
 
 

BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Sebagaimana hasil penelitian juga pembahasan yang telah penulis 

uraikan serta penulis kaji pada BAB IV di atas, berikut beberapa kesimpulan 

yang akan penulis paparkan selaras dengan rumusan masalah yang penulis 

angkat dalam penelitian ilmiah ini, yaitu : 

1. Hubungan hukum antara Dokter dengan Rumah Sakit di dasari dengan 

adanya sebuah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah 

pihak. Sebelum seorang dokter dapat melakukan hubungan kerja 

dengan Rumah Sakit maka diwajibkan untuk menempuh pendidikan 

minimal dalam Strata 1 dokter umum maupun gigi dengan kurikulum 

berbasis kompetensi. Perjanjian yang terjalin antara Rumah Sakit-

Dokter bervariasi tergantung dari apa yang disepakati kedua belah 

pihak, dapat berupa perjanjian kerja, maupun perjanjian mitra. 

Sehingga posisi Dokter dengan Rumah Sakit ada dalam lingkup 

hubungan ketenagakerjaan serta hubungan mitra yang setara (bukan 

karyawan)  

2. Standar Pelayanan Kedokteran merupakan Standar yang menjadi acuan 

bagi Dokter dalam melakukan Praktik Medisnya, Standar Pelayanan 

Kedokteran termasuk di dalamnya Pedoman Nasional Pelayanan 

Kedokteran (PNPK), serta Standar Prosedur Operasional (SPO), SPO 

dibuat oleh Rumah Sakit dengan PNPK sebagai acuan, pada SPO 
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terbentuk juga yang namanya Panduan Praktik Klinis (PPK). SPO 

maupun PPK merupakan panduan yang sifatnya terkini, terkait cara 

pelaksanaan kepada pasien, sehingga diperlukan upaya revisi secara 

berkala. Sebagai pendukung dalam terlaksananya Standar Pelayanan 

Kedokteran yang baik maka diperlukan juga Audit Medis, proses Audit 

Medis bukan dalam rangka mencari kesalahan  dokter, melainkan 

sebagai sarana dalam pertimbangan revisi Panduan Praktik Klinis dan 

sebagai sarana dalam pemecahan permasalahan medis yang ada sesuai 

dengan keilmuan terkini. Standar Pelayanan tersebut mengikuti standar 

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 

1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran . 

3. Dokter dalam menjalankan profesinya rawan terhadap gugatan yang 

dilayangkan pasien kepada dirinya atas tindakan yang dinyatakan lalai 

atau tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang ada. Tindak kelalaian 

maupun malpraktik medis sering menjadi dasar gugatan ganti kerugian 

yang diajukan pasien. Namun dalam hal dokter berpraktik di Rumah 

Sakit maka ruma sakit juga turut  diikutsertakan dalam 

mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dokter sesuai Pasal 

1367 KUHPerdata. Ukuran bagi seorang dokter yang dinyatakan lalai 

ialah dokter yang melakukan praktiknya tanpa mengikuti Standar 

Prosedur Operasional yang ada, dokter melakukan tindakan kepada 

pasien tanpa disertai dengan indikasi medis yang tepat serta dokter 

gagal dalam melakukan tindakan yang seharusnya ia lakukan. Dasar 
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gugatan dapat didasarkan pada wanprestasi maupun perbuatan 

melawan hukum, namun dalam kategori kelalaian sehingga 

menimbulkan kerugian maka perumusan gugatan menggunakan dasar 

perbuatan melawan hukum. Untuk Dokter Purna Waktu yang secara 

tetap dan mendapatkan penghasilan langsung dari Rumah Sakit maka 

Rumah Sakit juga turut bertanggung jawab atas tindakan yang 

dilakukan dokternya berdasarkan doktrin Vicarious Liability. 

Sedangkan dokter tidak tetap atau dokter tamu biasanya setiap Rumah 

Sakit mengatur perihal dalam pembagian secara proporsional 

penyelesaian sengketa yang timbul, tetapi berdasarkan penelitian yang 

penulis dapat, Rumah Sakit dalam hal ini tetap tidak akan lepas tangan 

dalam memberikan bantuan hukum terhadap dokter terkait sengketa 

medis yang dihadapinya.  

B. Rekomendasi 

Berdasar pada hasil uraian pe1nelitian, pembahasan serta 

kesimpulan sebagaimana dijelaskan di atas, demikian rekomendasi yang 

akan penulis berikan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, 

antara lain : 

1. Rekomendasi untuk pemerintah 

 Untuk Pemerintah Kota Batam juga Badan Pengusaha Batam 

agar terus meningkatkan upaya fasilitasi penyelenggaraan pelayanan  

selaras dengan standar sarana dan prasarana yang telah diatur bagi tiap-

tiap Rumah Sakit sesuai dengan jenjangnya  dalam meningkatkan mutu 
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pelayanan Rumah Sakit di bawah naungannya yaitu Rumah Sakit 

Umum Daerah Embung Fatimah dan Rumah Sakit Otorita atau BP 

Batam. Selain itu Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusaha Batam 

dan Dinas Kesehatan Kota Batam juga perlu dalam mengawasi terkait 

hal perizinan praktik kedokteran yang dimiliki dokter agar tidak 

melakukan praktik lebih dari pada kuota tempat yang telah disediakan 

yaitu sebanyak 3 tempat untuk satu Surat Izin Praktik, hal tersebut 

bertujuan dalam menjaga profesionalitas serta mutu pelayanan yang 

lebih optimal bagi seorang dokter dalam melaksanakan praktiknya. 

2. Rekomendasi untuk Rumah Sakit sebagai Instansi Pelayanan 

Kesehatan di Kota Batam 

 Instansi Pelayanan Kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit 

khususnya yang beroperasi di Kota Batam agar tetap mempertahankan 

dan terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan 

tidak hanya memperhatikan kualitas tenaga medis dalam hal 

tersedianya ruang bagi para dokter untuk mengembangkan ilmunya 

sebagaimana dokter memiliki kewajiban untuk terus belajar sesuai 

perkembangan waktu (long life study) di Rumah Sakit, juga sarana dan 

prasarana sebagai pendukung jalannya kegiatan pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit. selanjutnya selalu memperhatikan SOP Rumah Sakit 

dengan baik dengan melakukan tinjauan secara berkala apabila 

diperlukan maka lakukan revisi atas SOP yang ada mengikuti pedoman 

terbaru. 
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3. Rekomendasi untuk seluruh Dokter  

 Dokter umum, Dokter Gigi Maupun Dokter Spesialis untuk 

selalu menjaga nilai profesionalitasnya setiap melakukan kegiatan 

medis terhadap pasien dengan mematuhi Standar Pelayanan 

Kedokteran, Standar Prosedur Operasional, serta Jalur Klinis sesuai 

dengan kewenangan klinis yang dimiliki. Selain itu teruslah 

membangun komunikasi yang baik dengan pasien dengan ramah serta 

tata bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien, kemudian selalu 

tingkatkan kejujuran terkait kompetensi dokter dalam melakukan 

kewenangan klinisnya agar tidak terjadi kesalah pahaman yang 

mengakibatkan penafsiran yang salah oleh pasien di kemudian hari. 
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