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Abstract 
This research was focused on the hospital criminal responsibility issue for the malpractice done 
by the medical staff in Indonesia. This study used normative law research in the form of library 
research by using secondary law data. The design of this research was descriptive-prescriptive 
research. The data was collected by collecting and analyzing the related literatures and 
documents. Then, the data was analyzed through normative qualitative and inductive methods by 
interpreting and constructing the statements found in the documents and legislations by 
classifying the law materials and the authors through content analysis. This research concluded 
that: first, the hospital criminal responsibility for the malpractice done by the medical staff was 
not well arranged in Constitution 44 Year 2009 about Hospital, because the provision of 
corporation responsibility in Constitution 44 Year 2009 was only regulated in Article 62 and 63 in 
which corporation was punished only for not having a license for establishing hospital. Second, 
formulation policy of hospital criminal responsibility toward the malpractice done by medical staff 
in the future was expected will be better in arranging hospital criminal responsibility as one of 
corporations that could be asked for its responsibility for the malpractice done by the hospital 
medical staff based on Vicarious Liability doctrine. Besides, it was also arranged about uniformity 
and consistency in determining when a crime is said to be the crime done by the corporation in 
this case was the hospital, who can be prosecuted and sentenced in the crime that occurred in the 
hospital, types of sanctions appropriate for hospital as a corporation that has criminal 
responsibility for the malpractice done by the medical staff and dispute resolution which not only 
done by means of penal facilities but also by using the non penal facilities. 

Key words: criminal responsibility, hospital, malpractice. 

 

I. Pendahuluan 

Hukum adalah peraturan perUndang-Undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam 
mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Kepentingan manusia  akan terlindungi apabila 
masyarakatnya tertib dan  masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di 
dalam masyarakat.1 Tujuan pokok dari hukum ialah menciptakan suatu tatanan hidup dalam 
masyarakat yang tertib dan sejahtera didalam keseimbangan-keseimbangan.2 Salah satu ciri bangsa 
yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi.3 Rumah sakit adalah 
tempat untuk menyelenggarakan salah satu upaya kesehatan yaitu pelayanan kesehatan. Rumah 
sakit sebagai sarana kesehatan memegang peranan penting untuk meningkatkan derajat 
kesehatan.4 Di Indonesia yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan rumah sakit 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.  

Pengelolaan rumah sakit di Indonesia dibagi  menjadi dua seperti yang tercantum dalam 
Pasal 20  ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009:  Berdasarkan pengelolaannya  rumah 
sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat.  Perubahan peran rumah 

 
1  Sudikno Mertokusumo, 2011, Kapita Selekta Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm 1.  
2  Ibid, hlm 4. 
3  Wiku Adisasmita, 2008, Sistem Kesehatan, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 4.  
4  Cecep Triwibowo, 2012, Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit Sebuah Kajian Hukum Kesehatan, Nula Medika, 

Yogyakarta, hlm 2. 



363  Prosiding Seminar Nasional 
Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal 
Tegal, 22-24 November 2019 
ISBN: 978-623-93116-0-5 

2020 @APVI_Press 
 

sakit dari lembaga yang pada awalnya bersifat sosial kepada lembaga yang bersifat profit telah 
memunculkan konsekuensi tidak hanya menampilkan kualitas pelayanan medis yang lebih baik, 
tetapi juga memunculkan lebih banyak tanggung jawab korporasi (corporate liability)5 serta 
tanggung renteng (vicarious liability)6 akibat kesalahan yang di lakukan oleh para dokter dan 
tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di dalamnya. Selama ini jika terjadi kasus yang merugikan 
pasien yang ditimbulkan karena kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit 
seperti di RS Medika Permata Hijau Jakarta, RS Ibu dan Anak Dedari Kupang dan RS Santa Elisabet 
Medan, maka tenaga kesehatan tersebutlah yang harus menanggungnya sementara rumah sakit 
bebas dari segala tuntutan pertanggungjawaban. 

Pertanggungjawaban pidana rumah sakit di Indonesia terlihat jelas masih sangat kurang, 
satu demi satu terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap seorang pasien yang tidak 
mendapatkan pelayanan semestinya, yang terburuk, dan kadang-kadang akan berakhir dengan 
kematian di dalam suatu rumah sakit. Sudah banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 
Rumah Sakit dalam menangani pasien namun berujung pada tidak ditemukan keadilan untuk para 
pasien yang menjadi korban.  
 

II. Identifikasi Masalah 

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan 
yang akan dibahas dan mengangkat permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap malpraktik yang 

dilakukan tenaga medis di Indonesia? 

2. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pertanggungjawaban rumah 

sakit atas malpraktik yang dilakukan tenaga medis dalam pembaharuan hukum pidana 

di Indonesia?  

 

III. Metode Penelitian 

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 
belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.7 
Penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan 
dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Dalam rangka 
mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah (isu hukum) yang telah 
dirumuskan dapat dipergunakan empat model pendekatan penyelesaian masalah yaitu pendekatan 
peraturan perUndang-Undangan (statute approach) pendekatan konseptual (conceptual 
approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan historis (historical 
approach).8 
 

 
5  Corporate Liability pada dasarnya sama dengan Vicarious Liability tapi Corporate Liability lebih menekankan pada 

tanggungjawab suatu lembaga/korporasi terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya. Dalam konteks Hukum 
Kedokteran, doktrin ini diterapkan kepada rumah sakit sehingga timbul doktrin “Hospital Liability” dimana sebuah 
rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi yang ditimbulkan oleh orang dibawah perintahnya 
(dokter, perawat, dan karyawannya) Edi Hermasyah, 2002, Thesis: Perlindungan Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan 
Di Rumah Sakit Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Fakultas 
Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 46. 

6  Vicarious Liability merupakan tanggung jawab atas kesalahan orang yang berada dibawah pengawasan majikan. Ibid, 
hlm 46. 

7  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm 13-14. Penelitian normatif terdiri dari: a. penelitian terhadap asas-asas hukum; b. penelitian terhadap 
sistematika hukum; c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d. penelitian sejarah hukum; dan e. penelitian 
perbandingan hukum.  

8  Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm 102. 
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IV. Tinjauan Pustaka 

1. Rumah Sakit 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 butir (7), merumusakan 

bahwa yang di maksud dengan: “Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu 
alat atau tempat yang di gunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang di lakukan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah atau masyarakat”. Sedangkan pengertian rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 1 butir 1, adalah: “Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan 
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.” 

 
2. Malpraktik 

Malpraktik atau malpractice yang berasal dan kata “mal”, yang mengandung makna buruk 
atau jelek. Sedangkan kata “practice” mengandung makna tindakan atau praktek. Dengan demikian 
malpraktik dapat dimaknai praktek atau tindakan yang buruk. Dikaitkan dengan malpraktik 
kedokteran atau medical malpractice mengandung makna, bahwa tindakan medis yang dilakukan 
oleh seorang tenaga medis terhadap pasiennya sangat jelek atau buruk karena dilakukan dibawah 
standar yang dipersyaratkan.9  

 
3. Korporasi 

Korporasi adalah badan usaha atau gabungan berberapa perusahaan yang dikelola dan 
dijalankan sebagai suatu perusahaan besar atau kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi 
baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.10 

 

V. Pembahasan 

Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktik Yang Dilakukan 

Tenaga Medis Di Indonesia 

1. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit 
Rumah sakit di dalam melakukan jasa pelayanan kesehatan dan mencapai tujuan dari 

penyelenggaraan bagi masyarakat tersebut rumah sakit dalam hal ini sangat ditentukan oleh dua 
aspek, yakni aspek internal dan eksternal dari rumah sakit.11 Aspek internal rumah sakit sangat 
terkait dengan pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM)  yang ada di dalam 
suatu rumah sakit, mengatur peran dan fungsi masing-masing jenis tenaga kesehatan yang ada di 
rumah sakit.12 Aspek ekternal rumah sakit adalah, faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas 
fungsi pelayanan kesehatan rumah sakit yakni faktor lingkungan rumah sakit. Faktor lingkungan 
rumah tersebut meliputi lingkungan hukum dan perUndang-Undangan, politik, ekonomi dan 
sosial budaya, sebagai kekuatan yang dapat memacu atau menghambat pelaksanaan fungsi rumah 
sakit.13 Rumah sakit juga mempunyai hak dan kewajiban yang melekat sebagai adanya sebuah 
kepastiaan hukum demi tegaknya keadilan di sebuah rumah sakit. Hak rumah sakit itu sendiri 
terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu setiap 
rumah sakit memiliki hak sebagai berikut:  

1) Menentukan jumlah jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi 
rumah sakit; 

 
9  Syahrul Machmud, Op. Cit, hlm 18-19. 
10  M. Marwan, 2009, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Reality Publisher, Surabaya, hlm 384. 
11  Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang DiDuga Melakukan Medikal 

Malpraktek, Cv. Karya Putra, Bandung, hlm 162. 
12  Ibid. 
13  Ibid. 
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2) Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan 
penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; 

3) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan; 
4) Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-

Undangan; 
5) Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; 
6) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; 
7) Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan 

peraturan perUndang-Undangan; dan  
8) Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan 

sebagai Rumah Sakit pendidikan. 
Berbicara mengenai hak rumah sakit, maka juga berbicara mengenai apa yang menjadi 

kewajiban dari sebuah rumah sakit. Kewajiban rumah sakit itu sendiri adalah:  
1) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; 
2) Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminasi, dan efektif 

dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah 
sakit; 

3) Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan 
pelayanannya; 

4) Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan 
kemampuan pelayanannya; 

5) Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; 
6) Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien 

tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, 
pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi 
kemanusiaan; 

7) Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah 
Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; 

8) Menyelenggarakan rekam medis; 
9) Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, 

ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia; 
10) Melaksanakan sistem rujukan; 
11) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar   profesi dan etika serta 

peraturan perUndang-Undangan; 
12) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur     mengenai hak dan kewajiban pasien; 
13) Menghormati dan melindungi hak-hak pasien; 
14) Melaksanakan etika rumah sakit; 
15) Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan   penanggulangan bencana; 
16) Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun 

nasional; 
17) Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi 

dan tenaga kesehatan lainnya; 
18) Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (hospital by laws); 
19) Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam 

melaksanakan tugas; 
20) Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.14 
Kewajiban-kewajiban baik itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit dan Kode Etik Rumah Sakit (KODERSI) menyatakan bahwa sebuah rumah 
sakit sangat jelas dimungkinkan untuk dimintakan sebuah pertanggungjawaban hukum dalam hal 
ini pertanggungjawaban pidana. 

 
14  Lihat Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.   
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2. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Administrasi 

Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien 
adalah, menyangkut izin dan kebijakan-kebijakan (policy) atau ketentuan-ketentuan yang 
merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan atau ketentuan hukum 
adminstrasi tersebut mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak dan 
pantas sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar operasional dan standar profesi. 
Permasalahan yang sering timbul dari segi hukum administrasi ini adalah bahwa rumah sakit yang 
didirikan tidak mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam lampiran Permenkes 
Nomor 147 Tahun 2010, terkait izin mendirikan dan izin operasional di dalam rumah sakit dan 
permasalahan mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan 
kesehatan pada rumah sakit yang harus dipenuhi. Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan 
hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang dapat berupa pencabutan 
izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit sedangkan bagi dokter dan 
tenaga medis lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan izin praktek, penundaan 
gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.  

 
3. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Perdata 

Dalam hal tanggung-jawab hukum perdata, rumah sakit sebagai badan hukum bertanggung 
jawab sebagai satu entity (korporasi) dan juga bertanggung-jawab atas tindakan orang-orang yang 
bekerja di dalamnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365-1367 KUHPerdata. Permasalahan yang 
sering timbul dalam pertanggungjawaban hukum perdata yang dilakukan rumah sakit sering kali 
mengenai kerugian pasien terhadap kesalahan tenaga medis ini telah diatur di dalam Pasal 1365 
KUHPerdata, sedangkan mengenai kerugian yang ditimbulkan dari kealpaan atau kelalaian kepada 
pasien sendiri telah diatur di dalam Pasal 1366 KUHPerdata, dari rumusan Pasal 1365 dan 1366 
KUHPerdata agar suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar hukum maka harus dibuktikan 
terlebih dahulu yaitu: adanya kesalahan dan kelalaian, adanya kerugian yang diderita, dan adanya 
hubungan sebab akibat adanya hubungan kesalahan dan kelalaian dengan kerugian. Masalah yang 
sering timbul didalam ranah hukum perdata ini bahwa rumah sakit tidak mau bertanggungjawab 
atas malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis apalagi tenaga medis yang tidak mempunyai 
hubungan hukum secara langsung kepada rumah sakit, padahal sudah jelas di dalam Pasal 46 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa rumah sakit 
bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan 
oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, seharusnya dengan Pasal ini sudah menjelaskan bahwa 
tenaga medis baik itu mempunyai hubungan langsung ataupun mempunyai hubungan tak 
langsung (misalnya: dalam hal ini hubungan Outsourching). Rumah sakit harus bertanggung jawab 
atas apabila adanya tuntutan dari pasien. Karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak 
dijelaskan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang ada tersebut mempunyai hubungan langsung 
atau tidak langsung, sehingga dalam hal ini pengaturan yang lebih lanjut perlu diadakan di dalam 
SOP (standart Operasional Prosedur), di dalam perjanjian kerja sama, atau di dalam Hospital of  
Law lebih mendetail lagi agar jelas bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit dalam hukum 
perdata dan rumah sakit tidak dapat lepas tanggan dan bertanggungjawab atas tuntutan yang 
dilakukan oleh pihak pasien yang merasa dirugikan. Tanggung jawab hukum secara perdata akan 
muncul bila ada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dalam kaitannya tindakan 
pengikatan dengan unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum. 

 
 

4. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Pidana (penal policy) Saat Ini Di 
Indonesia 
Selain orang perorangan yang dapat dituntut pidana, maka berdasarkan teori hukum pidana 

modern, seharusnya corporate atau badan hukum (dalam hal ini rumah sakit) dapat juga dituntut 
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pidana. Pertanggungjawaban hukum atas setiap kelalaian yang ada dan dilakukan oleh tenaga 
medis selalu berakhir pada pertanggungjawaban administrasi dan perdata, sangat jarang sekali 
menyentuh ke pertanggungjawaban pidana yang menjadikan kasus-kasus malpraktik tumbuh 
subur, rumah sakit selalu lepas tangan dan tidak diberikan shock terapy agar rumah sakit 
memberikan pelayanan yang baik, karena itu penulis setuju bahwa hukum pidana tidak harus 
ultimum remedium (usaha pamungkas) tetapi juga bisa digunakan dan diberlakukan sebagai 
primum remedium (diutamakan) agar pencegahan terhadap kasus-kasus malpraktik yang dimana 
rumah sakit juga dapat dimintakan sebuah pertanggungjawaban hukum terutama 
pertanggungjawaban hukum pidana. Situasi seperti diatas juga yang menjadikan rumah sakit 
sebagai salah satu korporasi menjadi imun atau kebal terhadap hukum, sehingga sangat sulit sekali 
menjerat rumah sakit untuk bertanggungjawab secara pidana atas malpraktik yang dilakukan 
tenaga medis di Indonesia, ini disebabkan selain belum tegas diaturnya korporasi sebagai salah satu 
subjek hukum pidana di Indonesia, juga pengaturan yang ada mengenai korporasi di setiap 
Undang-Undang khusus atau peraturan diluar KUHP yang di dalam hal ini termasuk Undang-
Undang Rumah Sakit tidak konsisten dalam mengatur atau tidak sama pengaturannya antara yang 
satu dengan yang lain, ini yang menjadi masalah yang benar-benar komplek dan harus dibuat 
penanggulangannya agar penegakan hukum atas pertanggungjawaban pidana rumah sakit 
(korporasi) atas malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis bisa diminta 
pertanggungjawabannya. Belum lagi ketika pengaturan mengenai pidana yang ada di dalam 
ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit: 

 
Pasal 62 
Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah). 
 
Pasal  63   
1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh 

korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat 
dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari 
pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62; 

2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa: 
a) Pencabutan izin usaha; dan/atau 
b) Pencabutan status badan hukum.15 

 

Dari pengaturan yang ada di atas pemidanaan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 
44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit hanya menjerat rumah sakit selaku korporasi apabila dengan 
sengaja menyelenggarakan rumah sakit yang tidak memiliki izin, bukan bertanggungjawab secara 
pidana apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis, ini yang bisa dikatakan bahwa 
tidak adanya pengaturan yang benar-benar mengatur tentang pertanggungjawaban pidana rumah 
sakit sebagai salah satu korporasi yang bisa dimintakan sebuah pertanggungjawaban pidana.  

 

 

 

Kebijakan Formulasi Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit Atas 

Malpraktik Yang Dilakukan Tenaga Medis Di Masa Yang Akan Datang Dalam 

Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. 

 
15  Pasal 62 dan 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.   
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1. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Sebagai Korporasi 
Hospital Liability terjadi bila timbul masalah karena kesalahan health care provider seperti 

kesalahan dokter (mal practice) yang di lakukan secara sengaja (intensional), kecerobohan 
(recklessness) atau kelalaian (negligence). Jika hal ini sungguh terjadi maka Undang-Undang 
memungkinkan pasien untuk menuntut ganti rugi kepada health care provider. Malpraktik secara 
harfiah berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah dari profesional (professional misconduct, 
unreasonable, lack of skill). Sifat Hospital Liability berupa:16 

1) Contractual liability, yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban dokter sebagai suatu prestasi 
akibat hubungan kontraktual. Dalam hubungan terapeutik, kewajiban atau prestasi 
bukan dinilai dari hasil (result) tetapi upaya (effort). Hospital Liability terjadi jika upaya 
medik tidak memenuhi standar medik; 

2) Liability in tort, yaitu perbuatan melawan hukum yang bersifat bukan kewajiban tetapi 
menyangkut kesusilaan atau berlawanan dengan ketelitian yang dilakukan dokter. 
Misalnya: membuka rahasia kedokteran, kecerobohan yang mengakibatkan cacat atau 
meninggal dunia;  

3) Strict Liability, yaitu tanggung jawab bukan karena melakukan kesalahan akan tetapi 
akibat yang dihasilkan. Misalnya: limbah sampah rumah sakit membuat warga sekitar 
sakit; 

4) Vicarious liability, yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dibuat karyawan atau 
employee. Dalam hubungan dengan rumah sakit, jika dokter sebagai karyawan 
melakukan kesalahan maka rumah sakit turut bertanggung jawab.17 

Dari penjabaran Hospital Liability diatas dapat dilihat bahwa rumah sakit bertanggung jawab 
jika karyawan yang lalai atau ceroboh contohnya malpraktik di rumah sakit tersebut.  Sebagaimana 
diketahui bahwa suatu rumah sakit terbagi menjadi rumah sakit publik dan privat, untuk rumah 
sakit publik (pemerintah) sudah tentu masuk kategori badan hukum publik akan tetapi rumah sakit 
swasta belum ada ketegasan dalam Undang-Undang, namun dapat menjadi acuannya adalah dapat 
dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ketika rumah sakit 
tersebut berbentuk yayasan, sedangkan kalau berbentuk perseroan terbatas maka dapat dipakai 
sebagai acuannya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
Berdasarkan teori yang di kemukakan diatas sebelumnya, maka suatu rumah sakit baik itu publik 
atau privat adalah sebuah badan hukum karena memiliki harta kekayaan terpisah, tujuan, ada 
pengurus dan ada hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan departemen kesehatan. Jadi 
secara teoritis maka rumah sakit dapat sebagai subyek hukum yang tentunya dapat sebagai pihak 
dalam sidang pengadilan.  

Untuk menghindari penafsiran atau perbedaan pendapat, maka sebaiknya pada rancangan 
Undang-Undang rumah sakit yang akan datang perlu dicantumkan/diatur secara tegas kedudukan 
rumah sakit sebagai badan hukum. Kewajiban berbadan hukum pada sebuah rumah sakit memiliki 
urgensi agar rumah sakit tidak hanya memfokuskan diri dalam pemberian pelayanan kesehatan 
semata. Akan tetapi, harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap 
memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien. Adanya rumah sakit publik yang berstatus 
sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dapat dilihat dari ketentuan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan tentang Badan Layanan Umum 
pada Pasal 3 ayat (3) yakni “Badan Layanan Umum (BLU) merupakan bagian perangkat pencapaian 
tujuan kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah dan karenanya status hukum 
BLU tidak terpisah dari kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah sebagai instansi 
induk”. Sehingga dalam hal rumah sakit untuk bertindak maka ditentukan oleh delegasi oleh 
instansi induk yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan yang dimana salah satu dari badan 
hukum publik. Dengan delegasi yang diberikan tersebut maka sebuah rumah sakit yang berstatus 
badan layanan umum menjadi mandiri dengan adanya pelimpahan delegasi tersebut sehingga 
dapat dituntut atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit yang berstatus badan 

 
16  Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung hlm 32. 
17  Ibid, hlm 32-33. 
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layanan umum (BLU) apabila terjadi kesalahan atau kelalaian seperti pertanggungjawaban pidana 
atas malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. Menggugat dan menuntut rumah sakit karena 
rumah sakit dianggap: 

1) Gagal untuk menggunakan, menjaga fasilitas aman dan memadai; 
2) Gagal untuk memilih dan mempertahankan staf yang kompeten; 
3) Gagal untuk mengadopsi dan melaksanakan aturan-aturan prosedur yang memadai 

untuk menjamin kualitas pelayanan; 
4) Gagal untuk benar-benar mengawasi semua personel yang berpraktek di fasilitas rumah 

sakit. 
 

2. Korporasi Di Dalam Konsep RUU-KUHP  
Konsep KUHP 2012 terbagi dalam 2 Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum yang terdiri 

dari 6 Bab dan Buku II tentang Tindak pidana yang terdiri dari 36 Bab.18 Pertanggungjawaban 
korporasi dalam Konsep KUHP 2005 diatur dalam Paragraf 6 Pasal 47 sampai dengan Pasal 53. RUU 
KUHP 2012 mengadopsi pendirian bahwa korporasi yang dalam hal ini termasuk rumah sakit dapat 
menjadi subjek tindak pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 47 RUU KUHP. Penjelasan pasal 47 
diatas menyebutkan bahwa mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat 
pertanggungjawaban pidana dari sebuah korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut: 

1) Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu penguruslah yang 
bertanggungjawab; 

2) Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab; atau 
3) Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggungjawab.19 
Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi (rumah 

sakit), maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap 
korporasinya sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja. Pengaturan tentang 
tanggung jawab pidana rumah sakit sebagai salah satu korporasi dalam KUHP terdapat dalam Pasal 
47-53 RUU KUHP.  
 

3. Perbandingan Hukum Dengan Negara Lain Tentang Rumah Sakit Sebagai Korporasi    
a. Code Penal (Perancis), Article 121-2 pada hukum pidana prancis ini jelas terdapat 

pengakuan dari code penal negara tersebut mengakui korporasi sebagai subjek hukum, 

semua person hukum termasuk kecuali negara secara pidana dapat dimintakan sebuah 

pertanggungjawaban termasuk di dalamnya adalah pertanggungjawaban pidana 

terhadap rumah sakit yang dimana juga diakui sebagai salah satu korporasi; 

b. Code Penal Australia, Pertanggungjawaban pidana korporasi di negeri kangguru Autralia 

diatur pada Part 2.5 Code Penal Australia, dengan menggunakan istilah “corporate 

criminal responsibility”. Hukum Pidana Australia mengakui korporasi sebagai salah satu 

subjek hukum selain individu (manusia alamiah). Ini menjadi indikator bahwa negara 

Australia telah lebih maju melihat sebuah korporasi sebagai salah satu subjek hukum 

yang dimana juga dapat melakukan kejahatan atau pelanggaran yang dapat merugikan 

subjek hukum lainnya. Sehingga di dalam section 49 ini diatur sebuah korporasi dapat 

dimintakan pertanggungjawabannya demi tegaknya hukum; 

c. Law of Malaysian, Pengaturan hukum malaysia (Law of Malaysia), pengaturan yang 

dijabarkan di dalam act 586: Private healthcare facilities and services act 1998 diatur juga 

mengenai person hukum yang dalam hal ini rumah sakit, kesimpulan yang didapat bahwa 

di negara Malaysia pertanggungjawaban atas rumah sakit dapat dikenakan baik oleh yang 

 
18  Barda Nawawi Arief, 2011, Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Dan Perbandingan Hukum Pidana, 

Pustaka Megister, Semarang, hlm 1-2. 
19  Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta, hlm 86. 
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menjalankan rumah sakit selaku sebuah korporasi atau pun rumah sakit langsung seperti 

yang dapat dilihat di dalam Section 31 mengenai sebuah pertanggungjawaban.  

d. Code Penal Norwegia, Pertanggungjawaban pidana pada suatu korporasi diatur di dalam 

Code Penal Norwegia, yang diundangkan pada tahun 1902 dan mengalami beberapa kali 

revisi. Dalam Chapter 3a KUHP tersebut, Norwegia menggunakan istilah “enterprises”, 

yang kurang lebih artinya adalah badan usaha; 

e. Code Penal (Belanda), Di Belanda sendiri, negeri sebagai tempat asal KUHP Indonesia 

berasal, pada tanggal 23 Juni 1976, korporasi diresmikan sebagai subjek hukum pidana 

dan ketentuan ini dimasukkan kedalam pasal 51 KUHP Belanda (Sr.); 

f. Code Penal Finlandia, Negara Finlandia termasuk salah satu negara di Eropa yang 

mengatur pertanggung jawaban korporasi dalam Code Penal (KUHP) di negaranya. 

Negara Finlandia mengunakan istilah “corporate”, Pertanggungjawaban pidana korporasi 

di dalam KUHP Finlandia diatur dalam Chapter 9. 

 

4. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Malpraktik Yang Dilakukan Oleh 
Tenaga Medis (Studi Kasus Bayi Edwin Dan Rumah Sakit Harapan Bunda) 
Malpraktek tidak terbatas pada petugas medis contohnya dokter, ini berlaku juga untuk 

perawat, dokter gigi, ahli osteopati, fasilitas kesehatan, dan lain-lain menyediakan layanan 
kesehatan. Rumah sakit adalah sebuah korporasi yang baik entitas publik atau swasta.20 Dalam 
konteks tindakan malpraktik, rumah sakit dapat dimintakan secara langsung bertanggung jawab 
atas kelalaian mereka sendiri, dan juga dapat diadakan "vicarious liability" yakni bertanggung jawab 
atas kelalaian karyawan (tenaga medis) rumah sakit.21 Seperti di dalam kasus seperti kasus dugaan 
malpraktik yang dilakukan oleh dokter yang mengamputasi jari seorang bayi edwin. Terkait dengan 
kasus bayi edwind dan Rumah Sakit Harapan Bunda. Dalam kasus ini Rumah Sakit Harapan Bunda 
dapat bertanggung jawab di bawah doktrin vicarious liability, ini karena dalam hal ini Rumah Sakit 
Harapan Bunda telah lalai dalam pengawasan dalam kasus bayi edwin sebab dalam perawatan, 
tenaga medis melukai pasien yakni menyebabkan jari telunjuk kanan bayi Edwind diamputasi oleh 
dokter Rumah Sakit Harapan Bunda tanpa izin pihak keluarga terlebih dahulu.  Selain dokter yang 
diminta pertanggungjawaban, menurut doktrin vicarious liability rumah sakit sebagai atasan juga 
harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahanya, Rumah Sakit Harapan 
Bunda dapat dianggap bertanggungjawab karena gagal untuk melindungi pasien dari bahaya 
seperti dalam kasus bayi Edwind. Konsep doktrin vicarious liability atau respondent superior di 
Amerika Serikat  telah diterapkan untuk korporasi seperti rumah sakit.22 Menurut doktrin ini, 
apabila pekerja suatu korporasi contohnya rumah sakit melakukan tindak pidana dalam lingkup 
pekerjaannya (seperti memberikan pelayanan kesehatan) maka tanggung jawab pidananya dapat 
dibebankan kepada korporasi.23 Prinsip vicarious liability atau respondent superior ini bertujuan 
mencegah korporasi (rumah sakit) melindungi diri dan lepas tanggung jawab, dengan 
melimpahkan kegiatan rumah sakit yang melanggar hukum kepada pekerjanya contohnya 
malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis yang bekerja di rumah sakit seperti halnya 
malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis Rumah Sakit Harapan Bunda terhadap bayi Edwind.  

 

5. Pembagian Beban Tanggung Jawab di Rumah Sakit 
Di dalam suatu organisasi harus ada seseorang yang bertanggungjawab secara keseluruhan, 

begitu juga seperti rumah sakit hal ini secara umum dipikul oleh direktur/kepala rumah sakit.24 

 
20  Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 
21  Syahrul Machmud, Op. Cit, hlm 207. 
22  Agus Budianto, 2012, Delik Suap Korporasi di Indonesia, Karya Putera Darwati, Bandung,  hlm 71. 
23  Ibid.  
24  Edi Hermasyah , Op. Cit, hlm 55. 
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Garis Besar tanggung jawab di rumah sakit jika ditinjau dari sudut pelakunya dikelompokan 
menjadi 3 golongan: 

1) Bidang Perumahsakitan penanggungjawabnya adalah Kepala Rumah Sakit; 

2) Bidang Medik penanggungjawabnya adalah masing-masing dokter; 

3) Bidang Keperawatan penanggungjawabnya adalah perawat (bidan atau paramedis).25 
Siapa yang diminta tanggung jawab, di dalam suatu peristiwa harus dilihat secara kasuistis.26 

Tidak dapat digeneralisir karena tergantung pada banyak faktor, seperti: 
1) Situasi dan kondisi saat peristiwa itu terjadi; 
2) Keadaan pasien (pre-existing condition); 
3) Bukti-bukti yang bisa diajukan (medical record etc); 
4) Apakah sudah dilakukan berdasarkan “standar profesi medik”; 
5) Apakah tidak terdapat kekeliruan dalam penilaian (error of judgment); 
6) Apakah terjadi pendelegasian wewenang dan apakah pendelegasian tersebut dapat 

dibenarkan dalam kasus tersebut; 
7) Apakah tidak ada unsur kelalaian (negligence) atau kemungkinan adanya unsur 

kesengajaan; 
8) Jika ternyata ada unsur kelalaian siapa yang lalai; 
9) Apakah tidak ada kesalahan pada pasien itu sendiri karena: 

a) Tidak menceritakan semua keadaan dirinya dengan kejujuran; 
b) Tidak menurut nasihat dokter dan melanggar larangan-larangan dokter/rumah sakit 

sehingga memperburuk keadaan; 
10) Tuntutan hukum yang diajukan pidana, perdata, administratif.27 
Sehubungan dengan tanggungjawab di dalam suatu rumah sakit, juga harus dilihat juga 

bagaimana rumah sakit tersebut dalam menyusun Hospital By Law nya karena Hospital By Law 
merupakan materi muatan pengaturan dapat meliputi antara lain: tata tertib rawat inap pasien, 
identitas pasien, hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit, informed consent, rekam 
medik, visum et repertum, wajib simpan rahasia kedokteran, komite medik, panitia etik kedokteran, 
panitia etika rumah sakit, hak akses dokter terhadap fasilitas rumah sakit, persyaratan kerja, 
jaminan keselamatan dan kesehatan, kontrak kerja dengan tenaga kesehatan dan rekanan. Adapun 
bentuk Hospital By Law dapat merupakan kumpulan dari Peraturan Rumah Sakit, Standar 
Operating Procedure (SOP), Surat Keputusan, Surat Penugasan, Pengumuman, Pemberitahuan dan 
Perjanjian (MOU). Secara umum rumah sakit sebagai suatu kesatuan organisasi atau badan hukum 
bertanggungjawab terhadap tindakan para karyawannya jika sampai ada yang mengakibatkan 
kerugiaan kepada pasien. Hal ini dikenal dengan tanggung gugat (Vicarious Liability). Namun di 
dalam sebuah rumah sakit memang dibedakan terlebih dahulu antara status karyawan (employee) 
dan independent contractor (karyawan tamu contohnya: dokter tamu), pembedaan ini penting 
karrena seorang independent contractor bekerja secara mandiri dan bebas. Ia bekerja tidak untuk 
dan atas anam rumah sakit. Tidak dibawah pengawasan atau perintah majikan (rumah sakit) dalam 
melakukan sesuatu. Kecuali jika sebelumnya ditentukan di dalam suatu perjanjian dan biasanya 
juga hanya menyangkut hal-hal dalam garis-garis besar saja dan tidak ada jam kerja tetap. Seorang 
dokter tamu contohnya datang kerumah sakit jika ada pasien pribadinya yang dirawat atau seorang 
dokter tamu ahli bedah yang datang ke rumah sakit untuk melakukan operasi atas pasien 
pribadinya.28 Beda halnya karyawan tetap yang bekerja di dalam rumah sakit yang bekerja pada jam 
kerja yang telah ditentukan, terikat kepada rumah sakit dan peraturan yang ada di dalamnya, 
bertindak untuk dan atas rumah sakit. Ia harus melakukan segala perintah yang diberikan oleh 
atasannya dan menyediakan waktu tertentu (jam kerja) untuk pelaksanaan pekerjaannya. 
Sehubungan dengan penjelasan diatas maka dikenal dengan Doktrin Captain of the Ship.29 Sejak 

 
25  Ibid, hlm 56. 
26  Ibid, hlm 56. 
27  Ibid, hlm 57. 
28  Edi Hermansyah, Op. Cit, hlm 61-62. 
29  Ibid, hlm 62. 
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dahulu yang dianut adalah doktrin Captain of the Ship dalam arti bahwa dokter bedah misalnya 
mengepalai dan bertanggungjawab penuh atas segala sesuatu yang terjadi selama pembedahan 
berlangsung, termasuk segala tindakan atau kelalaian dari seluruh tenaga medis yang membantu.30 

 
6. Beberapa Hal Yang Dapat Membebaskan Rumah Sakit Dan Tenaga Medis  Dari 

Tuntutan Hukum 
Di bawah ini akan dikemukan beberapa hal yang dapat membebaskan seorang dokter atau 

dokter gigi dan tuntutan hukum. Hal-hal tersebut berdasarkan hukum dan beberapa teori yang 
ditarik dan kesimpulan beberapa yurisprudensi dan sistem hukum anglo saxon, misalnya: 

a. Telah Melakukan Pelayanan Medis Sesuai Dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan 
Medis dan Standar Operasional Prosedur;31 

b. Informed concent (persetujuan atas dasar informasi medik); 
c. Contribution Negligence (pasien turut bersalah), Kejujuran serta mentaati saran dan 

instruksi dokter ini dianggap sebagai kewajiban pasien terhadap dokter dan terhadap 
dirinya sendiri. Sehingga dalam hal ini kejujuran pasien selaku orang yang ingin ditolong 
oleh tenaga medis mesti jujur dalam mengungkapkan apapun mengenai penyakin yang 
dideritanya agar tenaga medis bisa mencari atau mengusahakan kegaiatan penyelamatan 
bagi penyembuhan pasien agar maksimal dan meminimalisir terjadinya kesalahan yang 
berujung malpraktik; 

d. Respectable Minority Rules Dan Error Of (in) Judgment yaitu seorang dokter tidak 
dianggap berbuat lalai apabila ia memilih salah satu dan sekian banyak cara pengobatan 
yang diakui dan kekeliruan dokter memilih altematif tindakan medik pada pasiennya 
maka muncul teori baru yang disebut dengan error of (in) judgment biasa disebut juga 
dengan medical judgment atau medical error, yaitu pilihan tindakan medis dan dokter 
yang telah didasarkan pada standar profesi ternyata pilihannya keliru; 

e. Volenti Non Fit Iniura atau Asumption of Risk yaitu suatu asumsi yang sudah diketahui 
sebelumnya tentang adanya resiko medis yang tinggi pada pasien apabila dilakukan suatu 
tindakan medis padanya; 

f. Res Ipso Loquitur ini berkaitan secara langsung dengan beban pembuktian (onus, burden 
of proof), yaitu pemindahan beban pembuktian dan penggugat (pasien dan atau 
keluarganya) kepada tergugat (tenaga medis).  

 
7. Sanksi Terhadap Rumah Sakit Selaku Korporasi Di Masa Yang Akan Datang 

Formulasi Sanksi Bagi Rumah Sakit Dimasa Yang Akan Datang 
 
Pidana Pokok 
a. Pidana Denda 

Konsep yang dilihat di dalam RUU KUHP 2012 sudah cukup baik dalam mengatur 
pidana denda untuk rumah sakit seperti yang dapat dilihat di dalam Pasal 82. 

 
b. Pencabutan Akta Rumah Sakit 

Di dalam pencabutan akta dapat diadopsi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas. Pencabutan akta suatu korporasi adalah bisa 
dipersamakan hukuman mati bagi subjek hukum korporasi, karena tidak dapat 
dimungkinkan melakukan hukuman pidana mati untuk sebuah rumah sakit namun dengan 
adanya hukuman pokok pencabutan akta ini maka dengan adanya hal tersebut sebuah 
rumah sakit tidak dapat melakukan setiap kegiatannya dan sama dengan mati karena 
dicabut  akta sebagai nyawa dari suatu badan hukum, untuk mekanismenya gugatan atau 
tuntutan diajukan ke Pengadilan.  

 

 
30  Ibid. 
31  Ibid, hlm 281.  
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c. Pembekuan Kegiatan Rumah Sakit; 
Selanjutnya bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi menurut Sutan 

Remy Sjahdeini seperti yang dikutip oleh Ray Pratama adalah pembekuan kegiatan usaha, 
baik untuk kegiatan tertentu atau semua kegiatan, untuk jangka waktu tertentu merupakan 
salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Contohnya, suatu 
Rumah Sakit dilarang menerima pasien dalam rangka menerima pemeriksaan kandungan 
dan melakukan partus (melahirkan bayi) karena telah terlibat tindak pidana aborsi ilegal. 
Pembekuan kegiatan terbut dapat ditentukan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja 
atau untuk selamanya. 

 
d. Pidana Pengawasan 

Pidana pengawasan untuk rumah sakit pembuat Undang-Undang dapat mengadopsi 
kepada sanksi yang telah ada di dalam ketentuan Pasal 8 mengenai tindakan tata tertib yang 
diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, 
Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.  

Ini bisa menjadi landasan untuk diadopsi dalam pemberian sanksi kepada suatu 
korporasi yang terkhusus untuk rumah sakit, sehingga untuk dipandang perlu pengaturan 
pidana pengawasan kepada suatu rumah sakit agar rumah sakit dapat meminimalisir dan 
mangatasi hal-hal yang sifatnya malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis yang 
dilakukan di dalam suatu rumah sakit. Untuk mekanisme pengawasannya bisa diambil dari 
konsep RUU KUHP 2012 bahwa menurut penjelasan RUU KUHP 2012 pengawasan terhadap 
pelaksanaan pidana pengawasan dilakukan oleh pejabat pembina yang ada di balai 
pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia. Pejabat ini dapat pula meminta bantuan dari pemerintah 
daerah, lembaga sosial, atau orang tertentu. Mengenai lama pengawasan, pejabat pembina 
dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang atau memperpendek 
masa pengawasannya. Usul untuk memperpanjang apabila selama dalam pengawasan 
terpidana menunjukkan gejala-gejala yang membawa dirinya ke arah pelanggaran hukum. 
Sebaliknya usul untuk memperpendek apabila sikap dan tingkah laku terpidana 
menunjukkan perbaikan. Perpanjangan masa pengawasan tidak boleh menjadi lebih dari 2 
(dua) kali masa pengawasan yang ditetapkan sebagai pidana.32 

 

Pidana Tambahan 
1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu;  
2) Perampasan Barang-Barang Tertentu; 
3) Pengumuman Putusan Hakim; 

 
8. Penyelesaian Sengketa Medik Dengan Sarana Mediasi (Non-Penal) 

Mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain 
adalah “mediation in criminal cases” atau ”mediation in penal matters” yang dalam istilah Belanda 
disebut strafbemiddeling, dalam  istilah Jerman disebut ”Der Außergerichtliche Tataus-gleich” dan 
dalam istilah negara Perancis disebut ”de mediation pénale”.33 Pada dasarnya, mediasi penal 
merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative 
Dispute Resolution/ADR).34 Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak 
pidana dengan korban tindak pidana, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah 
”Victim-Offender Mediation” (VOM), Täter-Opfer-Ausgleich (TOA), atau Offender-victim 
Arrangement (OVA).35 

 
32  Penjelasan Pasal 78 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
33  Barda Nawawi Arief, 2012, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, hlm 1. 
34  http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/03/31/penal-mediation-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-bagian-

iii/, diakses pada Rabu, 3 Juli 2019, pukul 20.00 WIB. 
35  Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm 1-2. 

http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/03/31/penal-mediation-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-bagian-iii/
http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/03/31/penal-mediation-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-bagian-iii/
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Menurut Takdir Rahmadi mediasi adalah  suatu proses penyelesaian sengketa antara kedua 
belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang 
tidak memiliki kewenangan memutus.36 Keuntungan dalam melakukan mediasi adalah: 

1) Menjaga hubungan baik para pihak yang bersengketa (future looking); 
2) Bersifat tidak mengikat/sukarela (voluntary); 
3) Sifatnya rahasia (confidential); 
4) Dapat mengurangi keresahan para pihak yang bersengketa (eliminates fear); 
5) Proses lebih cepat (settle sooner/fast as you want); 
6) Proses dapat dikontrol (parties oriented); 
7) Biaya murah (less expensive); 
8) Pilihan-pilihan fleksibel (own procedurs); 
9) Tidak memerlukan bukti (no exposure); 
10) Hasilnya Win-win solution. 
Mediasi dapat berhasil jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan 

mereka masih menghargai hubungan baik dimasa yang akan datang, jika ada keinginan untuk 
menyelesaikan masalah tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam maka mediasi adalah 
pilihan yang tepat.37 

 

VI. Penutup 

Kesimpulan 

Pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap malpraktik yang dilakukan tenaga medis 
di Indonesia pada saat ini belum diatur secara baik dan belum dapat mewujudkan 
pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap malpraktik yang dilakukan tenaga medis di 
Indonesia, ini terlihat dengan banyaknya kasus-kasus malpraktik yang ada di Indonesia sebagian 
besar hanya menjerat tenaga medis yang bekerja di dalam rumah sakit, namun rumah sakit tidak 
mau ikut bertanggungjawab atas malpraktik yang dilakukan tenaga medis yang bekerja atas nama 
dan mewakili rumah sakit padahal seharusnya rumah sakit harus ikut bertanggungjawab ketika 
bawahannya dalam hal ini tenaga medis melakukan kesalahan atau kelalaian. Meskipun terdapat 
sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi (rumah sakit) pada Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 62 dan 63 yang terbatas hanya dapat dilakukan ketika 
subjek hukum yang dengan sengaja menyelenggarakan rumah sakit tidak memiliki izin saja, 
kebijakan hukum pidana yang ada saat ini belum mampu menjerat penuh dan menjatuhkan sanksi 
pidana kepada rumah sakit yang seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas 
malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis rumah sakit yang bersangkutan.  

Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap malpraktik yang 
dilakukan tenaga medis di indonesia di masa yang akan datang diharapkan lebih baik dalam 
mengatur tentang pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai salah satu korporasi yang bisa 
dimintakan pertanggungjawabannya atas malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis 
berdasarkan prinsip doktrin Vicarious Liability, selain itu diatur juga mengenai keseragaman dan 
konsisten dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana yang 
dilakukan rumah sakit, siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dalam kejahatan rumah sakit, 
serta jenis-jenis sanksi apa yang sesuai untuk rumah sakit yang melakukan kejahatan secara 
langsung atau pun tidak langsung seperti bertanggungjawab secara pidana rumah sakit atas 
malpraktik yang dilakukan tenaga medis. Berbagai perbandingan hukum yang dalam penelitian ini 
membandingkan dengan berbagai hukum pidana (code penal) di dunia digunakan juga sebagai 
salah satu bentuk masukan untuk perancangan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban 

 
36  Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm.12.  
37  Nurnaningsih Amriani, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, Raja Grafindo, Jakarta, 

hlm.29. 



375  Prosiding Seminar Nasional 
Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal 
Tegal, 22-24 November 2019 
ISBN: 978-623-93116-0-5 

2020 @APVI_Press 
 

korporasi (rumah sakit) dimasa yang akan datang. Selain sarana penal, dalam penyelesaian 
sengketa di Rumah Sakit juga bisa dilakukan melalui sarana non penal sebagai salah satu alternatif 
penyelesaian sengketa seperti contohnya adalah mediasi. 
 

Saran 

a. Rumah sakit sebagai salah satu korporasi ditetapkan sebagai subjek hukum pidana, yang harus 
disebutkan secara eksplisit untuk aturan dimasa yang akan datang. 

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tidak secara tegas mengatur syarat dan batasan  agar 
suatu korporasi dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana haruslah berbentuk badan 
hukum. 

c. Upaya penanggulangan tidak bertanggungjawabnya rumah sakit selaku korporasi atas 
malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis yang bekerja pada rumah sakit tersebut dengan 
sarana penal dan non penal. 

d. Perlunya memaksimalkan upaya penanggulangan pertanggung jawaban pidana rumah sakit 
atas malpraktik yang dilakukan tenaga medis di Indonesia dengan sarana non penal melalui 
berbagai pendekatan, karena lebih bersifat preventif dan mengingat adanya keterbatasan 
kemampuan sarana penal karena kelemahan yang ada di sistem hukum civil law yang dianut 
oleh negara Indonesia yang dimana hukum selalu tertinggal dan tidak dapat duluan mencegah 
adanya kejahatan yang baru. 

e. Proses dalam membuat kebijakan formulasi hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana 
rumah sakit terhadap malpraktik yang dilakukan tenaga medis di Indonesia harus melibatkan 
berbagai pihak yang berkompeten, seperti pemerintah, parlemen, akademisi, aparat penegak 
hukum, pakar kesehatan, tenaga medis; 

f. Agar para penegak hukum diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat 
konstruksi hukum yang berorientasi pada perbuatan hukum atau hubungan hukum yang 
dilakukan oleh rumah sakit sebagai salah satu dari subjek hukum. 
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