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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Kesimpulan 

V.1.1.  Gossypiboma adalah tertinggalnya kassa bedah atau handuk setelah 

operasi dalam tubuh pasien secara tidak sengaja. Kasus 

gossypiboma sering ditemui pada kasus pasca laparotomy. 

Laparotomy itu sendiri merupakan tindakan operasi pada bagian 

abdomen dengan tujuan untuk membuka dinding abdomen agar 

dapat memiliki akses ke rongga pabdomen yang memerlukan 

tindakan tertentu atau sebagai prosedur diagnostik. 

V.1.2.  Di Indonesia telah ada undang-undang yang membahas mengenai 

kelalaian medis tersebut. Baik dari undang-undang hukum perdata, 

undang-undang hukum pidana, serta paket undang-undang 

kesehatan lainnya. Terkait tenaga kesehatan yang melakukan 

kelalaian tersebut berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 

36 tahun 2009 tentang Kesehatan maka dalam penyelesaiannya 

terlebih dahulu melakukan mediasi antara dokter dan pasien. 

V.1.3.  Berdasarkan aspek etika kedokteran seorang dokter yang 

melakukan suatu bentuk kelalaian seperti gossypiboma tersebut 

telah melanggar kaidah bioetika non-malficence. Berdasarkan etika 

upaya yang dapat dilakukan seorang pasien apabila mengalami hal 
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tersebut dapat melaporkannya terlebih dahulu kepada MKEK atau 

MKDI. 

V.1.4. Dalam Islam pasien gossypiboma merupakan bentuk kelalaian yang 

dapat dicegah, seorang dokter harus terus berusaha memperbaiki 

dirinya agar dapat mencegah terjadinya hal tersebut seperti terus 

menambah keilmuannya, lebih sabar, tenang dan teliti dalam 

menjalankan profesinya. Medical negligence tidak dibahas secara 

khusus dalam Islam. Akan tetapi suatu kelalaian medis atau 

medical negligence yang di dalamnya tidak terdapat unsur 

kesengajaan maka bagi pelakunya tidak berdosa tetapi tetap wajib 

bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut. Serta hal tersebut 

masuk ke dalam golongan jarimah ta’zir, hal ini dikarenakan 

gossypiboma sebagai bentuk kelalaian medis tidak dibahas secara 

tegas dalam al-Qur’an dan hadits maka dalam pelaksanaan 

hukumnya menurut hukum pidana Islam ialah dilakukan oleh 

penguasa, atau pemerintah. 

V.2.    Saran 

V.2.1. Kepada Peneliti 

           Peneliti disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai 

Analisis undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 

pada kasus gossypiboma pasca laparotomy sebagai bentuk medical 

negligence. 
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           V.2.2.  Kepada Masyarakat 

            Masyarakat disarankan untuk lebih berani dalam hal mengadukan 

setiap masalah medis yang memang dirasa telah merugikan karena 

bagaimana pun masyarakat serta pasien yang mengalami hal 

tersebut berhak atas perlindungan hukum.  

           V.2.3.  Kepada Ulama 

 Para ulama disarankan untuk membantu para penegak hukum dan 

tenaga medis dalam hal memberi saran dan masukannya terkait 

penyelesaian kasus-kasus seperti gossypiboma atau kelalaian medis 

yang lainnya agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam.  

 


