ada perubahan pada suara 

Penggugat, maka tanggal 13 Mei 2003 Penggugat melakukan 

pemeriksaan dan konsultasi kepada Dr. Retno, Sp.THT 

menyatakan bahwa tulang belakang dengan langit–langit atas di 

daerah kerongkongan tidak rapat sehingga ada angin yang 

masuk mengakibatkan suara dihidung;  

10)  Bahwa untuk memastikan penyebab berubahnya suara dan 

keluhan–keluhan lainnya yang timbul setelah operasi, maka 

pada tanggal 26 Mei 2003 Penggugat memeriksakan dan 

mengkonsultasikannya kepada Dokter Spesialis THT lainnya 

yaitu Prof. Hendarto Hendarmin, Sp THT yang berpraktek di Jl. 

Panglima Polim V, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan yang 

dilakukan, Prof. Dr. Hendarto Hendarmin. Sp THT menyatakan 

bahwa tulang sebelah kiri lebih pendek dari sebelah kanan yang 

seharusnya sama – sama panjang; 

11)  Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan yang 

disampaikan oleh kedua dokter tersebut Dr. Retno Wardhani. 

THT dan Prof. Dr. Hendarto Hendarmin, Sp THT maka patut 

diduga Tergugat I telah melakukan kesalahan sewaktu operasi 

amandel Penggugat, dengan kata lain operasi yang telah 
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dilaksanakan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan prosedur 

standar pelayanan profesi maupun standar pelayanan medis;  

12) Bahwa akibat operasi yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut  

telah mengakibatkan Penggugat : 

(a) Suara menjadi sengau/bindeng sehingga tidak bisa    

berkomunikasi secara normal.  

(b)  Napas menjadi pendek.  

(c)  Kalau bicara terkadang tertahan karena napas yang pendek.  

(d)  Kalau menguap, langit – langit dan tulang sebelah   kiri 

kerongkongan terasa sakit seperti tertarik.  

(e) Jika minum dan makan tidak nyaman seperti ada   yang 

mengganjal dan keluar dari hidung.  

13) Bahwa Perbuatan Tergugat I yang telah melakukan operasi tidak 

sesuai dengan prosedur pelayanan profesi dan standar pelayanan 

medis mengakibatkan suara Penggugat menjadi sengau/bindeng 

sehingga tidak bisa berkomunikasi secara normal, nafas menjadi 

pendek, kalau berbicara kada tertahan karena nafar pendek, 

Kalau menguap langit – langit dan tulang sebelah kiri 

kerongkongan terasa sakit seperti tertarik, Jika minum dan 

makan tidak nyaman seperti ada yang mengganjal dan keluar 

dari hidung adalah Perbuatan Melawan Hukum;  

14)  Bahwa oleh karena Tergugat I Dokter Spesialis THT yang    

bekerja/ berpraktek dan sedang melaksanakan tugasnya 



73 

 

 

melakukan operasi amandel terhadap Penggugat pada Tergugat 

II sebagai tempat yang digunakan tuntuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan, maka Tergugat II juga harus bertanggung 

jawab atas Perbuatan  Melawan Hukum yang dilakukan oleh 

Tergugat I;  

15) Bahwa akibat dari perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan     

oleh Tergugat I tersebut, telah menimbulkan kerugian materiel 

dan immateriel terhadap Penggugat yang dapat dirinci sebagai 

berikut: 

     a). Kerugian Materiel  

(1) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagai biaya  operasi. 

(2) Biaya operasi, kamar perawatan, tindakan, obat/alkes, 

Dokter, Apotik, instalasi Gawat Darurat, sewa alat dan lain 

– lain sebesar 

=Rp.   5.825.375,- 

(3) Transportasi selama 5 (lima) bulan 5 x 30 (tiga puluh) hari 

x Rp.  100.000,- sebesar 

=Rp. 15.000.000,- 

Jumlah                      =Rp. 20.825.375,- 

b). Kerugian Immateriel 

(1)  Kesulitan berkomunikasi sehingga Penggugat susah  

bersosialisasi yang mengakibatkan terhambatnya karir 

Penggugat  
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(2)  Jatuhnya harga diri/martabat sehingga Penggugat  

menjadi rendah diri dan tidak percaya diri;  

(3)  Depresi dan rasa tertekan apabila dalam berbicara     

berkomunikasi orang selalu menanyakan suara Penggugat; 

Maka kiranya wajar dan pantas Penggugat menulai 

kerugia immateriel tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- 

(satu milyar rupiah). 

     Dengan demikian kerugian materiel + immateriel yang 

diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 20.825.375,- + 

Rp. 1.000.000.000,- = Rp.1.020.825.375,- ( satu milyar 

dua puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus 

tujuh puluh lima rupiah )yang harus dibayar secara 

tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II;  

16)  Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia–

sia   serta adanya kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat II 

akan mengalihkan, mengasingkan dan memindahtangankan 

harta kekayaannya, mohon Pengadilan terlebih dahulu 

meletakkan sita jaminan atas: 

a)  Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri 

diatas milik Tergugat I terletak di Graha Cinere Jl. Nusa 

Penida XV. Gg. II No.4, Kelurahan Limo, Kecamatan 

Limo, Kotamadya Depok. 
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b)  Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya 

setempat dikenal dengan RS. Puri Cinere, milik Tergugat 

II terletak di Jl. Maribaya Blok F2 No.1 Puri Cinere, 

Sawangan, Kotamadya Depok. 

17) Bahwa sampai saat ini akibat operasi yang dilakukan oleh 

Tergugat I, Penggugat masih mengalami penderitaan 

sebagaimana yang diuraikan pada butir 12 diatas sehingga 

sangat mengganggu Penggugat dalam melakukan 

aktifitasnya. Apabila keadaan itu terus berlangsung akan 

menambah penderitaan yang lebih berat lagi bagi Penggugat. 

Oleh karenanya mohon Pengadilan menghukum Tergugat I 

dan Tergugat II untuk memulihkan kembali kesehatan 

Penggugat dalam keadaan semula sebagaimana halnya 

sebelum operasi. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak 

mau/sanggup melaksanakannya, maka Penggugat akan 

melaksanakannya sendiri dan Tergugat I dan Tergugat II 

harus mengganti secara tanggung renteng biaya–biaya yang 

dikeluarkan oleh Penggugat; 

18) Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II mau melaksanakan isi 

putusan perkara ini, mohon agar Pengadilan menghukum 

Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk 

membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu 
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rupiah) setiap hari, apabila lalai melaksanakan isi putusan 

perkara ini; 

19) Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti  

yang secara hukum tidak dapat dibantah kebenarannya oleh 

Tergugat I dan Tergugat II, mohon Pengadilan dapat 

memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu 

(uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, 

banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;  

c. Analisa kasus  

1. Bahwa benar antara Pasien SM dengan dokter W. THT terdapat 

hubungan hukum yaitu telah menyetujui adanya tindakan operasi 

Amandel pada dirinya yang dilakukan oleh Tergugat I dengan surat 

persetujuan tanggal 31 Maret 2003; 

2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2003, Pasien datang kepada dokter W Sp 

THT untuk memeriksakan keluhannya sering pusing, suhubadan tinggi, 

hidung bumpet dan bindeng, yang menurutpengakuan Penggugat dialami 

selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, dari hasil pemeriksaan amandel 

penggugat harus dioperasi. 

3. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2003, Penggugat datang kembali untuk 

persiapan operasi Amandel untuk persiapan antara lain: 

- Pemeriksaan Laboraturium;  

- Rontgen; 

- Puasa; 
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4. Bahwa dari pemerikasaan di atas, telah memenuhi prosedur untuk 

dioperasi, atas persetujuan orangtua Pasien SM dan dengan di tandatangani 

surat persetujuan operasi (Informed Consent) yang sudah lazim tersebut, 

maka operasi Amandel tersebut di laksanakan. 

5.  Bahwa pada tanggal 31 Maret 2003, diruang operasi RS Puri Cinere 

dilakukan operasi Amandel yang berlangsung dari jam 08.18 s/d 09.23, 

Tergugat I bertindak sebagai operator dibantu oleh suster N sebagai 

perawat dan Dokter K H sebagai Dokter Anestesi; 

6. Bahwa setelah operasi Penggugat dibawa keruang pemulihan lalu ke 

ruang perawatan, sore harinya Tergugat I mengunjungi pasien, setelah 

dievaluasi bekas operasi masih ada tuka, tidak ada pendarahan aktif, 

disarankan untuk melakukan diet petunjuk setelah operasi Tonsil, dan 

diberikan obat melalui injeksi : obat biotik dan obat anti sakit; 

7. Bahwa pada hari kedua, Penggugat diberikan obat yang sama dengan 

cara diminum ditambah dengan obat anti implamasi (anti radang), 

pendarahan tidak ada, bekas operasi masih bengkak; 

8. Bahwa pada hari kedua, Penggugat boleh pulang namun orang tua 

Penggugat ingin Penggugat tetap dirawat. Karena tidak ada yangmerawat, 

Tergugat I menyarankan untuk diet selama 10 hari, makan makanan yang 

lunak saja dan pada hari ke empat Penggugat pulang masih dalam 

perawatan luka operasi denganmelanjutkan minum obat dengan petunjuk 

diet operasi Tonsil; 
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9. Bahwa pada tanggal 14 April 2003, Pasien SM kontrol tahap I, dari hasil 

evaluasi diketahui luka operasi masih merah, gangguan sakit telan, 

keluhan suara bindeng. Disarankan untuk tetap melanjutkan obat yang 

sama; 

10. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada nomor 11 itu 

hanya kesimpulan atau pendapat Penggugat sendiri oleh karenanya agar 

ditolak. Karena dokter W, Sp.THT melakukan operasi amandel terhadap 

pasien SM telah memenuhi standar prosedur Tindakan medis Tonsilektomi 

Dengan Tehnik Sludder. Lagi pula dimana letak kesalahan prosedur yang 

dilakukan dokter W, Pasien SM tidak menjelaskan  dan dokter W Sp.THT 

telah memenuhi prosedur operasi medis, bahwa berdasarkan undang-

undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, penjelasan pasal 53 antara 

lain mengatakan: 

" standar profesi adalah yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam 

profesi secara baik". 

11. Bahwa dari catatan dokter poliklinik THT tanggal: l4 Agustus 2001, 

Penggugat pernah memeriksakan keluhannya yaitu : hidung tersumbat, 

bindeng, pendengaran telinga kiri terganggu  

Akhirnya, ia mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke 

Pengadilan Negeri  Cibinong, Pengadilan Negeri Cibinong No 

126/PDT.G/2003/PN.CBN mengabulkan gugatan pasien dengan 

membayar ganti rugi sebesar Rp 520.625.375 dengan perician pihak 

dokter membayar 70%  dan pihak rumah sakit membayar 30% nya  
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Selain mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi, hakim PN Cibinong 

juga mengabulkan sita jaminan terhadap rumah sang dokter. 

B. Pembahasan 

1. Tanggungjawab Rumah Sakit, Tenaga Medis dan Tenaga 

Kesehatan dalam Sengketa Medis.  

a. Kasus Sengketa Operasi Usus Buntu : 

1) Pasien mempunyai hak penuh atas badannya sendiri disamping 

itu , pasien juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi 

mengenai penyakit dan cara-cara penanggulanganya.36 

Permasalahan yang menyangkut hukum adminstrasi berkisar 

kepada hubungan hukum antara pimpinan rumah sakit dengan 

dokter atau tenaga medis dan tenaga kesehatan37, dapat berakibat 

sanksi hukum administrasi yang dapat berupa pencabutan izin 

usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, 

sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa 

teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat ijin praktek, 

penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih 

tinggi.38 

Rumah Sakit MH Thamrin dalam penyelenggaraan layanan 

kesehatan sudah  memiliki izin operasional dan izin mendirikan 

sebagai bentuk tanggungjawab dalam kegiatan pelayanan 

                                                 
36. Soerjono soekanto, 1989, Aspek Hukum Kesehatan, Ind-Hill-Co, Jakarta, hal 102. 

37 Ibid, 104 
38 Wawancara dengan direktur RS MH Thamrin, 18 Desember 2018 
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kesehatan kepada pasien . Hal ini sesuai ketentuan   Undang-

Undang Rumah Sakit Pasal 25 ayat (1) Setiap penyelenggaraan 

Rumah Sakit wajib memiliki izin. Pada ayat (2)  Izin sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (1) adalah izin mendirikan dan izin 

operasional. Adapun izin Rumah sakit MH Thamrin No 

13/B.3.1/-1.779.3/2017 berlaku sampai tahun 2022. Sehingga 

Rumah sakit dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Pasal 

4 dan Pasal 5 Undang-Undang Rumah Sakit dalam hal ini 

melayani Pasien RH.   

Menurut ketentuan  Pasal 27 Undang-Undang Rumah Sakit, 

izin rumah sakit  dapat dicabut apabila:   

(a) Habis Masa berlakunya 

(b) Tidak lagi memenuhi persyaratan dan standart. 

(c) Terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan dan/ atau 

(d) Atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan 

hukum.  

 

Dalam tanggung jawab hukum perdata, mengenai 

tanggung jawab diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata  sebagai 

penjabaran lebih lanjut mengenai siapa dan apa saja yang 

berada di bawah tanggungjawabnya. Tanggung jawab hukum 

perdata ini membawa akibat, bahwa yang bersalah (pihak  

yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain) harus 

membayar ganti rugi.  

Rumah Sakit MH Thamrin, bertanggug jawab terhadap 

kinerja dari dokter MD sebagai tenaga medis dalam 
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memberikan pelayanan kepada pasien RH. Karena sebagai 

karyawan dengan status sebagai karyawan tetap (fulltime) 

terjadi hubungan hukum  keperdataan  yang diatur pada 

KUHPerdata Pasal 1367 antara majikan dan karyawan 

sehingga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pasien 

RH. Selain itu, pasien juga dapat menuntut ganti rugi kepada 

dokter MD secara pribadi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata 

akibat perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan 

kerugian.  

Pada Pasal 46 Undang-Undang Rumah sakit Nomor 44/ 

2009 Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap 

semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Menurut 

pendapat penulis pasal ini tidak tepat di terapkan pada kasus 

pasien RH dengan dokter MD di Rumah Sakit MH Thamrin 

karena dokter MD sebagai tenaga medis bukan sebagai tenaga 

kesehatan sehingga kurang tepat jika mengunakan Pasal 46 

Undang-Undang Rumah Sakit. 

Tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit MH 

Thamrin yang bekerja membantu dokter yang menanggani 

pasien RH dalam pelayanan kesehatan berdasarkan wawancara 

dengan kepala ruangan di Unit Gawat Darurat telah memiliki 

Surat izin Peraktek Perawat dan kepala  ruang kamar inap 
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pasien  kelas 1 juga demikian. Sedangkan  di unit Radiologi 

dan unit laboratorium juga demikian sudah memiliki izin 

praktek. Hal ini merupakan tanggung jawab Rumah sakit 

dalam mempekerjakan tenaga kesehatan di Rumah sakit wajib  

memiliki izin praktek sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-

Undang Rumah sakit ayat (1) dan Ayat (2).         

b. Kasus Sengketa Operasi Amandel  

1) Bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini adalah  

bahwa dr W yang bertugas di Rumah Sakit Puri Cinere  

telah melakukan operasi amandel atas diri Pasien SM 

2) Bahwa yang menjadi dalil tidak tetap dalam perkara ini 

yang sekaligus harus dibuktikan karena disangkal oleh 

Tergugat  dan Tergugat II adalah apakah benar Tergugat I 

telah melakukan kesalahan pada waktu melakukan operasi 

amandel terhadap Penggugat yang mengakibatkan cacat 

pada diri Penggugat, yaitu berupa cacat: 

a) Suara Penggugat menjadi Sengau / Bindeng sehingga 

tidak bisa berkomunikasi secara normal. 

b) Napas Penggugat menjadi pendek. 

c) Kalau Penggugat bicara terkadang tertahan karena 

nafas yang pendek.- 

d) Kalau menguap, langit-langit dan tulang sebelah kiri 

kerongkongan terasa sakit seperti di tarik 
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e) Jika Penggugat minum dan makan tidak nyaman 

seperti ada yang mengganjal dan keluar dari hidung. 

3) bahwa tergugat I telah membantah dalil Penggugat dengan 

mengatakan bahwa benar Tergugat I melakukan operasi 

amandel terhadap Penggugat , namun tindakan Tergugat I 

telah memenuhi Standar Prosedur Tindakan Medis 

Tonsilektomi dengan teknik standar, dan sebelum operasi, 

orang tua Penggugat telah menandatangani Surat 

Persetujuan Operasi (Informed Consent), sehingga telah 

memenuhi prosedur operasi, dan juga Tergugat I telah 

menyarankan Penggugat agar Speech Therapy ke Dokter 

Rosma Dewi. 

4) Bahwa RS Puri juga telah membantah dengan mengatakan 

bahwa gugatan  terhadap Rs Puri  tidak jelas karena 

hubungan RS Puri dan dr W.Sp.THT adalah Hubungan 

Kerjasama pola Bagi Hasil sesuai Surat Perjanjian 

Kerjasama No.001/RSPC-01/VI/99/PW, bukan hubungan 

dalam arti atau sebagai hubungan antara Majikan, dan 

pegawai atau  karyawan sehingga menjadi tanggung jawab 

Rumah Sakit Puri sesuai ketentuan Pasal 1367 

KUHPerdata. 

5) Dokumen Visum Et Repertum No. 

1161/TU.FK/VR/X/2003 tertanggal 24 Oktober 2003, 
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fotocopy ini diperoleh dari Polres Depok, maka bukti 

tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah. 

6) Dokter W Sp THT berdasarkankan bukti dokumen rekam 

medis dan hasil visum yang dilakukan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada Pasien SM, terbukti 

melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian 

dan cacat  pada pasien SM  yaitu suara menjadi senggau 

sehingga dapat didituntut ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 

1371 KUHPerdata.   

7) Hubungan hukum antara dokter dan pasien mempunyai 

hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang–undang 

sehingga kedudukan hukum seimbang dan sederajat yang 

dilindungi oleh ketentuan undang-undang Nomor 23 

Tahun 1992 tentang Kesehatan, sebagai berikut : 

a) Pasal 2 Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam    

memperoleh derajat kesehatan yang optimal. 

b) Pasal 3 Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan 

perseorangan, keluarga dan lingkungannya. 

c) Pasal 53 Ayat (1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan profesinya. 

d) Pasal 53 ayat (2) Tenaga kesehatan dalam melakukan 

tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi 

dan menghormati hak pasien. 

 

Pada saat kasus Pasien SM dengan dokter W Sp THT 

disidangkan majelis hakim PN Cibinong mengunakan dasar hukum 

dalam pertimbangan putusan dengan Undang-Undang kesehatan No 
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23 Tahun 1992, Namun saat ini undang-undang tersebut sudah dicabut 

tidak berlaku diganti menjadi Undang-Undang No 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan.  

Penulis berpendapat bahwa pada saat kasus terjadi majelis 

hakim PN Cibinong sangat jeli dalam menerapkan Pasal 1365, Pasal 

1366, Pasal 1367 dan Pasal 1371 KUHPerdata serta Undang-Undang 

kesehatan  No 23 Tahun 1992.  Sementara undang-undang yang 

menyangkut rumah sakit, tenaga medis dan tenaga kesehatan  lainnya 

belum ada atau berlaku pada saat itu yang terkait masalah rumah sakit 

khususnya dan tenaga kesehatan. 

2. Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit, Tenaga Medis, Tenaga 

Kesehatan dari sengketa medis. 

a. Kasus Sengketa Operasi Usus Buntu 

Pada Undang-Undang No 36/2009 Tentang Kesehatan Pasal 

27 ayat (1) Tenaga kesehatan berhak mendapat imbalan dan 

perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas dan profesinya.  

Pada Undang-Undang No 44/2009 pasal 30 (f) disebutkan 

bahwa Setiap Rumah sakit mempunyai Hak mendapatkan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. 

Bentuk perlindungan hukum pada kasus Pasien antara dokter  

MD dan Pasien RH di rumah sakit Thamrin adalah sebagai berikut : 

1) Rumah Sakit Thamrin telah memiliki izin operasional yang masa 

berlaku selama 5 Tahun yaitu  berlakunya hingga 12 Desember 2022  
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sampa yaitu No 13/B.3.1/-1.779.3/2017 , Sesuai Undang-Undang 

Rumah Sakit No 44 /2009 Pasal 25 (1) ; Setiap penyelenggara rumah 

sakit wajib memiliki izin, Dalam hal ini Rumah Sakit MT sudah 

memiliki izin, berupa izin mendirikan dan Izin Operasional  sesuai 

Pasal 25 ayat (2). 

2) Pihak Rumah Sakit Thamrin dalam memberikan pelayanan 

kesehatan terhadap pasien RH, telah dibuatkan rekam medis. Hal ini 

sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 46 

ayat (1) :   

Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek 

kedokteran wajib membuat rekam medis.  

 

Pasal ini sebagai dasar hukum pembuatan standar pelayanan 

kesehatan. Selain itu juga sesuai peraturan menteri kesehatan RI 

Nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis.  

3) Surat izin praktek dokter atas nama Dokter Spesialis MD yang 

berwenang No 21/2.104/31.71.04/-1.779.3/e/2016 yang berlaku 

hingga 17 agustus 2021. Hal ini Sesuai Undang-Undang Praktek 

Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 36 :   

Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran di 

Indonesia wajib memiliki Surat izin Praktek. 

 

 Serta Permenkes 2052 /MENKES//Pel/X/2011 Tentang Izin Praktek 

Dokter. 

4) RS MH Thamrin memiliki telah memilik Standar Pelayanan 

Minimal (SPM), Panduan Praktis Klinik (PPK) usus buntu, Standar 
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pelayanan Bedah medik bedah, hal ini sebagai bentuk perlindungan 

hukum dokter dan rumah sakit dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada pasien RH , hal ini sebagai bentuk standar 

pelayanan kesehatan sebagai bentuk perlindungan hokum sesuai 

Undang-Undang Praktek kedokteran Pasal 50 huruf (a) sesuai 

standar profesi dan standar prosedur operasional. 

5)  Surat keputusan Direktur No 0189/SK- DIR/RS-MHTS/XII/2015 

tentang penugasan dokter dan rincian kewenagan klinik dokter MD 

sebagai dokter spesial bedah.  

sehingga dalam bekerja merasa aman karen dilindungi oleh 

aturan yang berlaku yang dimiliki oleh Rumah Sakit Thamrin dan 

dokter serta tenaga kesehatan yang bekerja dalam melakukan 

pelayanan kesehatan yaitu tindakan operasi terhadap pasien RH.  

Hal tersebut sesuai Undang-Undang Tentang Kesehatan  pasal 57  

(a) Tenaga medis memperoleh perlindungan hukum sepanjang 

melaksankan tugas sesuai dengan standar profesi (SIP dokter MD), 

Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional. 

b. Kasus Sengketa Operasi Amandel 

Berdasarkan bukti-bukti dipersidangan yang diajukan , 

maka Rumah sakit Puri Cinere terkait masalah perlindungan 

hukum telah memiliki dokumen-dokumen sebagai barang bukti 

sesuai prosedur medis dimana harus memiliki catatan medis 

yang disebut rekam medis sesuai ketentuan Undnag-Undang 
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Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) huruf h  yaitu: Setiap Rumah 

Sakit mempunyai kewajiban menyelenggarakan rekam medis,  

hal ini berupa dokumen :  

1) Catatan dokumen dokter Poli THT, pada tanggal 14 Agustus 

2001 . 

2) Persetujuan tindakan medis 

3) Catatan dokter poliklinik poli THT pada tanggal 2 April 2003 

4) Surat ketetapan penghentian penyidikan No Pol 

S.Tap/04/VI/2004/Res Depok tertanggal 15 Juni 2004 

5) Surat Kerjasama Rumah sakit Puri Cinere atas dasar (kerja) 

paruh waktu No 001/RSPC-01/VI/99/PW hal ini sesuai 

dengan ketentuan KUHPerdta Pasal 1367  karena perbuatan 

orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau 

disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah 

tanggungjawab pengawasanya.     

Dokumen tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum 

Rumah sakit PC, Tenaga Medis yang bekerja dirumah sakit. 

Apabila rumah sakit, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pelayanan 

kesehatan atau melakukan tindakan medis kepada pasien mendapatkan 

perlindungan hukum, sesuai peraturan  harus memenuhi standart sebagai berikut : 

1. Standar Profesi.  

2. Standar Operasi Prosedur. 

3. Standart Etik. 


