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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik 

kesimpulkan sebagai berikut. 

1. Ketentuan sanksi disiplin kedokteran yang tercantum dalam Pasal 69 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran yang meliputi: pemberian peringatan tertulis; rekomendasi 

pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; 

dan/atauKewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi 

pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi sudah efektif untuk 

melindungi hak pasien ditinjau dari asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Dikatakan demikian sebab dari hasil analisis 

ketentuan sanksi disiplin kedokteran berdasarkan keempat asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan, tiga diantaranya sudah 

efektif untuk melindungi hak pasien. Hal ini sesuai dengan teori 

efektifitas yang mengatakan makin besar persentasi target yang 

tercapai, makin tinggi pula tingkat efektifitasnya. Hasil analisis 

ketentuan sanksi disiplin berdasarkan asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan sebagai beikut: 
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a. asas Kejelasan Tujuan, sanksi disiplin kedokteran dibentuk dengan 

tujuan yang jelas yaitu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan 

terhadap praktik kedokteran di Indonesia; 

b. asas Dapat Dilaksanakan, sanksi disiplin kedokteran dikatakan 

dapat dilaksanakan karena telah diatur dengan jelas dalam 

Peraturan KKI (Perkonsil) Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan 

Dokter Gigi.  

c. asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, dengan melihat hal yang 

melatarbelakangi dibentuknya sanksi disiplin kedokteran yang 

antara lain tingginya angka pelanggaran disiplin, maka sanksi 

disiplin benar-benar dibutuhkan dan namun belum bermanfaat bagi 

masyarakat; dan 

d. asas Kejelasan Rumusan, rumusan sanksi disiplin kedokteran 

sudah jelas dan tidak multitafsir sehingga dapat mudah dimengerti.  

Meskipun sudah cukup efektif, namun tidak diaturnya tindakan yang 

mesti diambil jika Keputusan MKDKI tidak dilaksanakan atau 

pelaksanaannya melebihi batas waktu yang telah ditentukan dapat 

berdampak pada sulitnya dilakukan pengawasan terhadap proses 

pelaksanaan Keputusan MKDKI tersebut.  

2. Mekanisme pemberian sanksi disiplin kedokteran diatur dalam 

Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi telah 
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mengalami beberapa kali perubaahan dari perkonsil-perkonsil 

sebelumnya. Perubahan ini membuat mekanisme pemberian sanksi  

pada Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 berbeda dengan perkonsil 

sebelumnya, jika pada perkonsil sebelumnya kewenangan 

penyampaian sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang MKDKI, 

pada perkonsil ini hal itu merupakan wewenang KKI. Perbedaan lain 

terlihat pada pembatasan waktu penyampaian petikan keputusan 

MKDKI kepada KKI dan pembatasan waktu penetapan keputusan KKI 

tentang pelaksanaan keputusan MKDKI, pada perkonsil sebelumnya 

tidak diatur secara tegas dengan menyebutkan jumlah hari maksimal, 

sedangkan pada perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 diatur tegas 

pembatasan jumlah hari pelaksanaannya dengan menyebutkan jumlah 

harinya.  

Mekanisme pemberian sanksi yang diatur pada perkonsil Nomor 50 

Tahun 2017 adalah sebagai berikut:  

a. MKDKI menetapkan Keputusan MKDKI melalui sidang 

musyawarah. 

b. Ketua MKDKI menerbitkan Keputusan MKDKI dan menyerahkan 

kepada Ketua KKI. 

c. KKI menerbitkan Surat Keputusan untuk melaksanakan Keputusan 

MKDKI yang menyatakan teradu bersalah yang ditanda tangani 

oleh Ketua Konsil Kedokteran atau Ketua Konsil Kedokteran Gigi, 

kemudian Surat Keputusan KKI beserta salinan Keputusan MKDKI 
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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. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil dalam penelitian ini, 

maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut: 

1. bagi KKI, untuk tercapainya penegakan disiplin dokter yang optimal 

guna perlindungan terhadap hak pasien, maka perlu adanya 

pengaturan terkait tindakan yang semestinya diambil ketika Keputusan 

MKDKI tidak dilaksanakan atau waktu pelaksanaannya melebihi 

ketentuan pada Perkonsil, agar proses pelaksanaan Keputusan 

MKDKI dapat mudah diawasi. 

2. bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, setelah menerima surat 

keputusan KKI agar sesegera mungkin untuk melaksanakan 

keputusan KKI terkait pencabutan SIP sebagai konsekuensi dari 

pencabutan STR supaya dapat memberikan efek jera demi 

terlaksananya upaya perlindungan hak pasien. 
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