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Abstrak 

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini bertujuan untuk menganalisa 
bagaimana hubungan hukum antara Dokter dengan Rumah Sakit dalam 
pelaksanakan praktik kedokteran serta tanggung jawab keperdataan Rumah Sakit 
terhadap tindakan Dokter yang melakukan praktik di bawah Standar Pelayanan 
Kedokteran  

Metodologi penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum 
normatif dan empiris, sebagaimana penulis menggunakan data primer yang penulis 
dapatkan melalui wawancara terhadap beberapa pihak Rumah Sakit yang ada di 
Kota Batam serta beberapa Dokter dan data sekunder yang didapatkan dari referensi 
kepustakaan. 

Hasil penelitian yang telah penulis peroleh dari metode wawancara dan studi 
kepustakaan perihal hubungan hukum yang terjalin antara Rumah Sakit dengan 
Dokter dapat berupa hubungan kerja maupun hubungan kemitraan. Terhadap 
pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada pasien, tak jarang ditemukan kendala 
yang dihadapi Rumah Sakit beserta Dokter khususnya yang beroperasi di Kota 
Batam. Kendala tersebut berupa munculnya gugatan ganti kerugian yang dialami 
pasien atas tindakan Dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien di bawah 
standar pelayanan kedokteran. Terhadap gugatan perdata yang dilayangkan pasien 
menimbulkan tanggung jawab keperdataan bagi Dokter yang juga dapat 
mengikutsertakan Rumah Sakit untuk turut bertanggung jawab atas tindakan 
Dokter tersebut berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata serta Pasal 46 Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terkait tanggung jawab hukum 
rumah sakit terhadap kerugian yang ditimbulkan  atas kelalaian yang dilakukan oleh 
tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Dengan demikian muncul sengketa medis yang 
kemudian harus dihadapi Dokter juga pihak Rumah Sakit. 
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