
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Hak dan kewajiban dokter dalam operasi bedah caesar telah diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada 

pasal 52,  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 

56 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Kode Etik 

Kedokteran. Dalam pengaturannya antara dokter dan pasien sama-sama sudah 

mendapatkan posisi yang seimbang (balance)  dan perlindungan hukum sesuai 

dalam tindakan medis operasi bedah sesar. 

2. Perlindungan hukum terhadap pasien. 

a) Perlindungan hukum terhadap pasien operasi bedah caesar diatur pada 

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No 24 tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran dalam undang- undang ini dijelaskan bahwa pasien yang 

mengalami kerugian yang dilakukan oleh dokter dapat mengajukan 

gugatan, yaitu dengan cara malaporkan dokter yang terkait kepada Majelis 

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). 
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b) Di dalam menyelesaikan sengketa medis operasi bedah caesar, terdapat 

dua cara yaitu mediasi dan pengadilan (Litigasi). Mediasi merupakan suatu 

cara yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa medis. Mediasi diatur 

pada PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam Pasal 1 ayat (7). 

Pengadilan (Litigasi) merupakan pengajuan gugatan ke pengadilan 

dilakukan apabila tidak ditemukan kesepakatan antara pasien dan rumah 

sakit melalui jalur mediasi (non litigasi). Mengajukan gugatan ke 

pengadilan diperbolehkan dalam sengketa medis,  sesuai dengan   Pasal 32 

huruf (q) Undang-Undang N0 44 tentang Rumah Sakit dan Pasal 66 Ayat 

(3) Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran. 

 

2. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

disarankan sebagai berikut : 

a) Bagi tenaga medis khususnya dokter agar lebih berhati-hati dalam 

menangani pasien agar tidak terjadi kelalaian yang dapat merugikan serta 

membahayakan pasien. 

b) Disarankan kepada penegak hukum agar dapat memberikan sanksi yang 

tegas terhadap tenaga medis yang melakukan kelalaian dalam menjalankan 

tugas sehinga menyebabkan kerugian pasien. 

c) Mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap kerugian pasien harus 

jelas dan benar-benar bertanggung jawab, serta rumah sakit harus 

memberikan sanksi yang tegas terhadap dokter yang bekerja di rumah 
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sakit tersebut apabila dokter tersebut melakukan kelalaian yang 

mengakibatkan kerugian terhadap pasien serta membahayakan pasien. 

 


