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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Efektivitas Ketentuan Sanksi Disiplin Kedokteran dalam Upaya 

Perlindungan Hak Pasien Ditinjau dari Asas Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 

 

Dalam Bab II telah disebutkan bahwa pembentukan produk hukum 

(undang-undang) dipengaruhi oleh politik, sehingga apabila dalam 

pembentukannya tidak dikontrol, maka dapat merugikan warga negara.82 

Bertolak dari pendapat ini, ketentuan sanksi disiplin kedokteran dalam 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun2004 sebagai produk hukum apabila 

tidak dikontrol, maka dapat merugikan pasien. Salah satu alat kontrolnnya 

adalah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 

Pada sub pokok bahasan ini akan dilakukan analisis terhadap 

ketentuan sanksi disiplin kedokteran Indonesia ditinjau dari asas-asas 

pembentukan perundang-undangan yang baik. Analisis dilakukan untuk 

mengetahui apakah ketentuan sanksi disiplin kedokteran Indonesia telah 

sesuai denganasas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. 

Setelah dianalisis, maka akan ditarik sebuah kesimpulan, seberapa 

efektifkah ketentuan sanksi disiplin kedokteran Indonesia dalam upaya 

perlindungan hak pasien. Asas-asas pembentukan perundang-undangan 

yang digunakan untuk menganalisis efektivitas sanksi disiplin kedokteran 
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Indonesia meluputi asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, 

kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan. 

 

1. Efektivitas Ketentuan Sanksi Disiplin Kedokteran 

Berdasarkan  Asas Kejelasan Tujuan 

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan 

“asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak 

dicapai. 

Tujuan yang jelas dari pembentukan peraturan perundang-undangan 

dicantumkan dalam bagian konsideran (menimbang), termasuk pula pada 

bagian penjelasan. Tujuan ini memberikan petunjuk bagi setiap orang 

yang tersangkut dalam pelaksanaan suatu undang-undang, agar dapat 

mengetahui secar lebih mudah tentang maksud pembuat undang-undang. 

Tujuan dari ketentuan sanksi disiplin kedokteran secara eksplisit 

disebutkan dalam bagian menimbang huruf d Undang-Undang Praktik 

Kedokteran, yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum 

kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi. Selain itu, 

dijelaskan dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Praktik 

Kedokteran bahwa tujuan dari ketentuan sanksi disiplin kedokteran adalah 

sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kedokteran. 
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Dalam menilai bahwa sanksi disiplin kedokteran telah sesuai dengan 

asas kejelasan tujuan, maka acuan yang dipakai adalah apakah sanksi 

disiplin kedokteran telah mencapai tujuan yakni sebagai pembinaan dan 

pengawasan terhadap praktik kedokteran. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan 

merupakan sebuah proses atau tindakan untuk menjadi lebih baik. 

Sedangkan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan. Suatu obyek 

diawasi agar mencapai sasaran atau tujuan sebagaimana yang telah 

ditetapkan. Menurut pengertian ini, maka sanksi disiplin kedokteran 

dikatakan efektif untuk melindungi hak pasien jika terjadi peningkatan 

pada profesi dokter ke arah yang lebih baik dari keadaan semula, dan 

juga memastikan dokter dapat menjalankan fungsi sebagai pemberi 

pelayanan kesehatan dengan baik. 

Data dari IDI menyebutkan bahwa dari tahun 1998 sampai 2006 

(sebelum lahirnya UU Praktik Kedokteran) tercatat 306 kasus pengaduan 

dugaan malpraktik,83 kemudian MKDKI menyebutkan dari tahun 2006 

sampai awal juni 2016 (setelah lahirnya UU Praktik Kedokteran) terdapat 

362 pengaduan.84 Dari data ini dapat dilihat bahwa tidak terjadi 

perubahansesuai asa pembentukan sanksi ini, sebab bukannya terjadi 

penurunan jumlah pengaduan, tetapi cenderung meningkat. Hal ini 

membuktikan bahwa sanksi disiplin kedokteran tidak membawa 
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perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, yang artinya sanksi 

disiplin belum efektif sebagai bentuk pembinaan terhadap dokter. 

Terkait dengan fungsi sanksi disiplin sebagai bentuk pengawasan, 

maka dapat dikatakan belum efektif. Sebab dilihat dari data jumlah 

pengaduan kepada MKDKI, antara tahun 2006 sampai 2010 terdapat 125 

pengaduan, meningkat menjadi 237 pengaduan di antara tahun 2011 

sampai 2016. Data ini mengindikasikan masih banyak kasus pelanggaran 

disiplin yang terjadi, yang diartikan sebagai ketidakberhasilan sanksi 

disiplin untuk mengawasi kinerja dokter. Seperti kasus yang terjadi di 

Gowa Sulawesi selatan, Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Syekh 

Yusuf Kabupaten Gowa menindak tegas dokter Febriani seorang dokter 

jaga di Instalasi Gawat Darurat  yang menolak pasien demam berdarah 

dengue. Manajemen rumahsakit meminta tim pengawas internal dan tim 

etik dokter untuk mengevaluasi dokter yang menolak merawat 

Syamsuddin Daeng Ngawing (65) hingga akhirnya pasien meninggal 

dunia karena terlambat mendapatkan perawatan.85 Dari kasus ini jelas 

bahwa dokter tersebut telah mengabaikan hak pasien untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan dan juga melakukan pelanggran disiplin yaitu 

“Menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan 

pengobatan terhadap pasein tanpa alasan yang layak dan sesuai dengan 

ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”, yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf p Perkonsil Kedokteran 
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Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan 

Dokter Gigi Untuk memberikan efek jera, maka seharusnya dokter 

tersebut diberikan sanksi disiplin agar upaya perlindungan hak pasien 

dapat terlaksana. Sanksi disiplin yang diberikan sesuai Pasal 69 ayat (3) 

Undang-Undang Praktik Kedokteran yang kemudian dituangkan dalam 

aturan pelaksanaannya yakni Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, yaitu 

berupa: 

a. Peringatan tertulis, dokter yang dikenakan sanksi peringatan 

tertulis tetap dapat melakukan praktik kedokteran dengan 

pengawasan; 

b. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP, jika STR dicabut, maka 

secara otomatis SIP pun tidak berlaku yang artinya dokter tidak 

dapat melakukan praktik kedokteran. Sanksi pencabutan STR 

dapat bersifat sementara paling lama 2 tahun atau dapat dicabut 

selamanya; dan/atau 

c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi  

pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, dokter yang 

dikenakan sanksi ini wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan di 

intitusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang mana 

jenis, bentuk, dan waktu pelaksanaan ditentukan oleh MKDKI. 

Upaya perlindungan hak pasien dalam kasus di atas ialah upaya 

perlindungan terhadap hak pasien yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) 
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu “setiap 

orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Dengan begitu, tujuan 

pengaturansanksi disiplin kedokteran dapat terlaksana, dan pada akhirnya 

pembangunan di bidang kesehatan dapat terlaksana dengan optimal. 

Berdasarkan analisis diatas, dapat dikatakan bahwa ketentuan 

sanksi disiplin kedokteran Indonesia telah memenuhi “Asas Kejelasan 

Tujuan”, sebab mempunyai tujuan yang jelas yaitu sebagai bentuk 

pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kedokteran, namun dalam 

pelaksanaannya sanksi disiplin kedokteran tidak efektif dalam melindungi 

hak pasien. 

 

2. Efektivitas Ketentuan Sanksi Disiplin Kedokteran 

Berdasarkan  Asas Dapat Dilaksanakan 

Asas “dapat dilaksanakan” berkaitan dengan penegakan peraturan 

perundang-undangan. Tidak ada gunanya suatu peraturan perundang-

undangan yang tidak dapat ditegakkan. Dengan mengacu pendapat 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa asas ini menyangkut jaminan 

dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan. Suatu 

aturan harus didukung oleh kondisi sosial yang cukup, sarana yang 

memadai bagi instansi atau dinas yang akan melaksanakan suatu 

peraturan, dukungan keuangan yang cukup, dan sanksi yang sesuai. 
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 Sejalan dengan teori diatas, penjelasan Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas dapat 

dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-

undanganharus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-

undangantersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis,sosiologis, 

maupun yuridis. 

Sanksi disiplin kedokteran merupakan bagian undang-undang 

Praktik Kedokteran yang yang harus ditegakkan. Jika berbicara mengenai 

penegakkan sanksi, sesungguhnya berbicara mengenai apakah sanksi 

tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Parameter untuk menentukan 

bahwa sanksi disiplin kedokteran Indonesia efektif atau tidak berdasarkan 

asas dapat dilaksanakan ialah sanksi disiplin kedokteran Indonesia dapat 

dilaksanakan atau tidak.  

Dapat dilaksanakannya sanksi disiplin kedokteran dapat dianalisis 

dengan melihat tata cara pelaksanaan putusan MKDKI. Putusan MKDKI 

bersifat final dan berkekuatan tetap serta mengikat Teradu dan KKI sesuai 

Pasal 82 ayat (1) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017. Pelaksanaannya diatur 

dalam Pasal 84 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:“Ketua MKDKI 

menerbitkan Keputusan MKDKI atas setiap Putusan yang telah dibacakan 

di sidang terbuka untuk umum kepada ketua KKI”, ayat (2) menyebutkan 

bahwa: “Ketua MKDKI menyerahkan Keputusan MKDKI kepada Ketua KKI 

dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah sidang pembacaan 
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putusan.Pasal 85 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan 

keputusan MKDKI menetapkan teradu tidak bersalah atau tidak ditemukan 

Pelanggaran Disiplin, KKI menerbitkan Surat Keputusan dan 

menyerahkan salinan Keputusan MKDKI kepada teradu, kemudian pada 

ayat (2) pasal ini diatur mengenai waktu penyerahan Keputusan KKI dan 

Salinan Keputusan MKDKI yaitu 7 (tujuh) hari setelah KKI menerima 

salinan Keputusan MKDKI. Untuk Keputusan MKDKI yang menyatakan 

teradu bersalah, dalam Pasal 86 ayat menjelaskan bahwa, KKI 

menerbitkan Surat Keputusan untuk melaksanakan keputusan MKDKI 

paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan, kemudian 

Surat Keputusan KKI beserta Salinan Keputusan MKDKI disampaikan 

melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan Surat 

Keputusan KKI kepada teradu, Fasyakes, dan seluruh pihak-pihak terkait 

yaitu Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang 

menerbitkan SIP teradu, institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran 

gigi tempat pelaksanaan sanksi reschooling. 

Ketentuan di atas mengatur bahwa pelaksanaan Keputusan MKDKI 

sepenuhnya dilaksanakan oleh KKI dan wajib untuk dilaksanakan sesuai 

dengan Keputusan MKDKI, jika tidak sesuai maka KKI melanggar 

ketentuan dalam Perkonsil tersebut. Terkait rentang waktu pelaksanaan 

Keputusan MKDKI setelah diputuskan hingga dilaksanakan oleh KKI, 

sudah diatur secara tegas dalam Perkonsil ini, yaitu 7 (hari) untuk setiap 

proses untuk pelaksanaan Putusan baik di MKDKI maupun KKI. 
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Pelaksanaan sanksi disiplin kedokteran Indonesia sangat 

berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pembentukan sanksi tersebut 

yakni sebagai pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kedokteran. 

Terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kedokteran, 

pada sub pokok bahasan sebelumnya (Efektivitas Ketentuan Sanksi 

Disiplin Kedokteran berdasarkan Asas Kejelasan Tujuan)telah dianalisis 

yang menghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan sanksi disiplin belum 

efektif sebagai pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kedokteran. 

Menurut Sabir Alwy (Wakil ketua MKDKI), banyaknya pelanggaran 

disiplin yang terjadi akibat kurangnya komunikasi yang baik antara dokter 

dengan pasien.86 Komunikasi antara dokter dan pasien sangat 

dibutuhkan, kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien dapat 

berakibat hak pasien untuk mengetahui informasi tentang tindakan medis 

dan perjalanan penyakitnya seperti yang diatur dalam Pasal 52 huruf a 

Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak terpenuhi. Jika hal ini terjadi, 

maka dokter telah melakukan pelanggaran disiplin, yaitu “Tidak 

memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate 

information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik 

Kedokteran yang diatur di dalam  Pasal 3 ayat (2) huruf h Peraturan Konsil 

Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional 

Dokter dan Dokter Gigi. 
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Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2012 lalu, dokter Eko Medio 

Septiawan, Sp.OT diadukan ke MKDKI-P Jawa Tengah karena 

teradudianggap lalai dan menelantarkan pasien dengan tidak memberikan 

informasi yang akurat sebelum dan sesudah tindakan medis sehingga 

menyebabkan proses penyembuhan pasien yang berkepanjangan. 

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh MKDKI-P Jawa Tengah, teradu 

terbukti melakukan pelanggaran disiplin dandijatuhkan sanksi.87 

MKDKI-P Jawa Tengah memberikan sanksi berupa rekomendasi 

pencabutan STR selama 3 bulan kepada dokter Eko Medio Septiawan, 

Sp.OT karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang dimaksudkan 

sebagai upaya perlindungan terhadap hak pasien khususnya “hak untuk 

mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis”.Upaya 

ini akan sia-sia jika keputusan ini tidak dilaksanakan oleh KKI, sebab 

meski diatur mengenai pelaksanaan dan juga waktu maksimal 

pelaksanaan namun tidak diatur terkait apa yang mesti dilakukan jika 

keputusan MKDKI tidak dilaksanakan atau pelaksanaannya melebihi 

waktu yang telah ditentukan. 

Berdasar pada analisis di atas, maka dapat dikatakan bahwa sanksi 

disiplin kedokteran telah efektif untuk melindungi hak pasien berdasarkan 

“asas dapat dilaksanakan”.  
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3. Efektivitas Ketentuan Sanksi Disiplin Kedokteran 

Berdasarkan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 

Pengertian “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” menurut 

penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ialah bahwa 

“setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-

benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

masyarakat, berbangsa, dan bernegara”. 

Bertolak dari pengertian di atas, maka parameter yang dipakai untuk 

menganalisis efektivitas sanksi disiplin kedokteran berdasarkan asas 

kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah benar-benar dibutuhkan dan 

bermanfaat. Sanksi disiplin kedokteran dikatakan efektif apabila memang 

benar-benar dan bermanfaat bagi masyarakat.  

Dalam kenyataannya sanksi disiplin kedokteransangat dibutuhkan 

dalam masyarakat.Laporan masyarakat kepada Ikatan Dokter Indonesia 

(IDI) dari tahun 1998 sampai 2006 (sebelum lahirnya UU Praktik 

Kedokteran) tercatat 306 kasus pengaduan dugaan malpraktik.88Seiring 

dengan banyaknya pengaduan dugaan malpraktik, kepercayaan 

masyarakat terhadap dokter pun semakin berkurang. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya pasien dari Indonesia yang berobat keluar negeri, 

setiap tahunnya ada sekitar 600 ribu orang Indonesia yang berobat keluar 

negeri. Dikutip dari Vivanews.com, Direktur Jenderal Bina Upaya 

Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Supriyantoro (sekarang sudah 
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diganti) mengatakan bahwa menurut data World Bank tahun 2004 sekitar 

Rp70 triliundevisa negara yang keluar negeri untuk 

berobat.Menurutnya,meski mutu pengobatan sebenarnya tidak jauh 

berbeda, namun Indonesia masih lemah dalam mutu pelayanan dan 

keselamatan pasien.89Persoalan ini yang membuat sanksi disiplin 

kedokteran menjadi urgen untuk dibentuk, agar dapat memberikan 

pengawasan dan pembinaan teradap dokter sehingga hak pasien 

terlindungi dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

 Selain dibutuhkan, tentunya sanksi disiplin kedokteran harus 

bermanfaat. Manfaat dari sanksi disiplin kedokteran berkaitan dengan 

persoalan yang melatarbelakangi dibentuknya sanksi ini, yakni pelayanan 

medis yang kurang baik ditandai dengan banyaknya malpraktik medis 

yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada 

dokter. Sanksi disiplin kedokteran diharapkan dapat memulihkan kondisi 

pelayanan medis menjadi lebih baik. 

Dalam perjalanannya, sanksi disiplin kedokteran belum dapat 

memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Walaupun dengan adanya 

ketentuan sanksi disiplin kedokteran telah banyak dokter yang diadili dan 

dijatuhi sanksi, namun tidak memberikan efek jera. Pelanggaran disiplin 

masih terus ada, bahkan semakin hari semakin meningkat. Data dari 

MKDKI menyebutkan bahwa antara tahun 2006 sampai 2016 (setelah 

lahirnya UU Praktik Kedokteran) terdapat 362 pengaduan tentang dugaan 
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pelanggran disiplin. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya (sebelum 

sanksi disiplin kedokteran dibentuk) yaitu 306 pengaduan. Selain data dari 

MKDKI, fakta di masyarakat pun menunjukkan hal serupa. Hampir secara 

berkala dapat dibaca dalam media cetak maupun dilihat di media 

elektronik adanya berbagai berita tentang malpraktik medis. Dari 

fenomena yang terjadi, diartikan bahwa pelayanan medis belum 

sepenuhnya baik setelah lahirnya sanksi disiplin kedokteran. 

Hasil dari analisa di atas ialah ketentuan sanksi disiplin kedokteran 

benar-benar dibutuhkan, namum belum bermanfaat untuk mengatasi 

masalah yang melandasi pembentukannya. Dengan demikian, maka 

dapat dikatakanketentuan sanksi disiplin berdasarkan asas 

Kedayagunaan dan Kehasilgunaan tidak efektif untuk melindungi hak 

pasien sesuai yang dicita-citakan. 

 

4. Efektivitas Ketentuan Sanksi Disiplin Kedokteran 

Berdasarkan Asas Kejelasan Rumusan 

Fungsi dari asas-asas pembentukan undang-undang salah satunya 

ialah untuk menjamin agar undang-undang yang dibentuk dapat dipahami 

dan diterima oleh mayoritas masyarakat yang dituju oleh undang-undang. 

Vincent Cyril Richard Arthur Charles (V. C. R. A. C) Crabbe seorang 

Professor hukum asal Ghana (dalam Bayu), mengatakan bahwa 

masyarakat yang dituju dengan pembentukan undang-undang sangat 

bervariasi dengan tingkat pendidikannya. Untuk itu diperlukan undang-
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undang yang sederhana dengan komposisi bahasa yang tepat dan sesuai 

sehingga setiap orang akan dengan tepat memahami istilah didalamnya.90 

Oleh karena itu salah satu asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang harus terwujud di dalam sebuah perundang-undangan 

ialah asas Kejelasan Rumusan. 

Menurut penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 

yang dimaksud dengan asas Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap 

peraturan perundang-undangan harusmemenuhi persyaratan teknis 

penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata 

atau istilah,serta bahasa hukum yang jelas dan mudah 

dimengertisehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasidalam 

pelaksanaannya.  

Berdasarkan pengertian diatas, maka ukuran efektivitas ketentuan 

sanksi disiplin kedokteran berdasarkan asas kejelasan rumusan ialah 

bahwa kata atau istilah dalam rumusan ketentuan sanksi disiplin 

kedokteran jelas dan tidak multitafsir sehingga dapat mudah dimengerti. 

Sanksi disiplin kedokteran tercantum dalam Pasal 69 ayat (3) 

Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang berbunyi: 

“Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 

a. Pemberian peringatan tertulis; 

b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin 

praktik; dan/atau 
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c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi 

pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.” 

Dari teknis penulisannya, rumusan sanksi disiplin kedokteran 

tersebut telah memenuhi syarat, namun dari penggunaan pilihan kata atau 

terminologinya perlu dibahas, terutama penggunaan kata yang tidak lazim 

dipakai di masyarakat. 

a. Pemberian peringatan tertulis. Menurut KBBI kata “pemberian” 

diartikan sebagai “sesuatu yang diberikan”, sedangkan 

“peringatan” adalah “berita yang mengingatkan akan adanya 

sesuatu”. Maka makna dari rumusan sanksi pemberian peringatan 

tertulis ialah, sesuatu yang diberikan (kepada dokter) sebagai 

berita (teguran) akan adanya sesuatu (pelanggaran disiplin) dalam 

bentuk tulisan atau tertulis. 

b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin 

praktik. Pengertian “rekomendasi” dalam KBBI ialah 

“menganjurkan”, sedangkan “pencabutan” ialah “perbuatan 

mencabut, menarik kembali, atau membatalkan “Surat tanda 

registrasi”, merupakan dokumen hukum atau tanda bukti tertulis 

yang diterbitkan oleh KKI bagi dokter dan dokter spesialis bahwa 

yang bersangkutan telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi 

persyaratan serta telah diregistrasi pada KKI. Surat izin praktik 

adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan 

kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan 
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menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. 

Dari pengertian terminologi yang dipakai dalam rumusan sanksi 

ini,  maka makna dari rumusan sanksi ini adalah menganjurkan 

(kepada KKI atau dinas kesehatan kabupaten/kota) untuk 

mencabut, menarik kembali atau membatalkan STR atau SIP 

dokter yang dijatuhkan sanksi ini. 

c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi 

pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Menurut 

KBBIpengertian “kewajiban” ialah “sesuatu yang harus 

dilaksanakan”, sedangkan “Institusi pendidikan kedokteran atau 

kedokteran gigi” ialah lembaga atau badan yang 

menyelenggarakan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. 

Berdasar pada pengertian dari terminologi yang dipakai, maka 

makna dari rumusan sanksi ini adalah dokter yang dijatuhkan 

sanksi ini diharuskan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan di 

lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan 

kedokteran atau kedokteran gigi. 

Dilihat dari hasil analisis yang dilakukan dengan mengartikan kata 

per kata pada rumusan ketentuan sanksi disiplin kedokteran, dapat 

dikatakan bahwa rumusan ketentuan sanksi disiplin kedokteran sudah 

jelas, sebab tidak menimbulkan multitafsir. Dengan demikian sanksi 

disiplin kedokteran dapat dikatakan efektif untuk melindungi hak pasien 

berdasarkan asas Kejelasan Rumusan. 
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B. Mekanisme Pemberian Sanksi Disiplin Kedokteran Terhadap 

Dokter 

Mekanisme atau tata cara pemberian sanksi disiplin kedokteran 

terhadap dokter diatur dengan Perkonsil. Perkonsil yang mengatur 

mekanisme pemberian sanksi ini sendiri telah mengalami perubahan dari 

waktu ke waktu, setidaknya terdapat 4 (empat) kali perubahan hingga 

sekarang ini yang berlaku adalah Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. 

Substansi yang diubahsesuai dengan perubahan pada Perkonsil ini 

adalah terkait kewenangan untuk penyampaian sanksi berupaperingatan 

tertulis kepada teradu. Sebelumnya diatur bahwa penyampaian sanksi 

berupa peringatan tertulis merupakan kewenangan MKDKI untuk 

menyampaikan kepada teradu, hal ini kemudian diubah menjadi 

kewenangan KKI, kewenangan MKDKI hanya sebatas pada pemberian 

sanksi kemudian keputusan MKDKI yang menyatakan teradu bersalah 

diserahkan kepada KKI untuk dilaksanakan. Selain itu, hal lain yang 

mengalami perubahan adalah terkait waktu pelaksanaan sanksi, perkonsil 

sebelumnya tidak mengatur tegas, pada perkonsil terbaru nomor 50 

Tahun 2017 diatur tegas dengan menyebutkan jumlah hari maksimal yakni 

7 (hari). 

Mekanisme Pemberian sanksi disiplin kedokteran oleh MKDKI yang 

diatur dalam Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 diawali dengan 

pengambilan keputusan oleh majelis yang dilakukan dalam 
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sidangmusyawarah seperti yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (2) 

Perkonsil ini.Dalam pengambilan keputusan, harus didasarkan pada 

paling sedikit 3 (tiga) alat bukti yang sah sesuai ayat (1) Pasal 79. Setelah 

diputuskan,Ketuan MKDKI menyerahkankeputusan MKDKI kepada Ketua 

KKI untuk dilaksanakan. Diatur dalam Perkonsil ini bahwa dalam 

pelaksanaan putusan MKDKI sebagai berikut:  

1. KKI menerbitkan Surat Keputusan dan menyerahkan Salinan 

Keputusan MKDKI yang menyatakan Teradu tidak bersalah kepada 

Teradu yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah KKI menerima 

salinan Keputusan MKDKI. 

2. KKI menerbitkan Surat Keputusan untuk melaksanaan Keputusan 

MKDKIyang menyatakan Teradu bersalah yang ditandatangani oleh 

Ketua Konsil Kedokteran atau Ketua Konsil Kedokteran Gigi sesuai 

disiplin keilmuan Teradu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima 

salinan putusan MKDKI. Kemudian, Surat Keputusan KKI beserta 

salinan Keputusan MKDKI disampaikan kepada teradu, Fasyankes, dan 

seluruh pihak-pihak terkait yaitu Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerbitkan SIP Teradu, institusi 

pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi tempat pelaksanaan sanksi 

reschooling.Penyampaian Surat Keputusan KKI kepada Teradu 

disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan Surat 

Keputusan KKI melalui surat tercatat.  
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3. Pencabutan STR berakibat seluruh SIP teradu tidak berlaku. 

Berikut adalah gambar alur pemberian sanksi oleh MKDKI dan 

pelaksanaan sanksi oleh KKI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Mekanisme Pemberian Sanksi  
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