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BABBABBABBAB IVIVIVIV

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

Pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan bagi setiap pasien yang mempunyai

penderitaan atas penyakitnya dan membutuhkan pertolongan berupa tindakan

medis. Bahwa setiap orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus

dijamin perlindungan haknya. Salah satu perlindungan hak pasien yaitu hak atas

informed consent.

Hak tersebut dimiliki pula oleh pasien lansia. Pasien lansia memiliki

keterbatasan diantaranya penurunan, pendengaran, pemahaman, pengelihatan,

dan keterbatasan lain yang disebabkan oleh faktor degeneratif. Sehingga dalam

pelaksanaan informed consent pada pasien lansia membutuhkan informasi yang

lengkap dan komperehensif di setiap persetujuan yang diberikan. Hal itu

dimaksudkan agar terjamin perlindungan hak bagi pasien lansia. Berdasarkan

uraian pembahasan dari penelitian di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto

Semarang, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

A.A.A.A. KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN

1.1.1.1. PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan InformedInformedInformedInformed ConsentConsentConsentConsent DalamDalamDalamDalam PelayananPelayananPelayananPelayanan KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan TerhadapTerhadapTerhadapTerhadap

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

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

TerhadapTerhadapTerhadapTerhadap PasienPasienPasienPasien Lansia.Lansia.Lansia.Lansia.

Informed consent memiliki beberapa dasar hukum yang menjadi landasan

dalam pelaksanaannya antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dari dasar

hukum informed consent tersebut dapat diketahui bahwa informed connsent

merupakan hak pasien dan wajib dilakukan dalam prosedur pelayanan

kesehatan.

Dalam pelaksanannya terdapat bentuk pengaturan informed consent yang

mengatur secara khusus tentang informed consent yaitu pada Peraturan Menteri

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

Kedokteran. Di samping itu terdapat Permenkes lain yang terdapat pengaturan

tentang informed consent yaitu 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.

Dari beberapa Permenkes dalam bentuk pengaturan di atas bahwa Tenaga

Kesehatan harus melaksanakan prosedur informed consent dalam setiap

pelayanan kesehatan pada setiap pasien termasuk bagi pasien lansia. Rumah

Sakit mempunyai kewajiban untuk melaksanakan informed consent sebagai salah

satu hak pasien yang wajib dituangkan di dalam Standar Prosedur Operasional di

Rumah Sakit agar terjamin perlindungan hak dan keselamatan pasien di Rumah

Sakit.

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

Bahwa dalam prosedur pelaksanaan informed consent terhadap pasien lansia
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di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, dilakukan sebelum tindakan kedokteran

dimulai. Prosedur tersebut bersumber pada prosedur yang telah diatur di dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 280/MENKES/PER/III/2008 tentang

Persetujuan Tindakan Kedokteran, kemudian supaya pelaksanaan prosedur

informed consent dapat lebih aplikatif di lapangan maka terdapat prosedur

Informed Consent yang berlaku secara internal di dalam Rumah Sakit Panti

Wilasa Dr. Cipto Semarang.

1) Prosedur Informasi

Pemberi informasi pada pelaksanaan informed consent terhadap pasien

lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto secara keseluruhan dilakukan oleh

seorang dokter. Dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien lansia terdapat

penilaian dari seorang dokter untuk penanganan pasien lansia. Sehingga pemberi

informasi pada pasien lansia dengan kondisi multipatologi akan dilakukan oleh

dokter spesialis penyakit dalam sebagai penanggung jawab dan dilakukan oleh

dokter tunggal jika tanpa kondisi mutlipatologi. Namun masih terdapat pemberian

informasi oleh seorang perawat. Sehingga belum semua informasi diberikan oleh

seorang dokter sendiri. Jadi pemberi informasi dalam informed consent di Rumah

Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang telah sesuai Pasal 10 ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) Permenkes Permenke Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Pasal

13 Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit, namun

belum secara maksimal.

Penerima informasi secara langsung diterima oleh pasien lansia sendiri dan

keluarga. Berkaitan dengan kondisi pasien lansia yang memiliki beberapa



211

keterbatasan sehingga dalam penerimaan informasi selalu turut diberikan kepada

keluarga. Sebagai salah satu cara agar informasi yang diberikan kepada pasien

lansia dapat benar-benar diterima, dipahami, dan bertahan lama. Sehingga

sesuai dengan Pasal 1 angka 7, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Permenkes

Persetujuan Tindakan Kedokteran.

2) Isi Informasi

Pada pelaksanaan informed consent pada pasien lansia isi informasi harus

diberikan secara lengkap dan komperehensif, dapat dipahami, dan tidak

merugikan pasien lansia.

Ditinjau dari isi informasi, pelaksanaan informed consent pada pasien lansia

di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto dibedakan antara ukuran isi informasi pada

tindakan invasif dan isi informasi pada tindakan non invasif. Pada tindakan invasif

informasi diberikan secara lengkap dan komperehensif. Pada tindakan yang

bukan tidakan invasif tidak diberikan secara lengkap dan komperehensif.

Ditinjau dari cara penyampaian informasi, pelaksanaan pemberian isi

informasi pada pasien lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto dilakukan

dengan tiga cara yaitu diberikan secara lisan dan berulang-ulang, diberikan

secara lisan dan tulisan, dan diberikan kepada pasien dan keluarga. Cara

tersebut dilakukan agar informasi dapat diterima dan dipahami serta Informasi

diberikan dengan bahasa yang mudah.

Ditinjau dari sifat informasi pelaksanaan pada Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.

Cipto dilaksanakan berdasar prinsip hati-hati, etik, dan hukum. Informasi yang

diberikan bukan merupakan informasi yang merugikan pasien. Informasi yang
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akan merugikan pasien lansia, disimpan/ditahan sementara oleh dokter dan

diberikan kepada keluarga pasien lansia.

Sehingga pada pelaksanaanya pemberian isi informasi pada pasien lansia

sudah dilaksanakan dengan baik di setiap tindakan sesuai Pasal 7 ayat (3), Pasal

9 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (3) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Namun pemberian isi informasi tersebut pada pasien lansia belum dilaksanakan

secara maksimal, karena tidak semua informasi diberikan secara lengkap dan

komperehensif di setiap tindakan.

3) Prosedur Persetujuan dan Penolakan

Pada pelaksanaan informed consent terhadap pasien lansia, setiap

persetujuan telah diberikan informasi sebelum tindakan medis dilakukan. Dalam

prosedur informed consent terdapat dua kemungkinan yaitu persetujuan tindakan

atau penolakan tindakan. Persetujuan yang diberikan oleh pasien merupakan

suatu perjanjian terapeutik telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata.

Ditinjau dari pemberi persetujuan dalam pelaksanaan informed consent pada

pasien lansia dri Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto diberikan secara langsung

oleh pasien lansia sendiri dengan pendampingan keluarga. Diberikan oleh pasien

lansia karena sebagai pasien dewasa yang cakap. Pendampingan dari keluarga

karena faktor intermiten dari pasien lansia dari penilaian dokter, agar persetujuan

diberikan secara benar dan layak.

Ditinjau dari informasi pada pelaksanaan informed consent di Rumah Sakit

Panti WIlasa Dr. Cipto tidak semua persetujuan diberikan informasi yang lengkap.

Persetujuan tindakan dibedakan yaitu tindakan invasif dan tindakan non invasif.
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Persetujuan tindakan invasif diberikan informasi yang lengkap dan komperehensif

dan persetujuan tindakan non invasif tidak diberikan informasi yang lengkap.

Ditinjau dari cara memberikan informasi di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.

Cipto dibedakan antara tindakan invasif dan tindakan non invasif. Pada tindakan

invasif dilakukan secara tertulis. Pada tindakan non invasif dilakukan secara lisan.

Ditinjau dari penolakan tindakan di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto

prosedur penolakan terdapat beberapa hal yang sama seperti pada prosedur

persetujuan yaitu diberikan pasien lansia secara langsung didampingi keluarga

dan setelah diberikan informasi. Namun pada prosedur penolakan wajib diberikan

secara tertulis

Sehingga pada pelaksanaan pemberian persetujuan oleh pasien lansia telah

dilaksanakan dengan baik, sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat

(3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran. Serta memenuhi Pasal 1320

KUHPerdata sebagai perjanjian terapeutik yang sah secara hukum.

4) Tindakan Yang Wajib Diberikan Informed Consent

Tindakan di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto yang wajib diberi informed

consent bersumber dari prosedur informed consent dan prosedur general

informed consent. Prosedur informed consent digunakan dalam pelaksanaan

pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam prosedur secara umum,

yang berisi tindakan-tindakan yang bersifat invasif. Prosedur general informed

consent digunakan pada rawat inap, berisi tindakan yang sehari-hari digunakan.

Pada prosedur informed consent, tindakan yang harus diberi informed
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consent pada pasien lansia tidak hanya terbatas pada tindakan invasif melainkan

termasuk tindakan non invasif. Terlepas dari tindakan di dalam prosedur dokter

telah melaksanakan informed consent pada setiap tindakan. Sehingga

pelaksanaan informed consent telah dilaksanakan disetiap tindakan namun

dalam pelaksanaannya belum secara maksimal.

Dari kesimpulan di atas dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa

pemberi informasi belum merata diberikan oleh dokter, karena masih terdapat

perawat yang memberikan informasi. Penerima informasi diterima oleh pasien

lansia dan keluarga. Setiap tindakan yang diberikan oleh dokter telah diberikan

informed consent sebelum tindakan medis dilakukan. Tidak semua persetujuan

tindakan diberikan informasi yang lengkap. Persetujuan diberikan langsung oleh

pasien lansia dengan pendampingan keluarga pasien, yang diberikan secara

tertulis ataupun lisan.

Sehingga pelaksanaan informed consent di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.

Cipto Semarang secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan Permenkes

tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun masih belum maksimal

memberikan jaminan perlindungan hak bagi pasien lansia yang membutuhkan

pelayanan kesehatan komperehensif. Karena masih terdapat perawat dalam

pemberian informasi serta tidak semua tindakan diberikan informasi yang lengkap

dan komperehensif jika bukan tindakan invasif. Padahal bagi pasien lansia

informasi yang diberikan sangat penting digunakan sebagai ukuran untuk

menentukan ukuran sejauh mana tindakan yang akan dilakukan oleh dokter dan

kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien lansia.
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2.2.2.2. PerlindunganPerlindunganPerlindunganPerlindungan hakhakhakhak PasienPasienPasienPasien LansiaLansiaLansiaLansia didididi RumahRumahRumahRumah SakitSakitSakitSakit PantiPantiPantiPanti WilasaWilasaWilasaWilasa didididi Dr.Dr.Dr.Dr.

CiptoCiptoCiptoCipto SemarangSemarangSemarangSemarang

Perlindungan hak pasien lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto

meliputi Perlindungan hak pasien atas Informed Consent, Perlindungan Hak

Pasien Atas Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Perlindungan Hak Atas Rekam

Medis, Perlindungan Hak Atas Rahasia Kedokteran, dan Perlindungan Hak Atas

Pelayanan Khusus Geriatri.

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto menjalankan pelayanan kesehatan

berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan geriatri. Perlindungan hak pasien atas

informed consent dilakukan dengan standar prosedur yang berlaku di Rumah

Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Data dan informasi pasien disimpan di dalam rekam

medis. Pasien mendapatkan perlindungan atas rahasia kedokteran atas setiap

pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Hak atas informed consent pada pasien lansia diwujudkan dalam

pelaksanaan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), dan Paal 7 ayat (1) Permenkes

Persetujuan Tindakan Kedokteran, Pasal 32 huruf k Undang-Undang Rumah

Sakit, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, Pasal 7 ayat (2)

huruf a Permenkes Keselamatan Pasien di Rumah Sakit, dan khususnya 1320

KUHPerdata sebagai dasar perjanjian terapeutik. Sehingga perlindungan hak

pasien lansia di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto sudah terlaksana dengan

baik.

3.3.3.3. HambatanHambatanHambatanHambatan DalamDalamDalamDalam PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan dandandandan CaraCaraCaraCara MengatasinyaMengatasinyaMengatasinyaMengatasinya

Dalam melaksanakan prosedur informed consent terdapat beberapa
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hambatan secara teknis, yuridis dan sosio-ekonomi.

Hambatan dari aspek teknis meliputi belum tersedianya Unit Pelayanan

Kesehatan Geriatri dan Jumlah tenaga kesehatan yang terbatas dalam

menangani pasien lansia. Hambatan tersebut berpengaruh pada tidak

maksimalnya pelayanan terhadap pasien lansia. Namun pada pelaksanaan

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

Cipto tetap di jalankan sesuai pada prinsip pelayanan geriatri sehingga hambatan

tidak terlalu menunjukkan hambatan yang berarti.

Dari aspek yuridis terdapat hambatan pada pengaturan informed consent

meliputi pengaturan informed consent dalam pelayanan kesehatan lansia dan

pengaturan kompetensi pasien lansia. Pengaturan prosedur informed consent

yang berlaku secara umum, kurang sesuai dan kurang memberikan perlindungan

hukum terhadap pasien lansia serta belum adanya ketentuan yang jelas

mengenai kompetensi pasien lansia. Di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto

hambatan aspek ini diatasi dengan menyesuaikan dengan prinsip pelayanan

kesehatan pada pasien lansia

Kemudian hambatan dari aspek sosio ekonomi berupa kemampuan

komunikasi pasien lansia, kemampuan pendengaran pasien lansia, kemampuan

kognitif pasien lansia, kemampuan pasien dalam membaca dan menulis, dan

pasien takut saat dimintai tanda tangan. Bahwa hambatan dari aspek ini

merupakan hambatan yang berasal dari pasien lansia. Dokter di Rumah Sakit

Panti Wilasa Dr. Cipto memiliki cara masing-masing untuk mengatasi hambatan

tersebut.
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B.B.B.B. SARANSARANSARANSARAN

1. Pelaksanaan informed consent pada pasien lansia yang masih tidak sesuai

maka diperlukan pengaturan prosedur informed consent secara khusus

melalui ketentuan hospital by law.

2. Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto perlu untuk mengadakan pelatihan

khusus terhadap pemberian pelayanan kesehatan lansia termasuk pemberian

informed consent kepada seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis.

3. Pasien lansia membutuhkan pelayanan yang komperehensif di setiap

tindakan karena faktor degeneratif dan penyakit multipatologi yang dihadapi.

Maka pada persetujuan tindakan kedokteran yang dianggap bahwa

pesetujuan tersebut dianggap telah diberikan (implied consent) tidak berlaku

mutlak pada pasien lansia. Dokter di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto

harus berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang sebelum

menerima implied consent tersebut.

4. Didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata setiap dokter harus

memperhatikan secara serius dalam memberikan informasi yang lengkap dan

komperehensif pada pasien lansia. Adanya hubungan yang erat antara

informasi dengan obyek perjanjian dalam perjanjian terapeutik, maka apabila

persetujuan dalam perjanjian terapeutik tersebut tidak dapat ditentukan

karena kurangnya informasi atau tidak adanya informasi maka upaya

pelayanan kesehatan pada pasien lansia dapat dikatakan perjanjian

terapeutik tersebut berpotensi untuk batal demi hukum. Karena informasi

berperan dalam menentukan suatu tindakan medis yang mennjadi objek
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dalam perjanjian terapeutik.

5. Guna perlindungan hak pasien lansia, diusahakan untuk terbentuknya unit

pelayanan dengan fasilitas dan tenaga kesehatan dengan keterampilan

khusus untuk melakukan pendampingan terhadap pasien lansia.

6. Saran kepada pemerintah bahwa dibutuhkan pengaturan terhadap informed

consent yang diperuntukkan khusus terhadap pasien lansia, berkaitan

dengan kondisi pasien lansia tersebut. Sehingga pada pengaturan perlu

diatur pemberi informasi oleh dokter secara langsung, informasi diberikan

lengkap dan komperehensif tanpa adanya autoritas expertise pada dokter,

selalu diterima oleh pasien lansia bersama keluarga, diberikan pemahaman

dengan lisan dan tertulis, dan persetujuan selalu didampingi oleh keluarga.


