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BAB IV 

PENUTUP 

 

Penelitian kesehatan adalah suatu pelaksanaan penelitian yang disusun 

dengan prosedur ilmiah dan menghasilkan suatu kesimpulan ilmiah yang 

berdampak pada kemajuan ilmu pengetahuan bidang pendidikan. Pada bidang 

kedokteran gigi, penelitian kesehatan dilaksanakan oleh masing-masing 

mahasiswa dengan mengusung konsep ilmiah yang dilengkapi dengan pendapat 

dan masukan dari pakar akademisi bidangilmu terkait. Dalam hal pelaksanaannya, 

penelitian kesehatan memiliki pengaturan hukum, baik secara umum, secara 

khusus, maupun peraturan internal institusi yang meliputi persyaratan akademik, 

persyaratan etik, dan persyaratan umum yang terdiri dari perijinan-perijinan 

terkait. 

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum subjek penelitian 

kesehatan bidang pendidikan kedokteran gigi, didapatkan hasil sebagai berikut: 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian, perlindungan hukum subjek penelitian kesehatan bidang 

pendidikan kedokteran gigi dari segi pengaturan sudah ada akan tetapi dalam 

pelaksanaannya masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Pengaturan tentang perlindungan hukum subjek penelitian kesehatan 

bidang pendidikan kedokteran gigi 
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a) Pengaturan perlindungan hukum subjek penelitian kesehatan dalam 

bidang kedokteran gigi diatur dalam beberapa instrumen hukum, yakni 

instrumen hukum umum dan khusus, instrumen hukum umum 

diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1319, 

Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, dan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia Nomor 06/E//2013 tentang Kode Etik Peneliti bahwa dalam 

penelitian kesehatan yang dilakukan mahasiswa terutama yang 

melibatkan manusia sebagai subjek penelitian harus memenuhi hak-hak 

manusia sebagai subjek hukum, dan memahami kewajibannya sebagai 

peneliti. 

Selain itu instrumen hukum khusus yang mengatur 

perlindungan hukum subjek penelitian kesehatan dalam bidang 

kedokteran gigi diantaranya adalah Undang- Undang Republik 

Indonesia No.24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-

Undang No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan.Instrumen hukum khusus lainnya adalah dalam bentuk 

peraturan institusi yang harus ditaati oleh mahasiswa. Peraturan internal 

ini secara garis besar tercantum dalam buku panduan akademik dari 

fakultas atau program studi kedokteran gigi. 
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Meskipun demikian, beberapa instrumen hukum ini baik umum 

maupun khusus, belum dapat mengakomodasi seluruh pelaksanaan 

penelitian kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa hal ini 

dikarenakan beberapa peraturan tersebut kurang dimengerti 

kedudukannya oleh mahasiswa, diantaranya setiap pelanggaran atau 

pelaksanaan peraturan yang kurang sesuai dapat memiliki konskuensi 

hukum. 

b) Tujuan pengaturan secara hukum terhadap perlindungan subjek 

penelitian kesehatan bidang pendidikan kedokteran gigi adalah sebagai 

suatu bentuk pelaksaan ketentuan Paraturan Menteri Riset dan 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Disisi lain, 

peraturan internal institusi mengenai pelaksanaan pengaturan tentang 

pelaksanaan penelitian mahasiswa memiliki tujuan untuk menjamin 

efektifitas, kredibilitas, dan transparansi dalam proses penelitian 

kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Tujuan ini belum tercapai optimal, hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor  yang terdiri dari faktor yuridis, faktor sosial, dan 

faktor teknis. 

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Subjek Penelitian Kesehatan Bidang 

Pendidikan Kedokteran Gigi 

a) Persyaratan pelaksanaan hukum subjek penelitian kesehatan bidang 

pendidikan kedokteran gigi terdiri dari persyaratan akademis, 
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persyaratan etik dan persyaratan umum berupa beberapa perijinan 

terkait pelaksanaan penelitian. Persyaratan akademis berupa kelulusan 

mahasiswa dalam beberapa standar yang disusun institusi, yaitu dengan 

kelulusan beberapa modul sebelumnya. Persyaratan etik berupa 

kelengkapan laik etik atau Ethical Clearance (EC) ,dan persyaratan 

umum meliputi perijinan terhadap institusi lain tujuan penelitian. 

Semua persyaratan ini dalam pelaksanaannya masih belum 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini terbukti dengan beberapa 

mahasiswa yang masih melaksanakan penelitian sebelum Ethical 

Clearance (EC) selesai diterbitkan. 

b) Mekanisme pelaksanaan perlindungan hukum subjek penelitian 

kesehatan bidang pendidikan kedokteran gigi dilakukan dengan 

pendampingan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA) terhadap 

mahasiswa. Meskipun tidak banyak DPA ynag mendampingi 

mahasiswa secara langsung dalam pelaksanaan penelitian. Kecuali 

mahasiswa yang memang mengajukan untuk pendampingan secara 

langsung dengan mengajukan surat usulan pendampingan.  Selain itu, 

dalam pelaksanaan penelitian mahasiswa juga harus memenuhi 

persyaratan pengajuan informed consent dari subjek penelitian. 

Informasi mengenai tujuan, prosedur, dan risiko harus dijelaskan 

sebelum akhirnya subjek penelitian menyetujui atau menolaknya. 

Dilihat dari segi mekanisme pelaksanaan, hal ini belum sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, terbukti ketika mahasiswa 
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melaksanakan penelitian dengan subjek penelitian dengan junior 

(mahasiswa kedokteran gigi) informasi mengenai tujuan, prosedur dan 

risiko belum disampaikan dengan baik. 

c) Monitoring dan evaluasi  

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui 

proses bimbingan, dan ujian yang dilangsungkan sebelum dan setelah 

penelitian. Hal ini melibatkan buku konseling sebaga instrumen dalam 

monitoring dan evaluasi.  

Dalam hal ini, pelaksanaan monitoring dan evaluasi sudah 

efektif dilakukan terhadap mahasiswa yang  didukung oleh peran DPA. 

d) Perlindungan hukum  

Perlindungan hukum preventif dan represif terhadap subjek 

penelitian kesehatan bidang pendidikan kedokteran gigi  belum dapat 

tercapai dengan optimal. Hal ini dilihat dari perlindungan yang bersifat 

preventif diantaranya persyaratan-persyaratan yang diberlakukan oleh 

institusi maupun secara umum dan khusus yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan masih belum dipahami dan diterapkan 

sepenuhnya oleh mahasiswa.  Sementara itu dari perlindungan hukum 

represif dimana monitoring evaluasi yang dipantau dari buku 

bimbingan mahasiswa sudah dilaksanakan dengan baik.Namun, adapun 

pengaduan terkait alur apabila terjadi pelanggaran belum dipahami baik 

oleh mahasiswa peneliti maupun oleh pasien yang menjadi subjek 
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penelitian, sehingga penegakan peraturan belum dapat dilaksanakan 

dan sanksi belum dapat diterapkan. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum subjek penelitian 

kesehatan bidang pendidikan kedokteran gigi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu 

a) faktor yuridis, hal ini dikarenakan peraturan yang belum dipahami, 

sanksi pelanggaran yang belum diberikan, dan sosialisasi terhadap 

peraturan ynag belum dijalankan secara efektif. 

b) faktor teknis, diantaranya adalah kurang Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang kurang sehingga rasio dosen dan mahasiswa juga 

tidak seimbang. 

c) faktor sosial, yaitu berkaitan dengan keterlibatan manusia sebagai 

subjek penelitian, Diantaranya adalah kurangnya pemahaman 

subjek penelitian terhadap hukum yang berlaku dan kurangnya 

komunikasi dalam pelaksanaan penelitian kesehatan. 
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B. SARAN 

1. Untuk Fakultas atau Program Studi Kedokteran Gigi, perlu mengadakan 

sosialisasi secara efektif kepada mahasiswa untuk meningkatkan 

kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan perlindungan hukum bagi subjek 

penelitian berupa manusia.Selain itu, perlu dibuat pengaturan internal 

institusi yang lebih spesifik mengenai penelitian mahasiswa yang 

melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Serta perlu penambahan 

Sumber Daya Manusia atau dosen sehingga proses pembimbingan lebih 

efektif. 

2. Untuk dosen pembimbing harus lebih teliti dalam pengawasan 

pelaksanaan penelitian kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa. 

3. Untuk Mahasiswa perlu memahami peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, baik Undnag-Undang Republik Indonesia, maupun peraturan 

internal dari institusi kedokteran gigi yang menyangkut pelaksanaan 

penelitian kesehatan. Mahasiswa juga perlu memberikan informasi dari 

hasil penelitian kepada subjek penelitian yang bersangkutan karna hal 

tersebut adalah salah satu hak dari masyarakat sebagaisubjek penelitian. 

4. Untuk masyarakat sebagai subjek penelitian, perlu lebih aktif dalam 

komunikasi sehingga masyarakat lebih memahami hak-hak dalam 

posisinya sebagai subjek penelitian, sehingga masyarakat tidak merasa 

ragu ketika dilibatkan sebagai subjek penelitian. 

 

 


