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V. KESIMPULAN  DAN SARAN  

 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan dapat disimpulkan atas permasalahan-

permasalahan yang dijadikan bahasan dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Pasien memiliki hak untuk menolak dilakukannya tindakan kedokteran. Hal ini 

didasarkan pada adanya transaksi terapeutik antara dokter dan pasien yang erat 

kaitannya dengan pelaksanaan hak dasar pasien atas pelayanan kesehatan, dan hak 

untuk menentukan nasib sendiri yang harus diakui dan dihormati. Doktrin the right 

of self determination oleh para ahli dijadikan sebagai landasan bagi tenaga 

kesehatan untuk tidak sekehendak hati melakukan tindakan tindakan terhadap 

pasien. Pasien memiliki hak dasar yang bersifat hakiki untuk menentukan segala 

sesuatu terhadap tubuhnya apakah pasien akan menyetujui  atau pasien menolak  

atas tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap dirinya.  

 

2. Inti dari adanya penolakan tindakan kedokteran oleh pasien adalah merupakan  

perwujudan dari adanya hak dasar pasien untuk menentukan nasib dirinya sendiri. 

Pasien berhak untuk menolak tindakan kedokteran setelah pasien mendapatkan 

penjelasan atau informasi yang adekuat dan dimengerti oleh pasien dari dokter 

mengenai keadaan penyakitnya. Penolakan tindakan kedokteran tersebut secara 
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terang dan tegas dinyatakan oleh pasien dalam formulir penolakan tindakan 

kedokteran. 

3. Akibat hukum dari adanya penolakan tindakan kedokteran oleh pasien adalah 

pasien akan menanggung sendiri risiko yang terjadi atas dampak penolakan 

tindakan kedokteran tersebut. Selain itu pasien tidak dapat mengajukan gugatan 

terhadap dokter ataupun rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan apabila 

terjadi hal-hal yang merugikan pasien akibat dari adanya penolakan tindakan 

kedokteran oleh pasien tersebut.   

 

B. SARAN  

1. Rumah sakit agar lebih meningkatkan citra dalam pelayanan medis terhadap 

pasien, terutama dokter sebagai bagian dari rumah sakit dalam hal memberikan 

penjelasan atau informasi yang adekuat terhadap pasien.  

2. Pasien agar lebih memahami bahwa hubungan hukum antara dokter dan pasien itu 

melahirkan aspek hukum inspannings verbintenis karena objek dari hubungan 

hukum itu adalah upaya maksimal yang dilakukan oleh dokter secara hati-hati dan 

penuh ketegangan berdasarkan pengetahuannya untuk menyembuhkan pasien. 

Jadi, tidak menjanjikan suatu hasil yan pasti. 

3. Dokter dalam menjalankan profesinya agar dapat mendapat perlindungan hukum, 

mengingat banyaknya tuntutan/gugatan pasien yang banyak disebabkan oleh 

adanya perbedaan persepsi dan miskomunikasi. Dokter diharapkan dapat lebih 

memahami arti pentingnya informed consent dan penolakan terhadap informed 

consent.  


