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BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII

HASILHASILHASILHASIL PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN DANDANDANDAN PEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASAN

A.A.A.A. HASILHASILHASILHASIL PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN

1.1.1.1. GambaranGambaranGambaranGambaran UmumUmumUmumUmum RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit PantiPantiPantiPanti WilasaWilasaWilasaWilasa DrDrDrDr CiptoCiptoCiptoCipto SemarangSemarangSemarangSemarang

a.a.a.a. ProfilProfilProfilProfil RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit PantiPantiPantiPanti WilasaWilasaWilasaWilasa DrDrDrDr CiptoCiptoCiptoCipto SemarangSemarangSemarangSemarang

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr Cipto (RS PWDC) adalah sebuah rumah sakit

umum kelas madya (kelas C) yang merupakan satu unit kerja dari Yayasan

Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM), yaitu sebuah yayasan kesehatan

kristen yang berdiri sebagai hasil kerjasama antara Sinode Gereja Kristen Jawa

dan Sinode Gereja Kristen Indonesia.

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr Cipto saat ini telah berdiri selama 66 Tahun

yang bermula dari keberadaan Rumah Sakit Bersalin Panti Wilasa yang didirikan

pada 19 Januari 1950 di Jl. Dr. Cipto No. 50 Semarang. Pada tahun 1966, para

pengurus yayasan mencetuskan ide untuk membangun Rumah Sakit Bersalin

Panti Wilasa di Lokasi lain karena tempat yang lama sudah tidak memungkinkan

dilakukan perluasan gedung baru. Seusai pembangunan gedung baru pada

tanggal 5 Mei 1973 Rumah Sakit Bersalin Panti Wilasa terdapat Rumah Sakit

Bersalin Panti Wilasa yang terletak di Jalan Citarum Nomor 98 Semarang dan

Rumah Sakit Bersalin Panti WIlasa yang terletak di Jalan Dr. Cipto Nomor 50

Semarang.

Pada tahun 1980 Rumah Sakit Bersalin Panti Wilasa mengajukan perubahan

status dari Rumah Sakit Bersalin Panti Wilasa menjadi Rumah Sakit Umum Panti
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Wilasa I untuk Rumah Sakit Bersalin Panti Wilasa yang terletak di Jl. Citarum No.

98 Semarang dan Rumah Sakit Umum Panti Wilasa II untuk Rumah Sakit

Bersalin Panti Wilasa yang terletak di Jl. Dr. Cipto No. 50. Dengan

mempertimbangkan pelayanan Rumah Sakit Bersalin Panti Wilasa kepada

masyarakat, pada tanggal 22 Mei 1980 ijin perubahan status tersebut dikeluarkan

oleh Depkes RI No. 807/Yan.Kes/RS/80.

Pada acara peringatan HUT Rumah Sakit Panti Wilasa I ke-21 tepatnya pada

tanggal 5 Mei 1994, oleh ketua Pengurus YAKKUM Cabang Semarang (Drs.

Soegarno Hadijoedopramono) dicanangkan perubahan nama dari Rumah Sakit

Panti Wilasa I menjadi Rumah Sakit Panti Wilasa "Citarum" sedangkan Rumah

Sakit Panti Wilasa II diganti dengan nama Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto"

sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat sampai saat ini. Perubahan pada

nama dari Rumah Sakit Panti Wilasa I dan II di dasarkan pada pentingnya untuk

melakukan antisipasi terhadap kerancuan persepsi antara Rumah Sakit tersebut

sehingga masing-masing mempunyai nama sendiri-sendiri. Hingga saat ini

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang sudah memiliki jenis pelayanan

kesehatan yang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat.
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b.b.b.b. SusunanSusunanSusunanSusunan OrganisasiOrganisasiOrganisasiOrganisasi RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit PantiPantiPantiPanti WilasaWilasaWilasaWilasa Dr.Dr.Dr.Dr. CiptoCiptoCiptoCipto SemarangSemarangSemarangSemarang

(Sumber: Data Sekunder Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang,

tahun 2017)

c.c.c.c. PelayananPelayananPelayananPelayanan didididi RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit PantiPantiPantiPanti WilasaWilasaWilasaWilasa Dr.Dr.Dr.Dr. CiptoCiptoCiptoCipto SemarangSemarangSemarangSemarang (Sumber:

Data Primer RS. Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang, 2016)

Hingga saat ini pelayanan pada Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto cukup

beragam baik dari pelayanan medis maupun dari pelayanan lainnya, guna

menyediakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yaitu sebagai

berikut:

A. INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) 24 JAM

B. INSTALASI RAWAT JALAN (IRJA):

1. Klinik Umum 24 Jam

2. Klinik Gigi

3. Klinik Spesialis:



103

a. Spesialis Penyakit Dalam

b. Spesialis Jantung Paru

c. Spesialis Bedah:

1) Bedah Umum

2) Bedah Orthopedi

3) Bedah Tumor

4) Bedah Digestive

5) Bedah Urologi

6) Bedah Mulut

d. Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan

e. Spesialis Kesehatan Anak

f. Spesialis THT

g. Spesialis Mata

h. Spesialis Kulit dan Kelamin

i. Spesialis Syaraf

j. Spesialis Asthma dan Paru

4. Klinik Ibu Hamil dan Anak sehat (KIA)

5. Klinik Keluarga Berencana

6. Klinik Akupuntur/Terapi Zona

7. Klinik Konsultasi Gizi

8. Klinik Rematik

9. Klinik Rehabilitasi Medik
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C. INSTALASI RAWAT INAP (IRNA):

Ruang Perawatan kelas VIP, Utama, I, II, III terdiri dari:

1. Ruang Alpha

2. Ruang Beta

3. Ruang Gamma

4. Ruang Delta

5. Ruang Etha

6. Ruang Familia

7. Ruang Gracia

8. Ruang Helsa

9. Ruang Perinatologi

D. INSTALASI RAWAT INTENSIF (IRIN): Terdiri dari ICU/CCU/PICU/NICU

E. INSTALASI RAWAT BERSALIN (IRB)

F. INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS):

1. Laparascopy

2. TUR

3. Fess

4. Cytoscopy

5. Endoscopy

G. PENUNJANG MEDIS

1. Instalasi Labolatorium 24 Jam

2. Instalasi Radiologi 24 Jam

a. ECG 24 Jam
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b. USG biasa / 4 dimensi (dengan perjanjian)

c. CT-Scan

3. Instalasi Gizi

4. Instalasi Farmasi

5. Instalasi Rehabilitasi Medik

H. PELAYANAN KHUSUS: Hemodialisa (Cuci Darah)

I. PASTORAL

J. USAHA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (UPKM)

K. PASCA RAWAT INAP (After Care Services)

d.d.d.d. VisiVisiVisiVisi dandandandan MisiMisiMisiMisi

1)1)1)1) VISIVISIVISIVISI

RS.Bermutu Pilihan Masyarakat

1. RS bermutu sebagai Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan

kesehatan sesuai standar pelayanan medis, keperawatan dan penunjang

secara professional untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi

masyarakat.

2. RS pilihan masyarakat sebagal Rumah Sakit yang mampu menjadi rujukan

masyarakat yang memiliki pelayanan berkualitas, penuh cinta kasih yang

tulus, hangat, dan bersahabat.

MOTTOMOTTOMOTTOMOTTO::::Melayani dengan cinta kasih mengutamakan kualitas pelayanan

("Care With Love Quality First")

2)2)2)2) MisiMisiMisiMisi

1. Meningkatkan nilai bagi stake holder;
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2. Menciptakan·pengalaman bagi pelanggan;

3. Meningkatkan sistem pelayanan;

4. Meningkatkan kualitas SDM;

5. Budaya cinta kasih dan bertanggung jawab sosial.

e.e.e.e. FalfasahFalfasahFalfasahFalfasah PelayananPelayananPelayananPelayanan

1. Setiap pasien ciptaan Allah yang harus dikasihi melalui pelayanan

kesehatan yang berkualitas secara professional dengan hati tulus, hangat

dan bersahabat

2. Pelayanan kesehatan diberikan secara holistik dalam bentuk kerjasama

yang dinamis dan sinergis dan seluruh civitas hospitalia RS.Panti Wllasa

Dr. Cipto Semarang.

f.f.f.f. NilaiNilaiNilaiNilai PelayananPelayananPelayananPelayanan

Kasih yang nyata dalam pelayanan, kebersamaan yang dinamis dan sinergis

Kualitas pelayanan yang optimal.

g.g.g.g. TujuanTujuanTujuanTujuan PelayananPelayananPelayananPelayanan

Mewujudnyatakan kasih kepada sesama melalui pelayanan kesehatan

berkualitas untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

h.h.h.h. PelayananPelayananPelayananPelayanan GeriatriGeriatriGeriatriGeriatri didididi RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit PantiPantiPantiPanti WilasaWilasaWilasaWilasa Dr.Dr.Dr.Dr. CiptoCiptoCiptoCipto SemarangSemarangSemarangSemarang

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang hingga saat ini belum memiliki

unit pelayanan khusus geriatri. Sebagai Rumah Sakit Umum Kelas Madya (Kelas

C), Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto memiliki peran sebagai fasilitas kesehatan

tingkat dua sebagai rujukan langsung yang berasal dari fasilitas kesehatan tingkat
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satu seperti poliklinik, puskesmas atau dokter pribadi.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pelayanan medik

umum, pelayanan spesialis, sub spesialis dan pelayanan penunjang medis yang

masih terbatas, sehingga belum meliputi pelayanan geriatri. Sebagaimana

diketahui memerlukan lokasi tersendiri yang terpisah dari pelayanan yang lain.

Setiap ruangan yang dipakai menggunakan ruangan pada fasilitas yang tersedia,

dengan kata lain baik ruangan periksa, ruangan tunggu, kamar inap, dll, masih

menggunakan ruangan yang sama seperti yang digunakan untuk pasien pada

umumnya.

Keterbatasan pada fasilitas pelayanan geriatri tersebut menjadikan

pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien lansia, dilakukan dengan

prosedur seperti pada umumnya. Tetapi, dengan tetap berpegang pada prinsip /

asas / roh dari pelayanan geriatri. Sehingga bentuk pelayanan kesehatan

terhadap lansia atau pelayanan kesehatan geriatri di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.

Cipto kemudian dilaksanakan melalui pelayanan yang komperehensif, bertahap

dan sederhana.

Secara bertahap dan sederhana berarti bahwa pelayanan kesehatan pada

lansia memiliki jenjang koneksi pada pelayanan dan tenaga kesehatan yang akan

disiapkan, dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien lansia tanpa

adanya kompleksitas dari prosedur-prosedur khusus, namun dengan selalu

melihat persoalan kesehatan pasien lansia secara luas, lengkap, dan utuh.

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

Cipto tersebut memiliki 2 (dua) pelayanan yang berbeda yaitu pelayanan
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kesehatan terhadap pasien lansia dengan kondisi multipatologi dan pasien lansia

tanpa kondisi multipatologi.

Pasien lansia dengan kondisi penyakit yang multipatologis akibat

kemunduran (degeneratif) akan dilakukan oleh dokter dengan bidang yang saling

berkaitan satu sama lain sebagai sebuah tim dokter. Dengan penanggung jawab

tim adalah dokter spesialis penyakit dalam. Demikian juga dalam hal informed

consent, yang bertanggungjawab untuk memberi informasi dan menerima

persetujuan adalah dokter spesialis penyakit dalam tersebut, kecuali yang

bersangkutan berhalangan maka didelegasikan kepada salah satu dokter di

dalam tim tersebut.

Sedangkan pasien lansia tanpa kondisi multipatologis, yang tidak diperlukan

tim dokter maka penanggungjawab untuk memberi informasi dan menerima

persetujuan dari pasien adalah dokter yang memeriksa. Dokter yang memeriksa

tersebut bisa dokter umum atau langsung dokter spesialis penyakit dalam,

dengan tetap satu prinsip pelayanan yang komperehensif. Namun, jika ditengah

pengobatan terdapat gejala timbul keadaan multipatologis maka akan dirujuk

untuk ditangani oleh tim dokter.

Sehingga terdapat suatu penilaian pada kriteria yang harus diperhatikan dan

penilaian akan diserahkan kepada dokter untuk menilai serta menentukan apakah

pasien lansia membutuhkan penanganan medis dengan sebuah tim dokter atau

tidak. Pedoman informed consent juga digunakan pedoman umum yang juga

dipakai pada pasien pada umumnya

Tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan terhadap lansia
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semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat yang akan ditunjuk

sesuai dengan kebutuhan pasien lansia dan kompetensi dari tenaga kesehatan.

Jadi tidak ada tenaga kesehatan yang ditetapkan secara khusus dan bersifat

tetap untuk menangani pasien lansia, semuanya bersifat sementara yang

ditetapkan sesuai kebutuhan pasien lansia.

Sebagai informasi pelengkap menurut data kuantitaif atas kunjungan pasien

lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan

terakhir yaitu bulan November 2016 hingga bulan Januari 2017 sebanyak 8.298

kunjungan pasien lansia. Porsi terbanyak ditangani pada bagian Penyakit Dalam

dengan 2.661 pasien dan bagian Rehabilitasi Medik dengan 2343 pasien.

Keluhan yang paling sering dialami pasien lansia adalah delirium (linglung) , jatuh

dan Diabetes Melitus (DM) (Sumber: Data Primer Rekam Medik RS. Panti Wilasa

Dr. CIpto Semarang, tahun 2017) .

2.2.2.2. HasilHasilHasilHasil WawancaraWawancaraWawancaraWawancara dengandengandengandengan RespondenRespondenRespondenResponden

Untuk melindungi kepentingan responden yang turut serta dalam penelitian ini

maka identitas Responden akan dirahasiakan oleh Penulis. Tata cara penamaan

dari Responden kemudian, akan disamarkan sesuai dengan coding dan

kategorisasi yang disusun oleh Penulis.

a.a.a.a. ManajemenManajemenManajemenManajemen RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit

Nama : Tn. A

Umur : 43 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, Rumah Sakit Panti Wilasa

Dr. Cipto merupakan rumah sakit yang sudah cukup lama berdiri dalam
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memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Rumah Sakit Panti

Wilasa Dr. Cipto memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang digunakan

dalam memberikan pelayanan kepada pasien termasuk pasien lansia.

Khusus yang berkaitan dengan prosedur informed consent sudah ada berupa

manual Panduan Informed Consent sebagaimana yang telah ditetapkan

berdasarkan Keputusan Direktur RS. Panti Wilasa "Dr. Cipto" Nomor:

097/RSPWDC/SK.010/III/2014.

Dalam menyelenggarakan prosedur informed consent di Rumah Sakit Panti

Wilasa Dr. Cipto disediakan lembar informed consent yang harus diisi oleh pasien

sebelum dilakukan tindakan medis atau prosedur medis. Lembar informed

consent yang sudah ditandatangani oleh pasien itu akan disimpan bersama-sama

dengan rekam medik pasien.

Lembar yang disediakan tidak hanya lembar pernyataan persetujuan tindakan,

tetapi juga tersedia lembar pernyataan penolakan tindakan, dan lembar

pernyataan pelepasan informasi. Untuk lembar informed consent disediakan

lembaran yang berisi daftar pemberian informasi yang berbeda-beda pada setiap

tindakan. Lembaran pemberian informasi tersebut satu paket bersama lembaran

pernyataan baik lembar persetujuan maupun lembar penolakan.

Saat ini Rumah Sakit Panti Wilasa saat ini tidak menyediakan secara khusus

pusat pelayanan geriatri. Alasannya, terdapat keterbatasan tempat untuk dapat

diselenggarakan pusat pelayanan geriatri. Padahal apabila ingin diselenggarakan

secara pelayanan kesehatan lansia terpadu membutuhkan tempat atau lokasi

yang memadai.
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Pelayanan terhadap Lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto tetap

diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan pada pasien

lansia. Untuk fasilitas dan sumber daya disesuaikan dengan kemampuan Rumah

Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Penanggung jawab berada pada dokter penyakit

dalam.

Pelayanan pasien lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, dilakukan

dengan melihat terlebih dahulu apa saja keluhan dari pasien, kemudian akan

diarahkan ke bagian yang sesuai dengan keluhan pasien lansia tersebut.

Pelayanan diberikan dengan prinsip bahwa satu bidang dengan bidang yang lain

tetap saling berkoordinasi layaknya sebuah sistem, mengingat sifat degeneratif

yang dialami pada tubuh seorang lansia maka setiap penyakit yang diderita oleh

pasien lansia harus dilihat secara komperehensif.

Dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien lansia apabila akan

dilaksanakan tindakan medis, akan diberikan informed consent terlebih dahulu

oleh dokter. Dengan lembar informed consent yang disediaka di bagian rekam

medik. Informasi harus disampaikan langsung oleh dokter yang menangani

Pasien, jika di dalam sebuah tim maka informasi disampaikan oleh dokter

penyakit dalam sebagai penanggung jawab. Persetujuan pasien tersebut

diberikan dari Pasien sendiri yang dewasa jika belum dewasa atau terdapat

keterbatasan fisik atau keadaan tidak sadar, diwakilkan oleh keluarga yang

terdekat disertai saksi.

Penanganan terhadap komplain dari pasien kepada Rumah Sakit Panti

Wilasa Dr. Cipto langkah pertama yang dilakukan adalah selalu berusaha untuk
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diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak sampai ke ranah hukum.

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto dalam melayani Pasien didasarkan pada

prinsip kasih dan prinsip kekeluargaan jadi setiap ada komplain yang timbul akan

diusahakan untuk diselesaikan secara baik dan tidak saling merugikan (win-win

solution).

Pengendalian terhadap informed consent di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.

Cipto dilakukan oleh Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) tim

ini akan selalu melaksanakan evaluasi secara berkala setiap bulan untuk

meninjau bagaimana pelaksanaan prosedur informed consent. Agar tetap

terjamin bahwa setiap dokter akan menjalankan prosedur yang sudah menjadi

standar operasional pelayanan dalam rumah sakit. Di samping itu evaluasi akan

dilakukan setiap ada kasus yang terjadi.

Dalam Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto kualitas mutu pelayanan dan

keselamatan pasien menjadi prioritas yang utama, maka dari itu evaluasi yang

dilakukan selain evaluasi yang berdasarkan "based on standard operational

evaluation" tetapi juga "based on case evaluation". Karena tidak semua hal dapat

ter-cover, terkadang masih ada hal-hal yang berjalan tidak sebagaimana

mestinya atau tidak sesuai di lapangan sehingga berdasarkan kasus dapat

diketahui lebih konkrit dan lebih fokus terhadap apa saja yang harus dibenahi dan

dirubah jika perlu.

b.b.b.b. DokterDokterDokterDokter

1)1)1)1) RespondenRespondenRespondenResponden 1111

Nama : dr. B-1
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Umur : 35 Tahun

Status : Dokter Gigi-Spesialis Gigi

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, di Rumah Sakit Panti

Wilasa Dr. Cipto memiliki standar operasional pelayanan (SOP) terkait informed

consent yang berlaku dan harus di patuhi oleh setiap dokter sebelum melakukan

prosedur atau tindakan medis terhadap pasien. Untuk palaksanaan informed

consent di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto dilaksanakan berdasarkan

panduan informed consent melalui Keputusan Direktur RS. Panti Wilasa "Dr.

Cipto" Nomor: 097/RSPWDC/SK.010/III/2014.

Prosedur informed consent di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto tersebut

dilakukan oleh dokter dengan terlebih dahulu menjelaskan kepada pasien lansia

mengenai diagnosis, prosedur tindakan yang akan dilakukan, tujuan, prognosis,

alternatif tindakan, kemungkinan komplikasi, dan terkait pembiayaan. Kemudian

selanjutnya dokter memastikan terlebih dahulu kompetensi pasien agar

persetujuan diberikan secara benar dan layak, sebelum dimintakan persetujuan

pasien. Persetujuan dimintakan secara tertulis dengan menandatangani lembar

informed consent yang telah disediakan jika merupakan tindakan invasif dan

secara lisan jika bukan merupakan tindakan invasif.

Prosedur informed consent pada pasien lansia sama seperti pada umumnya.

Tetapi oleh responden terdapat tambahan dari cara pemberian informasi, isi

informasi yang disampaikan, dan cara memperoleh persetujuan.

Pemberi informasi disampaikan oleh dokter yang langsung menangani pasien.

Tidak semua tindakan yang dilakukan dokter diberi informasi secara lengkap jika
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bukan tindakan invasif. Di samping dengan alasan efisiensi waktu pelayanan.

Menurut dokter informasi yang diberikan satu-persatu kepada pasien akan

membuang-buang waktu. Pasien lansia dengan kondisi penyakit yang kompleks

informasi diberikan oleh dokter penyakit dalam yang ditangani dalam tim dokter.

Informasi yang disampaikan dokter diberikan secara langsung kepada pasien

lansia, selama pasien lansia mampu untuk memahami penjelasan. Dokter

sebagai responden mengatakan karena tindakan tersebut bersangkutan dengan

pasien secara langsung maka pasien harus dapat memahami penjelasan tersebut

secara lengkap dan jelas secara keseluruhan, sehingga pasien lansia dapat

menentukan yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Disamping pasien lansia informasi tersebut juga disampaikan kepada

keluarga terdekat pasien lansia. Karena kondisi pasien lansia yang sakit maka

agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik maka dalam

pemberian informasi tersebut harus dihadiri oleh keluarga atau wakil yang turut

menerima informasi. Karena dokter menilai terdapat beberapa informasi yang

perlu untuk diketahui dan dirundingkan bersama-sama dengan keluarga.

Pemberian informasi kepada keluarga sekaligus sebagai pendidikan bagi

keluarga agar dipahami dengan jelas dan menghindari adanya tuntutan di

belakang.

Pemberian informasi kepada Pasien langsung disampaikan tanpa menunggu

pasien untuk bertanya terlebih dahulu. Karena informasi tersebut merupakan hak

pasien lansia yang harus diberikan tanpa diminta. pasien diberi kebebasan untuk

bertanya kepada dokter kemudian informasi lebih lanjut akan diberikan lagi
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secara lengkap seiring dengan pertanyaan yang diajukan oleh pasien lansia.

Informasi yang diberikan dokter merupakan informasi yang sebenar-benarnya

dari kondisi pasien lansia. Dokter di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto tidak

pernah memberikan informasi yang tidak sebenarnya karena takut akan menolak

tindakan. Meskipun dari pandangan medis tindakan tersebut perlu untuk

dilakukan, namun pasien memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri dan

harus dihormati.

Selanjutnya persetujuan dimintakan secara langsung dari pasien lansia

setelah informasi diberikan sebelumnya. Persetujuan diberikan dengan

didampingi oleh keluarga atau wakil pasien lansia. Semua tindakan medis di

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto mendapatkan persetujuan terlebih dahulu

dari pasien lansia. Jika bukan tindakan invasif persetujuan pasien lansia diberikan

secara lisan atau dianggap telah diberikan. Persetujuan pasien lansia dilakukan

secara tertulis dengan diberikan lembar persetujuan tindakan jika merupakan

tindakan invasif agar terdapat bukti tertulis. Jika terjadi penolakan akan diberikan

secara tertulis.

Dalam keadaan normal yang bukan penyelamatan terhadap nyawa pasien,

jika terdapat suatu penghambat dalam pemberian informasi. Sehingga dalam

kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk memberikan informasi secara

langsung pada pasien lansia. Serta menerima persetujuan langsung dari pasien

lansia seperti adanya gangguan kognitif dan komunikasi, maka informasi dan

persetujuan tersebut disampaikan dan dimintakan yaitu kepada keluarga dengan

disertai saksi sebelum dilakukan tindakan.
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Tindakan yang merupakan tindakan invasif atau life saving tidak dimintakan

persetujuan terlebih dahulu dari pasien lansia. Dalam kasus life saving atau

penyelamatan nyawa pasien, maka akan dilakukan tindakan terlebih dahulu.

Informasi mengenai tindakan selanjutnya akan tetap diinformasikan dan

dimintakan persetujuan kepada pasien lansia dan keluarga Apabila pasien lansia

tidak dapat menerima informasi dan memberikan persetujuannya maka akan

diwakili oleh keluarga disertai saksi.

Hasil dari informed consent akan dicatat lengkap dalam rekam medis pasien

yang berisi nama dokter pelaksana tindakan, nama pemberi informasi, nama

penerima informasi atau pemberi persetujuan dan isi informasi. Kemudian

dibubuhi tandatangan dokter dan tandatangan penerima informasi atau pemberi

persetujuan yang sekaligus disimpan bersama-sama dengan lembar informed

consent yang telah ditandatangani pasien lansia atau yang mewakili.

Rahasia kedokteran menurut responden setiap data dan informasi kesehatan

pasien yang diketahui dokter dan diceritakan pasien dirahasiakan sepenuhnya

kecuali diminta dibuka misalnya oleh pengadilan. Rumah Sakit sudah

menyediakan formulir untuk itu yaitu formulir pelepasan informasi pasien.

Hambatan yang sering dihadapi dalam melaksanakan prosedur informed

consent yaitu terkadang Pasien merasa takut bila diminta tanda tangan, tingkat

pendidikan Pasien yang rendah, dan hambatan dalam berkomunikasi dan fungsi

kognitif Pasien. Cara mengatasinya dengan melakukan pemahaman secara

berulang-ulang.
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2)2)2)2) RespondenRespondenRespondenResponden 2222

Nama : dr. B-2

Umur : 40 Tahun

Status : Dokter Spesialis Mata

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, Rumah Sakit Panti Wilasa

Dr. Cipto memiliki standar operasional pelayanan (SOP) terkait informed consent

yang berlaku dan harus di patuhi oleh setiap tenaga kesehatan yang berwenang

sebelum melakukan prosedur atau tindakan medis terhadap pasien. Untuk

pelaksanaan informed consent di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto

dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur RS. Panti Wilasa "Dr. Cipto"

Nomor: 097/RSPWDC/SK.010/III/2014.

Prosedur informed consent di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto tersebut

dilakukan oleh dokter dengan terlebih dahulu menjelaskan kepada pasien lansia

mengenai jenis tindakan, resiko dan tujuan yang diharapkan. Kemudian

selanjutnya dokter memastikan terlebih dahulu kompetensi pasien agar

persetujuan diberikan secara benar dan layak, sebelum dimintakan persetujuan

pasien. Persetujuan dari pasien lansia dimintakan terlebih dahulu secara lisan lalu

dituangkan secara tertulis dengan menandatangani lembar informed consent

yang telah disediakan jika merupakan tindakan invasif dan secara lisan jika bukan

merupakan tindakan invasif.

Prosedur informed consent pada pasien lansia sama seperti pada pasien

umumnya. Tetapi oleh responden terdapat tambahan dari cara pemberian

informasi, isi informasi yang disampaikan, dan cara memperoleh persetujuan.
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Semua tindakan medis diberikan informed consent, tidak hanya tindakan yang

sifatnya invasif namun juga tindakan yang bukan tindakan invasif.

Informasi disampaikan dokter dan perawat yang langsung memberikan

pelayanan kepada pasien lansia. Tidak semua tindakan yang dilakukan dokter

diberi informasi secara lengkap jika bukan tindakan invasif. Karena tidak mungkin

diberikan informasi satu persatu kepada pasien lansia. Pemberi informasi

dilakukan dokter penyakit dalam sebagai penanggung jawab jika karena

kompleksitas penyakit pasien lansia ditangani dalam sebuah tim.

Informasi yang disampaikan diterima oleh pasien dan keluarga yang

mendampingi. Informasi disampaikan secara berulang-ulang kepada pasien

lansia. Ditujukan agar informasi dapat dipahami dengan jelas dan lengkap secara

keseluruhan untuk dapat menentukan menentukan pilihannya. Kehadiran

keluarga dalam pemberian informasi ditujukan agar tidak ada informasi yang

terlewat sehingga ada pemahaman secara lengkap.

Selain itu menurut dokter terdapat kekhawatiran apabila informasi hanya

diberikan kepada pasien lansia saja, maka timbul kemungkinan untuk tidak

dipahami secara utuh oleh pasien lansia. Karena pasien dengan usia lanjut

biasanya memiliki tingkat pemahaman yang kurang atau menurun.

Informasi diberikan tanpa menunggu pasien dan keluarga bertanya terlebih

dahulu, informasi langsung disampaikan kepada pasien lansia dan keluarga.

Informasi akan terus ditambah dengan informasi yang merupakan jawaban dari

pertanyaan pasien lansia.

Informasi yang diberikan dokter merupakan informasi yang sebenar-benarnya
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dari kondisi pasien lansia. Dokter di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto tidak

pernah memberikan informasi yang tidak sebenarnya karena takut akan menolak

tindakan. Meskipun dari pandangan medis tindakan tersebut perlu untuk

dilakukan, namun pasien memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri dan

harus dihormati.

Selanjutnya persetujuan dimintakan secara langsung dari pasien lansia

setelah diberikan informasi. Persetujuan diberikan dengan didampingi oleh

keluarga atau wakil pasien lansia. Semua tindakan medis di Rumah Sakit Panti

Wilasa Dr. Cipto mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasien lansia.

Persetujuan tersebut diberikan secara tertulis pada tindakan invasif dan secara

lisan jika bukan tindakan invasif. Lembar informed consent yang perlu untuk

ditandatangani pasien tersedia di bagian rekam medik. Jika terjadi penolakan

akan diberikan secara tertulis.

Dalam kondisi Pasien lansia tidak dapat untuk menerima informasi dan

memberi persetujuan maka tindakan terhadap pasien lansia ditunda terlebih

dahulu. Tindakan ditunda menunggu kehadiran keluarga untuk diberikan

informasi dan menunggu adanya persetujuan dari keluarga untuk dilaksanakan

tindakan atau tidak.

Semua informasi dan persetujuan pasien tidak semua ditulis dalam berkas

rekam medis. Hanya sebagian informasi yang dituliskan di dalam berkas rekam

medis pasien lansia.

Untuk rahasia medik menurut responden setiap data dan informasi kesehatan

pasien yang diketahui dokter dan diceritakan pasien dirahasiakan sepenuhnya
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kecuali diminta dibuka misalnya oleh pengadilan. Rumah Sakit sudah

menyediakan formulir untuk itu yaitu formulir pelepasan informasi pasien.

Hambatan yang sering dijumpai dalam praktek adalah Pasien lansia kurang

paham atas informasi yang disampaikan sehingga harus terus-menerus diulang

dalam menyampaikan informasi, Pasien lansia dengan buta aksara sehingga

tidak bisa dengan baik menandatangani lembar persetujuan, Pasien lansia

dengan pendengaran yang kurang, dan tidak ada pendampingan dari keluarga

(datang sendiri). Cara mengatasi hambatan tersebut dengan diberikan

pemahaman dan informasi secara berulang-ulang.

3)3)3)3) RespondenRespondenRespondenResponden 3333

Nama : dr. B-3

Umur : 46 Tahun

Status : Dokter Spesialis Bedah

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, Rumah Sakit Panti Wilasa

Dr. Cipto memiliki standar operasional pelayanan (SOP) terkait informed consent

yang harus dijalankan oleh setiap tenaga kesehatan yang berwenang, sebelum

dilakukan indakan medis terhadap pasien. Informed consent dilaksanakan dalam

panduan informed consent berdasarkan Keputusan Direktur RS. Panti Wilasa "Dr.

Cipto" Nomor: 097/RSPWDC/SK.010/III/2014.

Prosedur informed consent dilakukan dengan wawancara kepada pasien

lansia atau keluarga. Informasi yang disampaikan meliputi penjelasan prosedur

tindakan, diagnosa, komplikasi, resiko, alternatif tindakan, dan prognosis.

Kemudian dari penjelasan tersebut pasien lansia atau keluarga diberi kebebasan
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menentukan akan dilakukan tindakan atau tidak. Persetujuan pasien lansia

dituangkan ke dalam lembar informed consent yang disediakan pada rekam

medik.

Informasi diberikan oleh dokter sendiri sesuai prosedur yang ada. Semua

tindakan diberikan informasi secara lengkap sebelum tindakan dilakukan, karena

informasi merupakan hak pasien. Pemberi informasi akan dilakukan dokter

penyakit dalam apabila pasien lansia ditangani oleh tim.

Informasi disampaikan lengkap dan jelas secara lagsung kepada pasien

lansia dan keluarga. Informasi disampaikan secara langsung kepada pasien

karena pasien lansia adalah pasien yang sudah dewasa. Informasi diberikan

secara lisan dan tertulis agar dapat dipahami pasien lansia atau keluarga.

Pemberian penjelasan secara lisan dan tertulis dilakukan karena pasien lansia

sendiri pasien lansia pada umumnya sudah banyak mengalami penurunan daya

ingat dan pemahaman. Sehingga untuk mencegah agar tidak lupa atau

pemahaman pasien lansia yang setengah-setengah.

Informasi disampaikan kepada pasien lansia dan keluarga secara langsung

disampaikan tanpa ditanya terlebih dahulu. Informasi ditambah juga dengan

penjelasan yang berasal dari pertanyaan pasien lansia atau keluarga.

Informasi yang diberikan dokter merupakan informasi yang sebenar-benarnya

dari kondisi pasien lansia. Dokter di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto tidak

pernah memberikan informasi yang tidak sebenarnya karena takut akan menolak

tindakan. Meskipun dari pandangan medis tindakan tersebut perlu untuk

dilakukan, namun pasien memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri dan
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harus dihormati.

Setelah informasi diterima dan dipahami pasien, persetujuan dimintakan

secara langsung kepada pasien lansia. Semua tindakan dimintakan persetujuan

pasien lansia. Persetujuan diberikan secara tertulis pada setiap tindakan. Jika

terjadi penolakan maka akan diberikan secara tertulis.

Pasien yang tidak dapat menerima informasi dan memberikan persetujuan,

informed consent dimintakan kepada keluarga pasien lansia. Persetujuan tidak

dimintakan terlebih dahulu apabila dalam situasi darurat untuk menyelamatkan

nyawa pasien.

Hasil informed consent dituliskan oleh dokter ke dalam berkas rekam medis

secara lengkap. Isinya meliputi nama dokter pelaksana tindakan, dokter pemberi

informasi, penerima dan pemberi persetujuan, tanda tangan dokter dan pasien

lansia serta keluarga.

Untuk rahasia medik menurut responden setiap data dan informasi kesehatan

pasien yang diketahui dokter dan diceritakan pasien dirahasiakan sepenuhnya

kecuali diminta dibuka misalnya oleh pengadilan. Rumah Sakit sudah

menyediakan formulir untuk itu yaitu formulir pelepasan informasi pasien.

Dari hasil wawancara dokter mengatakan tidak terdapat hambatan dalam

pelaksanaan prosedur informed consent.

c.c.c.c. RekamRekamRekamRekam MedisMedisMedisMedis

Nama : Ny. C

Umur : 35 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, Penyelenggaraan Rekam
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Medik di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto dilaksanakan sesuai dengan

Standar Prosedur Pelaksanaan yang berlaku. Rekam Medik dilaksanakan melalui

berbagai tahapan. Setiap tahapan memiliki Standar Prosedur Operasional

masing-masing, untuk teknis dari setiap prosedur tersebut telah disediakan

panduan untuk melakukan penulisan pada rekam medik.

Rekam medik ditulis seorang dokter yang memeriksa pasien lansia dalam

pelayanan medis. Di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto 90% dokter telah

mengetahui dan paham tentang penulisan pada dokumen rekam medis. Dokter

selalu membubuhkan tanda tangan pada setiap rekam medis pasien yang telah

diperiksa. Setiap informasi yang disampaikan kepada pasien dokter selalu

menuliskan di dalam formulir edukasi yang disertakan di dalam rekam medis

pasien. Di dalam rekam medik yang paling sering tidak dituliskan oleh dokter

adalah diagnosa dan resume.

Tidak semua formulir yang berkaitan dengan informed consent disediakan di

Rekam Medis, yang disediakan di Rekam Medis hanya formulir yang secara

umum pasti dipakai seperti formulir persetujuan tindakan medis, formulir

penolakan tindakan medis dan formulir pelepasan informasi. Untuk formulir yang

lebih spesifik disesuaikan dengan bangsal dan/atau klinik yang bersangkutan.

Prosedur pengecekan kelengkapan dalam pengisian rekam medik di Rumah

Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto diatur dalam Standar Prosedur Operasional pada

bagian assembling dengan Nomor Dokumen: SPO.PWDC.RM.022 tertanggal 4

Maret 2014. Sebelum disimpan Rekam Medik akan dianalisa secara kuantitatif

dan kualitatif terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada yang kurang atau tidak,
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jika ada yang kurang maka akan dikembalikan kepada dokter yang bersangkutan

untuk dilengkapi.

d.d.d.d. PasienPasienPasienPasien

1)1)1)1) RespondenRespondenRespondenResponden 1111

Nama : Ny. D-1

Umur : 73 Tahun

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, sebelum menerima

tindakan medis, pasien lansia telah diberikan informasi secara langsung dari

dokter di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Isi informasi terkait dengan hasil

pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien lansia meliputi diagnosis, informasi

tentang tata cara pelaksanaan tindakan, alasan tindakan itu dilakukan, alternatif

tindakan, resiko, komplikasi yang mungkin terjadi dan cara penanganannya serta

informasi biaya.

Dokter langsung memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan kepada

pasien lansia secara lengkap dan dapat dipahami dengan baik oleh pasien lansia.

Informasi diberikan tanpa menunggu pasien lansia yang bertanya terlebih dahulu.

Informasi juga disampaikan dokter kepada keluarga pasien yang mendampingi.

Pasien lansia dimintai persetujuan setelah dokter memberikan informasi.

Pasien lansia diberi waktu untuk berdiskusi dengan keluarga yang mendampingi

untuk menentukan persetujuannya. Pasien lansia menentukan sendiri

persetujuannya secara sukarela dan tanpa paksaan. Persetujuan tindakan
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operasi pasien lansia diberikkan secara tertulis dengan diberikan lembaran untuk

ditandatangani.

Semua tindakan yang akan dilakukan oleh dokter selalu meminta persetujuan

dari pasien lansia tapi tidak semua diberi informasi. Pasien lansia menyetujui

untuk dilakukan tindakan \tanpa informasi sebelumnya dari dokter karena pasien

percaya tindakan yang dilakukan dokter demi kebaikan pasien lansia dan dokter

akan melakukan yang terbaik secara profesional.

2)2)2)2) RespondenRespondenRespondenResponden 2222

Nama : Tn. D-2

Umur : 61 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Wiraswasta

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, sebelum menerima

tindakan medis, pasien lansia telah diberikan informasi secara langsung dari

dokter di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Informasi yang diberikan terkait

dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien lansia meliputi

informasi mengenai prosedur pelaksanaan tindakan, tujuan tindakan itu dilakukan,

alternatif tindakan, resiko tindakan, komplikasi yang mungkin terjadi dan cara

penanganannya serta biaya yang dari tindakan tersebut.

Informasi disampaikan langsung oleh dokter kepada pasien lansia. Pasien

lansia memahami semua informasi yang diberikan oleh dokter. Informasi

langsung disampaikan dokter tanpa ditanya. Informasi turut diberikan kepada

keluarga yang hadir mendampingi pasien lansia.
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Persetujuan pasien lansia diberikan secara lisan. Pasien lansia memberikan

persetujuan secara sukarela dan tanpa paksaan. Persetujuan pasien lansia

diberikan berdasarkan penjelasan yang diberikan dokter.

Setiap Tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien oleh dokter di Rumah

Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto dimintakan persetujuan tetapi tidak semua diberikan

penjelasan. Di samping itu responden sendiri mengatakan terdapat beberapa

tindakan tidak diperlukan penjelasan terlebih dahulu tetapi langsung

menginginkan dilakukan tindakan pada saat pasien melakukan pencabutan gigi

karena pasien sudah sangat ingin dicabut giginya karena dirasa sangat tidak

nyaman.

3.3.3.3. ProsedurProsedurProsedurProsedur InformedInformedInformedInformed ConsentConsentConsentConsent didididi RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit PantiPantiPantiPanti WilasaWilasaWilasaWilasa Dr.Dr.Dr.Dr. CiptoCiptoCiptoCipto

SemarangSemarangSemarangSemarang (Sumber: Data Primer RS. Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang,

tahun 2016)

a.a.a.a. TataTataTataTata LaksanaLaksanaLaksanaLaksana //// ProsedurProsedurProsedurProsedur InformedInformedInformedInformed ConsentConsentConsentConsent didididi RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit PantiPantiPantiPanti WilasaWilasaWilasaWilasa

Dr.Dr.Dr.Dr. CiptoCiptoCiptoCipto Semarang:Semarang:Semarang:Semarang:

1. Sebelum memperoleh persetujuan untuk melaksanakan tindakan,

terlebih dahulu informasi tindakan kedokteran harus disampaikan oleh

dokter pemberi perawatan atau pelaku pemeriksaan tindakan kepada

pasien yang kompeten atau keluarga terdekat atau pengampunya yang

sah. Dokter dapat mendelegasikan proses pemberian informasi dan

penerimaan persetujuan, namun tanggung jawab tetap berada pada

dokter pemberi delegasi untuk memastikan bahwa persetujuan diperoleh

secara benar dan layak. Jika dokter yang akan memberikan informasi dan
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menerima persetujuan atas nama dokter lain, maka dokter tersebut harus

yakin bahwa dirinya mampu menjawab secara penuh pertanyaan apapun

yang diajukan pasien berkenaan dengan tindakan yang akan dilakukan

terhadapnya, untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut dibuat

secara benar dan layak;

2. Penjelasan yang harus diberikan oleh dokter yang memberi perawatan

atau yang melakukan pemeriksaan meliputi, kondisi pasien, usulan

pengobatan / tindakan, nama individu yang memberikan pengobatan /

tindakan: nama dokter / praktisi kesehatan lain yang bertanggung jawab

langsung terhadap pelayanan pasien atau yang berwenang melakukan

pengobatan / tindakan, potensi manfaat dan kekurangannya,

kemungkinan alternatif pengobatan / tindakan, Kemungkinan

keberhasilan pengobatan / tindakan, kemungkinan timbulnya masalah

selama masa pemulihan, dan kemungkinan yang terjadi apabila tidak

diobati / menolak tindakan. Penjelasan tersebut harus menggunakan

bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami atau cara lain yang dapat

dimengerti oleh pasien atau keluarga;

3. Dalam hal dokter atau dokter gigi menilai bahwa penjelasan yang akan

diberikan dapat merugikan kesehatan pasien atau pasien menolak

diberikan penjelasan, maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan

penjelasan kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang

tenaga kesehatan lain sebagai saksi;

4. Pasien yang tidak ingin menerima informasi, perlu dimintakan kepada
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siapa yang ditunjuk oleh pasien tersebut sebagai wakil dalam menerima

informasi dan membuat keputusan. Demikian pula pada pasien yang

tidak mau menandatangani formulir persetujuan, padahal pasien

mengkehendaki tindakan tersebut dilakukan.

5. Sebelum dokter menerima persetujuan yang pertama harus dilakukan

yaitu setiap dokter pemberi perawatan atau pelaku pemeriksaan tindakan

wajib untuk memastikan terlebih dahulu bahwa persetujuan tersebut akan

diperoleh secara benar dan layak;

6. Persetujuan diberikan oleh individu yang kompeten yaitu apabila berusia

21 tahun atau lebih atau telah menikah (KUHPerdata). Terhadap pasien

yang mempunyai kesulitan dalam menahan informasi atau yang

kompetensinya hilang timbul (intermitten), harus diberikan semua

bantuan yang pasien perlukan untuk mencapai pilihan / keputusan yang

terinformasi. Semua keputusan yang dibuat pasien saat pasien kompeten

harus didokumentasikan, termasuk diskusi yang terjadi. Setelah

beberapa waktu, saat pasien kembali kompetensinya, keputusan yang

tersebut harus didiskusikan lagi dengan pasien untuk memastikan

keputusannya konsisten.

7. Persetujuan tindakan kedokteran bagi orang dewasa lain yang tidak

kompeten dapat diberikan kepada keluarga terdekat atau pengampu

pasien. Yang dimaksud keluarga terdekat adalah suami / isteri, orang tua

sah, anak yang kompeten, dan saudara kandung yang kompeten. Jika

tidak ada kesepakatan dalam keluarga, maka dianjurkan agar dokter
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mempersilakan keluarga untuk bermufakat sampai ada keputusan pasti

dari keluarga, setuju atau menolak tindakan kedokteran / medik yang

akan dilakukan;

8. Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus

memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak

memberi persetujuan. Persetujuan tertulis dibuat dalam bentuk

pernyataan yang tertuang dalam formulir Persetujuan Tindakan

Kedokteran / Medik. Sebelum ditandatangani atau dibubuhkan cap ibu jari

tangan kiri, formulir tersebut sudah diisi lengkap oleh dokter atau dokter

gigi yang akan melakukan tindakan kedokteran atau oleh tenaga medis

lain yang diberi delegasi, untuk kemudian yang bersangkutan

dipersilahkan membacanya atau jika dipandang perlu dibacakan

dihadapannya;

9. Persetujuan secara lisan diperlukan pada tindakan kedokteran yang tidak

mengandung risiko tinggi. Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan

dianggap meragukan, maka dapat dimintakan persetujuan tertulis;

10. Demi kepentingan pasien, persetujuan tindakan tidak diperlukan bagi

pasien gawat darurat dalam keadaan tidak sadar dan tidak didampingi

oleh keluarga pasien yang berhak memberikan persetujuan atau

penolakan tindakan kedokteran;

11. Pada pasien yang tidak kompeten dalam keadaan gawat darurat medis,

sedangkan yang sah untuk mewakilinya memberikan persetujuan tidak

ditemukan, maka dokter dan RS. Panti Wilasa Dr. Cipto dapat melakukan
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tindakan kedokteran demi kepentingan terbaik pasien. Dalam hal

demikian, penjelasan dapat diberikan kemudian.

b.b.b.b. ProsedurProsedurProsedurProsedur JikaJikaJikaJika TerjadiTerjadiTerjadiTerjadi PenolakanPenolakanPenolakanPenolakan TindakanTindakanTindakanTindakan Kedokteran:Kedokteran:Kedokteran:Kedokteran:

1. Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien dan / atau

keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang tindakan

kedokteran yang akan dilakukan;

2. Jika pasien belum dewasa atau tidak sehat akalnya maka yang berhak

memberikan atau menolak memberikan persetujuan tindakan kedokteran

adalah orang tua, keluarga, wali, atau kuratornya;

3. Bila pasien yang sudah menikah maka suami atau isteri tidak di ikut

sertakan menandatangani persetujuan tindakan kedokteran, kecuali

untuk tindakan keluarga berencana yang sifatnya irreversible yaitu

tubektomi atau vasektomi;

4. Apabila yang bersangkutan, sesudah menerima informasi, menolak untuk

memberikan persetujuannya maka penolakan tindakan kedokteran

tersebut harus dilakukan secara tertulis. Akibat penolakan tindakan

kedokteran tersebut menjadi tanggung jawab pasien;

5. Penolakan tindakan kedokteran tidak memutuskan hubungan dokter

pasien;

6. Persetujuan yang sudah diberikan dapat ditarik kembali (dicabut) setiap

saat, kecuali tindakan kedokteran yang sudah direncanakan sudah

sampai pada tahapan pelaksanaan yang tidak mungkin lagi dibatalkan;

7.7.7.7. Dalam hal persetujuan tindakan kedokteran diberikan keluarga maka



131

yang berhak menarik kembali (mencabut) adalah anggota keluarga

tersebut atau anggota keluarga lainnya yang kedudukan hukumnya lebih

berhak sebagai wali;

8. Penarikan kembali (pencabutan) persetujuan tindakan kedokteran harus

diberikan secara tertulis dengan menandatangani formulir yang

disediakan.

B.B.B.B. PEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASAN

1.1.1.1. PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan InformedInformedInformedInformed ConsentConsentConsentConsent dalamdalamdalamdalam PelayananPelayananPelayananPelayanan KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan TerhadapTerhadapTerhadapTerhadap

PasienPasienPasienPasien LansiaLansiaLansiaLansia didididi RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit PantiPantiPantiPanti WilasaWilasaWilasaWilasa Dr.Dr.Dr.Dr. CiptoCiptoCiptoCipto SemarangSemarangSemarangSemarang

a.a.a.a. KetentuanKetentuanKetentuanKetentuan HukumHukumHukumHukum InformedInformedInformedInformed ConsentConsentConsentConsent dalamdalamdalamdalam PelayananPelayananPelayananPelayanan KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan

TerhadapTerhadapTerhadapTerhadap PasienPasienPasienPasien LansiaLansiaLansiaLansia

Informed consent yang dikenal dalam praktik pelayanan medis saat ini

merupakan wujud dari adanya dua hak dasar manusia yaitu hak atas informasi

dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Untuk menjamin kepastian hukum dan

perlindungan terhadap setiap pasien termasuk juga pasien lansia, maupun

tenaga medis. Maka di dalam perundangan nasional diatur berbagai ketentuan

mengenai informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diuraikan beberapa dasar hukum

yang melandasi prosedur informed consent di dalam pelayanan kesehatan setiap

pasien termasuk lansia dan bentuk pengaturan informed consent secara khusus

dalam pelayanan kesehatan pasien termasuk pasien lansia.
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1)1)1)1) DasarDasarDasarDasar HukumHukumHukumHukum TentangTentangTentangTentang InformedInformedInformedInformed ConsentConsentConsentConsent DiDiDiDi DalamDalamDalamDalam PelayananPelayananPelayananPelayanan KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan

TerhadapTerhadapTerhadapTerhadap PasienPasienPasienPasien LansiaLansiaLansiaLansia

Dasar hukum informed consent dalam pelayanan kesehatan terhadap lansia

dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang

29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

a)a)a)a) Undang-UndangUndang-UndangUndang-UndangUndang-Undang NomorNomorNomorNomor 36363636 TahunTahunTahunTahun 2009200920092009 tentangtentangtentangtentang KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan

Pengaturan di dalam Undang-Undang Kesehatan terdapat upaya untuk

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya. Maka pengaturan di dalam Undang-Undang Kesehatan

berlaku di setiap aspek penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pada

lansia agar tercapai upaya kesehatan yang berkualitas.

Upaya pemberian pelayanan kesehatan salah satunya adalah pelayanan

kesehatan perorangan. Dalam pelayanan kesehatan perorangan atau yang

disebut sebagai pelayanan kedokteran atau pelayanan medis terdapat suatu

tindakan medis sebagai upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap

perorangan dan keluarga sebagai pasien.

Salah satu prosedur yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya tindakan

medis yaitu terdapat prosedur Informed consent yang merupakan hak pasien

yang harus dihormati. Serta memiliki peranan sangat penting untuk menjamin

kualitas pelayanan yang diterima, serta perlindungan hukum bagi setiap pasien.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa "setiap orang
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berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan

dan pengobatan yang telah maupun akan diterimanya dari tenaga kesehatan",

demikian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa "setiap

orang berhak menentukan keputusannya setelah menerima penjelasan yang

lengkap tentang tindakan pertolongan". Berdasarkan ketentuan hukum di atas

dapat diketahui bahwa pelaksanaan prosedur informed consent merupakan hak

bagi setiap orang yang sebelum dilakukan suatu tindakan dalam pelayanan

kesehatan.

Dengan demikian hak atas informed consent tersebut termasuk pula pada

lansia, yang harus dihormati dan dipenuhi di setiap pemberian pelayanan

kesehatan perorangan terhadap lansia. Berkaitan pula dengan tujuan kesehatan

terhadap lansia maka sebagaimana disebutkan pada Pasal 138 ayat (1)

Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa "pemeliharaan kesehatan bagi

lansia berttujuan agar lansia tetap hidup sehat, produktif secara sosial dan

ekonomi sesuai martabat kemanusiaan".

Maka agar tujuan tersebut tercapai sesuai dengan martabat kemanusiaan,

hak lansia atas informed consent dalam pelayanan kesehatan wajib untuk selalu

diberikan sebelum dilakukan tindakan medis terhadap lansia, sehingga dapat

tercapai derajat kesehatan terhadap lansia yang setinggi-tingginya dalam

pelayanan kesehatan yang berkualitas.

b)b)b)b) Undang-UndangUndang-UndangUndang-UndangUndang-Undang NomorNomorNomorNomor 44444444 TahunTahunTahunTahun 2009200920092009 tentangtentangtentangtentang RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit

Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan memiliki karakteristik yang

bermacam-macam. Pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sebagai
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fasilitas kesehatan salah satunya memberikan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna. Pelayanan kesehatan secara paripurna tersebut meliputi upaya

kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Sehingga Rumah sakit salah satu fasilitas kesehatan untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan perorangan atau pelayanan kedokteran atau pelayanan

medis bagi setiap orang termasuk lansia dir Rumah Sakit. Dalam memberikan

pelayanan kesehatan perorangan setiap Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk

menghormati setiap hak-hak pasien. Karena itu dalam menjalankan pelayanan

kesehatan perorangan, Rumah Sakit wajib memberikan jaminan dan

perlindungan terhadap setiap hak pasien termasuk pasien lansia. Salah satunya

adalah hak atas informed consent sebelum dilakukan tindakan medis di Rumah

Sakit.

Berkaitan dengan informed consent maka dalam pelayanan kesehatan di

Rumah Sakit hak pasien tersebut diatur sebagaimana dalam Pasal 32 huruf j

bahwa setiap pasien berhak untuk "mendapatkan informasi meliputi diagnosis,

tata cara tindakan, tujuan tindakan, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi, serta

prognosis tindakan", dilanjutkan pada Huruf k disebutkan bahwa setiap pasien

berhak untuk " memberikan persetujuan atau menolak tindakan tersebut".

Berdasarkan ketentuan di atas maka setiap pasien yang akan memperoleh

pelayanan kesehatan perorangan berupa tindakan medis di Rumah Sakit berhak

atas informed consent, termasuk juga pada pasien lansia di Rumah Sakit. Karena

pelayanan kesehatan perorangan yang berada di Rumah Sakit tersebut diberikan

bukan hanya untuk golongan pasien tertentu saja melainkan diperuntukan bagi
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setiap pasien yang datang untuk berobat.

Hal tersebut berkaitan dengan salah satu asas dalam memberikan pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit pada Pasal 2 Undang-Undang Rumah Sakit yang

berasaskan persamaan hak dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sehingga

pasien lansia juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi dan

berhak untuk menentukan persetujuannya terhadap setiap pelayanan kesehatan

di Rumah Sakit.

c)c)c)c) Undang-UndangUndang-UndangUndang-UndangUndang-Undang NomorNomorNomorNomor 29292929 TahunTahunTahunTahun 2004200420042004 tentangtentangtentangtentang PraktikPraktikPraktikPraktik KedokteranKedokteranKedokteranKedokteran

Dalam menjalankan upaya pelayanan kesehatan agar dapat berjalan maka

dibutuhkan suatu roda penyelenggaraan. Maka Undang-Undang Praktik

Kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya

kesehatan. Pelaksana penyelenggaraan praktik kedokteran tersebut harus

dilakukan oleh seorang dokter dan dokter gigi yang telah memiliki ijin praktik.

Di dalam pelayanan kesehatan oleh dokter atau dokter gigi sangat erat

hubungannya dengan suatu tindakan medis atau tindakan kedokteran. Berkaitan

dengan hak setiap pasien termasuk pasien lansia atas informasi dan hak

menentukan diri sendiri, maka sebelum dilaksanakan tindakan medis tersebut

oleh dokter dibutuhkan adanya suatu persetujuan tindakan kedokteran atau

dikenal dengan informed consent.

Informed consent tersebut diatur dalam Pasal 52 huruf a disebutkan bahwa

setiap pasien berhak untuk "mendapatkan penjelasan terhadap setiap tindakan".

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Kedokteran disebutkan bahwa "setiap tindakan

harus mendapatkan persetujuan" dan persetujuan tersebut sebagaimana
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disebutkan dalam ayat (2) diberikan "setelah pasien mendapat penjelasan

lengkap". Karena itu, suatu informed consent tersebut harus dihormati dan

dilaksanakan oleh dokter dalam menjalankan praktik kedokeran. Setiap dokter

juga harus melaksanakan kewajiban informed consent terhadap pasien lansia

disetiap fasilitas pelayanan kesehatan termasuk juga Rumah Sakit sebagai pusat

pelayanan kesehatan perorangan.

Hak pasien lansia atas informed consent tersebut juga diatur dalam Pasal 52

Undang-Undang Kedokteran bahwa setiap pasien berhak mendapat penjelasan

dan menentukan pilihannya terrmasuk menolak tindakan. Sehingga berdasarkan

ketentuan di atas diketahui bahwa setiap pasien termasuk juga pasien lansia,

harus mendapatkan informed consent. Setiap dokter wajib untuk menghormati

dan memberikan perlindungan terhadap hak pasien tersebut dimanapun lokasi

praktik seorang dokter.

d)d)d)d) Undang-UndangUndang-UndangUndang-UndangUndang-Undang NomorNomorNomorNomor 36363636 TahunTahunTahunTahun 2014201420142014 tentangtentangtentangtentang TenagaTenagaTenagaTenaga KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan

Tenaga kesehatan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan yang maksimal. Tenaga kesehatan menjalankan tugasnya

sebagai pelaksana dalam memberikan pelayanan kesehatan, salah satunya

memberikan pelayanan keseatan perorangan kepada setiap pasien.

Berkaitan dengan pelayanan kesehatan perorangan, maka sebelum

dilaksanakannya tindakan medis maka dibutuhkan informed consent dari setiap

pasien. Namun tentu saja tidak semua tenaga kesehatan yang berhak

memberikan informed consent dalam tindakan medis kepada pasien. Hanya

tenaga kesehatan tertentu yang berwenang diperbolehkan untuk memberikan
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informed consent.

Pengaturan informed consent terdapat dalam Pasal 68 ayat (1)

Undang-Undang Tenaga Kesehatan disebutkan "setiap tindakan pelayanan

kesehatan perorangan harus mendapat persetujuan", dan Pasal 68 ayat (2)

Undang-Undang Tenaga Kesehatan disebutkan "persetujuan tersebut diberikan

setelah mendapatkan penjelasan secara cukup dan patut".

Pelayanan kesehatan perorangan tersebut ditujukan bagi siapa saja yang

membutuhkan, yang tidak lain adalah seorang pasien. Pasien tersebut juga

termasuk pasien lansia yang membutuhkan pelayanan kesehatan perorangan

dari tenaga kesehatan baik yang berada di Klinik, Puskesmas, maupun Rumah

Sakit.

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa setiap tenaga kesehatan

yang berwenang, wajib melaksanakan prosedur informed consent terhadap

pasien lansia sebelum memberikan tindakan pelayanan kesehatan perorangan

atau dalam arti lain tindakan medis itu sendiri. Sehingga informed consent

sebagai hak pasien lansia juga harus diberikan oleh tenaga kesehatan

dimanapun fasilitas tempat tenaga kesehatan bekerja salah satunya Rumah

Sakit.

Sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan yang di

dalamnya mengatur tentang kewajiban tenaga kesehatan memberikan informed

consent maka tenaga kesehatan terikat pula kewajiban tersebut untuk dihormati.

Sehingga pasien lansia dapat menentukan pesetujuan yang akan setelah

penjelasan yang diberikan dari tenaga kesehatan.
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2)2)2)2) BentukBentukBentukBentuk PengaturanPengaturanPengaturanPengaturan InformedInformedInformedInformed ConsentConsentConsentConsent DiDiDiDi DalamDalamDalamDalam PelayananPelayananPelayananPelayanan KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan

TerhadapTerhadapTerhadapTerhadap PasienPasienPasienPasien LansiaLansiaLansiaLansia

Bentuk pengaturan informed consent dalam pelayanan kesehatan terhadap

pasien lansia terdapat ketentuan-ketentuan teknis terkait pasien lansia.

Ketentuan tersebut meliputi Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang

Persetujuan Tindakan Kedokteran, Permenkes 269 tentang Rekam Medis,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang

Keselamatan Pasien di Rumah Sakit, dan Permenkes 36 Tahun 2012 tentang

Rahasia Kedokteran.

a)a)a)a) PeraturanPeraturanPeraturanPeraturan MenteriMenteriMenteriMenteri KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan NomorNomorNomorNomor 290/MENKES/PER/III/2008290/MENKES/PER/III/2008290/MENKES/PER/III/2008290/MENKES/PER/III/2008 tentangtentangtentangtentang

PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan TindakanTindakanTindakanTindakan KedokteranKedokteranKedokteranKedokteran

Ketentuan mengenai informed consent diatur secara khusus di dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang

Persetujuan Tindakan Kedokteran (selanjutnya disebut Permenkes Persetujuan

Tindakan Kedokteran) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor

29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang

Kedokteran). Materi dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut secara khusus,

langsung mengatur informed consent dalam pelayanan kesehatan terhadap

pasien.

Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran ini merupakan wujud dari hak

atas informasi dan hak atas persetujuan yang telah diberi baju hukum dalam

upaya kesehatan. Dalam pemberian pelayanan kesehatan hak tersebut

diimplementasikan menjadi suatu prosedur yang wajib untuk dilaksanakan
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sebelum dilakukan suatu tindakan medis sebagai prosedur informed consent.

Dengan kata lain informed consent tersebut memperoleh kekuatan hukum atau

legitimasi. Sehingga dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan prosedur

informed consent memiliki muatan hukum, moral, dan tanggungjawab hukum

dalam pelaksanaannya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran

disebutkan bahwa "semua tindakan terhadap pasien harus mendapat

persetujuan", dilanjutkan pada Pasal 2 ayat (3) Permenkes Persetujuan Tindakan

disebutkan bahwa "persetujuan tersebut diberikan setelah pasien mendapat

penjelasan". Berdasarkan ketentuan di atas diketahui informed consent atau

persetujuan tindakan kedokteran merupakan hak setiap pasien, yang di dalamnya

terdapat informasi dan persetujuan.

Sehingga setiap tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter atau

tenaga medis lainnya harus mendapatkan persetujuan dari pasien setelah

mendapat informasi. Sebagai hak pasien maka hak atas informed consent tidak

terbatas pada pasien dari golongan tertentu saja melainkan setiap pasien

termasuk juga pasien lansia.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Juncto Pasal 10 ayat (1) Permenkes Persetujuan

Tindakan Kedokteran disebutkan bahwa penjelasan tentang tindakan kedokteran

tersebut diberikan dokter langsung kepada pasien dan/atau keluarga. Dengan

kondisi pasien lansia yang mempunyai karakteristik khusus maka ketentuan

tersebut memberikan kemungkinan pada dokter untuk memberikan penjelasan

tidak hanya kepada pasien lansia tetapi juga kepada keluarga pasien lansia. Hal
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tersebut dilakukan supaya isi informasi dapat tersampaikan secara keseluruhan

dan dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Demikan juga halnya dengan persetujuan, dalam Pasal 13 ayat (1)

disebutkan "persetujuan diberikan oleh pasien yang kompeten atau keluarga

terdekat". Ketentuan ini juga berlaku pada pasien lansia dengan kondisi yang

terkadang dapat menemui kesulitan untuk memberikan persetujuan. Sehingga

kompetensi tersebut tidak hanya untuk pasien tidak sadar melainkan termasuk

pula pasien lansia misalnya dalam kondisi pasien lansia yang linglung.

b)b)b)b) PeraturanPeraturanPeraturanPeraturan MenteriMenteriMenteriMenteri KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan NomorNomorNomorNomor 269/MENKES/PER/III/2008269/MENKES/PER/III/2008269/MENKES/PER/III/2008269/MENKES/PER/III/2008 tentangtentangtentangtentang

RekamRekamRekamRekam MedisMedisMedisMedis

Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang

setiap pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang diterima oleh setiap pasien,

termasuk pelayanan yang diterima pada pasien lansia.

Berdasarkan uraian Pasal 3 Permenkes Rekam Medis dapat diketahui secara

garis besar bahwa isi rekam medis tersebut mencakup setiap informasi tentang

idenntitas pasien, informasi yang diketahui oleh dokter, informasi yang

merupakan hak pasien dan persetujuan tindakan. Demikian informasi yang

dicatat dan didokumenasikan sebagaimana Pasal 5 ayat (3) Permenkes Rekam

Medis meliputi hasil pemeriksaan, pengobatan, ttindakan, dan pelayanan lain.

Maka berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa isi rekam medis

menunjuk pada setiap pelayanan kesehatan yang diterima pasien lansia, yang

akan dicatat dan didokumentasikan di dalam berkas rekam medis termasuk

informed consent.



141

Pelayanan kesehatan yang akan diterima oleh pasien lansia yang dicatat

dalam rekam medis merupakan informasi yang telah diberi informasi dan pasien

lansia bebas untuk menentukan persetujuannya atas tindakan medis.

Persetujuan atau penolakan pasien kemudian akan dicatat dan didokumentasikan

juga ke dalam berkas rekam medis pasien lansia.

Sebagai salah satu perlindungan terhadap hak pasien lansia maka, dalam

Pasal 5 ayat (1) Permenkes Rekam Medis disebutkan bahwa "setiap dokter wajib

membuat rekam medis", dalam menjalankan praktik kedokteran pada setiap

pasien dan setiap pelayanan yang diberikan tanpa terkecuali. Karena itu setiap

dokter memiliki kewajiban untuk membuat rekam medis pasien, begitu pula rekam

medis pada pasien lansia setelah mendapatkan informed consent.

c)c)c)c) PeraturanPeraturanPeraturanPeraturan MenteriMenteriMenteriMenteri KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan NomorNomorNomorNomor 1691/MENKES/PER/VIII/20111691/MENKES/PER/VIII/20111691/MENKES/PER/VIII/20111691/MENKES/PER/VIII/2011

tentangtentangtentangtentang KeselamatanKeselamatanKeselamatanKeselamatan PasienPasienPasienPasien didididi RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang memberikan

pelayanan kesehatan perorangan. Rumah Sakit menjadi salah satu tempat bagi

pasien termasuk pasien lansia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

peorangan.

Sebagai Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan

kepada pasien lansia memiliki kewajiban untuk menghormati hak pasien lansia

salah satunya adalah hak pasien lansia untuk mendapatkan informed consent,

yang menjadi jaminan keselamatan pasien di Rumah Sakit.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Nomor

1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit
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(selanjutnya disebut Permenkes Keselamatan Pasien di Rumah Sakit bahwa

yang menjadi standar keselamatan pasien yaitu dengan dipenuhinya hak pasien.

Salah satu dari hak pasien yaitu hak untuk mendapatkan informed consent.

Sehingga demi menjamin keselamatan bagi pasien lansia di Rumah Sakit

dilaksanakan salah satunya dengan prosedur informed consent. Unsur yang

terpenting dalam informed consent yaitu adanya komunikasi antara dokter dan

pasien. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) hururf g Permenkes

Keselamatan Pasien di Rumah Sakit maka komunikasi dalam informed consent

menjadi kunci keselamatan pasien termasuk pasien lansia

d)d)d)d) PeraturanPeraturanPeraturanPeraturan MenteriMenteriMenteriMenteri KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan NomorNomorNomorNomor 36363636 TahunTahunTahunTahun 2012201220122012 tentangtentangtentangtentang RahasiaRahasiaRahasiaRahasia

KedokteranKedokteranKedokteranKedokteran

Setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan terdapat kewajiban menjaga

kerahasiaan setiap data dan informasi pasien yang diperoleh tenaga kesehatan

saat menjalankan profesi atau pekerjaannya. Data dan informasi tersebut

termasuk isi data dan informasi yang terdapat di dalam berkas rekam medik

pasien. Demikian pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan di Rumah

Sakit, maka Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjamin

perlindungan hak pasien termasuk pasien lansia atas rahasia kedokteran.

Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa "kesehatan pasien

meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang,

penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteran". Sehingga

dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa rahasia kedokteran mencakup isi

data dan informasi yang terdapat pada prosedur informed consent.
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Dengan kata lain dalam prosedur informed consent berisi data dan informasi

yang merupakan rahasia kedokteran. Isi dari prosedur informed consent tersebut

wajib dirahasiakan keberadaannya. Termasuk pula kerahasiaan terhadap data

dan informasi dari informed consent yang ditulis di dalam berkas rekam medis.

b.b.b.b. MekanismeMekanismeMekanismeMekanisme PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan InformedInformedInformedInformed ConsentConsentConsentConsent dalamdalamdalamdalam PelayananPelayananPelayananPelayanan KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan

TerhadapTerhadapTerhadapTerhadap PasienPasienPasienPasien LansiaLansiaLansiaLansia didididi RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit PantiPantiPantiPanti WilasaWilasaWilasaWilasa Dr.Dr.Dr.Dr. CiptoCiptoCiptoCipto

SemarangSemarangSemarangSemarang

Berdasarkan isi dari ketentuan hukum pada Persetujuan Persetujuan

Tindakan Kedokteran atau informed consent, pelaksanaan prosedur informed

consent merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pemberi

pelayanan kesehatan. Serta sebagai jaminan perlindungan bagi hak pasien

maupun bagi dokter sendiri.

Kaitannya dengan pasien lansia, dengan keterbatasan dan karakteristik

penyakit yang dimiliki, pelaksanaan prosedur informed consent perlu untuk

diperhatikan secara khusus. Pemberian informed consent dengan keadaan

pasien lansia tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan

pasien lansia dan kompetensi pasien lansia dalam memberi informed consent.

Mempehatikan hubungan yang sangat erat antara informed consent dan

kualitas pelayanan kesehatan terhadap lansia tersebut maka cara memberikan

informed consent dimulai dengan melihat keadaan pasien lansia itu sendiri.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pasien lansia memiliki karakteristik yang

berbeda dari pasien pada umumnya. Sehingga penanganannya memerlukan

penanganan dalam pelayanan kesehatan yang berbeda pula dan kedalaman
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informasi yang harus digali dan diberikan harus menyeluruh atau komperehensif.

Pelayanan kesehatan terhadap lansia yang membutuhkan penanganan yang

komperehensif tersebut terhadap semua aspek menyangkut biologis, psikologis,

dan sosial serta upaya pelayanan secara promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif. Agar dapat terlaksana dalam pelayanan yang komperehensif tersebut

maka salah satu yang dibutuhkan adalah adanya informasi yang diperoleh dari

pasien lansia dan informasi yang diberikan pula oleh dokter kepada pasien.

Informed consent sebagai prosedur sebelum dilaksanakan tindakan medis

salah satu unsurnya adalah adanya informasi. Informasi disini diperoleh

berdasarkan wawancara antara dokter dan pasien di dalam suatu anamnesa

yang dilakukan oleh dokter. Dengan demikian informasi dalam informed consent

pada pasien lansia memiliki peranan yang sangat penting demi keberhasilan

pelayanan dan kedalaman informasi yang akan didapatkan dokter untuk dapat

menjalankan pelayanan kesehatan yang komperehensif, yang akan menentukan

kualitas pelayanan terhadap pasien lansia.

Oleh karena perbincangan atau wawancara atau anamnesa tersebut

merupakan dialog antara dokter dan pasien, maka sebagai sebuah dialog akan

terjadi percakapan dua arah maka sangat banyak terkandung informasi baik dari

dokter dan pasien. Maka dari anamnesa tersebut akan banyak informasi yang

diperoleh dokter untuk mendapatkan gambaran kondisi pasien yang

komperehensif. Serta informasi yang akan diberikan dapat secara komperehensif

diberikan kepada pasien lansia sebagai dasar untuk menentukan persetujuannya.

Sehingga informed consent sangat penting untuk dapat dilaksanakan dengan
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baik akan menentukan sejauh mana pelayanan kesehatan diberikan secara

komperehensif pada tindakan medis yang akan atau telah mendapat persetujuan

oleh pasien lansia. Demikian pelaksanaan prosedur informed consent dalam

memberikan pelayanan kesehatan terhadap lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa

Dr. Cipto harus senantiasa memperhatikan pada ketentuan hukum dalam

Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran dan prinsip komperehensif

tersebut.

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut, maka analisis yang akan

dilakukan dalam pembahasan terhadap prosedur informed consent. Oleh penulis

dinilai sangat perlu untuk membahas aspek-aspek pokok yang ada pada prosedur

informed consent. Karena setiap unsur tersebut memiliki konsekuensi yuridis

yang memiliki pertanggungjawaban tersendiri. Maka terdapat beberapa aspek

pembahasan pada Pelaksanaan Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan

Terhadap Lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto yang dapat diuraikan

antara lain prosedur Informasi, Isi Informasi, dan prosedur persetujuan dan

penolakan Tindakan Kedokteran, dan Tindakan yang wajib diberi informed

consent.

1)1)1)1) ProsedurProsedurProsedurProsedur InformasiInformasiInformasiInformasi

a)a)a)a) PemberiPemberiPemberiPemberi InformasiInformasiInformasiInformasi

Berdasarkan wawancara dengan tiga dokter selaku responden di Rumah

Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, didapatkan hasil yaitu responden dr. B-1

mengatakan informasi diberikan oleh dokter sendiri. Responden dr. B-2

mengatakan informasi diberikan oleh dokter dan perawat. Responden dr. B-3
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mengatakan informasi diberikan oleh dokter sendiri. Dari hasil wawancara di atas

diketahui bahwa tidak semua informasi diberikan oleh dokter sendiri selaku

tenaga medis yang menangani pasien lansia.

Informasi merupakan hak setiap pasien termasuk juga pasien lansia. Dalam

pelayanan kesehatan informasi harus diberikan secara jelas dan lengkap tentang

kondisi kesehatan pasien lansia Pasien lansia tidak boleh diberikan informasi

yang tidak sebenarnya atau informasi yang menyesatkan. Karena setiap

informasi yang disampaikan kepada pasien akan berpengaruh terhadap kualitas

pelayanan kesehatan dan pelaksanaan pengobatan pada pasien lansia.

Pasal 10 ayat (1) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran disebutkan

pemberi informasi adalah seorang dokter atau dokter gigi yang merawat pasien

atau salah satu dari tim dokter yang merawat pasien. Sehingga pemberi informasi

tersebut adalah seorang dokter yang secara langsung merawat pasien. Karena

seorang dokter yang memeriksa dan menangani pasien lebih mengetahui tentang

kondisi pasien secara langsung. Serta mengetahui lebih jelas terhadap tindakan

yang akan dilakukan selanjutnya. Karenanya seorang dokter memiliki

tanggungjawab untuk memberikan informasi kepada pasien.

Jika dokter yang merawat pasien berhalangan maka penjelasan harus

didelegasikan kepada dokter atau dokter gigi lain yang kompeten. Sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) Permenkes Persetujuan Tindakan

Kedokteran bahwa pemberi informasi dapat didelegasikan kepada dokter lain

yang kompeten. Jadi, kewenangan seorang dokter atau dokter gigi sebagai

pemberi informasi tidak terbatas pada dokter yang merawat pasien secara
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langsung.

Dari ketentuan di atas diketahui kewenangan dan kewajiban memberikan

informasi terletak pada seorang dokter. Meskipun tidak diberi secara langsung

oleh dokter yang merawat pasien, delegasi tersebut tetap ditujukan kepada

seorang dokter yang kompeten. Karena hanya seorang dokter dapat memberikan

penjelasan secara jelas dan lengkap dengan kemampuan dan keterampilan yang

dimiliki dalam bidang medis. Hal pendelegasian tersebut serupa dengan prinsip

collegial yang ada dalam informed consent yaitu pendekatan kelompok atau tim

yang setiap anggotanya memiliki masukan yang sama. Maka agar dapat memiliki

masukan yang sama informasi harus diberikan oleh seorang dokter juga.

Kewajiban dokter sebagai pemberi informasi tersebut tidak lepas pula

kaitannya dengan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Kedokteran bahwa dokter

harus memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar

prosedur operasional serta kebutuhan pasien. Sebagaimana diketahui pada

pembahasan di atas bahwa setiap dokter harus menjalankan pelayanan medis

sesuai dengan standar yang sudah ada. Sedangkan pelaksanaan prosedur

informed consent merupakan bagian dari standar operasional tersebut, jadi

dengan melaksanakan prosedur informed consent dengan demikian dokter juga

telah mejalankan pelayanan medis sesuai dengan standar prosedur. Dengan kata

lain kewajiban dokter untuk memberi informasi kepada pasien tercipta pula dari

dalam standar untuk melaksanakan prosedur informed consent.

Dari hasil pembahasan di atas dr.B-1 dan dr. B-3 sebagai pemberi informasi

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permenkes Persetujuan
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Tindakan Kedokteran.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas diketahui bahwa pemberi informasi

harus diberikan oleh seorang dokter. Apabila akan didelegasikan, maka penerima

delegasi juga harus seorang dokter lain yang kompeten. Pada wawancara

dengan responden dr. B-2, informasi tidak hanya diberikan oleh dokter sendiri

melainkan dengan seorang perawat. Ketentuan dalam Permenkes Persetujuan

Tindakan Kedokteran tersebut, tidak memungkinkan bahwa pemberi informasi

dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain selain dokter.

Pada prosedur Informed Consent di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto

bahwa dokter diperbolehkan untuk mendelegasikan pemberian informasi. Namun

tanggungjawab tetap pada dokter yang memberi delegasi untuk memastikan,

persetujuan diperoleh secara benar dan layak. Dokter yang diberi delegasi

tersebut harus yakin bahwa dirinya mampu untuk memberikan informasi dan

menjawab semua pertanyaan dari pasien. Dengan demikian dari prosedur di

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto delegasi diberikan hanya kepada dokter yang

kompeten dengan pengawasan dan tanggungjawab dari dokter yang memberikan

delegasi.

Demikian penjelasan tidak boleh didelegasikan kepada perawat atau tenaga

kesehatan lain yang sudah menjadi kewenangan seorang dokter. Tenaga

kesehatan lain memang dapat membantu memberikan penjelasan sebagaimana

disebutkan pada Pasal 10 ayat (3) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran

misalnya perawat. Namun penjelasan yang diberikan adalah penjelasan yang

menjadi kewenangan dari seorang perawat. Karena itu perawat tidak



149

diperbolehkan untuk turut memberikan penjelasan yang merupakan kewenangan

dari dokter.

Informasi yang yang turut diberikan perawat tentu tidak sebaik dan selengkap

apabila diberikan oleh dokter sendiri. Hal ini juga membahayakan bagi dokter

karena tanggung jawab tetap ada pada dokter tersebut. Bahkan beresiko adanya

kesalahan atau kurang jelas dalam pemberian informasi. Padahal di dalam

prosedur informed consent yang menjadi panduan bersama di Rumah Sakit Panti

WIlasa Dr. Cipto telah disebutkan dokter yang memberi delegasi kepada dokter

lain harus tetap memastikan bahwa informasi telah diberikan secara benar.

Kewenangan pemberian penjelasan oleh perawat adalah hal-hal yang terkait

dengan pelayanan perawatan bukan penjelasan tentang informasi medis karena

bukan kompetensi seorang perawat untuk memberikan informasi terkait tindakan

medis. Perawat yang memberi penjelasan adalah perawat yang turut secara

langsung memberikan pelayanan kesehatan atau langsung merawat pasien.

Serta dokter tidak diperbolehkan untuk mendelegasikan informasi tersebut

kepada seorang perawat, karena hanya dokter yang memeriksa pasien lansia

tersebut yang mengerti benar-benar tentang kondisi dari pasien tersebut

Mengingat pasien lansia dengan kondisi dengan karakteristik yang cukup

berbeda dengan pasien biasa maka dibutuhkan keterampilan seorang dokter

dalam berkomunikasi untuk menyampaikan informasi, dimana keterampilan

tersebut belum tentu dimiliki oleh perawat. Karena informasi merupakan unsur

yang penting di dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien lansia yang sangat

berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan yang akan diterima.
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Dari hasil pembahasan penelitian di atas maka dr. B-2 yang mengatakan

bahwa pemberi informasi diberikan oleh dokter dan perawat, tidak sesuai dan

bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien lansia yang

memiliki penyakit yang kompleks disebabkan penyakit yang multipatologi dan

tanpa multipatologi, maka terdapat perbedaan dokter sebagai pemberi informasi.

Hasil wawancara dari responden dr. B-1, dr. B-2, dan dr. B-3 semuanya

mengatakan bahwa pemberi informasi dilakukan dokter penyakit dalam apabila

pasien lansia ditangani oleh tim.

Penilaian yang tepat dari seorang dokter sangat diperlukan untuk menilai

kondisi dari pasien lansia. Penilaian yang tepat akan memberikan pelayanan

kesehatan pada pasien lansia dengan prinsip-prinsip pelayanan kesehatan

terhadap lansia. Maka dokter yang akan bertindak sebagai pemberi informasi

dalam menangani pasien lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto ditentukan

oleh derajat penyakit yang diderita oleh pasien lansia, yang akan dinilai oleh

dokter.

Apabila menurut penilaian dokter bahwa pada pasien lansia tanpa adanya

kondisi multipatologi pasien ditangani oleh satu dokter maka yang bertindak

sebagai pemberi informasi tersebut adalah dokter yang memeriksa pasien itu

sendiri. Pada pasien lansia yang terdapat penyakit multipatologi, dilakukan

penanganan yang multidisiplin secara interdisiplin dalam sebuah tim dokter.

Yang bertindak sebagai pemberi informasi pada pasien lansia yang ditangani
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dalam tim adalah dokter penyakit dalam. Penanggung jawab dokter spesialis

penyakit dalam tersebut merupakan prosedur di dalam Rumah Sakit Panti Wilasa

Dr. Cipto yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atau sebagai ketua tim dalam

penanganan terhadap pasien lansia.

Dokter penyakit dalam sebagai penanggung jawab sekaligus pemberi

informasi tersebut merupakan prinsip dalam pelayanan geriatri terhadap pasien

lansia yang dilaksanakan di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Prinsip tersebut

berasal dari Pasal 13 Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah

Sakit yang mengatakan ketua atau penanggung jawab adalah dokter spesialis

penyakit dalam.

Dari hasil penelitian di atas maka pemberi informasi di Rumah Sakit Panti

Wilasa Dr. Cipto telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh seorang dokter yang

memeriksa pasien lansia. Tetapi tidak semua informasi diberikan oleh dokter,

masih dimungkinkan informasi tersebut diberikan oleh seorang perawat.

Sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal (3) Permenkes

Persetujuan Tindakan Kedokteran belum dipenuhi secara maksimal.

Pada pasien lansia prinsip pemberi informasi yang dilaksanakan di Rumah

Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto semua telah sesuai dengan prinsip pelayanan

kesehatan terhadap lansia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 Permenkes

Penyelenggaraan Geriatri di Rumah Sakit.

b)b)b)b) PenerimaPenerimaPenerimaPenerima InformasiInformasiInformasiInformasi

Berdasarkan wawancara dengan dokter sebagai responden, responden dr.

B-1 mengatakan informasi yang diberikan dokter diterima oleh pasien lansia dan
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keluarga dengan tujuan agar informasi diterima dan dipahami pasien lansia.

Informasi yang diterima pasien lansia diberikan langsung tanpa diminta pasien.

Jika pasien dalam kondisi tidak dapat menerima informasi maka informasi akan

diberikan kepada keluarga pasien lansia

Responden dr. B-2 mengatakan informasi diterima langsung pasien lansia

dan keluarga agar informasi dapat dipahami dengan baik oleh pasien lansia.

Informasi diberikan tanpa diminta pasien. Jika kondisi pasien tidak dapat

menerima informasi maka nformasi akan diberkan kepada keluarga pasien lansia.

Responden dr. B-3 mengatakan informasi diterima pasien lansia dan keluarga

agar dapat dipahami oleh pasien lansia. Informasi diberikan tanpa diminta pasien

lansia. Jika pasien tidak dapat menerima informasi maka nformasi akan diberkan

kepada keluarga pasien lansia.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa semua informasi yang

diberikan kepada pasien lansia, diterima oleh pasien lansia dan keluarga, tanpa

diminta terlebih dahulu oleh pasien lansia.

Dari hasil wawancara dengan pasien sebagai respoden, responden Ny. D-1

mengatakan pasien menerima informasi secara langsung yang diberikan dokter

dan informasi juga diberikan kepada keluarga. Informasi langsung disampaikan

dokter tanpa ditanya. Responden Tn. D-2 mengatakan informasi diterima pasien

lansia secara langsung dan informasi diberikan kepada keluarga sebagai edukasi.

Semua informasi yang diberikan dokter, disampaikan tanpa diminta. Dari hasil

wawancara dengan pasien diketahui bahwa semua informasi yang diberikan

dokter diterima langsung oleh pasien dan keluarga secara langsung tanpa
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diminta.

Pada Pasal 7 ayat (1) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran

disebutkan penjelasan harus diterima langsung oleh pasien lansia dan/atau

keluarga. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) di atas terdapat fleksibilitas dalam

penerapannya yang memungkinkan informasi diberikan kepada pasien lansia

sendiri, kepada keluarga pasien lansia, atau kepada pasien lansia bersama

dengan keluarga. Karena itu diperlukan peran dokter untuk melakukan penilaian

yang tepat terhadap siapa yang berhak menerima informasi melalui komunikasi

antara dokter dan pasien lansia.

Informasi yang diterima pasien lansia dan/atau keluarga secara tepat melalui

komunikasi yang baik, menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan kesehatan dan

pemenuhan terhadap hak pasien lansia sendiri. Di samping informasi yang

disampaikan tidak boleh sampai merugikan pasien lansia

Informasi yang diberikan oleh dokter berkaitan dengan persetujuan yang akan

diberikan pasien lansia atau keluarga. Persetujuan yang diberikan pasien

merupakan perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien lansia. Sebagai suatu

perjanjian maka persetujuan tersebut harus diberikan oleh pasien yang kompeten.

Pasal 1 angka 7 Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran disebutkan pasien

kompeten adalah pasien dewasa, sudah menikah, tidak terganggu kesadaran

fisiknya, mampu berkomunikasi, tidak mengalami penyakit mental.

Pada informed consent, antara informasi dan persetujuan memiliki hubungan

yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Maka persetujuan

yang diberikan oleh pasien kompeten, informasi juga diberikan kepada pasien
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yang kompeten. Karena tidak mungkin antara informasi dan persetujuan saling

diberikan kepada pihak yang berbeda. Hanya dimungkinkan informed consent

diberikan kepada pasien / keluarga dan diberikan dengan dihadiri pasien

bersama-sama dengan keluarga.

Secara hukum pasien lansia merupakan golongan pasien yang telah dewasa

sehingga mampu melakukan perbuatan hukum. Semua responden dokter yaitu dr.

B-1, dr. B-2, dan dr. B-3 di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto semua

memberikan informasi pada pasien lansia sendiri dan keluarga. Maka oleh dokter

pasien lansia sebagai pasien dewasa, secara hukum kompeten dan berhak untuk

menerima informasi di samping keluarga yang turut menerima informasi.

Pemberian informasi dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien lansia di

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, diketahui informasi tidak hanya diterima

kepada pasien lansia saja namun selalu diberikan bersama dengan keluarga

pasien lansia. Dapat diketahui bahwa terdapat penilaian dokter untuk

memberikan informasi tersebut kepada pasien lansia dan keluarga pasien.

Di samping kompetensi secara hukum terdapat pula ukuran kompetensi

dalam pelayanan medis yaitu mampu membuat pilihan yang wajar (reasonable)

dengan alasan rasionil, dapat dan telah mengerti informasi yang diberikan,

membuat keputusan yang rasionil, dan dapat menahan informasi dalam waktu

yang lama. Dalam hukum kedokteran pasien lanjut usia merupakan golongan

yang termasuk pasien yang dianggap sementara atau seterusnya, total atau

sebagian tidak kompeten. Sifat dari tidak kompetensi tersebut bisa timbul dalam

tingkat yang berbeda, yang bisa bersifat total atau parsial. Hal di atas
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berhubungan dengan menurunnya fungsi kognitif yang umum dialami oleh setiap

lansia mengakibatkan menurunnya daya ingat, pendengaran dan pemahaman

pada lansia, terlebih dalam kondisi sebagai seorang pasien.

Padahal informasi harus diterima dan dipahami dengan baik. Karena

informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan

terhadap tindakan medis yang diterima pasien lansia. Penentuan penerima

informasi juga tidak boleh begitu saja diberikan kepada keluarga terdekatnya

begitu saja walaupun antara mereka terdapat hubungan yang baik. Maka Perlu

penilaian yang tepat dari seorang dokter.

Pada pasien lansia terdapat kemungkinan untuk terjadinya sifat

incompetence tersebut yang hilang timbul. Maksud dari hilang timbul tersebut

yaitu pasien lansia memiliki kompetensi yang dapat berubah-ubah. Hal tersebut

akan mempengaruhi dalam penerimaan, pemahaman, dan bertahannya informasi

yang diberikan dalam waktu yang lama. Karena itu informasi yang diterima oleh

pasien lansia dan keluarga dapat dikatakan sebagai bentuk penilaian dokter

terhadap kompetensi pasien lansia untuk menerima informasi. Agar informasi

tersebut dapat diterima, dipahami, dan bertahan lama, maka keluarga hadir dan

dapat mengingatkan jika pasien lansia lupa sekaligus sebagai bentuk edukasi

bagi keluarga.

Sebagaimana prosedur informed consent di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.

Cipto juga ditentukan bahwa dalam hal pasien memiliki kompetensi yang hilang

timbul (intermiten=istilah yang dipakai di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto)

wajib untuk diberikan semua bantuan yang dibutuhkan pasien agar pasien dapat



156

membuat keputusan yang terinformasi. Dengan diberikannya informasi kepada

pasien lansia dan keluarga, dokter yang memeriksa pasien lansia telah

melakukan pertimbangan dan penilaian kompetensi dari pasien lansia tersebut.

Dapat dikatakan penilaian dari dokter pada pasien lansia bahwa terdapat

kompetensi yang dapat bersifat hilang timbul atau intermiten. Dari pembahasan di

atas dapat terlihat berlaku juga untuk pasien lansia meskipun tidak secara khusus

isi prosedur di atas ditujukan terhadap pasien lansia. Dalam pelaksanaannya

informasi yang harus diterima pasien lansa dan juga oleh keluarga pasien lansia,

memposisikan pasien lansia yang termasuk juga dalam kategori pasien yang

intermiten tersebut sehingga diperlukan suatu bantuan bagi pasien lansia.

Bantuan dalam menerima informasi tersebut termasuk pula bantuan dalam

penerimaan informasi yang juga diberikan kepada keluarga pasien lansia.

Sekalipun sebenarnya pasien lansia tersebut dapat menerima sendiri informasi

tersebut sebagai pasien yang dewasa dan kompeten secara hukum.

Dalam menerima informasi semua responden dokter dan semua responden

pasien mengatakan informasi diberikan langsung oleh dokter tanpa diminta.

Informasi yang diterima pasien lansia dan keluarga tanpa diminta merupakan

bentuk informasi aktif yang terdapat dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

Panti Wilasa Dr. Cipto. Sebagai hak pasien maka dokter berperan aktif untuk

memberikan informasi secara langsung tanpa diminta. Informasi diberikan tanpa

diminta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Permenkes

Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwa informasi diberikan baik diminta

maupun tidak diminta.
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Kemudian dari hasil wawancara denngan dokter semua mengatakan dalam

keadaan pasien lansia tidak memungkinkan untuk menerima informasi maka

informasi tersebut diberikan kepada keluarga saja atau wakil dengan disertai

saksi. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga terdekat antara lain suami atau

isteri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, sudara-saudara kandung atau

pengampunya.

Sebagai hak pasien maka seorang dokter tidak diperbolehkan untuk tidak

memberikan informasi atau menahan informasi untuk dirinya sendiri, melainkan

informasi harus tetap diberikan. Pasal 7 ayat (2) Permenkes Persetujuan

Tindakan Kedokteran disebutkan bahwa pasien tidak sadar, informasi diberikan

kepada keluarga atau yang mengantar. Sehingga prosedur pemberian informasi

saat pasien lansa tidak dapat menerima informasi secara langsung sesuai

sebagaimana diatur dalam Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran

tersebut.

Dari hasil penelitian di atas bahwa semua informasi diterima oleh pasien

lansia dan keluarga tanpa diminta. Dalam kondisi pasien lansia tidak

memungkinkan menerima informasi maka informasi diberikan kepada keluarga

pasien lansia. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Permenkes

Persetujuan Tindakan Kedokteran, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Permenkes

Persetujuan Tindakan Kedokteran.

2)2)2)2) IsiIsiIsiIsi informasiinformasiinformasiinformasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, responden dr. B-1

mengatakan informasi yang disampaikan meliputi diagnosis, prosedur tindakan
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yang akan dilakukan, tujuan, prognosis, alternatif tindakan, kemungkinan

komplikasi, dan terkait pembiayaan. Tidak semua tindakan diberi informasi

lengkap jika bukan tindakan invasif. Responden dr. B-2 mengatakan informasi

yang disampaikan meliputi jenis tindakan, resiko dan tujuan yang diharapkan.

Tidak semua tindakan diberi informasi lengkap jika bukan tindakan invasif.

Responden dr. B-3 mengatakan informasi yang disampaikan meliputi prosedur

tindakan, diagnosa, komplikasi, resiko, alternatif tindakan, dan prognosis. Semua

tindakan diberi informasi lengkap kecuali informasi yang merugikan.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa semua tindakan

diberikan informasi. Tetapi tidak semua informasi tindakan disampaikan secara

lengkap oleh dokter. Informasi tidak diberikan secara lengkap jika bukan

merupakan tindakan invasif.

Isi informasi yang akan disampaikan dokter, harus diberikan kepada pasien

lansia secara lengkap. Informasi yang disampaikan tersebut sebagaimana diatur

dalam Pasal 7 ayat (3) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran meliputi

sekurang-kurangnya diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan

tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain beserta resikonya,

resiko dan kompikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang

dilakukan, dan perkiraan pembiayaan.

Berdasarkan pengaturannya ketentuan di atas merupakan isi informasi

minimal yang harus diberikan dokter. Dalam pelaksanaannya dapat ditambah

sesuai kebutuhan pasien. Karena itu ukuran informasi yang diberikan telah cukup

lengkap atau tidak harus dilihat dan disesuaikan dengan kebutuhan yang bersifat
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subyektif pada setiap pasien. Penilaian cukup lengkap atau tidaknya informasi

dapat berbeda-beda pada setiap pasien. Ukuran subyektif tersebut melihat pada

kondisi pasien masing-masing.

Pada pasien lansia dengan fungsi tubuh yang mengalami degeneratif dan

memiliki resiko terhadap penyakit yang multipatologi dengan resiko komplikasi

membutuhkan pelayanan yang komperehensif pada setiap tindakan termasuk

informasi yang diberikan. Maka ukuran lengkap atau tidaknya informasi yang

diterima pasien lansia yaitu dengan diberikan informasi sebagaimana Pasal 7

ayat (3) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran dan informasi dari hasil

pemeriksaan pasien lansia secara komperehensif pada setiap tindakan yang

akan dilakukan oleh dokter.

Perlu diketahui bahwa informasi dalam informed consent merupakan bagian

yang tidak terpisahkan pada pelayanan kesehatan. Informasi yang diberikan

kepada pasien akan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dan

pelaksanaan tindakan terutama tampak dari pihak pasien. Komunikasi menjadi

faktor penting agar pelayanan kesehatan pada pasien lansia dapat dilaksanakan

secara komperehensif.

Namun, dalam komunikasi antara dokter pasien tersebut tidak semua pasien

mampu untuk memberikan informasi tentang riwayat kesehatannya dengan baik,

karena ketidaksempurnaan daya ingat dari pasien. terlebih pasien lansia dalam

kondisi yang sakit. Hal tersebut juga. Karena itu anamnesa melalui komunikasi

yang baik antara dokter pasien akan mempengaruhi kualitas informasi yang

diberikan oleh dokter kepada pasien lansia secara lengkap dan komperehensif.



160

Informasi yang diberikan secara cermat pada setiap tindakan akan mengurangi

terjadi kekeliruan dalam pengobatan terutama terhadap pasien lansia. Tidak

diberikannya informasi atau kurangnya informasi maka dapat mengakibatkan

timbulnya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

Dengan keadaan pasien lansia tersebut keselamatan pasien lansia akan

terjamin dengan diberikannya informasi secara lengkap dan komperehensif pada

setiap tindakan medis. Hak pasien merupakan salah satu jaminan keselamatan

pasien di Rumah Sakit sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a

Permenkes Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.

Berkaitan pelayanan yang dilakukan oleh dokter berada di Rumah Sakit,

maka pendekatan yang dilakukan terhadap pasien lansia harus juga secara

paripurna. Sehingga informasi yang disampaikan harus secara paripurna atau

komperehensif di setiap tindakan.

Isi informasi yang disampaikan sebagaimana dalam ketentuan di dalam

Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran di atas merupakan penjelasan

minimal yang wajib disampaikan oleh setiap dokter. Informasi yang harus

disampaikan, harus ditambah dalam menangani pasien lansia. Mengingat prinsip

pelayanan pasien lansia yang komperehensif maka seorang dokter harus melihat

penyakt pasien lansia secara keseluruhan. Kemampuan untuk memandang

masalah kesehatan pasien secara komperehensif tidak boleh diartikan sebagai

pelanggaran terhadap disiplin yang bukan ilmu utama dokter (autoritas

ekspertise).

Karena itu pemberian informasi yang lengkap dan komperehensif
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dilaksanakan pada semua tindakan tidak hanya pada tindakan invasif melainkan

juga yang bukan tindakan invasif. Dengan diberikannya informasi secara

komperehensif tersebut terdapat jaminan informasi yang disampaikan kepada

pasien lansia dapat diterima secara lengkap dan jelas. Serta informasi tersebut

dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien bertujuan agar informasi dapat

diberikan secara benar dan layak. Terutama pada pasien lansia yang

membutuhkan informasi, harus lengkap dan jelas demi keselamatan jiwa pasien

lansia dalam pelayanan kesehatan.

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara pada bagian rekam medis Ny. C yang

mengatakan bahwa informasi yang paling sering tidak ditulis dalam rekam medis

adalah diagnosis. Di samping itu terdapat informasi yang terkadang tidak

diberikan yaitu prognosis dari pengobatan yang dilakukan terhadap pasien lansia.

Maka terdapat suatu hubungan antara penulisan isi rekam medis tersebut dengan

perilaku dokter yang tidak secara lengkap memberikan informasi kepada pasien.

Kurangnya pengisian isi rekam medis oleh dokter tersebut terlihat adanya

hubungan pada hasil wawancara dengan dokter yang mengatakan tidak

lengkapnya informasi yang diberikan. Dengan kondisi pasien lansia yang memiliki

karakteristik khusus tidak jarang bagi dokter merasa ragu atas kepastian

diagnosis dan prognosis yang diberikan kepada pasien lansia.

Memang sudah sepantasnya dokter menyampaikan hal-hal yang menurut

ukuran yang wajar dan sudah mempunyai kepastian. Namun, tidak berarti harus

ada kepastian umum tentang diagnosa dan prognosa, melainkan apabila dokter

mempunyai alasan yang kuat. Karena dokter tidak diperbolehkan untuk
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menyampaikan perkiraan yang tidak berdasar sebagai suatu kebenaran. Jika

keraguan dokter tersebut memiliki dasar yang kuat maka dokter diperbolehkan

untuk memperlihatkan keraguannya, karena keraguan dokter tersebut dapat

merupakan titik tolak bagi suatu komunikasi atau dialog dengan pasien.

Sehingga di samping dokter harus tetap jujur dalam mengungkapkan

informasi selain itu dokter juga harus jujur mengungkapkan perasaannya dalam

menyampaikan informasi tersebut kepada pasien lansia agar tercipta dialog

antara dokter dan pasien lansia. Diharapkan pada akhirnya persetujuan pasien

lansia merupakan persetujuan yang benar-benar berasal dari informasi yang

sebagaimana adanya disamping harus disampaikan secara lengkap dan

komperehensif.

Karena itu setiap dokter wajib berdialog dengan pasien. Dalam dialog antara

dokter pasien tentu ada suatu komunikasi dan di dalam komunikasi tersebut tentu

diharapkan sebuah pesan dari dokter berupa informasi. Isi informasi tersebut

disampaikan harus cukup mudah untuk dapat dipahami pasien lansia.

Dari pembahasan di atas maka informasi yang disampaikan dokter sudah

sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) Permenkes Persetujuan

Tindakan Kedokteran yang disampaikan pada setiap tindakan. Namun

terbatasnya informasi yang harus diberikan oleh dr. B-1 dan dr. B-2 akan

mengurangi kualitas pelayanan kesehatan pada pasien lansia sehingga

pelaksanaannya pada pasien lansia belum maksimal.

Informasi yang tidak diberikan semuanya dari dokter yang memeriksa pasien

lansia, di dalamnya terdapat pertimbangan lain yaitu tidak mungkin memberikan
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informasi kepada pasien yang justru akan merugikan kondisi pasien lansia.

Informasi merupakan hak pasien, yang sudah menjadi kewajiban bagi dokter

untuk memenuhinya yaitu dengan menyampaikan informasi tersebut secara layak,

benar, jelas, dan lengkap kepada pasien. Namun, isi informasi yang disampaikan

tetap tidak boleh merugikan bagi pasien, maka terdapat hak seorang dokter untuk

dapat melakukan penahanan informasi yang akan diberikan kepada pasien

lansia.

Seorang dokter memiliki hak untuk tidak menyampaikan atau merahasiakan

informasi, apabila menurut penilaian dokter informasi tersebut justru akan

merugikan atau memperburuk kondisi pasien jika disampaikan secara langsung.

Hal ini merupakan alasan secara hukum bagi dokter untuk melakukan penahanan

informasi. Dokter tidak diperbolehkan untuk menahan informasi atau kebenaran

dengan alasan bahwa informasi tersebut akan membuat pasien menolak tindakan

atau perawatan.

Dengan kata lain dokter tidak menyampaikan atau menahan informasi

tersebut untuk kebaikan pasien. Mengingat informasi tersebut tetaplah

merupakan hak pasien lansia untuk mengetahui tentang dirinya sendiri. Maka

kepentingan pasien lansia atas informasi tersebut wajib disampaikan kepada

keluarga terdekat pasien lansia.

Karena itu tidak disampaikannya informasi atau penahanan informasi yang

dilakukan dokter di Rumah Sakit Panti Wilasa apabila terdapat indikasi bahwa

informasi yang diberikan tersebut akan merugikan pasien. Hal itu merupakan

suatu upaya perlindungan bagi pasien baik dalam segi kesehatan pasien lansia
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maupun dari segi etika dan hukum. Penahanan terhadap informasi yang

merugikan memang dibutuhkan terhadap setiap pasien termasuk pasien lansia.

Mengingat pasien yang berada di Rumah Sakit pada umumnya adalah pasien

yang sakit. Justru dengan informasi yang terlalu terbuka dikhawatirkan pasien

yang awam akan semakin panik dengan kondisi kesehatannya.

Hal tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Permenkes

Persetujuan Tindakan Kedokteran, apabila terdapat penilaian bahwa informasi

yang akan disampaikan oleh dokter atau dokter gigi akan merugikan bagi kondisi

pasien maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan penjelasan tersebut

kepada keluarga dengan didampingi tenaga kesehatan lain sebagai saksi.

Selain informasi harus diberikan secara lengkap, isi dari informasi tersebut

harus diberikan dengan bahasa yang mudah agar dapat dipahami oleh setiap

pasien termasuk pasien lansia. Berdasarkan hasil wawancara responden dr. B-1

mengatakan informasi diberikan pada pasien lansia dilakukan secara

berulang-ulang dan bahasa yang mudah agar dipahami. Responden dr. B-2

mengatakan informasi diberikan dengan bahasa yang mudah dan secara

berulang-ulang agar dipahami pasien lansia. Reponden dr. B-3 mengatakan

informasi diberikan dengan bahasa yang mudah secara tertulis dan lisan agar

dapat dipahami.

Demikian hasil wawancara dengan pasien, responden Ny. D-1 dan responden

Tn. D-2 semua mengatakan memahami dengan jelas informasi yang diberikan

oleh dokter. Dari wawancara di atas, semua informasi dapat dipahami oleh pasien

dengan baik dan diberikan dengan cara yang mudah bagi pasien lansia.
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Agar informasi tersebut dapat tersampaikan dan dipahami pasien lansia

secara jelas maka dalam berkomunikasi dokter harus menggunakan bahasa yang

mudah dipahami oleh pasien lansia. Dalam penyampaian informasi harus ada

kesamaan bahasa atau ada pendekatan dalam pengertian dari orang yang

menerima informasi. Jika terdapat kesenjangan yangg besar antara bahasa yang

digunakan maka informasi dapat tidak mencapai tujuan bahkan salah pengertian

terlebih pada pasien lansia.

Pemberian informasi yang harus dipahami tersebut sebagaimana diatur pada

Pasal 9 ayat (1) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran disebutkan bahwa

penjelasan tersebut harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah

dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk memperudah

pemahaman.Karenanya dalam pelayanan kesehatan, seorang dokter harus

memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi di samping keterampilan

lainnya karena tuntutan hukum seorang dokter harus memberi informasi kepada

pasien.

Berdasarkan wawancara di atas dokter pada Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.

Cipto dalam menyampaikan isi informasi kepada pasien lansia agar dapat

dipahami terdapat tiga cara. Pertama dengan penjelasan berulang-ulang kepada

pasien lansia. Kedua, dengan penjelasan lisan dan tulisan kepada pasien. Ketiga,

dengan diberikan kepada pasien dan keluarga. Cara dokter untuk menyampaikan

informasi meskipun berbeda-beda, namun dengan satu tujuan agar informasi

dapat dipahami oleh pasien lansia.

Ketiga cara di atas dalam penjelasan yang diberikan dokter di Rumah Sakit
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Panti Wilasa Dr. Cipto agar mudah untuk dimengerti pasien lansia dengan

memberikannya dengan bahasa yang awam digunakan oleh semua orang.

Dengan menjelaskannya secara berulang-ulang untuk memastikan agar informasi

benar-benar diterima dan dimengerti pasien lansia. Selain itu dokter juga selalu

memberikan informasi tersebut kepada keluarga pasien lansia (Information Back

up) agar informasi tersebut dapat bertahan lama dan tidak hilang begitu saja

karena dengan hanya disampaikan pada pasien lansia tentu beresiko informasi

tersebut untuk terlupakan. Dan secara tulisan agar dapat disimpan dan dibaca

oleh pasien lansia kapan saja.

Informasi yang diberikan dalam tiga bentuk di atas kepada pasien lansia

merupakan suatu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit

Panti Wilasa Dr. Cipto, agar informasi dapat terjaga dan persetujuan yang

diberikan oleh pasien merupakan persetujuan berdasar informasi, tidak hanya

sekedar informasi yang disampaikan tetapi juga informasi yang dipahami dengan

baik.

Dari hasil pembahasan di atas maka isi informasi yang diberikan pada pasien

lansia cukup baik. Setiap tindakan diberikan informasi, diberikan dengan bahasa

yang mudah dan dapat dipahami pasien lansia. Namun tidak semua informasi

disampaikan secara lengkap pada setiap tindakan. Pada pasien lansia akan

mempengaruhi kualitas pelayanan yang diterima. Maka dalam pelaksanaannya

sesuai Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (3) Permenkes

Persetujuan Tindakan Kedokteran pelaksanaannya belum dilaksanakan secara

maksimal.
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3)3)3)3) PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan dandandandan PenolakanPenolakanPenolakanPenolakan TindakanTindakanTindakanTindakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, responden dr. B-1

mengatakan semua persetujuan diberikan setelah ada informasi, tetapi tidak

semua informasi diberikan jika bukan tindakan invasif. Sebelum diberikan

persetujuan dipastikan lebih dulu, persetujuan akan diberikan secara benar dan

layak. Setiap tindakan ada persetujuan, diberikan pasien lansia dengan

pendampingan keluarga. Cara persetujuan diberikan, dimintakan secara tertulis

pada tindakan invasif dan secara lisan jika bukan tindakan invasif.

Responden dr. B-2 mengatakan sebelum diberikan persetujuan dipastikan

lebih dulu, persetujuan akan diberikan secara benar dan layak. Semua

persetujuan diberi informasi, tidak semua informasi diberikan secara lengkap jika

bukan tindakan invasif. Semua tindakan ada persetujuan, diberikan pasien lansia

dengan pendampingan keluarga. Cara persetujuan dimintakan lisan terlebih

dahulu kemudan tertulis diberikan pada tindakan invasif dan cukup secara lisan

atau dianggap diberikan jika bukan tindakan invasif.

Responden dr. B-3 mengatakan semua persetujuan diberi informasi lengkap.

Sebelum diberikan persetujuan dipastikan lebih dulu, persetujuan akan diberikan

secara benar dan layak. Semua tindakan ada persetujuan yang diberikan pasien

lansia dengan keluarga. Cara persetujuan diberikan dituangkan secara tertulis

dalam lembar informed consent.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa semua tindakan mendapatkan

persetujuan, tetapi tidak semua persetujuan diberi informasi yang lengkap jika

bukan tindakan invasif. Setiap tindakan ada persetujuan pasien lansia yang di
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dampingi keluarga. Semua persetujuan yang akan diberikan pasien dipastikan

terlebih dahulu agar diterima secara benar dan layak. Persetujuan diberikan

secara tertulis pada tindakan invasif dan lisan jika bukan tindakan invasif.

Pasal 2 ayat (1) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran disebutkan

bahwa semua tindakan medis / kedokteran harus mendapat persetujuan dan

Pasal 2 ayat (3) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran disebutkan bahwa

persetujuan harus diberikan setelah pasien mendapat penjelasan atau informasi

yang diperlukan.

Dari ketentuan Permenkes di atas diketahui setiap tindakan diperlukan

persetujuan, yang diberikan setelah ada informasi. Dalam sistem hukum

indonesia informasi memiliki arti yang penting berkaitan dengan persetujuan

pasien. Sehingga persetujuan hanya sah apabila pasien mengetahui secara

optimal (tidak berlebihan) mengenai apa yang akan dilakukan terhadap dirinya.

Jika dikatikan dengan Pasal 1 angka 3 Permenkes Persetujuan Tindakan

Kedokteran diketahui bahwa tindakan kedokteran / tindakan medis yang harus

mendapat persetujuan meliputi tindakan preventif, diagnostik, terapeutik, dan

rehabilitatif. Maka informasi juga diberikan pada setiap tindakan preventif,

diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif.

Dengan penafsiran hukum secara sistematis yaitu dengan melihat hubungan

antar pasal dan penafsiran hukum secara gramatikal yaitu dengan melihat dari

kata demi kata, pada setiap tindakan kedokteran tersebut memiliki arti yang luas.

Maka dalam pelaksanaan informed consent pada pelayanan kesehatan di Rumah

Sakit setiap tindakan diperlukan persetujuan setelah diberi informasi dari pasien



169

yang bersangkutan. Persetujuan tindakan yang harus diberikan informasi, tidak

terbatas pada tindakan invasif saja melainkan juga tindakan yang bukan tindakan

invasif.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.

Cipto yang telah mendapatkan persetujuan dari pasien lansia sendiri dengan

pendampingan keluarga sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes Persetujuan

Tindakan Kedokteran di atas. Namun tidak semua persetujuan diberikan

informasi yang lengkap. Pada pasien lansia sebagaimana diketahui memiliki

kondisi degeneratif yang harus ditangani secara komperehensif.

Persetujuan yang diberikan oleh setiap pasien termasuk pasien lansia

merupakan suatu perjanjian terapeutik. Persetujuan menjadi ukuran dari adanya

kesepakatan dalam hubungan dokter pasien agar memiliki kekuatan hukum

mengikat. Karena itu setiap tindakan kedokteran atau tindakan medis harus dapat

ditentukan. Persetujuan pasien tidak hanya merupakan syarat yang diwajibkan

dalam tindakan kedokteran agar perjanjian sah menurut hukum, namun dipakai

juga untuk menentukan batas sejauh mana tindakan kedokteran yang

memberikan hak kepada dokter dapat dilakukan. Karena itu setiap persetujuan

tindakan yang akan dilakukan harus diberikan informasi yang lengkap dan

bersifat komperehensif.

Mengingat pula pada perjanjian terapeutik merupakan perjanjian yang bersifat

khusus. Perikatan yang timbul merupakan perikatan dengan obyek berupa upaya

(inspanningverbitenis), meskipun didasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdata.

Karena hubungan hukum antara dokter pasien tidak menjanjikan hasil melainkan
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upaya maka pelayanan kesehatan terhadap pasien harus dilaksanakan dengan

prinsip kehati-hatian dan profesionalisme.

Sebagai suatu upaya maka keberhasilan pengobatan dalam tindakan

kedokteran sangat dipengaruhi oleh kerjasama dan komunikasi antara dokter dan

pasien dalam upaya dokter menyembuhkan pasien. Komunikasi tersebut tersebut

akan menimbulkan kepercayaan dari pasien, karena adanya saling tukar menukar

informasi yang diperlukan.

Demikian pada pasien lansia dengan kondisi tubuh yang mengalami

degeneratif karena proses penuaan, segala kemungkinan dapat terjadi. Karena

itu dibutuhkan upaya seorang dokter yang disertai sikap hati-hati untuk melihat

penyakit secara komperehensif dan memperhatikan hak pasien yaitu adanya

informasi di setiap tindakan dan persetujuan di setiap tindakan.

Sebagaimana dalam sistem hukum indonesia bahwa persetujuan dikatakan

sah apabila diberikan informasi yang optimal (tidak berlebihan), maka pada

pasien lansia ukuran informasi dikatakan telah diberikan secara optimal yaitu

diberikan secara lengkap dan komperehensif. Pentingnya setiap persetujuan

pasien lansia disertai informasi yang lengkap, karena informasi menjadi dasar

atas persetujuan yang sah dalam informed consent sedangkan informed consent

tersebut menjadi konstruksi dari adanya perjanjian terapeutik.

Dari pembahasan di atas maka tidak semua persetujuan diberikan informasi

secara lengkap dan komperehensif jika bukan tindakan invasif. Sehingga

pelaksanaan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Permenkes Persetujuan Tindakan

Kedokteran dalam pada pasien lansia dalam pelayanan kesehatan belum
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dilaksanakan secara maksimal.

Berkaitan dengan perjanjian terapeutik sebagai suatu perjanjian tunduk juga

pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian secara yuridis

yaitu ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam

hukum perjanjian syarat kesepakatan dan kecakapan disebut sebagai syarat

subyektif. Syarat obyek tertentu dan kausa yang halal disebut sebagai syarat

obyektif.

Pada syaratsyaratsyaratsyarat kesepakatankesepakatankesepakatankesepakatan, secara yuridis dapat dikatakan ada kesepakatan

jika terdapat kesesuaian kehendak antara para pihak, dalam hal ini antara dokter

dan pasien. Agar keseuaian kehendak tersebut dapat bertemu maka harus

dinyatakan baik secara tegas maupun diam-diam. Kesesuaian kehendak tersebut

berwujud persetujuan yang dinyatakan secara tulisan maupun lisan dalam

pelayanan kesehatan.

Hasil wawancara dengan responden dr. B-1, dr. B-2, dan dr. B-3 dikatakan

semua tindakan telah mendapatkan persetujuan. Persetujuan tersebut diberikan

secara lisan jika bukan tindakan invasif dan secara tertulis jika tindakan invasif.

Wawancara dengan responden pasien, Ny. D-1 dikatakan persetujuan diberikan

secara tertulis dan Tn. D-2 dikatakan persetujuan diberikan secara lisan. Berarti

telah terdapat kesesuaian kehendak atau kesepakatan antara dokter dan pasien

lansia. Kesepakatan atau persetujuan dinyatakan secara tegas yaitu secara

tertulis maupun lisan.

Terhadap kesepakatan tersebut tunduk pula pada Pasal 1321 KUHPerdata

bahwa harus diberikan secara sukarela, tanpa paksaan, kekhilafan atau penipuan.
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Pada wawancara dengan semua responden dokter dikatakan persetujuan pasien

lansia diberikan atas informasi yang benar dan jujur. Pada wawancara dengan

responden pasien semua juga mengatakan persetujuan diberikan secara

sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian syarat kesepakatan telah terpenuhi.

Pada syaratsyaratsyaratsyarat kecakapankecakapankecakapankecakapan, suatu kesepakatan hanya dapat diberikan oleh

setiap orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat

kesepakatan dengan kata lain cakap berbuat hukum. Dari Pasal 1329

KUHPerdata juncto Pasal 1330 KUHPerdata dapat diketahui bahwa orang yang

cakap berbuat hukum adalah orang dewasa, tidak dibawah pengampuan, tidak

dibawah perwalian, tidak sakit jiwa, dan tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk

membuat perjanjian.

Pasien lansia merupakan pasien yang telah dewasa, sehingga pasien lansia

merupakan pasien yang cakap berbuat hukum atau dikatakan pasien yang

kompeten. Pada prosedur informed consent Pasal 13 ayat (1) Permenkes

Persetujuan Tindakan Kedokteran disebutkan bahwa persetujuan diberikan oleh

pasien yang kompeten atau keluarga terdekat. Sehingga pasien lansia

merupakan pasien yang kompeten untuk memberikan persetujuan. Pada

wawancara dengan responden dokter dikatakan persetujuan diberikan oleh

pasien lansia di dampingi keluarga. Dengan demikian syarat kecakapan telah

terpenuhi.

Pada syaratsyaratsyaratsyarat halhalhalhal tertentutertentutertentutertentu, setiap perjanjian termasuk perjanjian terapeutik

sebagaimana Pasal 1333 KUHPerdata disebutkan bahwa setiap perjanjian harus

memiliki obyek perjanjian. Pada perjanjian terapeutik obyek perjanjiannya adalah
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upaya penyembuhan pasien lansia. Sebagai upaya penyembuhan harus dapat

dijelaskan karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan kerja sama antara dokter

dan pasien dan harus dapat ditentukan.

Maka ketentuan mengenai obyek perjanjian terapeutik erat kaitannya dengan

masalah informasi yang diberikan kepada pasien, yang harus diberikan secara

optimal (tidak berlebihan) dari yang dibutuhkan pasien lansia. Di Rumah Sakit

Panti Wilasa Dr. Cipto setiap tindakan yang diberi informed consent sudah

ditentukan pula berdasarkan standar prosedur operasional (SOP). Dengan

demikian syarat hal tertentu telah terpenuhi.

Pada syaratsyaratsyaratsyarat sebabsebabsebabsebab yangyangyangyang halalhalalhalalhalal, dari Pasal 1335 junto Pasal 1337 dapat

diketahui sebab yang halal adalah sebab yang tidak dilarang oleh

Undang-Undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pada hubungan dokter

pasien dengan perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien lansia di Rumah

Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto yang dilaksanakan dengan tindakan medis, memiliki

tujuan yaitu upaya penyembuhan penyakit yang diderita pasien lansia. Dengan

demikian syarat sebab yang halal telah terpenuhi.

Di samping itu terdapat pandangan secara medis persetujuan diberikan dari

pasien yang mampu mampu membuat pilihan yang wajar (reasonable) dengan

alasan rasionil, dapat dan telah mengerti informasi yang diberikan, membuat

keputusan yang rasionil, dan dapat menahan informasi dalam waktu yang lama.

Sebagaimana diketahui pada pembahasan di atas, pada pelaksanaan di

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto persetujuan diberikan oleh pasien lansia

sendiri dengan di dampingi oleh keluarga dari pasien lansia. Masalah kesehatan
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yang dialami oleh pasien lansia tidak terlepas dari keluarga pasien lansia. Maka

dalam pelayanan kesehatan pada lansia tidak dapat mengkesampingkan

pendampingan oleh keluarga pasien.

Hal tersebut dapat diketemukan dalam Pasal 13 ayat (1) Permenkes

Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwa persetujuan diberikan oleh pasien

kompeten atau keluarga. Jadi harus ada pihak yang bertanggungjawab termasuk

dalam keadaan pasien lansia tidak mampu menentukan persetujuannya atau

tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Di samping itu

terdapat penilaian medis oleh dokter di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto

sehingga persetujuan oleh pasien lansia diberikan dengan pendampingan

keluarga.

Di dalam pelaksanaannya ketentuan mengenai persetujuan tersebut

dikonkritkan ke dalam sebuah prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Panti Wilasa

Dr. Cipto. Sebelum menerima persetujuan pada prosedur Informed Consent

Rumah Sakit Panti Wilasa, setiap dokter memiliki kewajiban untuk memastikan

persetujuan tersebut diberikan secara benar dan layak dari pasien.

Penilaian terhadap persetujuan tersebut dalam pelaksanaannya ditugaskan

kepada dokter untuk memastikan siapa yang berhak memberikan persetujuan.

Penilaian oleh dokter tersebut mempunyai tolok ukur agar persetujuan tersebut

diterima secara benar dan layak, yang dapat dipahami dokter saat melihat kondisi

pasien termasuk pasien lansia. Sehingga dapat ditentukan yang berhak dan tidak

berhak untuk memberikan persetujuan.

Secara hukum pasien lansia merupakan pasien dewasa sehingga cakap
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untuk memberikan persetujuan. Di dalam ukuran medis pada pasien lansia

terdapat faktor intermitten atau kompetensi yang beresiko hilang timbul pada

pasien lansia, sehingga akan berpengaruh pada didapatkannya persetujuan

secara benar dan layak. Mengingat kondisi dari pasien lansia tersebut sehingga

dimungkinkan terdapat hal-hal yang perlu diberikan keluarga sebagai tambahan

pertimbangan atau sebagai sarana berdiskusi sebelum pasien lansia memberi

suatu keputusan atau persetujuan.

Penilaian dokter terhadap kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan

disertai dengan pendampingan keluarga tersebut, terlihat seakan-akan pasien

memposisikan pasien lansia tersebut layaknya pasien yang tidak kompeten,

meskipun sebenarnya pasien lansia tersebut dapat secara langsung memberikan

persetujuannya tanpa adanya kehadiran keluarga.

Penilaian dokter tersebut juga memiliki landasan berdasarkan syarat di dalam

Panduan Informed Consent yang diikuti oleh seluruh dokter di Rumah Sakit Panti

Wilasa Dr. Cipto. Agar seorang pasien dikatakan kompeten selain dapat

menerima dan memahami informasi, juga harus dapat mempertahankan

informasi tersebut dalam waktu yang cukup lama. Maka dibutuhkan

pendampingan oleh keluarga.

Jadi memahami dari pembahasan di atas maka terdapat kata kunci yang

terdapat pada kata "pendampingan". Maka dengan pendampingan keluarga

bukan berarti pasien lansia diposisikan sebagai pasien yang tidak dapat

bertanggungjawab atas dirinya. Tetapi karena terdapat faktor intermiten yang ada

pada pasien lansia tersebut maka agar persetujuan diberikan secara benar dan
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layak atas informasi yang dipahami dan dapat bertahan dalam waktu yang lama.

Sebagaimana di dalam hasil penelitian di Rumah Sakit Panti WIlasa Dr. Cipto

bahwa pasien lansia dapat memberikan persetujuan secara langsung tetapi

dengan adanya pendampingan oleh keluarga. Dengan demikian terhadap pasien

lansia tersebut terdapat perlakuan yang khusus dalam pemberian persetujuan di

Rumah Sakit Panti WIlasa Dr. Cipto Semarang.

Berdasarkan tujuannya maka dapat dipahami bahwa dokter sebenarnya

sedang menerapkan prinsip kehati-hatian yang bertujuan mencegah terciptanya

situasi yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dalam keadaan khusus apabila

pasien tidak mampu untuk memberikan persetujuan / tidak kompeten / tidak

cakap maka persetujuan tersebut dapat dimintakan pada keluarga terdekat

pasien. Dari pembahasan di atas persetujuan yang diberikan oleh pasien lansia

dengan didampingi keluarga pasien tersebut telah sesuai dengan Pasal 13 ayat

(1) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Pasal 2 ayat (2) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran disebutkan

bahwa persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Pada hasil

wawancara dengan responden, responden dr. B-1 mengatakan diberikan secara

tertulis pada tindakan invasif dan dianggap diberikan jika bukan tindakan invasif.

Responden dr. B-2 mengatakan diberikan secara lisan lalu dituangkan secara

tertulis pada tindakan invasif dan lisan yang bukan tindakan invasif. Responden dr.

B-3 mengatakan persetujuan diberikan secara tertulis.

Demikian menurut responden pasien, reponden Ny. D-1 mengatakan bahwa

persetujuan diberikan secara tertulis dalam lembar informed consent dan
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responden Tn. D-2 mengatakan persetujuan diberikan secara lisan.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa ada lembar persetujuan yang

diberikan dokter kepada pasien pada tindakan invasif dan secara lisan pada

tindakan bukan invasif. Sehingga dapat diketahui bahwa pelaksanaan tindakan

yang akan dilakukan dokter jika merupakan tindakan yang invasif harus dilakukan

secara tertulis. Prosedur tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Permenkes

Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwa tindakan invasif harus diberikan secara

tertulis.

Begitu pun pasien dengan tindakan yang diberikan bukan tindakan yang

invasif persetujuan diberikan secara lisan. Prosedur tersebut sesuai dengan

Pasal 3 ayat (2) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwa tindakan

non invasif dapat diberikan secara lisan. Sehingga bentuk persetujuan yang

dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto sesuai sebagaimana

diatur di dalam Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dokter sebagai responden bahwa

apabila terjadi penolakan yang dilakukan pasien akan tetap dihormati karena itu

merupakan hak pasien, dokter tidak akan menghalangi setiap keputusan dari

pasien setelah diberikan penjelasan dan tetap akan dilayani dengan prosedur

saat terjadi penolakan pasien sesuai panduan informed consent. Penolakan

tersebut akan dilakukan secara tertulis.

Penolakan yang dilakukan oleh pasien setelah mendapatkan informasi

merupakan perwujudan hak pasien yang beba untuk menentukan yang terbaik

bagi dirinya sendiri. Namun konsekuensi dari penolakan tersebut yaitu sudah
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sepatutnya bahwa segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pasien

lansia sendiri sepanjang informasi yang diberikan oleh dokter secara benar.

Kemudian dituangkan ke dalam pernyataan tertulis.

Namun demikian dalam hal terjadi penolakan sama sekali tidak memutuskan

hubungan dokter dan pasien. Sehingga apabila terjadi akibat yang tidak

diinginkan karena kelalaian dokter, dokter masih dapat dimintai

pertanggungjawaban, meskipun telah ada pernyataan tertulis penolakan pasien.

Maka dapat diketahui bahwa prosedur penolakan yang dilakukan di Rumah

Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran.

4)4)4)4) TindakanTindakanTindakanTindakan YangYangYangYang WajibWajibWajibWajib DiberikanDiberikanDiberikanDiberikan InformedInformedInformedInformed ConsentConsentConsentConsent didididi RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit PantiPantiPantiPanti

WilasaWilasaWilasaWilasa Dr.Dr.Dr.Dr. CiptoCiptoCiptoCipto SemarangSemarangSemarangSemarang

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto mempunyai prinsip dalam pelaksanaan

informed consent yaitu tindakan terhadap semua pasien rawat inap, pasien

Gawat Darurat (IGD) dan pasien yang akan menjalani suatu tindakan / prosedur

medis harus mendapat penjelasan tentang penyakit termasuk resiko yang terjadi.

Pasien / keluarga menandatangani informed consent sebagai bukti bahwa

pasien / keluarga sudah mengetahui dengan jelas tentang informasi yang

diberikan oleh dokter. Untuk tindakan kedokteran / tindakan medis yang wajib

diberikan informed consent yaitu terhadap semua tindakan pembedahan dan

tindakan invasif, tindakan anestesia, sedasi (sedang dan dalam), tindakan

pemberian produk darah dan komponen darah, dan semua tindakan yang

beresiko tinggi termasuk injeksi obat dengan resiko tinggi.
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Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan informed

consent berupa tindakan preventif, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif.

Apabila memahami isi dari Pasal 1 angka 3 Permenkes Persetujuan Tindakan

Kedokteran dengan penafsiran secara sistematis dan gramatikal. Maka yang

dimaksud dengan tindakan kedokteran yang memerlukan informed consent, tidak

hanya terbatas pada tindakan yang memiliki resiko tinggi seperti tindakan

pembedahan, tindakan anestesia, tindakan sedasi, dan tindakan yang memiliki

resiko tinggi. Serta injeksi obat dengan resiko tinggi saja. Tetapi juga tindakan

menggunakan terapi obat meskipun sifatnya tidak beresiko tinggi.

Hal tersebut dapat dimengerti lebih lanjut dengan memahami tindakan

kedokteran Pada Pasal 1 angka 3 Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran

di atas. Tindakan kedokteran memiliki arti yang lebih luas yang meliputi tindakan

invasif dan yang bukan tindakan invasif. Demikian juga tindakan terapi

menggunakan obat dapat pula dilaksanakan pada tindakan preventif, diagnostik,

atau bahkan tindakan rehabilitiatif, memerlukan informed consent. Karenanya

Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran mengatur setiap tindakan

kedokteran harus diberikan informed consent. Baik itu tindakan terapi obat dan

tindakan invasif, karena informed consent merupakan hak pasien yang dilindungi

secara hukum.

Pasien lansia dengan dengan penyakit degeneratif perlu perlakuan khusus.

Sebagaimana diketahui pasien lansia membutuhkan informasi yang lebih banyak

dari pasien pada umumnya dan kehati-hatian dalam melakukan pelayanan

kesehatan terhadap lansia. Karena pelayanan kesehatan tidaklah memberikan
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hasil melainkan upaya maka tidak ada dokter yang dapat menjamin keberhasilan

pengobatan. Sehingga perlu diperhatikan secara serius hak-hak pasien lansia

terutama hak atas informed consent sebagai konstruksi dari perjanjian terapeutik

sebagai dasar pada hubungan hukum antara dokter dan pasien.

Dari hasil pembahasan di atas maka tindakan yang wajib diberikan informed

consent di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto terdapat batasan pada tindakan

dengan klasifikasi tindakan invasif dan beresiko tinggi. Pada prosedur kurang

memberikan klasifikasi pada tindakan yang bukan tindakan invasif. Namun pada

pelaksanaannya dokter memberikan informed consent pada setiap tindakan baik

secara lisan maupun tulisan. Sehingga tindakan yang wajib diberikan pada pasien

lansia belum dilaksanakan secara maksimal sesuai Pasal 1 angka 3 Permenkes

Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Pada pasien yang akan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.

Cipto, terdapat prosedur tambahan dalam informed consent yaitu adanya

Pernyataan Tindakan Medik Umum (General Informed Consent). Di dalam

ketentuan tentang pernyataan tindakan medik umum (General Informed Consent)

disebutkan Informed Consent adalah pernyataan yang diberikan pasien atau

keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik umum baik bersifat

perawatan, diagnostik, maupun terapeutik yang dilakukan pada pasien tersebut.

Sedangkan Tindakan Medik Umum adalah suatu tindakan medik sederhana

untuk tujuan diagnostik / terapi yang sehari-hari dilakukan di Rumah Sakit. Jika

ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan

kesehatan tidak ada satupun pengaturan yang mengatur tentang general
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informed consent, sebagaimana yang dijadikan prosedur di Rumah Sakit Panti

Wilasa Dr. Cipto.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dibuatnya ketentuan

tentang general informed consent. Ditujukan agar tercipta efisiensi dan efektifitas

dalam pemberian pelayanan medis. Karena itu informasi yang akan diberikan

berisi tindakan-tindakan yang sudah menjadi prosedur medis sehari-hari atau

tetap di Rumah Sakit, yang telah dirangkum atau diringkas menjadi satu

persetujuan tindakan medik umum (general informed consent).

Dalam memberikan penjelasan, dokter atau dokter gigi tetap menyampaikan

bahwa terhadap pasien akan dilakukan tindakan sebagaimana prosedur dalam

general informed consent tersebut. Hanya saja terhadap tindakan umum tersebut

hanya dibutuhkan satu persetujuan diawal, sehingga tidak perlu lagi kemudian

setiap tindakan yang umum tersebut diberi informasi dan dimintai persetujuan

satu persatu hal ini justru tidak efisien dan efektif dalam pelayanan medis.

Dari ketentuan general informed consent serta hasil wawancara dengan

responden diketahui bahwa prosedur general informed consent yang

dilaksanakan di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto tetap berdasar pada prosedur

informed consent pada umumnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1

dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran

yang mengatur bahwa setiap persetujuan pasien terhadap tindakan kedokteran

diberikan setelah pasien mendapat penjelasan terlebih dahulu secara lengkap.

Pada general informed consent, penjelasan yang diberikan merupakan

penjelasan dari beberapa tindakan medis umum yang akan dilakukan dalam
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memberikan pelayanan rawat inap. Namun, yang membedakan adalah

persetujuan yang diberikan pasien hanya diberikan satu persetujuan untuk semua

tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan medis umum, ketentuan ini

dapat dikatakan sebagai pengecualian terhadap prosedur informed consent yang

pada dasarnya setiap informasi harus diberikan pada setiap tindakan medis.

Persetujuan tersebut dapat dipahami bahwa persetujuan yang diberikan oleh

pasien mengandung arti bahwa pasien telah memahami dan menyetujui tindakan

medik umum tersebut. Serta menciptakan hubungan antara dokter pasien berupa

hubungan terapeutik. Namun yang menjadi masalah bahwa di dalam Permenkes

Persetujuan Tindakan Kedokteran tidak mengatur pemberian informed consent

secara umum / general sebagaimana yang dilaksanakan sebagai standar

pelayanan di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto.

Jika memahami makna dari Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Rumah

Sakit maka dapat diketahui bahwa dalam tata kelola pelayanan kesehatan,

Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk dapat membuat standar dalam memberi

pelayanan kesehatan yang berlaku pada Rumah Sakit. Sehingga general

informed consent tersebut menjadi standar dalam pelayanan kesehatan di Rumah

Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Disamping itu Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto

juga telah menjalankan salah satu fungsinya yaitu menjalankan fungsi

administratif.

Panduan general informed consent tersebut juga berkaitan dengan etika

Rumah Sakit. Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf n

Undang-Undang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit Harus memperhatikan
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kepentingan pasien dengan tidak membebani pasien dengan prosedural yang

membebani dan mengganggu pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien.

Karena itu sangat tidak dimungkinkan pada setiap prosedur medis harus

dimintakan persetujuan dan harus ditandatangani tentu sangat mengganggu

pasien yang sedang sakit dan tidak efisien.

Atas pertimbangan tersebut dikaitkan dengan Permenkes Persetujuan

Tindakan Kedokteran maka General Informed Consent dalam pemberian

pelayanan kesehatan rawat inap dapat dibenarkan. Sepanjang mematuhi

prinsip-prinsip yang ada pada Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran yaitu

harus ada informasi yang mendahului tindakan dan ada persetujuan yang

diberikan secara sah oleh pasien yang kompeten atau keluarganya.

Pada panduan pemberian tindakan medik umum (general informed consent)

yang akan diberikan kepada pasien telah diberikan informasi yang lengkap dan

adanya persetujuan yang diberikan pasien. Meskipun ada perbedaan pada

persepsi tentang persetujuan pada informed consent dalam Permenkes

Persetujuan Tindakan Medis, namun persetujuan tersebut berada pada prinsip

persetujuan sebagaimana diatur dalam Permenkes Persetujuan Tindakan

Kedokteran.

Tindakan yang wajib diberikan sebagaimana dimaksud dalam Panduan

informed consent dan tindakan general consent di Rumah Sakit Panti Wilasa

tersebut berlaku pula terhadap pasien lansia. Terhadap penerapannya sama

seperti pada pasien secara umum, karena berdasarkan hasil wawancara dengan

responden Manajemen Rumah Sakit dikatakan bahwa Rumah Sakit Panti Wilasa
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Dr. Cipto, tidak memiliki panduan dan pelayanan khusus terhadap lansia. Serta

penanganan medis yang akan dilakukan dengan melihat keluhan yang dialami

pasien lansia. Di dalam tim akan ditangani oleh bidang-bidang yang saling

berkaitan. Serta penanggung jawab menangani pasien lansia dalam tim adalah

dokter spesialis dalam. Jika dapat ditangani oleh dokter tunggal, penanggung

jawab adalah dokter itu sendiri.

2.2.2.2. PerlindunganPerlindunganPerlindunganPerlindungan HakHakHakHak PasienPasienPasienPasien LansiaLansiaLansiaLansia didididi RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit PantiPantiPantiPanti WilasaWilasaWilasaWilasa Dr.Dr.Dr.Dr. CiptoCiptoCiptoCipto

Pasien sebagai individu yang melakukan konsultasi tentang masalah

kesehatannya bertujuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari dokter,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Dengan kata lain pasien adalah setiap orang yang merasakan

ketidaknyamanan atau ketidaknormalan pada kesehatan tubuhnya, kemudian

datang mencari pertolongan dari dokter sebagai upaya untuk mencari jalan keluar

atau kesembuhan terhadap permasalahan kesehatannya.

Pada pasien lansia sebagai pasien dengan kondisi yang sakit, ditambah

resiko atau potensi adanya kemunduran fungsi tubuh atau faktor-faktor

degeneratif. Maka demi mencari pelayanan kesehatan tersebut salah satu sarana

/ fasilitas pelayanan kesehatan yang sering dijadikan tujuan adalah Rumah Sakit.

Karena Rumah Sakit memiliki pelayanan paripurna dengan fasilitas yang cukup

lengkap.

Pada pola hubungan dokter pasien pada umumnya sulit untuk menciptakan

hubungan yang setara karena adanya kebutuhan dari pasien. Serta terdapat

perbedaan pengetahuan antara dokter dan pasien sehingga pasien seringkali
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menurut dengan apa yang dikatakan oleh dokter. Jika dilihat maka terdapat

hubungan yang tidak setara yaitu antara dokter yang memilliki wewenang dengan

pasien yang lemah dan adanya peran kebergantungan. Hubungan seperti ini

menunjukan bahwa belum adanya kedudukan yang setara antara dokter yang

memiliki pengetahuan serta kewenangan bertindak.

Jika dihubungkan pada pasien lansia yang berada dalam kondisi sakit,

memiliki posisi yang lebih lemah, karena pasien lansia yang membutuhkan

pertolongan dari seorang dokter. Padahal pada pasien lansia dengan kondisi

degeneratif keberhasilan upaya pelayanan kesehatan dapat tercapai dengan

adanya kerja sama antara dokter dan pasien lansia. Kerja sama yang baik akan

tercipta jika terdapat kedudukan atas hak yang setara. Dengan kedudukan yang

setara komunikasi antara dokter pasien akan terbangun secara baik, sehingga

informasi yang diberikan maupun diterima akan komperehensif.

Karena itu untuk menjamin hak pasien termasuk juga hak pasien termasuk

juga hak pasien lansia, terdapat pengaturan mengenai hak-hak pasien yang

diatur di dalam berbagai peraturan perundangan-undangan. Pengaturan terhadap

hak pasien tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian dan perlindungan

hukum terhadap setiap hak-hak pasien. Demikian pula pada Rumah Sakit Panti

Wilasa Dr. Cipto Semarang yang merupakan Rumah Sakit sebagai sarana

pelayanan kesehatan, dengan otoritas dan kebijakan dalam melayani pasien di

lingkup Rumah Sakit, mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan

kesehatan yang berkualitas serta memberikan jaminan perlindungan terhadap

hak pasien. Jaminan tersebut wajib dipenuhi oleh Rumah Sakit sesuai dengan
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amanat Undang-Undang.

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam tinjauan pustaka maka terdapat

beberapa pengaturan mengenai hak pasien dengan perlindungan hak yang

begitu luas dan pada pasien lansia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan geriatri. Karena itu, berkaitan dengan pelayanan kesehatan terhadap

pasien lansia dalam menerima pelayanan kesehatan di Rumah Sakit maka

pasien lansia memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi.

Oleh karena itu, secara garis besar penulis memberikan beberapa hak pasien

lansia yang harus dijamin dalam pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

terhadap pasien lansia terkait dalam pelayanan medis yaitu:

1. Jaminan Hak Atas Informed Consent

2. Jaminan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu

3. Jaminan Hak Atas Rekam Medis

4. Jaminan Hak Atas Rahasia Kedokteran

5. Jaminan Hak Atas Pelayanan Geriatri.

a.a.a.a. JaminanJaminanJaminanJaminan HakHakHakHak AtasAtasAtasAtas InformedInformedInformedInformed ConsentConsentConsentConsent

Hak pasien lansia atas informed consent yang terdiri dari dua hak yaitu hak

atas informasi dan hak atas persetujuan terhadap tindakan medis dalam

pelayanan kesehatan sangat jelas akan pengakuan secara hukum terhadap hak

tersebut, sebagaimana diatur di dalam beberapa peraturan perundangan yang

merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak pasien termasuk hak pasien

lansia. Hak atas informed consent sendiri sudah diatur secara khusus di dalam

Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran.
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1)1)1)1) HakHakHakHak AtasAtasAtasAtas InformasiInformasiInformasiInformasi

Informasi yang disampaikan oleh dokter kepada pasien harus diberikan

kepada pasien secara langsung. Karena informasi merupakan hak pasien yang

dilindungi oleh hukum. Sehingga setiap Rumah Sakit dimanapun tempat seorang

pasien datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan wajib diberikan tanpa

diminta terlebih dahulu oleh pasien dan harus diberikan jika diminta dalam bentuk

pertanyaan dari pasien.

Bahwa diberikannya informasi dari seorang dokter merupakan faktor penting

yang harus dilakukan sebelum timbulnya persetujuan atau kata sepakat dari

seorang pasien, karena dari informasi tersebut menjadi dasar bagi pasien

mempertimbangkan keputusan yang terbaik bagi dirinya, serta menjadi tolok ukur

bagi perlindungan hak pasien atas informed consent di Rumah Sakit.

Hasil wawancara dengan dokter sebagai responden didapatkan bahwa setiap

tindakan telah diberikan informasi dari dokter mengenai kondisi kesehatan pasien

lansia dan informasi tersebut juga diberikan kepada keluarga terdekat pasien.

Informasi tersebut disampaikan langsung seusai pemeriksaan tanpa menunggu

pasien bertanya terlebih dahulu. Namun tidak semua tindakan diberi informasi

yang lengkap dan komperehensif jika bukan tindakan invasif dan masih terdapat

pemberian informasi dari perawat. Hasil wawancara dengan pasien lansia

sebagai responden didapatkan bahwa dokter telah memberikan informasi tentang

kesehatannya secara langsung kepada pasien dan keluarga pasien tanpa

diminta.

Dari hasil penelitian di atas informasi yang telah diberikan dokter kepada
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pasien lansia dan keluarga secara langsung pada setiap tindakan tanpa diminta

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3),

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Namun belum seluruhnya terlaksana secara maksimal.

Hasil wawancara dengan dokter sebagai responden bahwa informasi yang

diberikan diterima dengan baik oleh pasien dan bagi pasien lansia cara yang

dilakukan yaitu dengan memberikannya secara-berulang-ulang. Diberikan

dengan bahasa yang mudah kepada pasien dan juga diberikan kepada keluarga

agar informasi dapat bertahan lama. Dokter juga selalu menanyakan kepada

pasien apakah informasi yang diterima sudah jelas atau belum dan memberikan

kesempatan bagi pasien untuk menanyakan jika ada informasi yang tidak jelas.

Informasi yang disampaikan oleh dokter yang harus dapat diterima dan

dimengerti oleh pasien

Dari hasil wawancara dengan pasien didapatkan bahwa pasien memahami

dengan penjelasan yang diberikan oleh dokter, jika ada kata-kata yang sulit dokter

menjelaskan dengan rinci kepada pasien dan penjelasan diberikan secara

berulang-ulang kepada pasien. Jadi, dokter di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto

telah memberikan ifnormasi tersebut dengan jelas sesuai dengan yang diatur

dalam Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran dan cara yang dilakukan

agar informasi dapat dimengerti oleh pasien lansia, selain dengan bahasa yang

mudah informasi juga dijelaskan secara berulang-ulang.

Maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Permenkes Persetujuan

Tindakan Kedokteran bahwa Penjelasan dimaksud harus diberikan lengkap
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dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain untuk mempermudah

pemahaman.

Tidak semua informasi akan diberikan oleh dokter, apabila informasi tersebut

akan merugikan bagi pasien atau pasien menolaknya, akan tetapi informasi

tersebut tetap diberikan kepada keluarga. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (3)

Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran disebutkan bahwa jika informasi

dinilai akan merugikan pasien maka akan diberikan kepada keluarga terdekat

Kemudian hasil wawancara terhadap pasien sebagai responden bahwa

pasien merasa tidak ada informasi yang diberikan oleh dokter yang merugikan

pasien dan tidak ada masalah dengan informasi yang diberikan oleh dokter.

Dengan demikian secara keseluruhan hak atas informasi dalam pelayanan

kesehatan terhadap pasien lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto telah

terpenuhi. Informasi diberikan dokter kepada pasien dan dapat dipahami oleh

pasien lansia sebagai dasar untuk memberikan persetujuan. Informasi diberikan

tidak hanya diberikan kepada pasien saja tetapi turut diberikan kepada keluarga

pasien dengan tujuan agar informasi dapat bertahan lama, sekaligus sebagai

edukasi kepada keluarga pasien lansia. Informasi juga diberikan langsung kepada

pasien lansia tanpa menunggu pasien untuk bertanya terlebih dahulu.

Pelaksanaan pemberian informasi juga telah memberikan jaminan terhadap

informasi yang disampaikan agar informasi tersebut tidak merugikan pasien.

Karena itu dokter tidak menyampaikan secara langsung kepada pasien atas

informasi yang akan merugikan kondisi pasien lansia. Sehingga terlihat adanya

jaminan agar tersampainya informasi tersebut kepada pasien dan dipahami
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pasien. Namun juga terdapat jaminan agar informasi yang diberikan tidak sampai

merugikan pasien atas pelayanan kesehatan.

Disamping itu, terdapat Panduan Informed Consent yang berlaku di Rumah

Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto yang wajib dilaksanakan bagi setiap dokter, hal ini

menunjukkan bahwa terdapat perlindungan bagi hak pasien atas informasi yang

telah dilaksanakan dengan baik di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto.

Namun dalam pelaksanaannya pemberi informasi masih dimungkinkan untuk

diberikan kepada perawat dan tidak semua tindakan diberi informasi yang

lengkap dan komperehensif jika bukan tindakan invasif. Maka pelaksanaan pada

pasien lansia, secara keseluruhan perlindungan hak atas informasi telah dipenuhi

tetapi belum secara maksimal.

2)2)2)2) HakHakHakHak AtasAtasAtasAtas PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan

Pasal 2 ayat (1) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran disebutkan

"semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus

mendapat persetujuan". Pasal 2 ayat (3) Permenkes Persetujuan Tindakan

Kedokteran disebutkan bahwa persetujuan diberikan setelah mendapat

penjelasan. Pasal 13 ayat (1) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran

disebutkan yang berhak memberi persetujuan adalah pasien kompeten atau

keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian pasien lansia memiliki kebebasan untuk

menerima atau menolak atas pelayanan kesehatan yang akan diterimanya. Hak

pasien ini tidak terlepas dari hak dasar setiap orang yang dilindungi secara

universal di dalam United Nations Universal Declaration of Human Right /
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Deklarasi Hak Asasi Manusia dan tidak ada satupun orang yang dapat membatasi

kebebasan seseorang untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Setiap tindakan yang akan dilakukan dokter selalu meminta persetujuan

pasien dan dimintakan langsung kepada pasien lansia. Pada pasien lansia

persetujuan tersebut didampingi juga oleh keluarga. Namun untuk tindakan yang

bukan merupakan tindakan invasif tidak semua persetujuan diberikan informasi

yang lengkap dan komperehensif. Kemudian hasil dari wawancara pasien

sebagai responden bahwa dokter selalu meminta persetujuan pasien dalam

setiap tindakan. Di samping itu, jika terdapat penolakan terhadap tindakan, telah

tersedia prosedur yang ada dan juga tetap dipastikan bahwa penolakan pasien

berasal dari informasi yang telah diberikan dari dokter.

Hasil dari wawancara dengan dokter sebagai responden bahwa persetujuan

pasien yang dimintakan secara tertulis apabila tindakan tersebut bersifat invasif

dan terhadap tindakan yang bukan merupakan tindakan invasif tidak ada

persetujuan tertulis. Persetujuan yang diberikan pasien lansia dilakukan secara

lisan dan tertulis sesuai Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2)

Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa setiap tindakan yang akan

dilakukan oleh dokter selalu mendapatkan persetujuan dari pasien lansia dan

demi menjamin persetujuan tersebut diberikan secara benar dan layak maka

persetujuan diberikan pasien lansia dengan didampingi oleh keluarga. Namun

pada persetujuan pada tindakan yang bukan bersifat invasif tanpa ada informasi

yang lengkap dan komperehensif sebelumnya.
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Bahwa hak pasien lansia atas persetujuan harus dilaksanakan di setiap

tindakan dengan informasi yang lengkap dan komperehensif. Meskipun pasien

sendiri tidak berkeberatan pada tidak adanya informasi tersebut. Tetapi demi

perlindungan terhadap hak pasien lansia persetujuan tetap wajib dimintakan

dengan adanya informasi sebelumnya.

Persetujuan pasien lansia berkaitan dengan perjanjian terapeutik maka

tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata agar hak pasien lansia atas persetujuan

terlindungi maka maka syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320

KUHPerdata tersebut. Berdasarkan pembahasan penelitian telah diketahui

bahwa seluruh syarat baik syarat subyektif dan syarat obyektif telah dipenuhi

seluruhnya.

Sehingga secara keseluruhan pelindungan hak pasien lansia atas hak atas

persetujuan pada Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto dapat dikatakan sudah

dilaksanakan dipenuhi cukup baik sesuai dengan ketentuan pada Permenkes

Persetujuan Tindakan Kedokteran. Namun tidak semua persetujuan diberikan

informasi yang lengkap dan komperehensif maka hak atas persetujuan pada

pasien lansia belum dipenuhi secara maksimal. Sehingga hak atas persetujuan

pada pasien lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa telah dipenuhi tetapi belum

maksimal.

b.b.b.b. JaminanJaminanJaminanJaminan HakHakHakHak AtasAtasAtasAtas PelayananPelayananPelayananPelayanan KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan YangYangYangYang BermutuBermutuBermutuBermutu

Rumah Sakit selain sebagai fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan

perorangan atau pelayanan medis secara paripurna dan fungsi lainnya dari

Rumah Sakit tersebut juga melaksanakan fungsi administrasi yang harus tunduk
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pada standar mutu.

Pasal 32 huruf d Undang-Undang Rumah Sakit disebutkan bahwa pasien

berhak untuk "memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan

standar profesi dan standar prosedur operasional". Pengaturan yang demikian

tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak pasien, agar

setiap pelayanan yang ada di setiap Rumah Sakit memiliki jaminan

kualitaspelayanan terhadap pasien dengan standar tersebut, sehingga setiap

pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap pasien di Rumah Sakit tidak

sembarangan tetapi memiliki ukuran yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Panti Wilasa telah memiliki

standar prosedur dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Salah satunya

terdapat standar prosedur operasional dalam pelaksanaan informed consent

yang dituangkan di dalam suatu panduan. Panduan Informed Consent tersebut

memuat prosedur yang harus dijalankan oleh setiap tenaga kesehatan yang

berwenang untuk melaksanakan prosedur informed consent di dalam Rumah

Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto.

Dalam Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto kualitas mutu pelayanan dan

keselamatan pasien menjadi prioritas yang utama, maka dari itu evaluasi yang

dilakukan selain evaluasi yang berdasarkan "based on standard operational

evaluation" tetapi juga "based on case evaluation". Karena tidak semua hal dapat

ter-cover, terkadang masih ada hal-hal yang berjalan tidak sebagaimana

mestinya atau tidak sesuai di lapangan sehingga berdasarkan kasus dapat
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diketahui lebih konkrit dan lebih fokus terhadap apa saja yang harus dibenahi dan

dirubah jika perlu.

Rumah Sakit telah menjalankan fungsinya sebagai fungsi administratif yang

memiliki otoritas dan kebijakan untuk membuat standar yang berlaku di dalam

Rumah Sakit dan panduan itu digunakan untuk menunjang pelaksanaan

pelayanan kesehatan, terutama sebelum tindakan medis dilakukan terhadap

pasien lansia membutuhkan informed consent terlebih dahulu. Karenanya Rumah

Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto menjamin hak pasien untuk mendapatkan pelayanan

yang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto

telah memberikan jaminan mutu atau kualitas dalam pelaksanaan pelayanan

kesehatan terhadap pasien termasuk juga pasien lansia dengan adanya standar

prosedur operasional tersebut yang telah menjadi hak setiap pasien di Rumah

Sakit.

c.c.c.c. JaminanJaminanJaminanJaminan HakHakHakHak AtasAtasAtasAtas RekamRekamRekamRekam MedisMedisMedisMedis

Setiap pelayanan kesehatan yang telah dilakukan terhadap pasien,

semuanya harus memiliki jejak atau dokumentasi yang jelas, selain untuk

mempermudah penelusuran riwayat penyakit pasien, juga untuk memberikan

perlindungan kepada pasien sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1

angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang

Rekam Medis (selanjutnya akan disebut Permenkes Rekam Medis) bahwa rekam

medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang setiap

pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh dokter yang harus dicatat dan
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didokumentasikan..

Kewajiban Rumah Sakit dalam menyelenggarakan rekam medis tersebut

menjadi hak bagi pasien termasuk pasien lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.

Cipto. Dari hasil wawancara dengan dokter sebagai responden diketahui bahwa

setiap pelayanan kesehatan yang diberikan telah di tulis di dalam rekam medis

pasien lansia. Rekam medis tersebut diisi oleh dokter yang secara langsung

memeriksa pasien.

Hasil wawancara dengan dokter dikatakan bahwa isi informasi yang diberikan

dan setiap pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien lansia telah ditulis lengkap.

Namun menurut hasil wawancara dengan responden pada bagian rekam medis

dikatakan penjelasan yang diberikan oleh dokter rata-rata telah ditulis secara

lengkap di dalam rekam medis, meskipun terdapat kekurangan dalam pengisian

rekam medis tersebut dan yang paling sering pada bagian diagnosis.

Kaitannya dengan informed consent maka sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 9 ayat (2) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwa intinya

setiap informasi harus dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis

oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan

tanggal, nama,dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan.

Karena itu setiap informasi yang telah disampaikan dalam prosedur informed

consent wajib untuk dicatat di dalam rekam medis pasien.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Permenkes Rekam Medis disebutkan dokter,

dokter gigi dan/atau tenaga kesehatan tertentu bertanggungjawab atas catatan

dan/atau dokumen yang dibuat pada rekam medis. Dengan kata lain
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ketidaklengkapan pada rekam medis juga menjadi tanggungjawab dokter

dan/atau dokter gigi di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. CIpto untutk melengkapi.

Sehingga terdapat ketidaktelitian dan pengetahuan dokter yang kurang dalam

pengisian rekam medis, padahal rekam medis tersebut sangat menentukan setiap

pengobatan pasien kedepannya seperti yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1)

Permenkes Rekam Medis yaitu pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien,

alat bukti, keperluan pendidikan dan penelitian, dasar untuk membayar pelayanan

kesehatan, dan data statistik kesehatan.

Dengan mekanisme yang berlaku di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto hak

pasien atas rekam medis secara lengkap dijamin dengan dilengkapi secepatnya

kepada dokter yang bersangkutan, setiap kekurangan tersebut akan dievaluasi

dan dilengkapi secepatnya sesuai dengan SOP di Rumah Sakit dengan metode

assembling dan evaluasi. Serta mekanisme penyimpanan lainnya yang dilakukan

guna menjaga berkas rekam medik pasien tetap terjaga dan benar.

Menurut Pasal 5 ayat (4) Permenkes Rekam Medis disebutkan bahwa "setiap

pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda

tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan

pelayanan kesehatan secara langsung". Hasil wawancara dengan responden

bagian rekam medis mengatakan semuanya telah diisi nama, waktu, tanggal

pemeriksaan, dan telah ditandatangani oleh setiap dokter dan tenaga kesehatan

yang bersangkutan.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa

pelaksanaan pengisian rekam medis dan penyelenggaraan rekam medis di
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Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto berjalan sangat baik dan sesuai dengan

aturan perundangan yang berlaku, setiap dokter telah melakukan pengisian

rekam medis sebagaimana mestinya. Meskipun terdapat beberapa kekurangan

dalam pengisian hal tersebut dapat di jaga dengan mekanisme yang diterapkan

pada bagian rekam medik Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto untuk

meminimalisir kesalahan dan kekurangan di dalam rekam medis yang akan

merugikan hak pasien.

Sehingga pasien lansia hak atas rekam medik di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.

Cipto telah terlindungi dengan baik.

d.d.d.d. JaminanJaminanJaminanJaminan HakHakHakHak AtasAtasAtasAtas RahasiaRahasiaRahasiaRahasia KedokteranKedokteranKedokteranKedokteran

Setiap data atau informasi tentang pasien yang diperoleh dokter selama

pemeriksaan wajib untuk dirahasiakan. Kewajiban tersebut berlaku untuk semua

tenaga kesehatanyang secara langsung memberikan pelayanan kepada pasien.

Dari hasil wawancara dengan sebagai responden di Rumah Sakit, setiap hasil

pemeriksaan yang didapatkan oleh dokter baik yang diketahui dari pasien

maupun yang diketahui berdasarkan pengetahuannya. Dijaga kerahasiaannya

dari siapapun. Dengan demikian dokter di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto

telah melaksanakan kewajiban simpan rahasia kedokteran sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang

Rahasia Kedokteran (selanjutnya disebut sebagai Permenkes Rahasia

Kedokteran) bahwa tenaga kesehatan wajib untuk menjaga rahasia pasiens.

Di samping itu dokter di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto juga menjalankan

pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesinya. Dimana setiap dokter
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diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan yang diketahuinya selama pemeriksaan.

Dokter tidak akan membuka rahasia pasien lansia tersebut kecuali diminta oleh

pengadilan. Pembukaan rahasia kedokteran oleh dokter untuk penegak hukum

tersebut dapat dilakukan untuk mencari kebenaran hukum. Pembukaan rahasia

kedokteran tersebut juga dilakukan sesuai ijin dari pasien, karena pada dasarnya

rahasia kedokteran merupakan milik pasien.

Sehingga jaminan menjaga kerahasiaan pasien oleh dokter di Rumah Sakit

Panti Wilasa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Permenkes Rahasia Kedokteran

bahwa pada intinya pasien memiliki hak penuh atas rahasia kedokteran dan

sesuai dengan Pasal 6 Permenkes Rahasia Kedokteran pembukaan rahasia

kedokteran harus seijin pasien.

Kewajiban menjaga rahasia tersebut dalam Permenkes Rahasia Kedokteran

dimungkinkan untuk digunakan sebagai penelitian. Di Rumah Sakit Panti Wilasa

kerahasiaan data, informasi dan dokumen tersebut dijamin dengan suatu pakta

integritas yang harus ditandatangani setiap calon peneliti. Yang berisi pada intinya

tidak akan membocorkan informasi pasien tersebut Sehingga apabila peneliti

melanggar akan memiliki akibat hukum yang diatur sesuai peraturan

perundangan.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Rumah Sakit Panti

Wilasa Dr. Cipto telah menjaga kerahasiaan pasien lansia tersebut sesuai dengan

Permenkes Rahasia Kedokteran.
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e.e.e.e. JaminanJaminanJaminanJaminan HakHakHakHak AtasAtasAtasAtas PelayananPelayananPelayananPelayanan KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan KhususKhususKhususKhusus GeriatriGeriatriGeriatriGeriatri didididi RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit

PantiPantiPantiPanti WilasaWilasaWilasaWilasa Dr.Dr.Dr.Dr. CiptoCiptoCiptoCipto SemarangSemarangSemarangSemarang

Pasien lansia dapat dikatakan berbeda dengan pasien lainnya, golongan

pasien lansia memiliki karakteristik yang khas diantaranya yang paling menonjol

adalah sifat penyakit yang multipatologi dan sering disebabkan karena faktor

degeneratif.

Sesuai dengan isi dari pengertian pasien lansia atau pasien geriatri

berdasarkan Pasal 1 angka 4 Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di

Rumah Sakit disebutkan pasien Lanjut Usia yaitu pasien dengan multi penyakit

yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan

Multidisiplin yang bekerja secara Interdisiplin.

Upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap lansia pertama kali

diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Kesejahteraan Lansia yang disebutkan

Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia dengan upaya penyembuhan (kuratif), yang

diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik. Saat ini telah diterbitkan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia, Peraturan Gubernur ini wajib

dilaksanakan semua daerah di Jawa Tengah termasuk kota Semarang. Pada

Pasal 8 ayat (4) Pergub Jateng Kesejahteraan Lansia disebutkan bahwa semua

fasillitas kesehatan wajib melaksanakan pelayanan geriatrik sesuai kemampuan.

Dari hasil wawancara dengan manajemen Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.

Cipto sebagai responden mengatakan bahwa Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto

tidak memiliki pelayanan khusus geriatri karena kurangnya lokasi untuk
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pelayanan tersebut, tetapi Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto sebisa mungkin

menerapkan pelayanan yang maksimal mungkin terhadap pasien lansia dengan

pelayanan yang saling terkoneksi atau terkait antara bidang satu dengan lainnya

bagi semua pasien lansia dan tetap menjalankan pelayanan dengan

prinsip-prinsip seperti pada pelayanan geriatri. Panduan yang bersifat khusus

untuk geriatri juga belum tersedia.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hak pasien atas

pelayanan geriatri secara terpadu dalam satu unit pelayanan geriatri belum dapat

dipenuhi di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Jika melihat dalam Pasal 7 ayat

(1) Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit disebutkan

bahwa Pelayanan Geriatri dilakukan secara mandiri, terpisah dengan pelayanan

lainnya di Rumah Sakit. Dengan syarat lokasi tersebut, dapat dipahami dengan

keterbatasan tempat untuk dapat menyelenggarakan pelayanan geriatri secara

terpadu menyebabkan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto belum dapat untuk

mengadakan pelayanan secara tersendiri dan terpisah seperti yang diamanatkan

oleh Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit tersebut.

Namun perlu diperhatikan Pasal 8 ayat (4) Pergub Jateng Kesejahteraan

Lansia tersebut bahwa pelayanan geriatrik tersebut dilaksanakan sesuai

kemampuan setiap fasilitas kesehatan. Dari hasil wawancara Rumah Sakit Panti

Wilasa Dr. Cipto tidak dapat menyelenggarakan Unit Pelayanan Geriatri Terpadu

dapat melihat lokasi yang menjadi persyaratan agar pelayanan geriatri harus

ditempatkan secara terpisah padahal terdapat keterbatasan tempat yang ada.

Meskipun Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto tidak memiliki unit pelayanan



201

geriatri secara terpadu. Namun demikian pelayanan kesehatan terhadap lansia

tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pemberian

pelayanan kesehatan pada pasien lansia. Dengan melihat penyakit pada pasien

lansia secara komperehensif, tidak hanya dari aspek medis tetapi juga dari aspek

psikologi dan sosial serta upaya pelayanan yang dilakukan mencakup upaya

preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Setiap tenaga kesehatan dan non

kesehatan yang bertugas untuk menangani pasien lansia akan disesuaikan

dengan kebutuhan pasien lansia atau sesuai kebutuhan daripada derajat penyakit

yang diderita oleh pasien lansia. Namun pelaksanannya tetap tidak semaksimal

jika dilaksanakan di dalam unit terpadu.

Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi pasien lansia di

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto tetap memperhatikan prinsip holistik dengan

pelayanan multidisiplin secara interdisipin. Sebagaimana diikatakan di dalam

wawancara bahwa prosedur pelayanan yang saling terkoneksi bagi pasien lansia.

Sehingga demikian membuktikan bahwa telah terlaksana pelayanan geriatri

meskipun layanan geriatri di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto secara khusus

tidak tersedia.

Hal ini menunjukkan bahwa hak pasien lansia untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan terjamin dengan baik, sehingga pasien lansia mendapatkan pelayanan

yang berbeda dibandingkan dengan pasien yang bukan lansia agar bagi pasien

lansia dengan keterbatasannya yang dimiliki mendapatkan pelayanan kesehatan

komperehensif.

Tenaga kesehatan yang ada sesuai sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf a
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Undang-Undang Rumah Sakit. Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa

"Rumah Sakit memiliki hak untuk menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi

sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit", dengan demikian

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto memiliki hak untuk menentukan setiap

sumber daya manusia termasuk tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk

memberikan pelayanan pada pasien lansia.

Demikian pada Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto hak pasien atas

pelayanan khusus geriatri telah dipenuhi yaitu dengan dilaksanakannya prinsip

pelayanan terhadap pasien lansia. Meskipun demikian pelaksanaannya belum

dapat dilaksanakan secara maksimal karena tidak adanya unit pelayanan

kesehatan geriatri secara terpadu.

3.3.3.3. Hambatan-hambatanHambatan-hambatanHambatan-hambatanHambatan-hambatan dalamdalamdalamdalam PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan InformedInformedInformedInformed ConsentConsentConsentConsent bagibagibagibagi PasienPasienPasienPasien

LansiaLansiaLansiaLansia dandandandan CaraCaraCaraCara MengatasinyaMengatasinyaMengatasinyaMengatasinya

Dalam pelaksanaan informed consent di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr Cipto

terdapat juga beberapa hambatan yang mempengaruhi sehingga dalam

pelaksanaan prosedur informed consent tidak selalu berjalan lancar dan

menghambat kinerja dari para tenaga medis, antara lain.

a.a.a.a. AspekAspekAspekAspek TeknisTeknisTeknisTeknis

Dalam pelaksanaan prosedur informed consent, terdapat

hambatan-hambatan teknis antara lain:

1) Belum tersedianya Unit Pelayanan Kesehatan Geriatri secara terpadu di

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto

Dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien lansia di Rumah Sakit.
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Dibutuhkan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit berdasarkan Permenkes 79 Tahun

2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit. Agar dapat

melaksanakan pelayanan kesehatan pada pasien lansia secara komperehensif.

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto memiliki frekuensi kunjungan pasien

lansia yang cukup banyak. Tidak dimilikinya pelayanan geriatri terpadu oleh

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, membuat pelayanan pada pasien lansia

didasarkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan kesehatan pasien lansia,

serta menggunakan fasilitas dan ruangan yang sama dengan yang digunakan

pasien pada umumnya. Sehingga pelayanan kesehatan terhadap pasien lansia

tidak berjalan maksimal. Cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan

menjalankan pelayanan dengan prinsip pelayanan kesehatan lansia serta

mengoptimalkan setiap fasilitas Rumah Sakit yang ada untuk memberikan

pelayanan kesehatan terhadap pasien lansia.

2) Terbatasnya jumlah sumber daya tenaga kesehatan secara khusus untuk

menangani pasien lansia.

Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien

lansia, harus ada secara khusus dengan kompetensi dalam melihat keadaan

pasien lansia secara komperehensif. Tenaga kesehatan yang terdapat di Rumah

Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto tidak setiap saat terdapat tenaga kesehatan yang

bertugas khusus untuk menangani pasien lansia. Dikarenakan tidak adanya

pelayanan geriatri secara khusus maka tidak ada pula tenaga kesehatan yang

secara khusus secara tetap untuk melayani pasien lansia.

Jadi mengandalkan tenaga kesehatan yang ada secara optimal untuk
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menangani pasien lansia. Padahal tenaga kesehatan tersebut tidak hanya

menangani pasien lansia saja. Sehingga belum ada kesiapan setiap saat jika

dibutuhkan. Tenaga kesehatan setiap saat dapat berubah-ubah dengan

kompetensi yang berbeda-beda. Untuk saat ini dokter spesialis penyakit dalam

yang dianggap kompeten untuk menangani pasien lansia, karena itu terhadap

pasien lansia dengan penyakit yang dibutuhkan tim dokter maka penanggung

jawab adalah dokter spesialis penyakit dalam tersebut.

Cara mengatasi hambatan tersebut dengan selalu memberikan pelatihan

pada tenaga kesehatan yang akan melayani pasien lansia. Setiap pelayanan

terhadap pasien lansia dengan kasus multipatologi ditangani terlebih dahulu

kepada dokter penyakit dalam.

b.b.b.b. AspekAspekAspekAspek YuridisYuridisYuridisYuridis

Dalam pelaksanaan prosedur informed consent, terdapat

hambatan-hambatan dari aspek yuridis antara lain:

1) Hambatan dari aspek yuridis terdapat pada ketentuan hukum yang mengatur

prosedur informed consent dalam pelayanan kesehatan terhadap lansia yang

belum diatur secara khusus.

Hambatan tersebut yaitu tidak tersedianya peraturan informed consent

khusus pada pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap lansia. Hal ini

menimbulkan kesulitan bagi setiap dokter untuk memberikan informed consent

yang sesuai untuk pasien lansia. Sehingga untuk pelayanan pasien lansia juga

digunakan prosedur yang umum digunakan, padahal terdapat hal-hal yang

berbeda dan perlu mendapat perhatian khusus pada lansia. Namun demikian dari
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pihak manajemen Rumah Sakit selalu berkoordinasi dengan para ahli hukum

untuk berkoordinasi terkait peraturan mengenai standar pelayanan kesehatan

lansia dalam Undang-Undang, kemudian di bagikan dalam pelatihan terhadap

setiap tenaga kesehatan di Rumah sakit Panti Wilasa Dr. Cipto.

2) Belum adanya kejelasan tentang kompetensi pasien lansia yang di atur dalam

peraturan perundangan.

Secara hukum pasien lansia adalah pasien yang dewasa yang cakap berbuat

hukum. Namun secara pandangan medis, pasien lansia dianggap memiliki faktor

intermiten dengan kata lain suatu waktu dapat tidak kompeten dan suatu waktu

dapat kompeten. Keadaan seperti ini menimbulkan perbedaan yang

menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian pada kecakapan dari pasien

lansia.

c.c.c.c. AspekAspekAspekAspek Sosio-EkonomiSosio-EkonomiSosio-EkonomiSosio-Ekonomi

Dalam pelaksanaan prosedur informed consent, terdapat

hambatan-hambatan dari aspek sosio ekonomi antara lain:

1)1)1)1) HambatanHambatanHambatanHambatan PasienPasienPasienPasien DalamDalamDalamDalam KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi

Hambatan komunikasi dari pasien lansia yaitu pasien lansia sering

merasa sulit untuk mengungkapkan apa yang dirasakan sehingga membuat

dokter harus berusaha untuk memahami dengan menanyakan secara

berulang-ulang kepada pasien agar memahami keluhan pasien agar tidak

terjadi kesalahan dalam pengobatan, dimana pasien lansia merasa sulit untuk

berbicara dengan jelas. Sehingga membuat waktu yang dibutuhkan dokter

lebih lama dalam memeriksa pasien lansia.
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Cara mengatasinya dengan memberikan pertanyaan yang

berulang-ulang kepada pasien agar informasi yang diterima oleh dokter tidak

ada kesalahan dan yang sering dilakukan adalah berkomunikasi dengan

keluarga yang mendampingi.

2)2)2)2) HambatanHambatanHambatanHambatan PasienPasienPasienPasien DalamDalamDalamDalam PendengaranPendengaranPendengaranPendengaran

Hambatan pasien lansia dalam pendengaran yaitu kurangnya

pendengaran pada pasien lansia sehingga pasien lansia sering tidak dapat

mendengar dengan jelas informasi yang disampaikan oleh dokter sehingga

dokter harus menjelaskan secara berulang-ulang dengan suara yang keras.

Ditambah dokter juga harus mencari cara untuk membuat pasien mendengar

dengan jelas dan memahami apa yang dikatakan dokter. Selain dijelaskan

berulang-ulang, dokter akan memanggil keluarga pasien sebagai

pendamping.

3)3)3)3) HambatanHambatanHambatanHambatan KognitifKognitifKognitifKognitif PasienPasienPasienPasien

Hambatan kognitif pasien yaitu pasien lansia mengalami penurunan

pemahamam karena faktor usia, pasien lansia merasa sulit untuk menerima

informasi sehingga dokter memerlukan waktu sedikit lebih banyak untuk

memberikan pemahaman kepada pasien dengan memberikan informasi

secara berulang-ulang dengan bahasa yang cukup mudah bagi pasien. Cara

yang paling umum untuk mengatasi hal ini dengan memberi informasi juga

kepada keluarga pasien lansia sebagai pendamping.
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4)4)4)4) HambatanHambatanHambatanHambatan PasienPasienPasienPasien DalamDalamDalamDalam BacaBacaBacaBaca TulisTulisTulisTulis

Hambatan pasien dalam baca tulis dalam hal ini dikarenakan pasien

lansia banyak yang berpendidikan cukup rendah sehingga sering terdapat

pasien lansia yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak bisa

dengan baik membaca dan menandatangani lembar persetujuan. Cara untuk

mengatasinya dengan memberikan pasien lansia bantuan yang diperlukan

dan cara yang dapat digunakan pasien untuk membaca maupun menulis,

dapat dibacakan jika pasien buta huruf dan cap jempol jika pasien tidak bisa

menulis dengan disertai keluarga dan saksi.

5)5)5)5) HambatanHambatanHambatanHambatan PenandatanganPenandatanganPenandatanganPenandatangan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan

Dalam melaksanakan prosedur informed consent yaitu terkadang pasien

merasa takut bila diminta tanda tangan padahal telah diberikan informasi

yang cukup lengkap dan jelas, kemudian pada saat dimintai tanda tangan

pasien justru tidak mau tanda tangan, hal tersebut dipahami oleh dokter

mungkin saja pasien merasa takut akan hak-haknya yang akan diambil,

sehingga dokter menyediakan waktu kembali untuk memberi pemahaman

kepada pasien lansia. Cara mengatasinya dengan memanggil kehadiran

keluarga yang dapat memunculkan kepercayaan dari pasien.


