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BABBABBABBAB IIII

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

A.A.A.A. LATARLATARLATARLATAR BELAKANGBELAKANGBELAKANGBELAKANG

Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak bagi setiap orang yang

dijamin oleh negara. Secara konstitusional hak atas jaminan pelayanan

kesehatan tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada

Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Selain dijamin secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar, negara

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi akan pengakuan

terhadap martabat manusia turut pula meratifikasi instrumen hukum mengenai

Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur hak atas pelayanan kesehatan.

Beberapa diantaranya yaitu Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

(DUHAM) yang diterima dan diumumkan Majelis Umum PBB pada tanggal 10

Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) dan Kovenan Internasional Hak-hak

Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum

2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966. Kedua instrumen hukum Hak Asasi

Manusia yang mengatur mengenai hak atas pelayanan kesehatan tersebut

mempunyai arti bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak yang mendasar

pada setiap orang atau bersifat asasi. Pada Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal

Hak-Hak Asasi Manusia menyebutkan :

Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan
dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan,
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pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang
diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita
sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya
yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar
kekuasaannya.

Kemudian pada Pasal 12 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi,

Sosial, dan Budaya menyatakan : "Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui

hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas

kesehatan fisik dan mental".

Dijaminnya hak atas pelayanan kesehatan yang memiliki kedudukan yang

kuat, penting, dan vital tersebut, memiliki konsekuensi yuridis dan moral sebagai

negara yang turut meratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia. Bahwa diperlukan

adanya implementasi pada pengaturan hukum di Indonesia, sebagai jaminan atas

pelayanan kesehatan. Sebagai negara hukum yang mendasarkan pada suatu

peraturan tertulis, tentu harus ada instrumen hukum yang memberikan jaminan

perlindungan dan kepastian hukum atas pelayanan kesehatan. Serta merupakan

legalitas dari hadirnya perumusan tentang pelayanan kesehatan sebagai hak

dasar setiap orang yaitu melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan).

Terbitnya Undang-Undang Kesehatan dimaksudkan sebagai Undang-Undang

Payung yang mengatur setiap hal tentang kesehatan.

Karenanya dalam Undang-Undang Kesehatan diatur setiap hal mengenai

pemeliharaan kesehatan termasuk juga hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Kesehatan menjadi dasar bagi peraturan-peraturan berkaitan

dengan kesehatan yang berada dibawahnya (lex superior) serta Undang-Undang

lain yang berkaitan dengan kesehatan tidak boleh bertentangan dengan
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Undang-Undang Kesehatan (lex generalis).

Pengertian kesehatan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kesehatan

menyebutkan, "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,

spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif

secara sosial dan ekonomis". Dari pengertian yang diberikan oleh

Undang-Undang Kesehatan diketahui bahwa kesehatan merupakan dasar bagi

terpenuhinya hak-hak yang lain. Tidak ada seorangpun yang dapat menjalankan

hak dan kewajibannya apabila dalam kondisi yang sakit atau tidak sehat.

Pelayanan kesehatan berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan setiap

orang setinggi-tingginya, sehingga dengan mendapatkan pelayanan kesehatan

yang baik diharapkan setiap orang dapat menjadi produktif. Karena itu kesehatan

merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan.

Tanpa adanya pelayanan kesehatan, kedudukan atau kondisi seseorang

menjadi tidak sederajat, yaitu dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam

kehidupan sehari-hari. Karena orang yang tidak sehat tentu akan berkurang

haknya atas hidup, tidak dapat bekerja, tidak dapat bersosialisasi, tidak dapat

menyampaikan pendapat, dan tidak dapat menempuh pendidikannya dengan

kata lain tidak produktif baik secara sosial dan ekonomi, sebagaimana harapan

pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan.

Hak atas kesehatan dalam Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan

bahwa "setiap orang berhak akan kesehatan". Hak atas kesehatan salah satunya

adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan

dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan yang menyebutkan "Hak
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atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh

pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya". Karena itu, hak atas pelayanan

kesehatan memiliki arti bahwa pemerintah harus senantiasa menciptakan kondisi

yang memungkinkan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai

dan terjangkau bagi siapa saja. Serta pelayanan kesehatan sebagai hak setiap

orang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dengan tidak memandang suku, ras,

etnis budaya, umur, status sosial, pekerjaan tertentu dan sebagainya.

Meskipun demikian di dalam Undang-Undang Kesehatan tidak diberikan

rumusan mengenai pelayanan kesehatan. Di dalam ketentuan umum Pasal 1

angka 11 Undang-Undang Kesehatan hanya diberikan pengertian mengenai

upaya kesehatan, yaitu :

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk
pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan
pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
Di dalam Pasal 46 Undang-Undang Kesehatan dirumuskan bahwa :

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi
masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan
menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya
kesehatan masyarakat

Upaya kesehatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 47

Undang-Undang Kesehatan bahwa, "Upaya kesehatan diselenggarakan dalam

bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif

yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan".

Dari penjelasan mengenai upaya kesehatan yang diberikan oleh

Undang-Undang Kesehatan dapat diketahui bahwa Pelayanan Kesehatan adalah
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suatu upaya pemeliharaan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan

setiap orang dalam bentuk kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif,

yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan

demikian pelayanan kesehatan memiliki dimensi yang luas, tidak terbatas pada

penyembuhan dan pemulihan penyakit melainkan juga mencakup pencegahan

serta upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan.

Pelayanan kesehatan menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan

disebutkan bahwa pelayanan kesehatan terdiri atas "Pelayanan kesehatan

perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat". Pelayanan kesehatan

perorangan disebut pula pelayanan kedokteran atau pelayanan medik karena

pelayanan ini sasarannya adalah perorangan dan di dalamnya terdapat

hubungan yang pribadi antara dokter pasien. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

memiliki sasaran yang lebih luas karena melibatkan masyarakat secara

keseluruhan.

Pelayanan medik merupakan pelayanan kesehatan yang banyak dilakukan

dalam praktik, dimana terdapat suatu hubungan yang sifatnya pribadi yaitu

hubungan antara dokter pasien. Pelayanan medik merupakan objek hukum

kedokteran sedangkan hukum kedokteran merupakan hukum kesehatan dalam

arti sempit sehingga pelayanan medik merupakan objek dari hukum kesehatan

dalam arti sempit.1

Dalam upaya memberikan pelayanan medik awalnya yang menjadi sasaran

utama adalah upaya preventif dan kuratif,,,, namun seiring meningkatnya

kebutuhan akan pelayanan medik maka upaya tersebut meliputi pula upaya

1 Fred Ameln.1991.Kapita Selekta Hukum Kedokteran. Jakarta : Grafikatama Jaya. Hal. 23
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promotif dan rehabilitatif. Sehingga pelayanan medik tidak terbatas hanya pada

pengobatan dan pencegahan saja melainkan mencakup seluruh upaya

kesehatan.

Hubungan antara dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan (Health

Providers) dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan (Health

Receivers), merupakan hubungan yang pribadi dalam pelayanan medik, dimana

terjadi suatu komunikasi secara timbal balik yang mendalam antara dokter

sebagai orang yang ahli dibidang kedokteran dan pasien sebagai penderita yang

membutuhkan pertolongan. Hubungan tersebut di dalamnya mengandung nilai

atau unsur pengobatan karena itu dikatakan hubungan dokter pasien merupakan

hubungan terapeutik. Di dalam hubungan terapeutik tersebut, terdapat prosedur

yang menjadi hak pasien yaitu persetujuan tindakan kedokteran atau yang

dikenal dengan informed consent.

Informed Consent berasal dari kata Informed yang berarti informasi dan

consent yang berarti persetujuan. Informed consent adalah sebuah prosedur

yang didahului dengan diberikannya informasi dan atas dasar informasi tersebut

pasien berhak menentukan persetujuannya.2 Persetujuan yang diberikan oleh

pasien atas suatu tindakan medik yang akan dilakukan yang sebelumnya telah

diberikan penjelasan yang lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan

dilakukan oleh dokter terhadap pasien, dimana informasi yang disampaikan harus

lengkap, rinci, jelas dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien

sehingga pasien mengerti dan paham sampai sejauh mana resiko yang dapat

2 Veronica Komalawati.2002.Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan
Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis.Yogyakarta : Liberty. Hal. 105
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terjadi.

Dalam menerima informasi tersebut pasien harus dapat memahami sehingga

pasien mempunyai informasi yang cukup atas setiap informasi yang diberikan,

sebagai dasar untuk menentukan sikap atau keputusan atau persetujuan untuk

perawatan terhadap dirinya, baik secara lisan atau tertulis, secara ekplisit

maupun implisit. Mengingat bahwa setiap tindakan medik merupakan tindakan

yang memiliki resiko. Sehingga, pasien harus benar-benar sadar akan keputusan

atau persetujuan yang diambil untuk dirinya sendiri dan setiap tindakan medis

yang akan dilakukan dokter harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Dapat

pula dikatakan bahwa Informed consent dari pasien merupakan legalitas bagi

seorang dokter untuk melakukan tindakan medik.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak pasien dalam pelayanan medik,

hak pasien atas informed consent ini tidak terlepas dari keberadaan Hak Asasi

Manusia (HAM), yang diakui sebagai hak dasar bagi kehidupan manusia

khususnya hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa hak

utama pasien antara lain hak untuk mendapatkan informasi (the right to

information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self

determination).3

Dalam perundangan nasional, hak pasien atas informasi diatur di dalam Pasal

8 Undang-Undang Kesehatan yang menyebutkan "Setiap orang berhak

memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan

pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan"

dan hak pasien untuk menentukan nasib sendiri diatur dalam Pasal 5 ayat (3)

3 J. Guwandi.1995.Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) HAM. Jakarta : FKUI. Hal. 77
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Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa "Setiap orang berhak secara

mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang

diperlukan bagi dirinya".

Pihak yang bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi adalah dokter

yang akan melakukan tindakan medik, apabila dokter yang bersangkutan

berhalangan dapat digantikan oleh dokter lain dengan sepengetahuannya.

Karena hanya dokter yang memeriksa pasien yang mengetahui dengan jelas

terhadap keadaan pasien seutuhnya. Serta dalam memberikan persetujuannya

pasien harus benar-benar dalam keadaan mampu untuk mengambil keputusan,

apabila dalam mengambil keputusan tersebut pasien dirasa kurang mampu maka

penyampaian dapat diwakili oleh pihak ketiga atau keluarga.

Demikian pula dalam pelayanan medik hubungan antara dokter pasien

tersebut pada dasarnya adalah suatu hubungan yang dicapai dari kesepakatan.

Sebagaimana diketahui bahwa adanya kesepakatan merupakan dasar dari setiap

transaksi apapun, setiap orang tentu tidak akan sepakat atau setuju terhadap

sesuatu hal yang belum diketahui secara jelas. Karenanya persetujuan dalam

perawatan kesehatan merupakan dasar timbulnya suatu hubungan transaksi

yang didasarkan pada informasi sebelumnya. Veronica Komalawati4

menyebutkan sebagai transaksi terapeutik.

Hubungan dokter pasien merupakan suatu hubungan hukum, yang

masing-masing terdapat hak dan kewajiban baik bagi dokter maupun bagi pasien.

Transaksi terapeutik dilakukan melalui prosedur informed consent dengan kata

lain informed consent menjadi kontruksi dasar dari transaksi terapeutik. Informed

4 Ibid. Hal. 1
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consent dalam pelayanan kesehatan didahului dengan diberikannya informasi

kepada pasien dan pasien bebas memberikan persetujuannya, karena informed

consent menjadi hak pasien demikian juga informed consent merupakan hak

pada pasien lansia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan

Lansia) menyebutkan bahwa Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia

60 (enam puluh) tahun keatas. Lansia juga memiliki hak dan kewajiban yang

sama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak atas hidup sehat merupakan hak bagi siapa saja termasuk Lanjut Usia

(selanjutnya disebut Lansia). Pada Pasal 5 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa

salah satu hak lansia yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan. Lansia

merupakan mempunyai kondisi tubuh yang mulai menurun akibat penuaan

dengan segala keterbatasaannya baik dari kondisi fisik, mental dan sosial yang

saling berhubungan akibat dari bertambahnya usia.

Informasi yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan bahwa secara global

populasi lansia diprediksi akan terus mengalami peningkatan, yaitu semakin

tingginya angka usia harapan hidup. Struktur ageing population merupakan

cerminan dari semakin tingginya rata-rata Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk

Indonesia. Tingginya UHH merupakan salah satu indikator keberhasilan

pencapaian pembangunan nasional terutama di bidang kesehatan. Sejak tahun

2004 - 2015 memperlihatkan adanya peningkatan Usia Harapan Hidup di

Indonesia dari 68,6 tahun menjadi 70,8 tahun dan proyeksi tahun 2030-2035
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mencapai 72,2 tahun. Dari hasil proyeksi penduduk 2010-2035, Indonesia akan

memasuki periode lansia (ageing), dimana 10% penduduk akan berusia 60 tahun

ke atas, di tahun 2020.5

Gambaran mengenai kesehatan lansia yang didapatkan dari kementerian

kesehatan yaitu dengan bertambahnya umur, fungsi fisiologis mengalami

penurunan akibat proses penuaan sehingga penyakit tidak menular banyak

muncul pada lanjut usia. Selain itu masalah degeneratif menurunkan daya tahan

tubuh sehingga rentan terkena infeksi penyakit menular. Hasil Riskesdas 2013,

penyakit terbanyak pada lanjut usia adalah Penyakit Tidak Menular (PTM) antara

lain hipertensi, artritis, stroke, penyakit paru, Obstruktif Kronik (PPOK) dan

diabetes melitus (DM).6 Konsekuensi dari jumlah populasi lansia yang meningkat

yaitu meningkatnya jumlah pasien geriatri.

Pada setiap lansia seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit yaitu

keadaan yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Secara medis, fisiologi

lansia telah mengalami banyak penurunan fungsi kerja organ-organ tubuh yang

terjadi secara alami karena penuaan, misalnya secara fisik penurunan pada

penglihatan, pendengaran, pergerakan, pernafasan, mental, kognitif dan lain

sebagainya. Salah satu masalah yang sangat mendasar adalah masalah

kesehatan akibat proses degeneratif. Hal tersebut diperparah pada lansia yang

sakit sebagai pasien. Sehingga keadaan degeneratif yang dialami oleh lansia

merupakan kesulitan tersendiri bagi pemberian pelayanan kesehatan terhadap

5 Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut. Diakses dan di Download pada tanggal 30/9/2016 pukul 10.32
WIB. http://www.depkes.go.id/article/view/15052700010/pelayanan-dan-peningkatan-kesehatan-usia-lanjut.html
6 Ibid

http://www.depkes.go.id/article/view/15052700010/pelayanan-dan-peningkatan-kesehatan-usia-lanjut.html
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lansia.7

Meskipun demikian lansia juga mempunyai hak yang sama seperti pasien

pada umumnya yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan di dalam

pelayanan kesehatan tersebut ada prosedur dalam hubungan terapeutik yaitu

prosedur informed consent. Prosedur informed consent tersebut juga harus tetap

dilakukan terhadap pasien lansia. Prosedur informed consent merupakan

rangkaian dari kegiatan yaitu ada informasi sebelum tindakan dan persetujuan

tindakan. Informasi yang diberikan harus jelas, lengkap, detail dan dengan

bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien lansia, setelah informasi dipahami

lalu ada persetujuan, persetujuan tersebut dapat secara lisan maupun tertulis.

Di Rumah Sakit prosedur informed consent diatur sedemikian rupa karena

setiap rumah sakit memiliki karakterisitik masing-masing. Khusus terhadap pasien

lansia saat ini telah terbit Permenkes Nomor 79 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Geriatri di Rumah Sakit yang merupakan pedoman bagi

pelayanan geriatri di Rumah Sakit. Sehingga pelayanan kesehatan kepada lansia

di rumah sakit berdasarkan pada pedoman yang terdapat pada Permenkes

Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Geriatri di Rumah Sakit tersebut.

Upaya pelayanan terhadap pasien lansia dengan pelayanan geriatri tersebut

mengingat penyakit yang dialami oleh lansia tersebut bersifat multipatologi.8

Maka diperlukan konsep pelayanan geriatri terpadu yang dikembangkan di

Rumah Sakit agar pasien lansia mendapatkan pelayanan medik yang optimal.

Meskipun dengan karakteristik rumah sakit yang berbeda-beda serta

7 Siti Setiati,dkk. 2009. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jakarta : Interna Publishing. Hal.757
8 Ibid. Hal.758
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sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya dokter bekerja untuk dan atas

nama rumah sakit, namun dengan berpedoman pada Permenkes dalam

melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien lansia, prosedur informed

consent harus tetap dilaksanakan, karena informed consent merupakan hak

pasien termasuk juga pasien lansia.

Seorang dokter memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan atau

informasi sebelum dilakukannya tindakan dan pasien bebas untuk menentukan

persetujuannya. Namun, yang terjadi pada pasien lansia seringkali tidak dapat

menyerap informasi yang diberikan secara utuh, meskipun informasi sudah

diberikan. Hal tersebut disebabkan penurunan yang ada pada fungsi tubuh pada

lansia yaitu dapat terjadi pasien lansia tersebut pendengarannya berkurang,

fungsi kognitif lansia yang sudah menurun, serta keadaan mental yang menurun

sehingga menjadi kendala dalam memberikan informasi kepada lansia, bahkan

pasien lansia seringkali sulit untuk menyatakan persetujuannya.

Keadaan demikian semakin parah terhadap pasien lansia yang terdapat di

Rumah Sakit yang pada umumnya dalam keadaan sakit yang tentu berbeda dari

lansia yang sehat sehingga tentu mempengaruhi informed consent pada pasien

lansia. Keadaan yang seperti ini membuat dokter dalam melakukan tindakan lebih

banyak didasarkan pada keluhan dan penegakkan diagnosa, terlebih jika dokter

berhadapan dengan pasien lansia di Rumah Sakit yang dalam keadaan sakit

yang notabene mungkin tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh dokter. Di

samping itu banyak pasien lansia yang tidak bertanya kepada dokter tentang

penyakitnya.
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Lansia sebagai pasien yang berhubungan dengan dokter dalam hubungan

terapeutik secara hukum merupakan kategori orang dewasa yang mampu

menyatakan kehendak, mampu melakukan perbuatan hukum termasuk

penandatanganan consent. Sehingga hak atas informed consent tersebut sangat

penting, dalam keadaan apapun pasien lansia tetap memilki hak atas informed

consent dengan kata lain setiap pelayanan medik harus tetap dilakukan prosedur

informed consent untuk melindungi hak pasien lansia.

Secara yuridis bahwa pasien lansia memiliki kedudukan yang sama di muka

hukum, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kondisi yang terdapat pada

pasien lansia memiliki aspek kesehatan yang kompleks, tingkat keberhasilan

dalam pengobatan pun tidak sebesar pada pasien bukan lansia. Penurunan

secara fisik dan fungsional tubuh lansia tentu membuka peluang untuk terjadinya

reaksi-reaksi tubuh yang tidak terduga semakin besar. Karena itu dengan

diterrimanya informasi dengan baik secara utuh dan dipahami pada pasien lansia

dengan melakukan perbincangan mendalam dengan beragam tanya jawab yang

memuat informasi antara dokter dan pasien menjadi tolok ukur keberhasilan

dalam pengobatan, kemudian diberikan persetujuan yang dinyatakan dari pasien.

Dalam pelaksanaan informed consent terhadap pasien termasuk pasien

lansia wajib untuk dilakukan oleh setiap Rumah Sakit, salah satunya adalah

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.

Cipto Semarang adalah Rumah Sakit Umum type C, yang merupakan salah satu

dari 12 Rumah Sakit milik Yakkum.

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr Cipto Semarang telah beroperasi sejak tanggal
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19 Januari 1950 untuk melayani pelayanan kesehatan di dalam masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dapat dikatakan sudah cukup lengkap,

hingga kini terdapat 10 klinik rawat jalan dan 165 tempat tidur perawatan yang

terbagi dalam delapan bangsal perawatan

Prosedur informed consent dilaksanakan dengan memberikan informasi

terlebih dahulu oleh dokter supaya pasien memahami keadaan dirinya dan

persetujuan diberikan pasien secara bebas setelah memahami informasi yang

diberikan, dengan memastikan bahwa persetujuan akan diberikan secara benar

dan layak. Namun, sebagai Rumah Sakit yang memiliki popularitas di kalangan

masyarakat, Rumah Sakit Panti Wilasa belum memiliki fasilitas pelayanan geriatri

di Rumah Sakit.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis ingin menulis skripsi

dengan judul : """"PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan InformedInformedInformedInformed ConsentConsentConsentConsent dandandandan PerlindunganPerlindunganPerlindunganPerlindungan HakHakHakHak dalamdalamdalamdalam

PelayananPelayananPelayananPelayanan KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan TerhadapTerhadapTerhadapTerhadap PasienPasienPasienPasien LansiaLansiaLansiaLansia (Studi(Studi(Studi(Studi KasusKasusKasusKasus padapadapadapada RumahRumahRumahRumah

SakitSakitSakitSakit PantiPantiPantiPanti WilasaWilasaWilasaWilasa DrDrDrDr CiptoCiptoCiptoCipto Semarang)".Semarang)".Semarang)".Semarang)".

B.B.B.B. PEMBATASANPEMBATASANPEMBATASANPEMBATASAN MASALAHMASALAHMASALAHMASALAH

Mengingat obyek penelitian tentang lansia memiliki ruang kajian yang luas

karena itu agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan terlampau luas maka

pembahasan pada skripsi ini dibatasi terhadap pelaksanaan Informed Consent

dan perlindungan hak pasien pada pasien lansia khususnya pada Rumah Sakit

Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang.

C.C.C.C. RRRRUMUSANUMUSANUMUSANUMUSAN MASALAHMASALAHMASALAHMASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan Informed Consent dalam pelayanan kesehatan
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terhadap pasien lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang?

2. Bagaimana perlindungan hak pasien lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa

Dr. Cipto Semarang?

3. Bagaimana hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Informed Consent

bagi pasien lansia dan cara mengatasinya?

D.D.D.D. TTTTUJUANUJUANUJUANUJUAN PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN

Berdasarkan Rumusan Masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan Informed Consent

dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien lansia di Rumah Sakit Panti

Wilasa Dr. Cipto Semarang.

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang perlindungan hak pasien lansia di

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang.

3. Untuk mendapatkan gambaran tentang hambatan-hambatan dalam

pelaksanaan Informed Consent bagi pasien lansia dan cara

mengatasinya di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cpto Semarang.

E.E.E.E. MMMMANFAATANFAATANFAATANFAAT PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN

1. Manfaat Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan

ilmu hukum khususnya hukum kesehatan, berkaitan pelaksanaan Informed

Consent dan perlindungan hak pasien dalam memberikan pelayanan

kesehatan terhadap lansia.
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2. Manfaat Praktis

a) Manfaat Bagi Rumah Sakit

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan

dan wawasan bagi Rumah Sakit tentang pentingnya pelaksanaan

Informed Consent secara riil pada hubungan dokter-pasien dalam

pelayanan kesehatan terhadap lansia.

b) Manfaat Bagi Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi

Tenaga Kesehatan, tentang pentingnya memberikan informasi yang jelas,

lengkap, rinci dan mudah dimengerti oleh pasien dan pentingnya

persetujuan dari pasien sebelum dilaksanakannya tindakan kedokteran

pada pasien lansia.

c) Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dan

wawasan bagi masyarakat mengenai pentingnya mendapatkan informasi

yang lengkap dan jelas atas penyakit yang dideritanya sebagai dasar

dalam memberikan persetujuan kepada dokter.

d) Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada

pemerintah untuk pembentukan atau revisi peraturan perundangan dalam

memberikan perlindungan hukum dalam pelayanan medis secara

komperehensif terhadap pasien lansia.
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F.F.F.F. MMMMETODEETODEETODEETODE PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN

Penelitian dikatakan sebagai pencarian kembali karena apa yang dicari dalam

penelitian adalah untuk mencari jawaban dalam memecahkan masalah-masalah

kehidupan yang dihadapi.9 Penelitian juga memiliki manfaat untuk kehidupan

baik secara teoritis maupun secara praktis.10

Penelitian merupakan kegiatan yang bersifat ilmiah, hasil dari penelitian

tersebut menghasilkan suatu pengetahuan yang harus dapat

dipertanggungjawabkan, maka dari itu untuk menjamin diperolehnya kebenaran

ilmiah dari suatu pengetahuan, penelitian harus memiliki pedoman yaitu metode

penelitian.11 Metode merupakan prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan

menggunakan langkah-langkah yang sistematis.12 Sehingga dikatakan metode

penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta seni.13

Dengan demikian metode penelitian diartikan sebagai suatu aktivitas yang

mengandung prosedur tertentu berupa rangkaian cara dan langkah yang disusun

secara terarah, sistematis dan teratur untuk mencari dan mendapatkan data,

fakta dan setiap gejala sosial yang timbul sehingga memberikan suatu

pemahaman terhadap obyek yang diteliti.14 Melalui metode penelitian tersebut,

selanjutnya akan diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah

dikumpulkan dan diolah.15 Demikian dikatakan kualitas penelitian dapat diukur

9 Amiruddin & Zainal Asikin.2004.Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 19
10 Bahder Johan Nasution.2008.Metode Penelitian Ilmu Hukum.Bandung : Mandar Maju. Hal.9
11 Ibid. Hal.2
12 Ibid. Hal 3
13 Zainuddin Ali.2010.Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 17
14 Bahder Johan Nasution.Loc.Cit. Hal. 3
15 Zainuddin Ali. Loc.Cit. Hal. 17
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dari metode penelitian yang digunakan yaitu sejauh mana suatu penelitian dapat

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.16

Karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.1.1.1. MetodeMetodeMetodeMetode PendekatanPendekatanPendekatanPendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang berusaha

melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat maka metode

pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis.17 Penelitian dengan

pendekatan ini mendapatkan data berdasarkan data primer.18 Metode

penelitian ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat

aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.19 Metode ini

ingin melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat atau mempelajari dan

meneliti hukum sebagai law in action.20

Aspek yuridis penelitian ini dikaitkan terhadap peraturan

perundang-undangan tentang informed consent yang berlaku sebagai hukum

positif. Aspek sosiologis penelitian ini dikaitkan dengan faktor sosial sebagai

keadaan yang nyata terjadi dalam masyarakat dalam hal ini dikaitkan dengan

pelaksanaan hubungan terapeutik antara dokter, tenaga kesehatan dengan

pasien lansia.

Oleh karena itu, pemilihan metode ini karena menekankan pada

peraturan perundangan-undangan dan melihat keadaan di lapangan

berkaitan dengan praktik Persetujuan Tindakan Kedokteran atau informed

16 Ibid.
17 Ibid. Hal. 105
18 J.Supranto.2003.Metode Penelitian Hukum dan Statistik.Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 2
19 Zainuddin Ali. Loc.Cit. Hal. 105
20 Ronny Hanitijo Soemitro.1983.Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal.14



19

consent.

2.2.2.2. SpesifikasiSpesifikasiSpesifikasiSpesifikasi PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum

yang menjadi obyek penelitian, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya

di dalam masyarakat yang berkenaan dengan obyek penelitian.21

Secara deskriptif bertujuan untuk menggambarkan peraturan

perundangan yang berkaitan dengan objek penelitian serta menggambarkan

secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu,

atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan

ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam

masyarakat.22 Sedangkan analitis dilakukan dengan mempelajari gambaran

yang telah didapat dalam masyarakat dalam setiap interaksi sosial dan

kemudian dihubungkan dengan aturan hukum yang berkaitan dengan

informed consent.

Dalam penelitian ini penulis ingin mendapatkan gambaran terlebih dahulu

mengenai pelaksanaan prosedur persetujuan tindakan kedokteran terhadap

pasien lansia dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien

lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, berupa data yang faktual dan

akurat dan berdasarkan data-data yang telah diperoleh tersebut peneliti dapat

mendeskripsikan secara terperinci dan sistematis fenomena sosial yang

menjadi pokok permasalahan yaitu pelaksanaan prosedur persetujuan

21 Zainuddin Ali.Op.Cit. Hal. 105-106
22 Amiruddin & Zainal Asikin. Op.Cit. Hal.25
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tindakan kedokteran yang merupakan hak pasien khususnya terhadap pasien

lansia.

Kemudian secara analitis kualitatif mencari sebab akibat sesuatu hal

menggunakan peraturan perundangan, teori-teori, pendapat para ahli, serta

yurisprudensi.23

2.2.2.2. ObjekObjekObjekObjek PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan

pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent dalam

hubungannya sebagai perlindungan hak terhadap pasien lansia. Lokasi

penelitian di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang serta sarana

pelayanan kesehatan geriatri di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto

Semarang.

3.3.3.3. TeknikTeknikTeknikTeknik SamplingSamplingSamplingSampling

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan

karakter yang sama. Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh

gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola

sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang

sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.24

Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah seluruh pasien

lansia (usia ≥ 60 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juncto Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

23 Bahder Nasution. Op.Cit. Hal. 130
24 Ibid Hal. 145
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juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Geriatri di Rumah Sakit) dan semua pihak yang berkaitan

dengan prosedur pelaksanaan informed consent pada pasien lansia di rumah

sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang.

Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi atau yang mewakili

populasi secara refresentatif, sampel baru boleh diteliti apabila sifat sampel

sudah benar-benar bersifat homogen sehingga identik dengan populasi

penelitian.25 Tujuan sampel ini adalah untuk memperoleh keterangan

mengenai objeknya, dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari

populasi.26 Sampel diambil dalam penelitian sebagai pertimbangan efisiensi

dan mengarah pada sentralisasi permasalahan, dengan memfokuskan pada

sebagian dari populasinya.27

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara pengambilan sampel

dengan metode non random sampling. Metode non random sampling adalah

sampling dimana pemilihan elemen sampel tidak secara acak, tidak obyektif

tetapi subyektif.28 Penarikan atau penetapan sampel non random sampling

tidak memungkinkan subyek populasi mendapatkan kesempatan yang sama

untuk dijadikan sampel.29 Teknik yang digunakan adalah purposive sampling,

pengambilan sampel dengan teknik ini didasarkan pemilihan sekelompok

subyek atas ciri-ciri, kriteria dan pertimbangan tertentu yang dipandang

dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi

25 Ibid. Hal 147
26 Ronny Hanitijo Soemitro. Op.Cit. Hal. 43
27 Bahder Johan Nasution. Op.Cit. Hal. 148
28 J. Supranto. Op.Cit. Hal 35
29 Bahder Johan Nasution. Op.Cit. Hal. 156
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yang sudah diketahui sebelumnya berkaitan dengan tujuan penelitian dan

permasalahan yang diteliti.30

Dasar pertimbangan dalam pemilihan untuk digunakan teknik ini yaitu :

a. Ciri-ciri, sifat-sifat atau kriteria sampel sudah ditentukan oleh peneliti

terlebih dahulu yaitu pasien lansia (usia ≥ 60 Tahun berdasarkan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut

Usia juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Geriatri di Rumah Sakit), dokter dan

tenaga kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan informed

consent di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang.

b. Tidak diketahuinya jumlah pasti pasien lansia sebagai subyek yang

diambil sebagai sampel, dimana tidak ada tolok ukur untuk

mengetahui jumlah pasien yang datang ke rumah sakit, karena

jumlah kunjungan pasien lansia perhari tidak sama. Sehingga peneliti

harus mencari subyek yang diambil sebagai sampel dengan ciri, sifat,

dan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Keterbatasan waktu dan biaya pada peneliti.

d. Heterogenitas pasien di rumah sakit akan menyulitkan peneliti jika

sampel diambil secara acak (random) karena memungkinkan sampel

tidak mencerminkan popoulasi terkait tujuan penelitian sehingga

dengan menggunakan teknik purposive sampling peneliti dapat

mendapatkan subyek sampel sesuai dengan ciri, sifat, dan kriteria

yang sesuai dengan tujuan penelitian dan permasalahan yang diteliti.

30 Amiruddin & Zainal Asikin. Op.Cit. Hal. 106
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Berdasarkan teknik di atas, pelaksanaan pengambilan sampel dalam

penelitian ini telah dilakukan selama 1 minggu dengan jumlah narasumber

yang ditentukan dalam penelitian ini sebanyak 7 subyek, yang terdiri dari 3

dokter, 2 pasien lansia (ditentukan berdasarkan ijin yang diberikan oleh

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto sebagai objek penelitian), 1 Pejabat

Rumah Sakit dan 1 penanggung jawab rekam medis, untuk mendapatkan

kesempatan lebih banyak bertemu dengan subyek sampel, karena waktu dan

jumlah kunjungan dalam rumah sakit tidak sama setiap harinya, guna

mencapai akurasi penelitian dalam pengambilan sampel agar dapat

menggambarkan dan menjawab apa yang menjadi tujuan dan permasalahan

penelitian ini.

4.4.4.4. TeknikTeknikTeknikTeknik PengumpulanPengumpulanPengumpulanPengumpulan DataDataDataData

Teknik ini berkaitan dengan cara dan sumber data yang digunakan untuk

memperoleh data yang terkait dengan cara dan sumber data yang digunakan

untuk memperoleh data yang terkait dengan tujuan penelitian. Penulis

menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, yaitu :

a.a.a.a. StudiStudiStudiStudi LapanganLapanganLapanganLapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara penelitian langsung di Rumah

Sakit Panti Wilasa di Dr. Cipto Semarang, dengan tujuan untuk

memperoleh bahan-bahan atas informasi yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti serta untuk melengkapi data dan bahan yang

diperoleh dari studi kepustakaan.

Metode ini digunakan untuk mencari data primer yaitu data yang
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masih asli dan belum di olah sama sekali, yang diperoleh langsung dari

sumbernya baik melalui wawancara yang dilakukan berdasarkan daftar

pertanyaan, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.31 Teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini sebagai berikut :

1)1)1)1) WawancaraWawancaraWawancaraWawancara

Wawancara merupakan suatu komunikasi dua arah antara

penulis dan responden dengan mengadakan tanya jawab secara

langsung berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat

sebelumnya, bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara

langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu

hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung

dimana semua pertanyaan disusun secara sistematik jelas dan

terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian

untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari sumber

yang telah ditetapkan.32

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara karena

dianggap cukup efektif dalam mengumpulkan data primer di lapangan,

penulis langsung masuk ke sumber informasi sehingga diperoleh

gambaran yang jelas serta informasi yang mendalam terhadap

masalah yang diteliti, sehingga didapatkan data penelitian yang

faktual dan akurat. Wawancara dilakukan terhadap dokter, pasien

31 Zainuddin Ali. Op.Cit. Hal. 106
32 Bahder Johan Nasution.Op.Cit. Hal. 167
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lansia dan tenaga kesehatan lainnya yang berkaitan dengan

pelaksanaan informed consent terhadap pasien lansia di Rumah Sakit

Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang.

Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

wawancara bebas terpimpin, karena wawancara model ini

mengandung unsur kebebasan, sehingga kewajaran dapat dicapai

secara maksimal, sehingga memudahkan diperolehnya data secara

mendalam. Panduan wawancara yang dipakai di sini hanya berupa

catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan,

sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan

yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.33

2)2)2)2) DaftarDaftarDaftarDaftar PertanyaanPertanyaanPertanyaanPertanyaan

Daftar pertanyaan berupa formulir-formulir yang diajukan secara

tertulis maupun lisan kepada sejumlah responden, untuk memperoleh

jawaban.34 Daftar pertanyaan tersebut dapat berupa jawaban terbuka

dan tertutup atau kombinasi keduanya. Daftar pertanyaan terbuka

memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab

seluas-luasnya tetapi daftar pertanyaan tertutup hanya memberi

kesempatan untuk memilih salah satu jawaban.35 Berdasarkan tujuan

dalam penelitian ini maka digunakan daftar pertanyaan terbuka,

karena penelitian ini diharapkan dapat mengadakan penelitian secara

mendalam terhadap obyek yang diteliti.

33 Ronny Hanitijo Soemitro. Op.Cit. Hal. 73
34 Ibid.
35 Bahder Johan Nasution.Op.Cit. Hal. 169
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b.b.b.b. StudiStudiStudiStudi KepustakaanKepustakaanKepustakaanKepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen.

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan, dipelajari dan diteliti adalah

dokumen yang berhubungan dan memberikan penjelasan mengenai

permasalahan penelitian ini, agar mendapatkan gambaran secara umum

mengenai permasalahan. Metode ini dilakukan untuk mencari data

sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya

telah diolah.36 Data sekunder ini bersumber dari :

1)1)1)1) BahanBahanBahanBahan HukumHukumHukumHukum PrimerPrimerPrimerPrimer

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer).

c) Undang-Undang 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan

Lanjut Usia.

d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran.

e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

g) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan.

h) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang

Pelaksanaan Upaya Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

i) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan

36 Zainuddin Ali. Op.Cit. Hal. 106
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Kedokteran.

j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di

Rumah Sakit.

k) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Geriatri di Rumah

Sakit

l) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

m) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Derah Nomor 6

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut

Usia.

2)2)2)2) BahanBahanBahanBahan HukumHukumHukumHukum SekunderSekunderSekunderSekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan

ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian ini.37 Bahan

hukum sekunder memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap

bahan hukum primer.38 Bahan Hukum Sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang

perjanjian, kontrak terapeutik, kesehatan, rumah sakit, buku yang

membahas tentang informed consent, serta pendapat para ahli serta

hasil-hasil penelitian hukum, jurnal, artikel yang relevan berkaitan

37 Ibid.
38 Amiruddin & Zainal Asikin. Op.Cit. Hal. 32
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dengan Informed consent.

3)3)3)3) BahanBahanBahanBahan HukumHukumHukumHukum TersierTersierTersierTersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan informasi

tentang bahan hukum primer dan sekunder.39 Buku hukum tersier

dalam penelitian ini terdiri dari kamus kedokteran dorland, kamus

hukum, buku dan kedokteran tentang geriatri, yang berhubungan dan

memberikan petunjuk serta penjelasan terkait tujuan dan

permasalahan yang diteliti.

5.5.5.5. MetodeMetodeMetodeMetode PengolahanPengolahanPengolahanPengolahan DataDataDataData

Dari data primer yang diperoleh yang telah melalui kegiatan pengumpulan

data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum

dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih

merupakan bahan mentah.40 Karena itu dalam penelitian ini agar menjadi

ringkas dan sistematis dilakukan proses pengolahan data menggunakan

metode reduksi data, display data dan mengkategorisasikan data.41

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan data yaitu :42

a. Data Reduction yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Data Display, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya

c. Dalam Mengkategorisasikan Data, ditempuh langkah-langkah

39 Ibid
40 Ronny Hanitijo Soemitro. Op.Cit. Hal. 80
41 Sanapiah Faesal. 1990. Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasinya. Malang : Yayasan Asih Asah Asuh (YA3)
Hal. 158
42 Sugiyono.2010.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung : Alfabeta. Hal. 247-253
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sebagai berikut :43

1) Kategori dibuat sesuai dengan masalah dan tujuan utama

penelitian;

2) Setiap data harus dapat ditempatkan dalam satu kategori;

3) Isi data tidak boleh termasuk dalam lebih dari satu kategori; dan

4) Tiap kategori harus bebas dan terpisah secara nyata dan

mengikuti prinsip taat asas.

Proses kategorisasi ini nanti akan bergerak tidak secara linier lagi,

tetapi berputar secara interaktif antara satu konsep dengan konsep

lain, atau antara kategori satu dengan yang lain.44

Setelah semua data telah diolah dan diurutkan berdasarkan urutan pokok

bahasan maka data tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk

menjawab tentang bagaimana pelaksanaan informed consent dan

perlindungan hak terhadap pasien lansia, serta faktor-faktor penghambat

yang timbul di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.Cipto Semarang.

7.7.7.7. MetodeMetodeMetodeMetode PenyajianPenyajianPenyajianPenyajian DataDataDataData

Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data selesai, untuk

menjawab permasalahan, maka hasil dari penelitian ini berupa data yang

telah diolah akan disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian-uraian yang

disusun secara sistematis untuk mengambarkan secara jelas dan lengkap

hasil dari penelitian yang dilakukan.45 Dalam penelitian ini yaitu sebagai

upaya untuk menjelaskan tentang pelaksanaan Informed consent dalam

43 Maria S.W. Sumardjono.1990.Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Makalah penataran Metodologi Penelitian
Hukum. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. Hal.24
44 Hamidi.2004.Metode Penelitian Kualitatif. Malang : UMM Press. Hal.79
45 Petrus Soerjowinoto,dkk.2014.Metode Penulisan Karya Hukum.Semarang : FH Unika Soegijapranata. Hal. 56
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pelayanan kesehatan dan perlindungan hak terhadap pasien lansia di Rumah

Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang.

8.8.8.8. MetodMetodMetodMetodeeee AnalisaAnalisaAnalisaAnalisa DataDataDataData

Setelah data diolah dan disajikan dalam susunan dan uraian yang

sistematis, selanjutnya berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan

metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka data akan dianalisis

menggunakan metode analisis kualtiatif terhadap data primer dan data

sekunder.46 Teknik analisa data dalam penelitian ini dianalisis dengan tidak

menggunakan parameter statistik atau terhadap data yang tidak bisa dihitung

dengan menggunakan angka-angka.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan

dianalisis menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan peraturan

perundang-undangan, agar data yang diperoleh mempunyai makna, mencari

dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dengan data, dan membuat

temuan-temuan umum.47 Dengan tujuan untuk menjawab permasalahan

penelitian ini berkaitan pelaksanaan informed consent dalam memberikan

pelayanan kesehatan terhadap pasien lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.

Cipto Semarang.

46 Zainuddin Ali.Op.Cit. Hal.107
47 Lexy.J.Moleong.2008.Metode Penelitian Kualitatif.Bandung : Remaja Rosdakarya. Hal.248
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G.G.G.G. TATAKALATATAKALATATAKALATATAKALA PENELITIAN/JADWALPENELITIAN/JADWALPENELITIAN/JADWALPENELITIAN/JADWAL PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN

H.H.H.H. SISTEMATIKASISTEMATIKASISTEMATIKASISTEMATIKA PENULISANPENULISANPENULISANPENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan

penulisan hukum, maka penulis akan menyertakan sistematika penulisan skripsi

ini yang disajikan dalam empat bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pembatasan

Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, dan Metode Penelitian yang

berisi Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Objek Penelitian, Teknik

AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas Sept.Sept.Sept.Sept. Okt.Okt.Okt.Okt. Nov.Nov.Nov.Nov. Des.Des.Des.Des. Jan.Jan.Jan.Jan. Feb.Feb.Feb.Feb. Mar.Mar.Mar.Mar. Apr.Apr.Apr.Apr.

Persiapan:Persiapan:Persiapan:Persiapan:
1.1.1.1. StudiStudiStudiStudi PustakaPustakaPustakaPustaka

&&&& PenjajakanPenjajakanPenjajakanPenjajakan
LapanganLapanganLapanganLapangan

2.2.2.2. PenyusunanPenyusunanPenyusunanPenyusunan
ProposalProposalProposalProposal

3.3.3.3. KonsultasiKonsultasiKonsultasiKonsultasi
ProposalProposalProposalProposal

4.4.4.4. RevisiRevisiRevisiRevisi
ProposalProposalProposalProposal

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX XXXX
KonsultasiKonsultasiKonsultasiKonsultasi
BabBabBabBab I,III,III,III,II XXXX XXXX

PengumpulanPengumpulanPengumpulanPengumpulan
Data,Data,Data,Data,
PengolahanPengolahanPengolahanPengolahan dandandandan
PenyajianPenyajianPenyajianPenyajian Data,Data,Data,Data,
AnalisaAnalisaAnalisaAnalisa Data,Data,Data,Data,
dandandandan Konsultasi.Konsultasi.Konsultasi.Konsultasi.

XXXX XXXX XXXX XXXX

PenulisanPenulisanPenulisanPenulisan
Laporan,Laporan,Laporan,Laporan, BabBabBabBab IIIIIIIIIIII
dandandandan KonsultasiKonsultasiKonsultasiKonsultasi

XXXX XXXX XXXX XXXX

UjianUjianUjianUjian SkripsiSkripsiSkripsiSkripsi
XXXX

PerbaikanPerbaikanPerbaikanPerbaikan ////
RevisiRevisiRevisiRevisi XXXX
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Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data, Metode Penyajian Data, dan

Metode Analisa Data

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi uraian sistematis yang menjelaskan tentang

tinjauan umum pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban pasien, hak dan

kewajiban dokter, uraian tentang standar profesi kedokteran yang turut serta

memberi kewajiban pada dokter untuk menjalankan profesi dalam pelayanan

medis, hubungan dokter pasien, tinjauan umum informed consent, dan tinjauan

umum lansia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang gambaran umum

obyek penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian

kemudian di analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Permasalahan tersebut diantaranya yaitu pelaksanaan Informed Consent dalam

Pelayanan Kesehatan terhadap pasien Lansia, Perlindungan hak Pasien Lansia,

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dan cara mengatasinya yang bertempat

di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang.

Bab IV Penutup, berisi tentang penutup meliputi kesimpulan dan saran.

Penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini dan

penulis akan memberikan saran sebagai bahan untuk perbaikan.


