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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Data di sebuah rumah sakit menunjukkan bahwa angka 

ketidaklengkapan pengisian lembar Persetujuan Tindakan Kedokteran 

masih dibawah 50% dari jumlah pasien yang menjalani operasi. Hasil 

penelitian awal menunjukkan bahwa angka ketidaklengkapan 

Persetujuan Tindakan Kedokteran tidak sesuai dengan peraturan 

perundangan yang dan kode etik profesi kedokteran dan Pasal 45  

Undang-undang 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 

2 Permenkes 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan 

tindakan kedokteran1. 

 
Data menunjukkan bahwa sedemikian tinggi angka 

ketidaklengkapan lembar persetujuan tindakan kedokteran yang tidak 

lengkap. Ketidak lengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan 

kedokteran terlihat dalam beberapa jenis tindakan operasi. Jenis 

tindakan operasi belum dilihat sebagai sebuah tindakan yang berisiko 

dan memeliki dampak luar biasa kepada pasien dan rumah sakit, 

termasuk kepada dokter dan tenaga kesehatan sendiri. Persetujuan 

tindakan kedokteran masih dianggap sebagai lembar formulir biasa dan 

hanya dilihat secara umum angka ketidaklengkapan persetujuan 

                                                           
1 Sumber : Komite Mutu RS Panti Rahayu Tahun 2015 
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tindakan medik. Dokter dan dokter gigi sangat mengerti tentang risiko 

tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Tetapi seringkali upaya 

untuk melindungi dokter dari gugatan dan tuntutan dari pasien sangat 

tidak diperhatikan oleh dokter itu sendiri.  

Akibat yang timbul dari ketidaklengkapan secara formil pengisian 

formulir persetujuan tindakan kedokteran adalah pelanggaran terhadap 

peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Secara hukum 

ketidaklengkapan pengisian berkas Persetujuan Tindakan Kedokteran 

akan memberatkan bagi dokter dan atau dokter gigi yang terbukti 

melakukan kelalaian dalam melakukan tindakan dan kelengkapan 

berkas rekam medis menjadi tanggungjawab medik. 

Kenyataan menunjukkan banyak pasien tampaknya belum 

memiliki kesadaran tinggi terhadap hak-hak pasien dalam pelayanan 

kesehatan di rumah sakit. Implikasi hukum penandatanganan atau tidak 

menandatangani formulir persetujuan, tidak mudah diketahui oleh 

pasien, bahwa persetujuan tindakan kedokteran sebagai perwujudan 

kepentingan pasien yang tertulis. Prosedur persetujuan tindakan 

kedokteran saat ini tampaknya tidak memadai sebagai sarana untuk 

ekspresi pilihan otonom sehingga etika dan kredibilitas dapat 

dipertanyakan. 

Berdasarkan persepsi pasien, pemberian Persetujuan 

Tindakan Kedokteran  seringkali memberikan arti atau persepsi yang 

berbeda. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dari 732 pasien 
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obsgyn yang memberikan persetujuan secara tertulis, lebih dari 50% 

pasien menyatakan bahwa fungsi Persetujuan Tindakan Kedokteran 

adalah untuk melindungi rumah sakit, haya 41 % pasien mengerti 

bahwa persetujuan tersebut  dimengerti oleh pasien.Pasien tampaknya 

memiliki kesadaran yang terbatas implikasi menandatangani atau tidak 

menandatangani formulir persetujuanrindakan kedokteran, dan pasien 

tidak yakin bahwa apa yang  tertulis tersebut mewakili kepentingan 

pasien. Prosedur Persetujuan Tindakan Kedokteran belum memadai 

sebagai bentuk ekpresi pasien atas hak otonomi, etika dan 

kredibiltasnya perlu dipertanyakan2. 

Secara hukum dokter dan dokter gigi terlindungi apabila secara 

formil sudah melakukan pengisian dan melengkapi isi formulir 

persetujuan tindakan kedokteran. Hal ini setidaknya pasien sudah 

memberikan persetujuannya dan dokter sudah memberikan penjelasan 

dan informasi atas rencana tindakan kepada pasien. Berbanding 

terbalik dengan sisi etika, dokter dan dokter gigi sering melupakan hak 

otonomi pasien terkait dengan hak pasien yang hakiki, sehingga dokter 

dan dokter gigi harus berupaya memberikan hak dan mendudukkan 

pasien sebagiamana diatur dalam Kode Etik Profesi dan Peraturan 

Perundangan yang berlaku. 

                                                           
2  AKKAD A, JACKSON C, KENYON S, DIXON-WOODS M, TAUB N, & HABIBA M.. 

Patients' perceptions of written consent: questionnaire study. 2006, BMJ (Clinical 
Research Ed.). 333. 
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Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Persetujuan 

Tindakan Kedokteran harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam 

memberikan pelayanan berisiko tinggi kepada pasien. Pasal 351, 352, 

353, 354, 355 KUHP dapat mengancam tenaga kesehatan khususnya 

dokter dan dokter gigi yaitu terkait tentang penganiayaan. Sanksi dalam 

Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang Praktik Kedokteran, 

terkait dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran tidak disebutkan 

secara khusus, sehingga jika terjadi kasus kelalaian atau kealpaan 

dalam tindakan kedokteran akan merujuk kepada KUHP. 

Syarat menghilangkan sanksi Pasal Penganiayaan dalam 

praktek kedokteran harus memenuhi syarat komulatif. Syarat kumulatif 

tersebut adalah, orang (baca: Pasien) itu setuju dengan tindakan medis 

terhadap dirinya, tindakan pembedahan yang pada hakikatnya juga 

menyayat, menusuk dan memotong jaringan tubuh pasien berdasarkan 

satu indikasi medik dan ditujukan untuk satu tujuan yang nyata dan 

tindakan medis tersebut dilakukan sesuai dengan kaidah ilmu 

kedokteran yang diakui dalam dunia kedokteran3. 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh fasilititas 

kesehatan selayaknya memenuhi standard pelayanan minimal yang 

telah ditentukan oleh peratuan perundangan yang mengaturnya. 

Pelayanan kesehatan yang berfokus kepada keselamatan pasien akan 

                                                           
3  Chrisdiono M. Achadiat, 2006, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam 

Tantangan Jaman, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, EGC: Hal. 39. 
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memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pasien. 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman ditentukan oleh 

sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki sikap dan perilaku 

yang baik. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan 

pelayanan mengacu kepada standard dan norma-norma. Pelayanan 

kesehatan yang aman dan bermutu menjadi tujuan dalam proses 

pelayanan.  

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945  dengan jelas menekankan bahwa 

setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya kesehatan sebagai 

kebutuhan dasar manusia merupakan hak setiap warga negara yang 

harus dipenuhi. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan hak-hak 

manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hakikat hukum adalah 

perlindungan kepentingan manusia, termasuk dalam mewujudkan 

kesehatan. 

Upaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

dapat terwujud apabila institusi pelayanan kesehatan memberikan 

pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi 

masyarakat. Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit 

mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan 
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secara paripurna4. Pelayanan paripurna kepada pasien sangat 

dipengaruhi oleh sumber daya kesehatan (fasilitas kesehatan, tenaga 

kesehatan, persediaan dan kompetensi medis spesialistik, teknologi 

kesehatan serta pelatihan dan pengembangan). 

Kompleksitas pelayanan kesehatan perorangan ditingkat lanjut 

(spesialistik dan subspesialiastik) di perlukan etika profesi yang ketat. 

Etika profesi diperlukan untuk menjaga hak-hak masyarakat (pasien) 

dalam pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Etika 

profesi merupakan kumpulan norma yang diterima oleh profesi, yang 

mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada orang yang di 

dalamnya sekaligus menjamin mutu profesi tersebut di mata 

masyarakat.  

Prinsip etika dalam pelayanan kesehatan adalah prinsip 

otonomi, prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu 

mampu berpikir logis dan memutuskan. Otonomi merupakan hak 

kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri 5. 

Secara etik dokter diharapkan memberikan yang terbaik kepada 

pasien. Apabila dalam suatu kasus ditemukan unsur kelalaian dari 

pihak dokter, maka dokter tersebut harus mempertanggung jawabkan 

perbuatannya baik secara etik dan hukum.  Begitu pula dari pihak 

pasien, mereka tidak bisa langsung menuntut apabila terjadi hal hal 

                                                           
4  RI, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang RUMAH SAKIT 
5  Dede Nasrulah, 2014, Etika dan Hukum Keperawatan untuk Mahasiswa dan Praktisi 

Keperawatan, Jakarta: Trans Info Media, hal. 6-7 
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diluar dugaan karena harus ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya 

kelalaian. Upaya memperoleh persetujuan dari pasien bertujuan untuk 

menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan, dokter wajib 

memberi penjelasan kepada pasien atas informasi penyakit yang 

dideritanya sehingga pasien dapat mempertimbangkan apa yang akan 

terjadi terhadap dirinya serta memberi persetujuan atas tindakan medik 

yang akan dilakukan. 

Persetujuan tindakan kedokteran harus mendapatkan 

persetujuan dari pasien dan atau keluarga terdekat. Hal ini dilakukan 

karena tindakan medik hasilnya penuh ketidakpastian, serta tidak dapat 

diperhitungkan secara matematik, karena dipengaruhi faktor-faktor lain 

diluar kekuasaan dokter, seperti virulensi penyakit, daya tahan tubuh 

pasien, stadium penyakit, respon individual, faktor genetik, kualitas 

obat, kepatuhan pasien dalam mengikuti prosedur dan nasihat dokter, 

dan lain-lain. Selain itu tindakan medik mengandung risiko, atau bahkan 

tindakan medik tertentu selalu diikuti oleh akibat yang tidak 

menyenangkan. 

Risiko pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk memberikan 

kesehatan dan kesembuhan kepada pasien akan di terima atau diderita 

oleh pasien. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan persetujuan dari 

pasien pada setiap tindakan medik  yang berisiko tinggi, pemakaian 

obat dosis tinggi dan harga yang mahal dan penentuan administrasi. 

Terhadap situasi ini, dokter harus mampu memberikan penjelasan yang 
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bisa diterima oleh pasien dan atau keluarga terdekatnya. Dokter harus 

menyesuasikan diri dengan strata sosial pasien ketika memberikan 

penjelasan terkait dengan hak dan kewajiban pasien, agar bisa 

dimengerti oleh pasien dan atau keluarga. 

Informasi terhadap diagnosa penyakit pasien harus dilakukan 

oleh dokter itu sendiri dan tidak boleh di delegasikan kepada perawat. 

Hal ini juga akan membahayakan bagi dokter itu sendiri karena pada 

akhirnya tanggungjawab tetap ada pada dokter, selain itu bukan 

wewenang perawat dalam memberikan informasi terhadap pasien6. 

Pasal 29 Ayat (1) butir e Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 

tentang Keperawatan, menyatakan bahwa : 

(1)  Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat 
bertugas sebagai:  
a. pemberi Asuhan Keperawatan;  
b. penyuluh dan konselor bagi Klien;  
c. pengelola Pelayanan Keperawatan;   
d. peneliti Keperawatan;  
e. pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; 

dan/atau  
f. pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. 

(2)  Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan secara bersama ataupun sendirisendiri.   

(3)  Pelaksanaan tugas Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan 
akuntabel7. 

 
Pernyataan tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 32 Ayat (1) 

dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang 

                                                           
6  Guwandi, 2005, Rekam Medis, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia, hal 31. 
7  RI, UU Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. 
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Keperawatan bahwa tenaga keperawatan diberikan wewenang secara 

delegatif oleh tenaga medis (dokter dan dokter gigi)  untuk melakukan 

sesusatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.  

Fakta dilapangan membuktikan masih terdapat ketidak 

sesuaian terhadap permberian informasi dan tindakan kedokteran di 

rumah sakit. Pemberian informasi, tindakan kedoteran dan pengisian 

form Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) 

didelegasikan kepada perawat/bidan di ruang rawat inap8. Peraturan 

perundangan mensyaratkan bahwa informasi dan penjelasan 

merupakan bukti materiil. Kewajiban dokter dalam pelayanan yang 

diamanatkan kode etik profesi adalah menghargai pasien (hidup insani) 

dan kewajiban mewujudkan hak pasien secara peraturan perundangan. 

Persetujuan Tindakan Kedokteran bukan sekedar formalitas 

form yang ditandatangani oleh pasien dan saksi, tetapi lebih 

menyangkut kepada pemahaman etika tenaga kesehatan kepada 

pasien, penghormatan atas hak otonomi pasien dan komunikasi dokter 

kepada pasien.  

Hukum kesehatan di Indonesia masih dalam pertumbuhan dan 

perkembangan sehingga hakim dalam memutuskan sebuah perkara 

medis memerlukan pertimbangan. Pertimbangan berupa aspek sosial 

                                                           
8  Observasi penulis di ruang rawat inap Ruang Mangga, RS Panti Rahayu Purwodadi, 

tanggal 6 s/d 27 Juli 2016. 
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budaya, dapat diterima sehingga hukum kesehatan akan berkembang 

baik, karena ilmu medis berasaskan satu yaitu asas Hipokrates.9 

Berdasarkan demografi Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten 

Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten 

Cilacap. 52,54% penduduk Kabupaten Grobogan bekerja di sector 

pertanian dan tanaman pangan, sebagaimana dalam Grafik 1. 

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja.10 

Grafik 1. Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja. 

  

Berdasarkan tingkat pekerjaan yang terdapat dalam grafik 1, 

maka kemungkinan budaya paternalistic di dalam masyarakat masih 

sangat kuat. Hal tersebut akan berdampak kepada tingkat pemahaman 

                                                           
9  J. Guwandi, 2004, Hukum Medik (Medical Law), Jakarta: Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia, Hal. 90 
10  Grobogan Dalam Angka, 2015, Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan  (data di olah) 
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dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membuat kontrak atau di 

dalam pelayanan kesehatan lebih di kenal kontrak terapeutik.  

Data statistik lain menunjukkan bahwa angka kesakitan di 

Kabupaten Grobogan tahun 2015 banyak dialami oleh masyarakat 

pedesaan yaitu 41,90 % dan untuk masyarakat perkotaan mencapai 

39,78%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesehatan dan 

pemahaman mengenai penyakit serta fasilitas kesehatan masyarakat 

perkotaan lebih baik. Terkait dengan tingkat pendikan, rata-rata lama 

sekolah di Kabupaten Grobogan adalah 6,33 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan baru dapat 

menyelesaikan sampai kelas VI SD. Jika dibandingkan dengan 

kabupaten/ kota di sekitarnya, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, 

Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten 

Semarang dan Kota Semarang, maka Kabupaten Grobogan berada di 

posisi bawah sebelum Kabupaten Blora. Sementera rata-rata  tertinggi 

adalah Kota Semarang dengan rata-rata 10,20 11.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 

khususnya persetuan pasien untuk tindakan operasi, dengan judul 

KAJIAN HAK OTONOMI PASIEN TENTANG PERSETUJUAN 

TINDAKAN KEDOKTERAN YANG BERISIKO TINGGI 

BERDASARKAN PERMENKES RI NOMOR: 290/MENKES/ 

                                                           
11  Ibid. 
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PER/III/2008 STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT PANTI RAHAYU 

YAKKUM PURWODADI 

 

B. Latar Belakang Kepustakaan 

Berdasarkan pustaka yang ada di dalam repository bahwa penulisan 

dan pembahasan terkait Pesetujuan Tindakan Kedokteran, membahas 

tentang : 

a. Pelaksanaan Perstetujuan Tindakan Medis (informed consent)  

di rumah sakit. 

b. Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam terapi 

Kanker,  

c. Pembahasan Hak dan kewajiban pasien dalam Persetujuan 

Tindakan Kedokteran. 

d. Persetujuan Tindakan Kedokteran bagi pasangan suami istri 

dalam memilih alat kontrasepsi. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan 

beberapa permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana pemahaman dokter terhadap Persetujuan Tindakan 

Kedokteran sebagai pemenuhan hak otonomi pasien dalam 

melakukan tindakan kedokteran berisiko tinggi? 
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2. Bagaimana rumah sakit mengatur Persetujuan Tindakan Kedokteran 

bentuk kewajiban yang mengikat tenaga medis? 

3. Bagaimana Pelaksanaan  Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam 

Proses Tindakan Medis berisiko tinggi di rumah sakit? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemahaman dokter tentang pemenuhan hak 

otonomi pasien dalam prosedur pelaksanaan tindakan kedokteran 

yang berisiko tinggi. 

2. Untuk mengetahui dan mengkonfirmasi regulasi rumah sakit dan  

implementasi perlindungan hukum pasien secara formil dan materiil 

atas tindakan yang akan diterima (tindakan operasi) pasien. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan persetujua tindakan kedokteran 

dalam proses tindakan medis berisiko tinggi. 

  

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibedakan atas manfaat akademis dan manfaat 

praktis.  

Manfaat akademis: 

1. Bagi para peneliti hukum khususnya hukum kesehatan, 

penelitian ini memberikan informasi untuk dilakukan penelitian 

yang lebih lanjut dan mendalam.  
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2. Memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum pada 

umumnya, dan hukum kesehatan khususnya terutama tentang 

etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan. 

Manfaat praktis: 

1. Bagi para pasien,  penelitian ini membantu membuka wawasan 

akan hak-hak atas tubuh, yang merupakan hak otonomi, dimana 

pasien diberikan kebebasan dalam proses penyembuhan 

penyakit termasuk tindakan kedokteran yang akan dilakukan 

oleh dokter atas tubuhnya. 

2. Bagi para dokter, penelitian ini menjadikan suatu masukkan agar 

dalam melaksanakan profesi kedokterannya selalu mentaati 

Undang-undang dan Peraturan-peraturan (segi hukum) yang 

berlaku tentang Hak dan Kewajiban dokter dan pasien, menjaga 

kode etik dan otonomi pasien. 

3. Bagi  Rumah Sakit, penelitian ini memberikan masukan untuk 

memperhatikan bagaimana seorang dokter melakukan tindakan 

kedokteran, terutama etika kedokteran, etika komunikasi dan 

etika pelayanan kesehatan di rumah sakit. 
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Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mendasarkan 

pemikiran bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri atas dua 

pelayanan besar utama yaitu pelayanan medis dan penunjang medis. 

Pelayanan medis yang dimaksud adalah upaya tenaga kesehatan 

(dokter) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah 

dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 

perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat. Sedangkan 

yang dimaksud pelanyanan penunjang medik adalah segala tindakan 

permeriksaan medis yang dilakukan atas indikasi medis tertentu untuk 

penegakan diagnose atau keterangan yang lengkap. Misalnya 

pemeriksaan terapeutik untuk pengobatan tertentu, pemeriksaan 

diagnostic untuk membantu menegakkan diagnose dokter. 

Secara prinsip bahwa pelayanan medis dan pelayanan 

penunjang medis merupakan upaya rumah sakit untuk memberikan 

pelayanan berkualitas dan aman bagi pasien (patient centeredness). 

Pelayanan yang berfokus kepada pasien akan tercapai apabila di 

landasi dengan ketaatan tenaga kesehatan terhadap peraturan 

perundangan dan kode etik profesi yang benar. Di sisi lain, selain 

ketaatan terhadap peraturan dan etika profesi, tenaga kesehatan 

terutama tenaga medis terikat secara kontraktual dengan pasien. 

Tenaga medis sebagaimana tertulis dalam Pasal 11 ayat (2) yang 

menyatakan bahwa : 
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 (2) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga 
medis sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 
dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. 

 

Undang-undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit tidak 

dengan jelas mendefiniskan yang di maksud dengan tenaga medis. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga medis adalah 

dokter12. 

Dokter memiliki fungsi sentral dalam pelayanan kesehatan dan 

terikat upaya penyembuhan penyakit secara maksimal. Kontrak 

tersebut muncul dari upaya dokter memberikan pelayanan parpurna 

kepada pasien. Berkaitan dengan kontrak tesebut makan dokter terikat 

kontrak terapeutik dengan pasien. 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan sangat rumit dan spesialistik. 

Hal inilah yang sering menyebabkan timbulnya masalah dalam 

pelayanan kesehatan. Masalah etika pelayanan kesehatan yang 

sebenarnya setiap profesi kesehatan memiliki kode etik masing-

masing. Dokter memiliki Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 

sehingga masalah etik yang terjadi dalam praktek kedokteran akan 

diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). 

Masalah yang mungkin muncul adalah terkait dengan kedisiplinan 

dokter dalam pelayanan kesehatan secara organisasi profesi 

                                                           
12 RI, Undang-undang No 44 tahun 2009 tentang Kesehatan. 
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kedokteran disebut Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 

(MKDKI). Tidak kalah penting dan beratnya, bahwa pelayanan 

kesehatan seringkali dihadapkan pada persoalan hukum. Persoalan 

hukum yang muncul dalam pelayanan kesehatan tidak akan pernah 

berhenti sampai kapanpun. Hal ini di tandai dengan berbagai laporan 

pasien dan atau keluarga pasien kepada aparat penegak hukum atas 

kejadian yang menimpa pasien.  

Berdaasarkan pengalaman tersebut maka penulis melakukan 

penelitian etika dan hukum secara kualitatif yuridis sosiologis, yang 

dikhususkan kepada hak otonomi pasien dalam hal persetujuan 

tindakan kedokteran berisiko tinggi di rumah sakit, termasuk etika dan 

hukum  dalam pelayanan di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum 

Purwodadi. 

Penulis juga melakukan observasi sejak pasien masuk di IGD 

sampai pasien direncanakan dilakukan tindakan operasi. Perlakuan 

tersebut sebagaimana gambar 2, tergambar alur pasien mendapatkan 

persetujuan tindakan kedokteran termasuk pasien di instalasi rawat 

jalan. 
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Gambar 2. Bagan Alir Proses Persetujuan Tindakan Kedokteran 

 

Gambar dua menunjukkan dimana pasisi pasien mendapatkan 

persetujuan tindakan kedokteran, baik pasien yang masuk dari Instalasi 
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Gawat Darurat (IGD) atau dari Klinik Rawat Jalan. Pasien yang datang 

melalui IGD dan membutuhkan penyelamatan segera (life saving/ 

emergency) maka tindakan langsung bisa dilakukan karena 

berhubungan dengan penyelamatan jiwa pasien. Tetapi jika pasien 

datang dan tidak kondisi kegawatan maka bisa dimintakan persetujuan 

tindakan kedokteran.  

Pasien yang datang di instalasi rawat jalan dan akan dilakukan 

tindakan medik risiko tinggi harus dimintakan persetujuan tindakan 

kedokteran karena misalnya tindakan pencabutan gigi dengan penyulit 

atau tindakan radiologi imaging yang menggunakan cairan kontras dan 

lainnya. 

Khusus untuk tindakan kedokteran yang dilakukan di ruang 

rawat inap harus dimintakan persetujuan tindakan kedokteran terutama 

tindakan bedah dan anestesi. 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis sosiologis, 

dimana penelitian hukum sosiologis memberikan arti penting pada 

langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris, sehingga 

langkah-langkah dan disain-disain teknis penelitiannya mengikuti pola-

pola penelitian ilmu sosial, dimulai dengan perumusan permasalahan 

dan perumusan hipotesis melalui penetapan sampel, pengukuran 
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variabel, pengumpulan data, pembuatan disain analisis dan berakhir 

dengan kesimpulan13. 

1. Metode Pendekatan 

Pada penelitian ini metode pendekatan yang dipilih adalah 

yuridis sosiologis, kualitatif dengan menarik kesimpulan induktif-

deduktif-induktif, dimana studi membahas aspek yuridisnya dan 

sekaligus membahas aspek-aspek sosial yang melingkupi gejala 

hukum tertentu, yang akan membahas tentang implementasi 

Persetujuan Tindakan Kedokteran di beberapa Rumah Sakit  Panti 

Rahayu Yakkum Purwodadi. Metode studi kasus digunakan untuk 

menggali semua peristiwa baik tunggal atau fenomena dari suatu 

masa tertentu dengan mengumpulkan data tertentu selama kasus itu 

terjadi 

2. Spesifikasi Penelitian. 

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah 

secara deskriptif analitik, yaitu metode penelitian yang memaparkan 

secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode 

pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa 

sekarang dengan interpretasi yang tepat14. 

                                                           
13  Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : 

Ghalia Indonesia, hlm. 34 - 35 
14  Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, Metodologi Penelitian, Bandung: Mandar 

Maju, hlm.23. 
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3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan 

dedngan hak otonomi pasien dalam proses Persetujuan Tindakan 

Kedokteran di rumah sakit Yakkum. Elemen-elemen penelitian ini 

tediri dari dari elemen formil dan materiil dengan variabel-variabel 

yang di tentukan sebagai berikut : 

a) Peraturan-peraturan yang berakitan dengan persetujuantindakan 

kedokteran ada di RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi. 

Bukti Formil yaitu semua peraturan rumah sakit yang menyatakan 

bahwa persetejuan tindakan kedokteran sudah ditetapkan dan 

wajib dilakukan. Regulasi tersebut dapat berupa dokumen 

kebijakan, pedoman pelayanan, panduan pelayanan unit, standar 

prosedur operasional dan form persetujuan tindakan kedokteran. 

b) Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

Elemen yang kedua adalah bukti Persetujuan Tindakan 

Kedokteran (informed consent), sebelum tindakan kedokteran 

dilakukan. 

c) Penjelasan dokter kepada pasien 

Bukti materiil merupakan bentuk konfirmasi kepada pasien dan 

atau keluarga, terkait dengan materi penjelasan informasi 

tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter kepada 

pasien. Bukti materiil juga akan dikonfirmasikan kepada 
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Pimpinan Rumah Sakit (Direktur) terkait dengan tanggungjawab 

rumah sakit terhadap keselamatan pasien. 

 

4. Metode Pengumpulan Data  

Guna mendapatkan data yang representatif diperlukan teknik 

pengumpulan data yang sistematis. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu15  : 

a) Pengumpulan data primer dan sekunder. 

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dalam waktu 

yang cukup lebih dari 5 hari. Subject /responden adalah pasien 

atau keluarganya yang akan menjalani program operasi. 

Bukti formil dalam pengumpulan data adalah dengan melihat pada 

regulasi rumah sakit, terkait dengan penetapan 

persetujuantindakan kedokteran dalam regulasi rumah sakit, jenis 

penyakit yang diwajibkan untuk disertai dengan persetujuan 

tindakan kedokteran. Setelah informasi bukti formil diperoleh 

dilakukan pembobotan terhadap Persetujuan Tindakan 

Kedokteran dengan klasifikasi sebagai berikut: 

1) PTK ada dan terisi lengkap:  maka akan dilanjutkan 

wawancara dengan keluarga pasien dan dokter DPJP. 

2) PTK ada tetapi tidak terisi lengkap: dilakukan konfirmasi 

kepada petugas terkait atau DPJP. 

                                                           
15  Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit, hlm. 46 – 51 
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3) PTK Tidak ada, maka wawancara  tidak dilakukan 

b) Studi Pustaka 

Metode dokumenter merupakan teknik pengumpulan data 

dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti, 

bersumber dari non manusia. Metode dokumenter dikumpulkan 

untuk memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan 

membantu dalam membuat interpretasi data. Pada penelitian 

yang akan dilakukan penulis, bahan hukum primernya antara lain:  

1) Undang-Undang Dasar RI. Tahun 1945. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

5) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

6) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

7) UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

8) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 

9) UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. 

10) Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 

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

Kedokteran. 

11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 

tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 
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12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 

tentang Rahasia Kedokteran. 

13) Permenkes No. 69 tahun 2014 tentang Kewajiban Pasien 

dan Kewajiban Rumah Sakit. 

Sumber hukum sekunder: 

1)  Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012. 

2)  Sumpah Dokter Indonesia. 

3)  Panduan Etika Medis Internasional. 

4)  Pedoman Pelayanan RS Panti Rahayu Yakkum 

Purwodadi. 

 

c) Observasi 

Merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala. Observasi 

digunakan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan 

hasil wawancara bisa dipahami konteksnya. Penelitian ini 

menggunakan observasi partisipatif, dimana peneliti melibatkan 

diri dalam kehidupan sosial dan proses yang berjalan di lokasi 

penelitian16. Observasi dilakukan di ruang rawat inap Ruang 

Mangga, karena di ruang tersebut merupakan bangsal yang 

merawat pasien pre dan pasca operasi. 

                                                           
16  Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : 

CV. Pustaka Setia, hal. 138 
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d) Wawancara 

Metode wawancara dipilih sebagai salah satu upaya untuk 

mengumpulkan data secara partisipatif. Wawancara dilakukan 

dengan cara terbuka, mendalam dan mengutamakan aspek 

kepantasan. Kerlinger menyebutkan tiga hal yang menjadi 

kekuatan metode ini yaitu : 

1) Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap 

pertanyaan yang diajukan, sehingga antisipasi terhadap 

ketidaktahuan responden bisa dijelaskan oleh pewawancara. 

2) Fleksibel, dapat disesuaikan dengan individu. 

Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan teknik 

random sampling yaitu purposive sampling dengan 

populasinya di Rumah Sakit  RS Panti Rahayu Purwodadi. 

Wawancara dilakukan terhadap: 

No Identitas Status 

1.  dr. S, M.Kes Pimpinan rumah sakit 

2.  dr. YBJ, Sp.B Dokter ahli bedah 

3.  dr. A.H, Sp.B Dokter ahli bedah 

4.  dr. A, Sp.OG Dokter ahli kandungan dan kebidanan 

5.  dr. S, Sp. An Dokter ahli anestesi 

6.  Bp. W. Pasien/ Keluarga pasien. 

7.  Bp. M Pasien/ Keluarga pasien. 

8.  Ny. T Pasien/ Keluarga pasien. 

9.  Ny. K Pasien/ Keluarga pasien. 

10.  Bp. SS Pasien/ Keluarga pasien. 

11.  Bp. WT Pasien/ Keluarga pasien. 

12.  Ny. SW Pasien/ Keluarga pasien. 

 

Sampel diambil dari data sekunder dan data primer, data 

primer diambil dengan cara melakukan wawancara pasien atau 
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keluarga pasien (sesuai dengan jadwal operasi di rumah sakit 

tersebut). Untuk data sekunder diambil dari hasil audit rekam 

medis dan data indikator mutu pelayanan. 

 

5. Metode Analisis dan Penyajian Data 

Pada penelitian ini metode analisis datanya adalah metode 

kualitatif yuridis sosiologis, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan  apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran 

logis, analisis dengan logika. Dengan induksi, deduksi, analogi dan 

komparasi17. 

Pada penelitian yang akan dilakukan, data merupakan data 

primer yang didapatkan dari kumpulan hasil wawancara pada 

responden yang terdiri dari Pimpinan Rumah Sakit, Dokter 

Penanggung Jawab Pasien ( Dokter Bedah, Dokter Anestesi, Dokter 

Ahli Kebidanan dan Kandungan, Kepala Keperawatan Ruang, 

pasien dan keluarga pasien, yang kemudian dianalisa dan ditemukan 

pola yang penting untuk dipelajari dan dibuat kesimpulan. 

                                                           
17  Djam’an Satori & Aan Komariah, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : 

Alfabeta, hlm. 201 
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H. Penyajian Tesis. 

Penelitian ini akan disusun sesuai dengan sistematika yang 

pada tahap awal disusun sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Latar Belakang, Perumusan Masalah,Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian : 

Kualitatif Yuridis Sosiologis dengan Studi Pustaka; Observasi 

dan Wawancara , Penyajian Thesis 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Teori Hukum Rumah Sakit, Teori Hak Otonomi Pasien, 

Persetujuan Tindakan Kedokteran, Risiko Tinggi Tindakan 

Kedokteran, Kajian Etika Tindakan Kedoketeran, Kajian Hukum 

Tindakan Kedokteran 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Profil Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, 

Pemahaman Dokter Terhadap Persetujuan Tindakan 

Kedokteran Sebagai Hak Otonomi Pasien, Pengaturan 

Persetujuan Tindakan Kedokteran Sebagai Bentuk Kewajiban 

Yang Mengikat Tenaga Medis, Pelaksanaan Persetujuan 

Tindakan Kedokteran Dalam Proses Tindakan Invasive Di 

Rumah Sakit. 
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BAB IV PENUTUP  

Kesimpulan dan Saran  

Daftar Pustaka  

Lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


