
86 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab III dapat disimpulkan sebagai 

berikut.  

1. Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

No. 538/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. sebagai dasar dalam menetapkan amar putusan 

yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk 

verklaard) pada pokoknya. Berdasarkan pertimbangan hakim yang berlandaskan 

SEMA Tahun 1982, Penggugat yang hendak mengajukan gugatan mengenai 

sengketa medis harus melalui MKEK terlebih dahulu. Pertimbangan hukum 

tersebut merupakan pertimbangan yang tidak benar atau hakim salah dalam 

menerapkan hukum karena: 

a. setelah dilakukan pengecekan pada buku Himpunan Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tahun 1951-

2009, serta pengecekan pada Bagian Biro Hukum dan Humas Mahkamah 

Agung (telah dikonfirmasi ulang pada tanggal 11 Januari 2019), tidak 

ditemukan adanya SEMA Tahun 1982 yang berkaitan dengan penyelesaian 

sengketa medis melalui MKEK, dan 

b. sendainya SEMA yang dimaksud memang ada, SEMA Tahun 1982 tersebut 

diterbitkan sebelum Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 yang sekarang 

sudah digantikan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, dan selain itu 

telah banyak undang-undang lain mengenai kesehatan yang juga telah 
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diterbitkan seperti Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan 

Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 

c. Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran pada pokoknya menentukan bahwa pengaduan pelanggaran 

disiplin profesi kedokteran tidak menghalangi untuk mengajukan gugatan ke 

pengadilan.  Jika menggunakan analogi MKEK diperlakukan sama dengan 

MKDKI, maka pengajuan gugatan ke pengadilan tidak dipersyaratkan untuk 

terlebih dahulu melakukan proses di MKEK. 

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.538/Pdt.G/2016/PN. Jkt. 

Sel yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan penggugat tidak 

terlebih dahulu mengajukan gugatan mengenai sengketa medis melalui MKEK, 

tidak dapat memberikan pelindungan hukum bagi pasien/ penggugat yang 

memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan. Meskipun terhadap putusan 

yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima masih terbuka upaya 

hukum banding, kasasi atau mengajukan gugatan baru, tetapi pelindungan hukum 

kepada pasien yang mengajukan sengketa medis melalui pengadilan. Seharusnya 

sudah diberikan sejak pemeriksaan oleh pengadilan tingkat pertama, mengingat 

pengajuan sengketa perdata ke pengadilan merupakan suatu upaya terakhir 

(ultimum remedium) yang dapat dilakukan oleh pasien agar pasien bisa 

mendapatkan pelindungan hukum. 
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B. Saran  

1. Hakim 

Hakim dalam menangani perkara sengketa medis atau sengketa dalam layanan 

kesehatan seharusnya mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di 

bidang kesehatan dan tidak seharusnya hanya berpatokan mempercayai 

keterangan seorang ahli. Hakim karena jabatannya dapat mendengar keterangan 

beberapa orang ahli yang menguasai ilmu yang berkaitan dengan perkara kasus, 

akan tetapi hakim tidak wajib mengikuti keterangan yang diberikan oleh ahli 

tersebut. 

2. Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam pembinaan 

hakim. Seharusnya Mahkamah Agung memberikan pelatihan kepada hakim 

terkait dengan hukum kesehatan. Hal ini untuk lebih memperbarui keilmuan 

hakim mengenai sengketa kesehatan dan agar hakim juga lebih mengerti 

mengenai bagaimana alur jika terdapat perkara mengenai sengketa medis seperti 

pada kasus ini. 

3. Pasien 

Mengenai kasus perkara ini, sebenarnya jika penggugat mau, penggugat dapat 

melakukan upaya-upaya hukum lain untuk memenuhi haknya sebagai pasien, 

akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat. Selain itu jika pasien memilih 

advokat untuk membantunya menyelesaikan perkara di pengadilan, seharusnya 

Penggugat mencari advokat yang memang memiliki pengetahuan dan menguasai 

tentang hukum kesehatan, agar advokat dapat membantu memberikan solusi lebih 
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lanjut jika terjadi kesalahan pada pertimbangan hakim seperti pada perkara ini dan 

pelindungan hukum terhadap Penggugat (pasien) dapat terpenuhi.   


