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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan terhadap pada pola interaksi

dokter dan pasien, maka penulis telah mengambil kesimpulan, antara lain;

1. Interaksi yang diharamkan bagi laki-laki dan perempuan mendapatkan

pengecualian pada proses pengobatan, jika penyakit yang diderita oleh pasien

sudah sampai pada taraf dharurat atau hajiyat yang sampai pada posisi

dharurat. Dalam kondisi ini boleh saja bagi seorang dokter laki-laki

mengobati pasien perempuan atau sebaliknya dokter perempuan mengobati

pasien laki-laki.

Kategori kondisi yang dinyatakan dharurat yang membolehkan interaksi

antara dokter dan pasien apabila terpenuhi beberapa syarat berikut:

a. Kondisi dharurat bukanlah sesuatu yang dinantikan atau hasil dari dugaan

manusia, namun kondisi yang sedang terjadi, atau diyakini akan terjadi,

atau paling tidak besar sangkaan bahwa itu akan terjadi. Maka seorang

pasien yang hanya menduga bahwa dirinya akan sakit belum

dikategorikan dharurat yang membolehkannya untuk berinteraksi dengan

dokter yang tidak sejenis (kelamin) dengannya.
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b. Kondisi dharurat yang dialami oleh pasien bukan karena keinginannya,

adapun seseorang yang dengan sengaja melakukan sesuatu yang

disadarinya dapat menyebabkannya terjerumus dalam kondisi bahaya,

maka dia tidak dikategorikan dalam kondisi dharurat yang dibolehkan

untuk melakukan sesuatu yang dilarang.

Sama halnya dengan orang yang sengaja berbuat maksiat, lalu kemudian

dia terperangkap pada kondisi dharurat, maka kondisi dharurat lahir

karena keinginannya dan dia tidak mendapatkan keringanan.

c. Tidak adanya pilihan lain bagi keduanya, jika masih ada dokter yang

sejenis kelamin dengan pasien, maka haram baginya untuk berobat dengan

dokter laki-laki.

2. Pola penanganan dalam kondisi dharurat berbeda pada saat kondisi normal,

begitupula halnya dalam penanganan medis yang membolehkan terjadinya

interaksi antara dokter dan pasien, maka ada beberapa hal yang mesti menjadi

catatan;

a. Adanya kepastian atau besar sangkaan, bahwa hal yang dilarang yang

dijadikan sarana dalam menangani kondisi dharurat itu mampu

menjadi solusi. Seseorang tidak dapat hanya sekedar menebak-nebak

saja, melainkan dengan perhitungan yang matang dan informasi yang

jelas terkait dengan kapabalitas dokter yang dipilih untuk menangani

penyakitnya.
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Seorang pasien yang harus berobat dengan dokter laki-laki harus

memiliki informasi yang dipercaya bahwa laki-laki tersebut adalah

ahli dibidangnya, sehingga dengan demikian besar harapan pasien

akan sembuh dari sakitnya dan memperkecil kemungkinan si pasien

berurusan dengan dokter yang tidak sejenis denganya.

b. Memilih dokter yang berbeda jenis kelamin dengan pasien merupakan

pilihan terakhir setelah tidak adanya dokter perempuan yang punya

kemampuan yang cukup untuk mengobati.

Adapun jika terdapat dokter yang sejenis dengan pasien, maka itu

wajib di utamakan, untuk memperkecil terjadinya pelecehan seksual

dalam proses pengobatan, meskipun tidak menutup kemungkinan

adanya penyimpangan seks sejenis, tetapi secara kodratnya manusia

cenderung suka dengan lawan jenis.

c. Interaksi yang terjadi antara dokter dan pasien hanya dibolehkan pada

batas yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan dan pengobatan.

Adapun interaksi yang terjadi lebih dari yang dibutuhkan akan

kembali kepada hukum asalnya, yaitu dilarang.

d. Tidak menyebabkan terjadinya mudharat yang lebih besar. Ini harus

menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pasien, terutama disaat

adanya pilihan, maka yang menjadi pilihan haruslah dokter yang lebih
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ahli baik secara personal, untuk meminimalisir terjadinya

penyimpangan dan pelecehan disaat proses pengobatan.

e. Kebolehan untuk berinteraksi bersifat sementara. Dalam artian seorang

pasien yang dibolehkan untuk memilih dokter yang berbeda jenis

kelamin dengannya tidak bersifat permanen, karena kebolehan  itu

hanya pada kondisi dharurat, dan kebolehan itu akan hilang seiring

hilangnya kondisi dharurat tersebut.

B. SARAN

1. Seorang pasien mestinya lebih memerhatikan aspek syari’at dalam berobat,

diantaranya tidak tergesa-gesa memilih dokter yang beda jenis kelamin

dengannya terkecuali memang kondisinya sudah masuk dalam kategori

dharurat.

2. Selayaknya seorang dokter memilih spesialisasi sesuai dengan kodratnya

sebagai laki-laki atau perempuan.

3. Hendaknya setiap rumah sakit, puskesmas, poliklinik dan semua jasa

penanganan medis untuk menyediakan jasa dokter dengan spesialiasinya

berdasarkan prioritas pasiennya laki-laki atau perempuan.

4. Seharusnya akademi keperawatan menampung jumlah mahasiswa/I

berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan prosentase masyarakat secara
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keseluruhan, agar rumah sakit tidak hanya didominasi oleh perawat

perempuan bahkan untuk pasien laki-laki.


