
 

64 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, Peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perlindungan hukum terhadap pasien di Indonesia belum sepenuhnya 

terwujudkan jika dikaitkan dengan efektivitas hukum yang dijelaskan oleh 

Lawrence Friedman. Efektifnya hukum akan tercapai apabila ketiga indikator 

yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum bisa diwujudkan 

secara bersama-sama. Pasien secara substansi belum sepenuhnya dilindungi oleh 

hukum. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya kasus malapraktek medis yang 

ada walaupun peraturan perundang-undangan di Indonesia telah secara eksplisit 

memberikan perlindungan terhadap pasien baik di KUHPidana, Undang-Undang 

nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran Indonesia, dan Undang-Undang nomor 44 Tahun 

2009 tentang Rumah Sakit. Walaupun sejumlah kasus malapraktek yang diadukan 

oleh pasien kepada instansi yang terkait telah di adili dan mendapatkan putusan 

dari Pengadilan. Serta sejumlah kasus juga dapat diselesaikan dengan cara 

mediasi oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap kasus pengaduan Pasien. 

Secara struktural, perlindungan terhadap pasien juga dapat ditarik kesimpulan dari 

hasil penelitian dan pembahasan bahwa belum dapat terwujudkan karena putusan 
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Pengadilan dinilai belum memiliki nilai Keadilan bagi pihak pasien. Sehingga 

secara budaya hukum atau birokrasi, masyarakat memiliki penilaian kurangnya 

kepercayaan dan harapan terhadap hukum peraturan perundang-undangan yang 

telah ada dan juga tenaga kesehatan di Indonesia. 

2. Dokter sebagai profesi yang melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. 

Seorang dokter memiliki kewajiban dan tanggung jawab medis terhadap pasien 

yang diatur secara hukum dalam Undang-Undang tentang Praktik Kesehatan 

Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Seorang dokter dapat 

dituntut hukum pidana dengan Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 361 KUHP apabila 

dapat dibuktikan kesalahannya. Namun dalam teori tanggung jawab secara 

pidana, tindak pidana medis dinilai dari penyebab dari tindakan yang dilakukan 

bukan dari akibat yang ditimbulkan.   

 

B. Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian ini, Peneliti mengalami berbagai keterbatasan antara 

lain : 

1. Keterbatasan waktu penyusunan sesuai dengan format yang ada, karena 

keseharian Peneliti juga bekerja sehingga berkewajiban menyelesaikan berbagai 

tugas kerja dan waktu yang diberikan sangat terbatas dari pengumuman dosen 

pembimbing hingga pengumpulan Skripsi dari Bab I hingga Bab V.  

2. Keterbatasan dalam mencari bahan-bahan primer dan sekunder sebagai referensi-

referensi dari Peneliti. 
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C. Rekomendasi 

1. Bagi Pemerintah 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Peneliti memberikan beberapa 

rekomendasi kepada pihak Pemerintah sebagai berikut : 

a. Pemerintah terutama pihak Legislatif perlu mempertimbangkan untuk 

merevisi Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan agar 

masalah khusus mengenai malapraktek medis dapat ditambahkan kedalam 

peraturan perundang-undangan tersebut juga karena masalah malapraktek 

medis menyangkut masalah kesehatan yang menjadi hak dasar seorang 

Pasien; 

b. Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan harus banyak memberikan pemaparan 

pengetahuan dan wawasan mengenai hak-hak seorang pasien berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang telah ada kepada masyarakat luas; 

c. Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan perlu mempertimbangkan untuk 

memberikan pelatihan rutin di bidang kedokteran kepada tenaga kesehatan di 

Rumah Sakit untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam ilmu 

kedokteran dan kesehatan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan ahli bidang 

masing-masing. 

 

2. Bagi Masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Peneliti memberikan beberapa 

rekomendasi kepada masyarakat sebagai berikut : 
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a. Masyarakat wajib mempelajari dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya 

sebagai konsumen atau pasien. Tujuannya adalah supaya masyarakat dapat 

melindungi diri dari tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau tenaga 

kesehatan yang dianggap lebih mengetahui kondisi atau kesehatan Pasien di 

Rumah Sakit atau tempat praktek dokter agar hak-haknya tidak dilanggar.  

b. Masyarakat harus membaca atau mempelajari standar-standar ataupun 

peraturan-peraturan yang berlaku di Rumah Sakit dan tempat praktek dokter 

yang bersangkutan agar bisa menghindari perselisihan-perselisihan yang 

mungkin akan terjadi di kemudian hari. 

c. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perdata selain tuntutan dalam 

bidang pidana karena dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 58 mengatur 

tentang perlindungan pasien yang menyatakan bahwa Pasien berhak menuntut 

ganti rugi terhadap tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat 

kelalaian medis yang diterimanya. 
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