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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Profil Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi 
 

Rumah Sakit Panti Rahayu Purwodadi, merupakan salah satu  

unit pelayanan rumah sakit milik Yayasan Kristen Untuk Kesehatan 

Umum (Yakkum). Rumah Sakit Panti Rahayu didirikan dengan tujuan 

pelayanan kemanusian dalam bidang kesehatan. Didirikan tanggal 11 

Februari 1967 dengan nama Klinik Panti Rahayu Purwodadi. Seiring 

waktu maka pada tahun 1984 Klinik RS Panti Rahayu berubah menjadi 

RS Panti Rahayu dengan kelas rumah sakit “D”. Oleh karena jumlah 

pasien dan tuntutan kualitas pelayanan maka pada tahun 1986 

meningkat menjadi rumah sakit tipe “C” sampai saat ini. Terkait dengan 

pelayanan kepada masyarakat, rumah sakit mengembangkan mutu 

pelayanan dengan mengikuti standar mutu ISO 9001:2000 dan ISO 

9001:2008 tentang Manajemen. Sebagai rumah sakit milik yayasan 

yang mengutamakan mutu maka diwajibkan mengikuti akreditasi KARS 

dengan versi 2007 untuk 12 dan 16 Pelayanan. Pada tanggal 22 

Oktober 2015 mengikuti akreditasi KARS Versi 2012 dengan predikat 

PARIPURNA. 

Rumah sakit Panti Rahayu didukung oleh 34 dokter spesialis 

dan 9 dokter umum, dilengkapi dengan radiodiagnostic imaging, serta 
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pelayanan asuransi dan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan 

serta pasien secara umum. 

Profil pasien Rumah Sakit Panti Rahayu berdasarkan 

demografi adalah sebagai berikut; 70% Kabupaten Grobogan, 20% 

Kabupaten Blora 7 % dari Kabupaten Pati dan 2% Kabupaten Sragen 

dan Boyolali, 1 % dari luar71. 

Rumah Sakit Panti Rahayu merupakan salah satu rumah sakit 

swasta  di wilayah Kabupaten Grobogan yang memiliki merek lokal  

(brand generic) yaitu “RS YAKKUM”.  

  
 

B. Pemahaman Dokter Terhadap Persetujuan Tindakan Kedokteran 
Sebagai Hak Otonomi Pasien. 

 

Pengaturan tentang persetujuan tindakan kedokteran di 

Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yang terkait dengan 

pelayanan kepada pasien. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan, Pasal 4-8 dengan jelas menyatakan dalam setiap 

awalan kata dalam pasal tersebut dengan kata “setiap orang” hal 

tersebut dapat ditafsirkan bahwa setiap orang sama dengan “pribadi 

atau persona”. Merujuk pada kata “setiap orang” tersebut maka pemberi 

pelayanan berkewajiban memberikan dan melakukan apa yang 

diperintahkan dalam peraturan perundangan tersebut, termasuk 

                                                           
71  Data Survey Marketing RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, tahun 2016 
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memberikan, menjaga dan menjunjung hak pasien dalam setiap 

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. 

Persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) di Rumah 

Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi diberikan kepada pasien yang 

akan menerima tindakan kedokteran dari dokter dan dokter gigi. 

Persetujuan tindakan kedokteran yang dimaksud adalah bentuk 

persetujuan yang diberikan oleh pasien yang didasarkan pada informasi 

yang diberikan oleh dokter atau dokter gigi dengan cara memberikan 

penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien. 

Tujuan diberikan persetujuan tindakan kedokteran adalah melindungi 

hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri (self determination). 

Praktik kedokteran pada hakekatnya adalah perwujudan dari 

idealisme dan spirit pengabdian bagi seorang dokter, sebagaimana 

diikrarkan dalam sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. 

Perkembangan dan perubahan sosial dalam kehidupan dokter sangat 

berpengaruh terhadap penerapan nilai-nilai dan makna yang 

terkandung dalam sumpah dokter.  

Perubahan sosial juga melanda profesi kedokteran yang 

menyebabkan terjadinya perubahan orientasi dan makna dalam profesi 

dokter. Terkait dengan pelayanan medis yang berisiko tinggi di Rumah 

Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, berdasarkan hasil wawancara 

dan bukti pelayanan dapat diketahuin bahwa para dokter tetap 
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berpegang kepada prinsip-prinsip keselamatan pasien dan manejemen 

risiko, demikian halnya dengan prinsip autonomi pasien. 

Terkait dengan pemahaman dokter terhadap persetujuan tindakan 

kedokteran, seperti di tuturkan oleh dr. AH, sebagai berikut: 

Tugas saya adalah memberikan penjelasan sampai dia (pasien) 
mengerti tindakan dan risikonya apa, diluar ilmu yang saya miliki, lha 
kalau ada yang nanya dok iki meh digawa ning dukun trus dijompa jampi 
mari piye... yo saya tidak tahu karena saya tidak mempelajari ilmu itu . 
yang penting pasien sudah diberi tahu tentang langkah-langkah yang 
akan dilakukan risikonya; dikerjake ngene tidak dikerjake ngene; ..yen 
njenengan wis mudeng dan ternyata njenengan teng dukun yo silahkan, 
sing penting njenengan tanda tangan bahwa njenegan wis tak jelaske. 
sing penting ora dipaksa.72 
 

Berdasarkan penuturan dr. AH tersebut, menunjukkan bahwa , 

dokter sudah mengerti tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan 

penjelasan atas informasi penyakit pasien, tindakan yang akan 

dilakukan terhadap pasien, sehingga pasien diberikan kebebasan untuk 

memilih. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 

Ayat (1) PMK 290/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan 

Kedokteran, sebagai berikut : 

Pasal 1 Ayat  (1) Persetujuan tindakan kedokteran adalah 
persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat 
setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan 
kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap 
pasien.73 

 

Dokter sebagai pemberi asuhan sudah memberikan jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pasien dan menjadi 

                                                           
72  Angga Hermawan, Dokter Spesialis Bedah di RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, 

Wawancara tanggal 17 Juli 2016 
73  RI, Permenkes 290/III/Per/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 
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informasi untuk membantu pasien mengambil keputusan. Sehingga 

dokter secara yuridis mengerti tentang makna persetujuan tindakan 

kedokteran secara etis dan hukum. 

Terkait dengan hak otonomi pasien; bagaimana  cara dokter 

mewujudkan hak otonomi pasien sehingga pasien merasa dihormati 

sebagai manusia yang diutuhkan dan diberi kekebasan dalam 

menentukan atas tindakan yang akan dilakukan kepada dirinya, 

menurut dokter anestesi perwujudan hak otonomi pasien adalah 

sebagai berikut: 

Bahwa pasien itu berhak memilih apapun, misalnya dokter saya 
takut dibius nanti saya bangun; penjelasan kepada pasien yang 
dilakukan bius separo/ lokal dengan pasien yang bius total itu 
berbeda kalau bius total kita rencanakan semuanya dikasih obat 
pasien nanti tidur, kita kasih obat gas; nanti baunya tidak enak. Itu 
kita jelaskan  berbeda dengan pasien denga bius regional; ada lagi 
pasien-pasien muda yang harus regional anestesi bisanya malu 
sehingga untuk mencegah agar dia tidak malu dengan apa yang 
kita lakukan, kita tidurkan sehingga pasien tidak tahu apa yang kita 
kerjakan sehingga pasien tidak merasa malu 74. 

 
Pasien diberikan hak untuk memilih sesuai dengan 

kehendaknya, kehendak untuk tidak diintervensi oleh dokter dalam hal 

menetukan sikap dan menentukan cara penanganan serta terapi atas 

penyakit atau keadaan yang di deritanya. Kebebasan memilih dan 

menetukan nasib sendiri tersebut dilandasi dengan informasi yang 

dikomunikasikan dokter kepada pasien.  

                                                           
74   Suhartono,  Dokter Spesialis Anestesi di RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi: 

Wawancara tanggal 6 Juli 2016 
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Pandangan otonomi, pasien sudah menggunakan hak otonomi 

moral , yang mana pasien memiliki hak dan keajiban untuk menentukan 

sendiri tindakan-tindakannya dan mempertanggungjawabkan 

tindakannya tersebut. Dokter dalam kapasitasnya juga sudah 

menggunakan otonomi klinisnya dimana dokter memiliki hak dan 

kewajibannya untuk bertanggungjawab atas keputusan klinis yang 

diambilnya serta mempengaruhi kesehatan pasiennya75. 

Pemberian kebebasan kepada pasien untuk menentukan 

nasibnya sendiri, dokter H, berpendapat bahwa kebebasan yang 

diberikan merupakan hak pasien, tetapi dokter harus memberikan 

penjelasan tentang risiko-risiko atas pilihan-pilihan tersebut76. 

Prinsip utama etika kedokteran adalah megutamakan pasien dan 

perpihak kepada pasien, artinya dokter harus mempertimbangkan risiko 

dan manfaat yang lebih besar kepada pasien setiap melakukan 

tindakan.  

Prinsip otonomi, yaitu prinsip seorang dokter (tenaga medis) 

untuk selalu menghargai  dan menghomati hak pasien, terutama dalam 

hal memperoleh informasi yang jujur dan benar serta hak untuk 

melalukan apa-apa yang boleh dilakukan terhadap dirinya. 

Hubungan antara dokter pasien diibaratkan seperti hubungan 

seorang bapak dan anak yang saling percaya (father know best) dalam 

                                                           
75  Al. Purwa Hadiwardaya, 1998, Etika Medis, Cetakan Pertama, Jogjakarta: Penerbit 

Kanisius Hal. 19. 
76  Suhartono,  ibid. 
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memberikan pelayanan kesehatan. Prinsip father know best  

melahirkan hubungan paternalistik antara pasien dengan dokter. Di era 

infromasi dan teknologi yang terbuka saat ini prinsip tersebut mulai 

berkurang Karen pasien bisa mendapatkan informasi secara langsung 

dari media. Pasien harus dijelaskan dari awal tentang rencana tindakan 

dan risiko  tindakan. Sebagaimana hasil wawancara dengan dokter 

yang menyatakan sebagai berikut; 

Pasien kalau dianggep sebagai anak ki yoo ga bisa sekarang era-

era sekarang ini pasien itu yoo hubungan tetep dokter-pasien 

artinya saya sebagai dokter tugasnya menjelaskan penyakitnya 

dia seperti ini, rencana tindakan seperti ini dan pasiennya harus 

tahu, artinya kalau dia setuju untuk melakukan tindakan atau setuju 

dibedah itu pasien itu mudeng, artinya kalau mau jalan seperti ni ya 

ayo; kalau dia ndak mau dan opsi lain yang tidak sama yang sesuai 

dengan ilmu saya ya mangga, sekarang orang tidak ada lagi 

paksa paksaan. Karena nanti kalau dipaksa ternyata di 

belakangnya ad apa apa? Karena orang jalan tu bisa saja kepleset, 

tetapi kalau ternyata aku manut wae dok karokowe mati urip... Ora 

isa sekarang seperti itu. Dan itu tidak bisa, ibarat orang jalan tu 

walaupun sudah hati hati masih isa kepleset artinya ada 

kemungkinan bisa kepleset artinya ada kemungkinan ada 

komplikasi di belakangnya77. 

Dokter menyatakan bahwa tidak setuju atas prinsip father know 

best tersebut. Pasien tidak lagi tergantung sepenuhnya kepada dokter. 

Pasien bisa mendapatkan konsultasi atau saran dari dokter atau dari 

media on line tentang penyakit, tindakan dan risiko tindakan. Dokter 

tidak bisa lagi memaksa seorang pasien untuk tunduk dan patuh 

kepada seorang dokter saja. Pada posisi inilah terjadi dilema etik.  

                                                           
77   Angga Hermawan, dokter spesialis bedah di RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi: 

Wawancara  tanggal 17 Juli 2016. 
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Dokter secara umum sudah mengerti dan sudah melakukan 

prinsip otonomi pasien, termasuk dalam memberikan terapi. Salah satu 

perwujudan prinsip otonomi pasien, sebagaimana pernyataan dokter 

spesialis kebidanan dan kandungan sebagai berikut: 

Pasien datang saya sampaikan penyakit ini dan saya kan jelaskan 

kemungkinan terapi ada kemungkinan terapi b atau c; mana yang 

paling baik misalnya; tetapi pasien tetap diberikan kebebasan 

untuk menentukan mana yang baik untuk pasien; termasuk 

pilihan operasi; semua keputusan tetap dipasien.78 

Secara yuridis dokter berkewajiban memberikan inormasi 

kepada pasien, dan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan 

sebelum dokter melakukan tindakan. Dokter sudah memberikan 

kebebasan, karena dokter harus memahami bukan saja dalam hal 

medis tetapi sosial dan psikologis. Pemberian kebebasan kepada 

pasien yang dimaksud adalah kebebasan yang bisa 

dipertangungjawabkan, sebagiamana disampaiakn oleh dr. Hartono, 

Sp.An, yang menyatakan bahwa pasien pasien itu berhak memilih 

apapun misalnya dok saya takut dibius; penjelasan kepada pasien yang 

direncanakan dilakukan tindakan anestesi harus detail sebelum pasien 

memeberikan pernyataan setuju. Pemahaman dokter secara psikologis 

terhadap pasien sangat penting dan diperlukan. Psikologis pasien 

dengan anestesi lokal akan berbeda dengan pasien dengan anentesi 

total. Factor psikologis yang perlu diketahui terkait penjelasan 

                                                           
78  Anita, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di RS Panti Rahayu Yakkum 

Purwodadi : Wawancara tanggal 6 Juli 2016. 



102 
 

persetujuan tindakan kedokteran adalah sikap malu dari pasien, 

sehingga secara etis pasien harus dihormati79. 

Berdasarkan pernyataan dokter tersebut menggambarkan 

bahwa dokter di RS Panti Rahayu Purwodadi secara etis sudah 

berupaya untuk menghormati hak pasien dan secara hukum sudah 

berupaya untuk menempatkan diri sebagai pihak yang mengerti atas 

diagnose penyakit pasien, risiko tindakan yang akan dilakukan. Dokter 

tidak menempatkan pasien sebagai obyek tindakan medik saja tetapi 

melihat faktor-faktor lain yang dirasakan oleh pasien akan menjadi 

pertimbangan misalnya keuangan, agama, psikis dan sosial. 

Kemanfaatan pemberian informasi oleh dokter dari segi hukum 

adalah sewaktu terjadi pengungkapan dengan pemberian infromasi 

tentang risiko-risiko yang mungkin timbul, maka beban komplikasi/risiko 

yang mungkin timbul itu akan beralih dari dokter kepada pasien80. 

Dari ketiga tenaga dokter tersebut menyebutkan bahwa dokter 

memberikan informasi penyakit dan tindakannya dan memberikan 

penjelasan kepada setiap pasien untuk mengambil keputusan setuju 

atau tidak setuju. Dokter juga memberika kebebasan kepada pasien 

untuk mengekpresikan kebebasan yang dimiliki atas segala penyakit 

yang diderita oleh pasien. Hal tersebut sesuai dengan pasal 8, Undang-

undang 36 tahun 2009  tentang Kesehatan menyebutkan bahwan; 

                                                           
79  Suhartono, opcit. 
80  Guwandi, 2006, Informed Consent & Informed Refusal, 4th Edition, Jakarta: FKUI, 

hal 5 
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Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data 
kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah 
maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. 

 

Dokter tidak menggiring atau memaksakan kepada pasien untuk 

dilakukan tindakan operasi. Semua dokter menyadari bahwa pasien 

memiliki hak untuk memilih dan menetukan nasib sendiri sebagaimana 

amanat undang-undang. Dokter juga menjelaskan terkait risiko yang 

akan terjadi dan alternatif terapi bagi pasien,  baik dan buruk atas 

tindakan yang akan dilakukan, karena semua yang dilakukan oleh 

dokter bukan dokter sendiri yang menentukan, dan tindakan kedokteran 

merupakan sesuatu yang tidak pasti dan mengandung risiko, dokter 

hanya beruapay menolong  pasien yang datang kepada dokter. 

Penjelasan mengenai risiko terapi dan tindakan, sebagaimana 

dijelaskan oleh dr. Yuli, Sp.B sebagai berikut; 

Secara prinsip setiap pasien harus dijelaskan kira-kira apa yang 

akan kita lakukan kepada pasien karena kalau kita tanpa 

menjelaskan, pasti pasien tidak tahu tentang diagnose serta 

kemugkinan tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien tahu 

risiko risiko apa dan kemungkinan satu tindakan karena setiap 

tindakan pasti ada risikonya sekalipun kecil. Memang 

namanya risiko bisa terjadi terjadi bisa tidak, tetapi kita harus 

jelaskan kepada pasien; jadi penjelasan risikonya apa, rencana 

tindakannya apa, juga jika tidak dilakukan operasi harus 

dijelaskan kepada pasien. Risiko jika dia setuju dan risiko jika 

tidak setuju; risiko jika dilakukan operasi akan terjadi apa; jika dia 

menolak dilakukan opeasi risikonya apa; sehingga kemungkinan 

apa yang akan terjadi harus tahu81. 

                                                           
81 Yuli Budi J, dokter spesialis bedah di RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi : 

wawancara tanggal 7 Juli 2016. 
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Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.290/MENKES/ PER/III/2008 menyatakan bahwa ;  

(1) Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi 
harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani 
oleh yang berhak memberikan persetujuan. 

 

Terkait dengan menentukan nasib sendiri, dalam hal otonomi 

pasien;  bagaimana dokter bisa memastikan bahwa kalau hak otonomi 

pasien benar-benar terlayani atau secara otonomi hak pasien sudah 

dihargai sebagai pasien, berikut hasil wawancara dengan dr. Yuli, Sp.B; 

Kalau saya sebelum melakukan tindakan kepada pasien, si 
pasien sudah dijelaskan, setelah itu seluruh keluarga saya ajak 
untuk dijelaskan terkait dengan kemungkinan diagnosa seperti 
ini, kemungkian yang harus kita lakukan seperti ini, jadi sekarang 
tinggal pihak keluarga bagaimana? Maunya apa kita juga akan 
tanya semua kemungkinan jika operasi risikonya ini, jika tidak 
dioperasi risikonya ini; kita harus jelaskan semua; jadi mereka 
berhak menolak karena mereka bisa memilih, misalnya tidak 
setuju disinipun saya juga akan memberikan atau mau 
kemanapun ya “mangga” tetapi paling tidak dia tahu82.  

 

Pasien adalah pembuat keputusan utama dalam semua pilihan 

yang berhubungan dengan kesehatan dan perawatannya. Artinya 

pasien adalah pembuat keputusan pertama, orang yang diandaikan 

memprakarsai keputusan berdasarkan keyakinan hidup dan nilai-

nilainya. Sedangkan pembuat keputusan lainnya juga mempunyai 

tanggungjawab. Jika secara hukum pasien tidak mampu membuat 

keputusan atau mengambil inisiatif, seorang pelaku lain yang 

                                                           
82  Ibid. 
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menggantikan si pasien terutama keluarga pasien, kecuali jika 

sebelumnya pasien telah menunjuk orang lain  atau jika saudara 

kandungnya tidak memenuhi syarat serta bertanggungjawab untuk 

berusaha menentukan apa yang kiranya akan dipilih oleh si pasien atau 

jika itu mungkin, berusaha menentukan apa yang paling 

menguntungkan bagi si pasien83. 

Dalam hal persetujuan tindakan kedokteran sebagai perwujudan 

hak otonomi pasien, prinsip otonomi merupakan perintah moral yang 

mewajibkan semua orang (tenaga kesehatan khususnya) menghormati 

otonomi manusia.  

Konteks moral tentang konsep “otonomi” merupakan pemikiran 

Imanuel Kant yang memperlawankan dengan konsep “heteronomy” 

(penentuan dari luar). Kant menyatakan bahwa hukum moral bukan 

merupakan penentuan sewenang-wenang dari luar diri manusia 

melainkan penentuan bebas diri manusia sendiri sebagai makluk yang 

rasional. Bukti bahwa hak otonomi pasien tidak ditentukan dari luar diri 

manusia, maka dokter memberikan penjelasan kepada pasien 

termasuk informasi bahwa pasien boleh menolak tindakan yang akan 

di lakukan oleh dokter, sebagaimana yang di ungkapkan dr Yuli, Sp.B 

dalam wawancara berikut: 

Maunya apa kita juga akan tanya semua kemungkinan jika operasi 
risikonya ini, jika tidak dioperasi risikonya ini; kita harus jelaskan 
semua; jadi mereka berhak menolak karena mereka bisa memilih, 

                                                           
83   J. Sudarminta, 2001, Informed Consent dan Otonomi Manusia, Jurnal STF 

Driyarkara, Vol.1 no.2 Oktober 2001, hal 123. 
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misalnya tidak setuju disinipun saya juga akan memberikan atau 
mau kemanapun ya “mangga” tetapi paling tidak dia tahu…84. 
 

Pernyataan dokter tersebut menunjukkan bahwa unsur 

pemberian informasi yang mencukupi dan pemahaman atas informasi 

yang diberikan tersebut dipandang penting untuk dapat mengambil 

keputusan secara otonom. Dokter perlu memastikan dan memberikan 

kesempatan kepada pasien sampai pasien mengerti benar informasi 

yang dijelaskan oleh dokter. Dokter harus memberikan kesempatan 

bertanya dan bersedia mendengarkan pasien sehingga tujuan dan nilai 

persetujuan tercapai.  

Menurut Bertens, bahwa perbuatan atau pilihan otonom 

seseorang tidak boleh dihalangi. Prinsip menghormati otonomi, 

sebenarnya mengandung dua implikasi yang berbeda yaitu; orang 

mempunyai hak untuk memilih dan menentukan apa yang akan terjadi 

dengan dirinya dan orang lain memiliki kewajiban untuk tidak 

menghalangi pilihan dan keputusan otonom seseorang85. 

Dokter sebagai tenaga kesehatan  dan terikat kode etik profesi 

harus menyadari bahwa pengetahuan dan keterampilan akan mebawa 

dokter kepada benturan etika, moral dah hukum. Dokter perlu 

memahami pasien dari sudut sosioekonomi, etika dan hukum. Dokter 

harus melihat pasien sebagai individu makluk insani dan sebagai 

                                                           
84 Yuli Budi Jatmiko, opcit. 
85  Bertens, 2011, Etika Biomedis, Cetakan ke-5 Jogjakarta: Penerbit Kansius. hal 79 
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kewajiban yang dilandasi oleh martabat manusia, bukan karena upaya 

menghindar dari perbuatan melawan hukum atau tuntutan hukum. 

 
C. Pengaturan Persetujuan Tindakan Kedokteran Sebagai Bentuk 

Kewajiban Yang Mengikat Tenaga Medis. 
 

Bukti Formil yaitu semua peraturan rumah sakit yang 

menyatakan bahwa persetujuan tindakan kedokteran sudah ditetapkan 

dan wajib dilakukan. Bukti formil tersebut dapat berupa dokumen 

kebijakan, pedoman pelayanan, panduan pelayanan unit, standar 

prosedur operasional dan form persetujuan tindakan kedokteran. 

Tabel 2. Daftar dokumen formil terkait Persetujuan Tindakan 
Kedokteran 

No Dokumen Keterangan 

1.  HBL/ MSBL Ada 

2.  Pedoman Pelayanan Ada 

3.  Panduan Pelayanan Ada 

4.  Pedoman Pelayanan Unit Ada 

5.  
Standard Prosedur Operasional 
Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Ada 

6.  
Bukti Penjelasan Persetujuan 
Tindakan Kedokteran 

Konfimasi  

7.  Persetujuan Tindakan Kedokteran Konfirmasi  

 

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, sebagaimana dikutip oleh 

Y.A Triana Ohoiwutun, terdapat persamaan dan perbedaan antara etik 

dan hukum. Persamaan etik dan hukum adalah bahwa keduanya 

menghendaki agar manusia berbuat baik dan benar dalam masyarakat. 
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Sedangkan perbedaan antara etik dan hukum terdapat dalam tabel 3 di 

bawah ini86. 

Tabel 3. Perbedaan antara etik dan hukum 

ETIK PROFESI HUKUM 

1. Mengatur perilaku pelaksana 
atau  pengemban profesi 

1. Mengatur perilaku manusia 
pada umumnya 

2. Dibuat berdasarkan 
konsensus/ kesepakatan 
diantara pelaksana/ profesi 

2. Dibuat oleh lembaga resmi 
Negara yang berwenang bagi 
setiap orang. 

3. Kekuatan mengikatnya untuk 
satu waktu tertentu dan 
mengenai satu hal tertentu. 

3. Mengikat sebagai sesuatu 
yang wajib secara umum 
sampai dicabut/diganti 
dengan yang baru. 

4. Sifat sanksinya moral 
psikologis 

4. Sifat sanksinya berupa derita 
jasmani/ material 
(lichamelijkleed). 

5. Macam sanksinya dapat 
berupa diskreditasi profesi. 

5. Macam sanksinya dapat 
berupa pidana (straf), ganti 
rugi (scadevergoeding) atau 
tindakan (maatregel). 

6. Kontrol dan penilaian atas 
pelaksanaannya dilakukan 
oleh ikatan/ organisasi profesi 
terkait. 

6. Kontrol dan penilaian atas 
pelaksanaannya dilakukan 
oleh masyarakat dan lembaga 
resmi penegak hukum 
struktural. 

 

1) Aspek Etis Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Prinsip dasar etika kedokteran salah satunya adalah 

menghargai otonomi atau hak seseorang yang mengharuskan 

seorang dokter untuk meminta persetujuan suatu tindakan 

terhadap pasien. Otonomi merupakan suatu bentuk kebebasan 

bertindak di mana seseorang mengambil keputusan sesuai dengan 

                                                           
86  Y.A. Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran,Tinjauan dari Berbagai 

Peraturan Perundangundangan dan UU Praktik Kedokteran, 2008, Bayumedia 
Publishing hal 57-58. 
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rencana yang ditentukannya sendiri dan dapat dikatakan sebagai 

hak atas perlindungan privasi. Baik dokter maupun pasien, masing-

masing pihak mempunyai otonomi dalam perawatan medis87. 

Terkait dengan otonomi pasien dalam kerangka persetujuan 

tindakan kedokteran sangat di pengaruhi aspek sosial dan budaya 

setempat, hal tersebut tercermin dari pernyataan Ny.T. Apakah 

ketika suami akan dilakukan operasi ibu mendapatakan 

penjelasan? Istri pasien tersebut menyatakan sebagai berikut :  

Saya nggak ikut pak, karena suami saya diantar pakde, trus 

paginya saya baru kesini.88 

Berdasarkan penuturan Ny. T tersebut dokter setidaknya 

memberikan kesempatan kepada saudara (Pak De) Ny.T. 

perbuatan dokter yang melakukan operasi bukan perbuatan tercela 

dan dilakukan dengan sikap batin yang salah yang berupa 

kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan. Karena hal tersebut di 

pengaruhi oleh budaya lokal yang mana orang yang di anggap 

dituakan di  kampung/ desa tersebut seringkali mewakili person/ 

individu untuk melakukan perbuatan hukum. 

Bagaimana dengan hak otonomi pasien tersebut? Hak 

otonomi pasien merupakan  cerminan konsep self governance, 

liberty rights, dan individual choices dan merupakan dasar dari 

                                                           
87  http://majalahkasih.pantiwilasa.com/detailpost/aspek-etik-dalam-implementasi-

informed-consent diaskes 5 Juni 2017. 
88  Ny. T, keluarga pasien di RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, Wawancara tanggal 22 Juli 

2016 

http://majalahkasih.pantiwilasa.com/detailpost/aspek-etik-dalam-implementasi-informed-consent
http://majalahkasih.pantiwilasa.com/detailpost/aspek-etik-dalam-implementasi-informed-consent
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Informed consent. Declaration of Lisbon oleh World Medical 

Association (WMA) dan Patient`s Bill of Right oleh American 

Hospital Association (AHA), menekankan  hak pasien  untuk 

menerima atau menolak suatu tindakan medis setelah menerima 

berbagai informasi yang berkaitan dengan penyakitnya89.  

Berbagai kasus dalam praktik Kedokteran yang 

menyebabkan  dokter terkena gugatan perdata atau sanksi pidana 

selama ini mendorong perlunya peraturan hukum antara dokter dan 

pasien dalam apa yang disebut dengan persetujuan medik. Oleh 

karena itu, masalah perlunya persetujuan tindakan kedokteran 

tidak hanya menyangkut hak-hak pasien, tetapi sekaligus 

melindungi dokter dalam menjalankan profesi sehari-hari. 

Persetujuan tindakan kedokteran tidak hanya berkaitan dengan 

hukum tetapi juga mempunyai landasan etik. Dasar etik yang 

terkuat dalam  persetujuan tindakan kedokteran ini adalah 

keharusan bagi setiap dokter untuk menghormati kemandirian 

(otonomi) pasiennya. 

Pada dasarnya etika mempunyai fungsi yaitu untuk 

membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan 

dengan moralitas yang membingunkan. Disini terlihat bahwa etika 

adalah pemikiran sitematis tentang moralitas, dan yang 

                                                           
89 Ibid. 
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dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu 

pengertian yang lebih mendalam90. 

Profesi kedokteran adalah salah satu profesi yang terikat 

dengan sumpah profesi dan kode etik kedokteran Indonesia. Dokter 

yang bekerja di Rumah Sakit Panti Rahayu dalam melakukan tugas 

profesi mengedepankan etika dan hukum, sebagaimana hasil 

wawancara dengan dr. Y dan dr. A, kepada penulis sebagai berikut: 

Jadi dua-duanya penting, etik saja tidak tertulis salah; hukum 

tanpa etik juga ga benar; sehingga keduanya harus berjalan 

searas 91. 

Sementara dokter spesialis bedah yang lain menyatakan hal yang 

berbeda terkait dengan etika dan hukum, berikut pernyataannya;  

Kalau menurut saya karena saya takut dengan hukum maka 

kita utamakan hukum dulu, hukum harus diberesi dulu 

misalnya persetujuan tindakan kedokteran dari pasien harus 

sudah terisi semuanya baru setelah itu etikanya karena kita 

akan memberikan yang terbaik kepada pasien; 

bagaimanapun seorang dokter itu namanya hukum sangat 

takut sekali; karena orang tu sekarang ada orang yang pinter 

itu nanggung, misalanya pasien yang gagal dioperasi  akan 

dinyatakan malpraktek, padahal ada upaya yang besar untuk 

menyelamatkan pasien; karena sekarang orang tidak mau 

tahu, tahunya pokoknya malpraktek jadi hukum harus 

menjadi yang utama artinya semua persetujuan dilengkapi, 

diberikan penjelasan dengan benar sebelum dilakukan 

operasi,  baru setelah itu etika misalnya ya mencari obat 

yang terbaik untuk pasien, tindakan yang terbaik untuk 

pasien apapun jenis kelas diberikan yang terbaik 92. 

                                                           
90  Frans Magnis Suseno, 1991, Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Mroal, 

Edisi Kedua, Cet. 4, Kanisius, Jogjakarta, hal 15. 
91  Angga Hermawan, dokter spesialis bedah  di RS Panti Rahayu, wawancara 

tanggal 17 Juli 2016. 
92  Yuli Budi Jatmiko, op.cit 
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Terdapat dua penyataan yang sangat berbeda dari dokter 

yang berbeda pula, karena masing masing dokter terbukti memiliki 

keyakinan dan pandangan yang berbeda. Tetapi secara prinsip 

kedua dokter memegang teguh etika sebagai bentuk 

implementasi hukum kesehatan yang tertuang dalam peraturan 

perundangan dan peraturan rumah sakit (HBL dan MSBL).  

Pada kenyataannya pelaksanaan kode etik kedokteran 

menyangkut dua hal yang harus diperhatikan yaitu : 

a) Etik jabatan kedokteran yaitu menyangkut masalah yang 

berkaitan dengan sikap dokter, terhadap teman sejawat, 

para pembantunya, masyarakat, dan pemerintah.  

b) Etik asuhan kedokteran merupakan etik kedokteran untuk 

pedoman kehidupan sehari-hari yaitu mengenai sikap 

tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Terkait dengan persetujuan tindakan kedokteran terhadap 

pasien yang akan menjalani tindakan operasi, dokter 

menjelaskan, hal mana yang lebih utama atara etika dn hukum, 

sebagaimana diungkapkan oleh dokter  berikut ini; 

Kalau saya keduanya penting karena etika dipertanggung 

jawabkan kepada pasien dengan penjelasan-penjelasan ; 

secara hukum kalau kita melakukan berdasarkan hukum yang 

berlaku tetapi jika sampai kita kena  itu akan sangat 

mengganggu kenyamanan kita kalau ini secara hukum salah 

dan tetep kita langgar, padahal mungkin pasien tidak tahu tetapi 



113 
 

secara hati nurani kita pasti ada perasaan tidak enak atau tidak 

nyaman sehingga kedua duanya harus berjalan sama sama93. 

 

 

2) Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Seperti diungkapan di atas bahwa dokter yang mengalami 

persoalan hukum akan sangat tersita waktunya. Penyebab 

sengketa medik, jika dilihat dari perspektif hukum maka 

penyebab sengketa medik antara dokter dan pasien disebabkan 

oleh tidak berjalannya hak dan kewajiban antara dokter dan 

pasien dalam hubungan hukum yang terjadi, yang kemudian 

menimbulkan ketidakpuasan pasien. Ketidakpuasan pasien 

terjadi karena adanya komunikasi yang tidak seimbang antara 

dokter dan pasien, tidak adanya hubungan kepercayaan antara 

dokter dan pasien dalam hubungan yang terjadi dan adanya 

campur tangan dari keluarga pasien, pihak lain diluar pasien dan 

keluarga dan patut diduga keterlibatan oknum yang ingin 

mendapatkan keuntungan dari kasus medis. 

Mencermati hasil wawancara dengan tenaga dokter 

terkait dengan hak  dan kewajiban hukum dokter serta hak dan 

kewajiban pasien di RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, maka 

dalam perspektif hukum bagi dokter sangatlah diperlukan 

adanya pengertian dan kesadaran hukum akan pentingnya 

                                                           
93  Yuli Budi J, dokter spesialis bedah di RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, 

wawancara tanggal 7 Juli 2016. 
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hubungan antara dokter dengan pasien yang melahirkan 

konsekuensi hukum. Hubungan dokter dengan pasien disebut 

dengan transaksi terapeutik, tetapi dalam pengamatan penulis 

masih diperlukan konsistensi pelaksanaan PMK 

290/Menkes/Per/III/2008.  Hal tersebut terbukti bahwa ada 

pasien yang menyatakan bahwa dirinya merasa tidak diberikan 

penjelasan tentang rencana tindakan yang akan dilakukan 

terhadap suaminya, sementara keduanya adalah pasien yang 

kompeten dan tidak mengalami gangguan mental. 

Sehubungan dengan transaksi terapeutik yang bertujuan  

untuk mencari dan menerapkan terapi yang paling tepat untuk 

menyembuhkan penyakit pasien oleh dokter, secara umum 

sudah dilakukan oleh dokter khususnya dokter yang melakukan 

tindakan bedah dan tindakan anestesi. Hubungan  terapeutik 

merupakan perikatan berdasar daya upaya maksimum dimana 

dokter tidak menjanjikan kesembuhan tetapi berjanji berdaya 

upaya maksimal untuk menyembuhkan, oleh karena itu tindakan 

yang dilakukan  belum tentu berhasil. Hubungan tersebut 

dinamakan inspanningsverbintenis yang tidak dilihat hasilnya 

tetapi lebih ditekankan pada upaya yang dilakukan, hasilnya 

tidak seperti yang diharapkan dan hal ini berbeda dengan 

hubungan resultaatsverbintenis yang dinilai dari hasil yang 
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dicapai dan tidak mempermasalahkan upaya yang dilakukan. 

Ciri-ciri khusus hubungan terapeutik yaitu:  

a) Subjeknya terdiri dari dokter sebagai pemberi pelayanan 

medik provisional yang pelayanannya didasarkan pada 

prinsip pemberian pertolongan dan pasien sebagai 

penerima pelayanan medik yang membutuhkan 

pertolongan. 

b) Objeknya berupa upaya medik professional yang 

bercirikan memberikan pertolongan.  

c) Tujuannya adalah pemeliharaan dan peningkatan 

kesehatan94. 

Persetujuan tindakan kedokteran dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan 

kedokteran diistilahkan sebagai Informed Consent, yang 

terdapat pada Bab I Pasal 1. Persetujuan tindakan kedokteran  

yaitu “persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga 

terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai 

tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan 

terhadap pasien”. 

                                                           
94   Veronica Komalawati, 1999, Peranan Informed Consent dalam Transaksi 

Terapeutik, Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm. 14. 



116 
 

Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan 

Direktur RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi sebagai berikut : 

Saya pikir sudah, pada kebijakan dan panduan bahwa setiap 

tindakan kedokteran datau tindakan medis yang berisiko 

harus didahului dengan informed consent (persetujuan 

tindakan kedokteran) bahakan tindakan yang tidak berisiko 

juga ada informed consent (persetujuan tindakan 

kedokteran)  walaupun persetujuannya secara lisan 

misalnya mau dipasang, infus sepanjang pasien dan 

keluarganya menyetujui mengangguk atau tidak menolak 

berarti dianggap setuju, kemudian dalam general consent 

(persetujuan umum) juga secara langsung disinggung di situ, 

supaya pasien bersedia menjalani ataupun menerima 

tindakan medik yang diperlukan oleh dokter95. 

 

Informed Consent secara teoritis yuridis tidak memenuhi 

pasal 1320 KUHPerdata jo pasal 1338 KUHPerdata. Informed 

Consent telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 

1320 KUHPerdata jo pasal 1338 KUHPerdata yang merupakan 

asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak serta 

asas mengikat sebagai Undang-undang.  

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan “semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”. Kata “semua” mengandung arti 

meliputi seluruh perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata 

                                                           
95  Sunarima, Pimpinan RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi: wawancara tanggal 21 

Juli 2016. 
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ataupun yang diluar KUHPerdata, atau perjanjian yang dikenal 

maupun yang tidak dikenal. Asas Konsensualisme yang diatur 

dalam pasal 1320 KUHPerdata berkaitan dengan adanya 

kesepakatan antara para pihak yang diberikan atas dasar 

kehendak yang bebas mengenai pokok yang diatur dalam 

perjanjian yang dibuat tersebut, hal yang dikehendaki pihak yang 

satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain96. 

Informed consent dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia nomor 290/Menkes/Per/ III/2008 

diterjemahkan menjadi “Persetujuan Tindakan Kedokteran”, 

yang terdapat pada Bab I Pasal 1, yaitu persetujuan yang 

diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat 

penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau 

kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.  

Persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yaitu:  

a) Adalah persetujuan pasien atau yang sah mewakilinya atas 

rencana tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang 

diajukan oleh dokter atau dokter gigi, setelah menerima 

informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan. 

b) Persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi 

adalah pernyataan sepihak dari pasien dan bukan perjanjian 

                                                           
96  Firman Floranta Adonara,  Aspek Hukum Informed Consent Dalam Pelaksanaan 

Tindakan Operasi Medik, makalah. 
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antara pasien dengan dokter atau dokter gigi, sehingga 

dapat ditarik kembali setiap saat. 

c) Persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi 

merupakan proses sekaligus hasil dari suatu komunikasi 

yang efektif antara pasien dengan dokter atau dokter gigi, 

dan bukan sekedar penandatanganan formulir 

persetujuan97. 

Persetujuan tindakan kedokteran dari sudut pandang 

pasien, Pasal 45 Ayat (5) UU 29/2004 tentang Praktik 

Kedokteran, menyatakan bahwa” setiap tindakan kedokteran 

atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus 

diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh 

pasien atau keluarga terdekat pasien. Terkait dengan 

persetujuandari pasien dan atau keluarga, pasien 

menyampaikan bahwa  ada beberapa alas an kenapa dilakukan 

tindakan medis (section caesaria) terhadap istrinya, karena berat 

bayi, tidak mungkin melahrikan secara normal. Tetapi sumai 

pasien sudah menyadari dan mengerti ketika dokter meminta 

persetujuan tindakan kedokteran kepadanya.  

Dalam perkembangannya, Szas dan Hollender membagi 

perkembangan hubungan dokter-pasien menjadi 3 model : 

                                                           
97  Tim Penyusun Konsil Kedokteran Indonesia, Manual Persetujuan Tindakan 

Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 1. 
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1. Paternalistik dimana dokter selalu berada di posisi superior 

dan mengabaikan hak pasien untuk berpartisipasi. Dokter 

merasa lebih tahu tentang masalah kesehatan. Bisa 

diartikan seperti hubungan bapak dengan anaknya. 

2. Guidance-cooperation dimana bapak sudah mulai berbicara 

dengan anaknya, dalam arti pasien sudah diajak bicara 

dengan dokter namun tetap dalam pengambilan keputusan 

akhir tetap dokter yang memutuskan. 

3. Mutual participation dimana terjadi pergeseran nilai 

hubungan dokter menjadi setara akibat aspek hukum sudah 

dapat mensejajarkan diri dengan aspek medis (equality 

before the law), sudah mengikuti aturan hukum di bidang 

perjanjian98. 

Perkembangan informasi dan teknologi memungkinkan 

pasien atau keluarga pasien mengakses informasi kesehatan. 

Model ke tiga yang diutarakan oleh Szas dan Hollender sering 

terjadi di dalam pelayanan kesehatan. Pasien atau keluarga 

pasien sudah melakukan upaya untuk menuntut haknya 

sebagaimana diungkapkan oleh keluarga pasien, bahwa hak 

pasien harus dipenuhi misalnya menyangkut pemberian 

informasi medis, bagaimana menyusui yang benar, bagaimana 

mengasuh bayi yang sedang rewel, atau kenapa bayi di rumah 

                                                           
98 Guwandi, 2010, Rahasia Medis Cet ke 2, Jakarta : Balai Penerbit FKUI, hlm. 26. 



120 
 

sakit tidak diperkenankan diberi susu formula. Berdasarkan 

pengalaman pasien dan keluarga merasa bahwa petugas masih 

kurang tanggap an tidak punya inisiatif untuk menolong pasien99. 

Secara yuridis, dokter sebagai representasi dari pihak 

rumah sakit memfasilitasi kepada pasien dan atau keluarga, 

tetapi di sisi lain sering terjadi bahwa pasien atau keluarga 

merasa inferior. Apakah pasien membaca dan mengerti isi 

persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan kepadanya, 

pasien mengungkapkan sebagai berikut: 

Karena saya fokusnya pada saat itu adalah ke istri saya yang 

akan melahirkan, makanya saya sudah males membaca isi 

formulir tersebut karena saya juga tahu risikonya, tetapi ya 

memang seharusnya saya baca karena disitu memang 

tertulis tindakan tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh 

dokter100. 

Sementara semua tindakan operasi dan anestesi, selalu 

mengandung suatu risiko. Ada yang dapat diperhitungkan ada 

yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Maka timbulnya 

risiko harus dibuat seminimal mungkin, misalnya pemeriksaan-

pemeriksaan pendahuluan, amnesis yang teliti atau tes 

laboratorium.  

Keadaan seperti disampaikan oleh Bp. W, tersebut sering 

terjadi di dalam proses persetujuan tindakan kedokteran. Tidak 

bisa dihindari, bahwa pasien atau yang berhak dimintai 

                                                           
99  W, suami pasien di RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, wawancara tanggal 22 

Juli 2016.. 
100  Ibid. 
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persetujuan hanya membaca sekilas dan menyatakan setuju 

dengan rencana tindakan kedokteran terhadap dirinya atau 

keluarganya. Kondisi yang diperlukan agar tercapai persetujuan 

yang benar antara dokter dengan pasien adalah komunikasi 

yang baik antara dokter dengan pasien. Saat ini komunikasi 

memerlukan sesuatu yang diperlukan pasien dalam 

pengambilan keputusan, tindakan medis telah ditetapkan bahwa 

dalam keadaan tidak darurat, seorang dokter harus meminta 

persetujuan pasien terhadap terapi sebelum terapi diberikan.  

Hal serupa dengan bp. W adalah apa yang di lakukan oleh 

Bp. SM, apakah ketika bapak melakukan tanda tangan 

persetujuan tindakan kedokteran dan dijelaskan oleh dokter 

tentang rencana tindakan kedokteran terhadap anak bapak? 

Berikut pernyataan Bp. SM; 

Benar, namun karena pada saat itu saya dalam keadaan 
panik jadi yang saya pikirkan yang penting anak saya segera 
di tangani dulu saja, karena kondisi patah tulang. Terkait 
dengan persetujuan tindakan kedokteran, saya tidak 
membaca detail, tetapi saya bekerja sebagai tenaga 
kesehatan juga, jadi saya tahu101. 
 

Secara prinsip persetujuan tindakan kedokteran 

merupakan perjanjian upaya untuk penyembuhan. Hukum 

melindungi hak seseorang untuk mengambil keputusan 

menerima atau menolak terapi, terlepas dari bijaksana atau 

                                                           
101  SM, Orang tua pasien di RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi: wawancara tanggal 

27 Juli 2016. 
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tidaknya keputusan tersebut. Prinsip-prinsip perjanjian dalam 

hubungan dokter dan pasien merupakan dasar dalam hukum di 

Indonesia adalah setiap orang memiliki hak untuk memutuskan 

hal-hal yang menyangkut tubuh mereka102. 

Cara pasien menyatakan persetujuan dapat secara 

tertulis maupun lisan. Persetujuan secara tertulis mutlak 

diperlukan bagi tindakan kedokteran yang mengandung resiko 

tinggi, sedangkan persetujuan secara lisan diperlukan pada 

tindakan kedokteran yang tidak mengandung resiko tinggi. 

Umumnya disebutkan bahwa contoh tindakan yang berisiko 

tinggi adalah tindakan invasif (tertentu) atau tindakan bedah 

yang secara langsung mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh. 

Dalam konteks hukum kesehatan, penerapan persetujuan 

tindakan kedokteran wajib dalam penyelenggaraan praktik 

kedokteran bertujuan untuk menghindarkan dokter dari tuntutan 

perbuatan melawan hukum baik pidana, perdata dan sanksi 

administrative. Alasan mendasarnya adalah pasien sudah 

mengerti segala jenis risiko medis yang timbul  dan tidak 

diharapkan (dari kejadian potensial cedera, kejadian nyaris 

cedera, kejadian tidak diharapkan bahkan kejadian sentinel), dan 

dokter sudah berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan 

                                                           
102  Indra Bastian,  2011, Penyelesaian Sengketa Kesehatan, Jakarta: Salemba 

Medika. hlm.30. 
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kompetensi yang dimilikinya. Dokter tidak dapat dihukum oleh 

sebab risiko medis berbeda dengan kelalaian. 

 
D. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Proses 

Tindakan Berisiko Tinggi Di Rumah Sakit.  
 

Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.290/MENKES/ PER/III/2008 menyatakan bahwa Pelaksanaan 

tindakan kedokteran yang telah mendapat persetujuan menjadi 

tanggung jawab dokter atau dokter gigi yang melakukan tindakan 

kedokteran. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas menunjukkan 

bahwa hubungan antara dokter dengan pasien sudah dimulai karena 

pasien sudah memberikan persetujuannya untuk dilakukan tindakan 

terapi. 

Gambar 3. Grafik jumlah pasien yang menjalani tindakan operasi oleh 4 dokter 
di RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi tahun 2017103. 

 

 

                                                           
103 Data Rekam Medis RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi tahun 2016, diolah. 
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Data di atas merupakan pasien yang menjalani operasi di RS 

Panti Rahayu tahun 2017. Total pasien sebanyak 1.885, dari 4.000 

lebih pasien yang dilakukan tindakan operasi, hal inilah yang menjadi 

perhatian, khususnya pasien dengan tindakan risiko tinggi. Dari jumlah 

pasien tersebut dimungkinkan ada pasien yang karena kondisi dan 

keadaannya  belum memberikan persetujuan tindakan kedokteran, 

belum menerima penjelasan terkait dengan tindakan yang akan 

dilakukan atas dirinya dan beberapa hal lain terkait dengan persetujuan 

tindakan kedokteran atau belum memberikan informasi yang 

sebenarnya tentang penyakitnya. Disinilah sebenarnya dokter 

diwajibkan memberikan pelayanan medis secara paripurna sesuai 

dengan standard profesi dan standard prosedur operasional, serta 

kebutuhan medis pasien.  

Gambar 3, menunjukkan bahwa setiap bulan lebih dari seratus 

pasien dilakukan operasi dari operasi kecil, sedang dan berat (besar). 

Aspek hukum tindakan kedokteran dalam tindakan berisiko tinggi 

menjadi sangat penting, hal tersebut sangat terkait dengan penjelasan 

dan informasi. 

Informed consent (persetujuan tindakan kedokteran) berisikan 

dua hak pasien yang essensiil dalam  relasinya dengan dokter. Hak 

tersebut adalah hak atas informasi dan hak atas persetujuan atau 
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consent104. Terkait dengan kedua hak tersebut, dokter sebagai pemberi 

layanan harus mampu untuk mengupayakan dan mereaslisasikannya 

sebagai tanggung jawab hukum kepada pasien. Sebaliknya pasien 

harus tahu tentang hak-haknya sebagai pasien dalam pelayanan 

kesehatan. Sehingga kedua belah pihak bisa melakukan kontrol, dan 

secara etis dokter tidak merasa selalu dibutuhkan oleh pasien dan 

pasien tidak merasa rendah di hadapan dokter. 

Realisasi persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 45 Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran menyatakan bahwa105: 

(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan 
dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus 
mendapat persetujuan.   

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. 

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya mencakup :  
a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;  
b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;  
c. alternatif tindakan lain dan risikonya;  
d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan  
e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.  

(4)  Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diberikan baik secara tertulis maupun lisan.   

(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang 
mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan 
tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan 
persetujuan. 

 

                                                           
104  Husein Kerbala,1993, Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent, Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan,  hal. 11. 
105  RI, Undang-undang No.29, Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 
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Bukti pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dibuktikan 

dalam bentuk formil yang di simpan sebagai bagian dari berkas rekam 

medis pasien. Pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran 

setidaknya ada dua aspek yaitu aspek formil dan aspek materiil. Dua 

aspek  tersebut berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia yaitu 

hukum formil dan hukum materiil. Hukum materiil di bagi ke dalam dua 

asas yaitu lex spesialis dan lex generalis. Berdasarkan dua asas 

tesebut maka rumah sakit menganut sistem lex spesialis dalam 

mengatur dan membuat regulasi pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

1. Aspek Formil Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

Aspek formil dalam persetujuan tindakan kedokteran yang 

dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang  

bagaimana cara bagaimana rumah sakit mengatur dokter dan 

pasien dalam  pelaksanaan/penerapan suatu perbuatan atau 

tindakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  

Bukti Formil yaitu semua peraturan rumah sakit yang 

menyatakan bahwa persetujuan tindakan kedokteran sudah 

ditetapkan dan wajib dilakukan. Bukti formil tersebut dapat berupa 

dokumen kebijakan, pedoman pelayanan, panduan pelayanan unit, 

standar prosedur operasional dan form persetujuan tindakan 

kedokteran. 

Pembuktian secara formil terkait dengan persetujuan 

tindakan kedokteran yang berisiko tinggi di RS Panti Rahayu 
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Yakkum Purwodadi dilakukan dengan mengumpulkan data 

sekunder. Salah satu data sekunder tersebut adalah wawancara 

dengan Pimpinan RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, tentang 

bagaimana RS Panti Rahayu menerapkan system keselamatan 

pasien yang akan dilakukan tindakan berisiko tinggi.  

Pimpinan Rumah Sakit Panti Rahayu menjelaskan bahwa 

terkait dengan tindakan kedokteran berisiko tinggi, diatur khusus 

dalam bab Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB). Kebijakan 

terhadap pasien yang akan menjalani tindakan dengan risiko tinggi 

diatur dalam SPO dibagian anestesi dan bedah. Penyusunan 

regulasi rumah sakit ditujukan untuk menjamin pelayanan berjalan 

sesuai aspek formil pelayanan kesehatan. Penjelasan rencana 

tindakan dilakukan di ruang rawat inap oleh dokter dengan 

Koordinasi antara bagian bedah dengan bagian perawatan jadi 

ketika dokter visite di ruangan pre bedah dan pre anestesi itu sudah 

dilakukan persetujuan tindakan kedokteran di ruangan rawat inap, 

kemudian supaya tidak kelupaan maka perawat di ruangan juga 

dihimbau mengingatkan dokternya supaya melakukan penjelasan 

kepada pasien dan keluarga106. 

Untuk memantau dokter pemberi pelayanan melakukan 

edukasi, memberi penjelasan dan meminta persetujuan tindakan 

                                                           
106  Sunarima, Pimpinan RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi: wawancara tanggal 21 

Juli 2016. 
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kedokteran, RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi menetapkan area 

prioritas, salah satu area prioritas yang di pantau adalah Instalasi 

Kamar Operasi. Bentuk pemantauan tersebut berupa Indikator Mutu 

Kunci dan dilakukan pemantauan setiap bulan, dilaporkan ke Ketua 

Komite Mutu. Sehingga dapat diketahui pencapaiannya serta 

evaluasi hasil pencapain indikator mutu tersebut. Sistem ini sangat 

membantu manajemen dalam mengelola mutu pelayanan kepada 

masyarakat dan menjamin bahwa dokter bertanggungjawab setelah 

pasien memberikan persetujuan tindakan tindakan kedokteran. 

Untuk memastikan bahwa dokter melakukan dan meminta 

persetujuan tindakan kedokteran kepada pasien, maka dilakukan 

verifikasi ulang di kamar operasi sebelum dokter melakukan 

tindakan operasi. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari ruang 

perawatan di mana ruang perawatan membantu mengingatkan 

dokter memfasilitasi dokter untuk pelaksanaan persetujuan tindakan 

kedokteran pada pasien atau keluarganya107. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka, dapat 

diketahui bahwa keselamatan pasien merupakan hal yang utama, 

khususnya dalam hal tindakan bedah dan anestesi di ruang operasi. 

Terkait dengan pemantauan mutu, maka manajemen RS Panti 

Rahayu menetapkan indikator mutu terkait dengan pelaksaanaan 

                                                           
107  Ibid. 
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persetujuan tindakan kedokteran yang harus dilakukan serta 

penjelasan rencana tindakan kepada pasien oleh dokter. 

Hal terpenting aspek formil lainnya adalah adanya sistem 

yang dijalankan oleh dokter sebagai penanggung jawab pasien 

dengan mengisi berkas rekam medis lengkap, melakukan edukasi 

kepada pasien dan kelurga dan meminta persetujuan kepada pasien 

dan atau keluarga. 

Terkait dengan kebijakan pelaksaan persetujuan tindakan 

kedokteran, manajemen RS Panti Rahayu Purwodadi sudah 

menyusun peraturan rumah sakit yang dituangkan secara hirarki 

untuk melaksanan pelayanan kesehatan sebagaimana penjelasan 

Piminan RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi. Apakah Rumah 

Sakit Panti Rahayu membuat regulasi khusus terkait dengan 

persetujuan tindakan kedokteran? Berikut penjelasan pimpinan RS 

Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, pada kebijakan dan panduan 

bahwa setiap tindakan kedokteran atau tindakan medis yang 

berisiko tinggi harus didahului dengan persetujuan tindakan 

kedokteran bahkan tindakan yang tidak berisiko juga ada 

persetujuan tindakan kedokteran walaupun persetujuannya secara 

lisan misalnya mau dipasang, infus sepanjang pasien dan 

keluarganya menyetujui mengangguk atau tidak menolak berarti 

dianggap setuju, kemudian dalam persetujuan umum juga secara 
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langsung tersinggung di situ, supaya pasien bersedia menjalani 

ataupun menerima tindkan medik yang diperlukan oleh dokter108. 

Secara formil RS Panti Rahayu Purwodadi sudah 

melaksanakan dan mengatur secara rinci tentang tanggung jawab 

dokter kepada pasien. Pengaturan dalam bentuk panduan, 

kebijakan dan SPO dilakukan sebagai pertanggungjawaban moral 

dan etik tindakan medis. Pemenuhan regulasi rumah sakit juga di 

wajibkan dalam standard akreditasi rumah sakit  versi KARS-2012. 

Pasal 32, Undang-undang no. 44 tentang Rumah Sakit 

menyebutkan bahwa salah satu hak pasien yang harus di penuhi 

oleh penyedia layanan kesehatan adalah “memberikan persetujuan 

atau menolah atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga 

kesehatan terhadap penyakit yang di deritanya. Hal tersebut selaras 

dengan bab Hak Pasien dan Keluarga  (HPK) 6, bahwa pernyataan 

persetujuan dari pasien melalui proses yang ditetapkan oleh rumah 

sakit dan dilaksanakan.  

Melalui HPK inilah sebenarnya identifikasi risiko pelayanan 

dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi risiko cedera dan 

kerugian pada pasien, karyawan rumah sakit, pengunjung dan 

organisasinya sendiri (The Joint Commission on Accreditation of 

Healthcare Organizations / JCAHO). 

                                                           
108 Ibid. 
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Kegiatan identifikasi dan evaluasi untuk mengurangi 

risikocedera dan kerugian pada pasien, karyawan rumah sakit, 

pengunjung dan organisasinya sendiri. Meminimalkan kemungkinan 

terjadinya tuntutan karena pelanggaran hak pasien dan keluarga 

dan mempertahankan reputasi rumah sakit dengan 

mengembangkan hubungan yang terbuka dan jujur serta 

memberikan pelayanan yang efektif dan efisiensi109. 

 

2. Aspek Materiil Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Aspek materiil persetujuan tindakan kedokteran yang di 

maksud adalah peraturan-peraturan hukum atau perundang-

undangan yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan 

apa saja yang dilarang untuk dilakukan (perbuatan yang berupa 

kejahatan/pelanggaran), siapa sajakah yang dapat dihukum, 

hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku 

kejahatan/pelanggaran tersebut dan dalam hal apa sajakah terdapat 

pengecualian dalam penerapan hukum ini sendiri dan 

sebagainya110. 

 

 

                                                           
109 Sutoto, Manajemen Risiko dari Sudut Hak Pasien dan Keluarga, Seminar Nasional, 

KARS, Jakarta, 19 Pebruari 2017. 
110  Budiyanto, Hubungan Dokter Pasien, 24 Oktober 2009, 

https://budi399.wordpress.com/2009/10/24/ hubungan-dokter-pasien/ diakses 
tanggal 5 Juni 2017. 
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Pasal 351 KUHP yang menyebutkan : 

Pasal 351 

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara 

selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp 4.500_ 

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah 

dihukum penjara selama-lamanya lima tahun 

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia 

dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun 

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan 

orang dengan sengaja 

(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di 

hukum 

Pandangan rumah sakit terhadap Pasal 351 KUHP 

khususnya ayat 2 adalah bahwa seorang yang dengan sengaja 

melakukan penganiayaan dan menyebabkan luka berat, yang 

bersalah dipidana paling lama 5 tahun, artinya kalau seorang dokter 

melakukan tindakan operasi tanpa persetujuan tindakan kedokteran 

dan secara langsung mengakibatkan atau mempengaruhi keutuhan 

jaringan pasien, tanpa ijin dan persetujuan merupakan perbuatan 

melawan hukum. Pimpinan RS Panti Rahayu Purwodadi 

menyatakan bahwa selama dokter meminta persetujuan pasien dan 

di jelaskan tujuan dilakukan operasi bukan merupakan bentuk 

kejahatan karena dilihat dari niatan dan tujuannya. Semua ini 

dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang tidak 

patut atau melewati batas yang di izinkan. Misalnya seorang dokter 

gigi mencabut gigi pasiennya. Tindakan mencabut gigi 
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menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan 

penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati)111. 

Pada pasien tidak sadar, maka keadaan ini bisa dikaitkan 

dengan KUHPerdata pasal 1354 yaitu yang mengatur 

“zaakwaarneming’ atau perwakilan sukarela, yaitu suatu sikap 

tindak yang pada dasarnya merupakan pengambil alihan peranan 

orang lain yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban si 

pengambil-alih itu, namun tetap melahirkan tanggung jawab yang 

harus di pikul oleh si pengambil-alih tersebut atas segala sikap dan 

tindakan yang dilakukannya. 

Terkait dengan aspek materiil, bahwa kebijakan dan 

panduan yang di buat di RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi 

menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran datau tindakan 

medis yang berisiko harus didahului dengan persetujuan tindakan 

kedokteran bahkan tindakan yang tidak berisiko juga tenaga medis 

harus meminta persetujuan pasien walaupun persetujuannya 

secara lisan misalnya mau dipasang, infus sepanjang pasien dan 

keluarganya menyetujui mengangguk atau tidak menolak berarti 

dianggap setuju, kemudian dalam General Consent juga secara 

langsung disebutkan, supaya pasien bersedia menjalani ataupun 

menerima tindakan medik yang diperlukan oleh dokter112. 

                                                           
111 Sunarima, Pimpinan RS Panti Rahayu Yakkum Purwodad; wawancara tanggal 21 Juli 

2016. 
112 Sunarima, Ibid. 
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Secara material, suatu tindakan medis itu sifatnya tidak 

bertentangan dengan hukum apabila memenuhi syarat-Syarat 

sebagai berikut113: 

1. Mempunyai indikasi medis, untuk mencapai suatu tujuan 

yang konkrit. 

2. Dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku di dalam ilmu 

kedokteran.kedua syarat ini dapat juga disebut sebagai 

bertindak secara lege artis. 

3. Harus sudah mendapat persetujuan dahulu dari pasien. 

Berdasarkan pemaparan pimpinan RS Panti Rahayu 

Purwodadi bahwa persetujuan tindakan kedokteran merupakan 

salah satu indikator mutu kunci dalam standar akreditasi versi 

KARS-2012. Berikut gambaran mengenai pelaksanaan persetujuan 

tindakan kedokteran di RS Panti Rahayu Purwodadi, tahun 2016, 

sebagaimana dalam gambar 4, tentang Angka ketidaklengkapan 

persetujuan tindakan kedokteran. 

 

 

 

 

 

                                                           
113  Budiyanto, Hubungan Dokter Pasien, 24 Oktober 

2009,https://budi399.wordpress.com /2009/10/24/hubungan-dokter-pasien/ 
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Gambar 4. Grafik angka ketidaklengkapan persetujuan tindakan 

kedokteran. 

 

 

 

Berdasarkan grafik diatas bisa dilihat bahwa, angka 

ketidaklengkapan pengisian Informed Consent pada bulan Maret 

2016 harus menjadi perhatian karena terjadi kenaikan yang sangat 

signifikan (27%), hal tersebut berpotensi masalah. Tetapi grafik 

menunjukkan bahwa pada trimester 3 tahun 2016 terjadi perbaikan 

yang signifikan. Khusus pada bulan Agustus 2016 terjadi signifikasi 
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September 2016 menujukkan bahwa kualitas pelayanan dalam hal 

pengisin PTK sudah baik.  

Setiap Pasien yang dipersiapkan untuk dilakukan operasi 

harus segera dikomunikasikan kepada dokter bedah (DPJP). 

Perawat harus memastikan, pasien yang dikirim ke kamar operasi 

sudah diberikan penjelasan dan memberikan persetujuan dengan 

form persetujuan tindakan kedokteran sudah ditandatangani dokter 

operator dan pasien. Sebagai salah satu upaya memberikan 

kesepahaman dan persepsi atas hak pasien maka dokter operator 

tidak boleh melakukan tindakan pembedahan sebelum 

memberikan penjelasan kepada pasien yang compete dan 

menandatangani persetujuan tindakan kedokteran. Artinya rumah 

sakit sebagai pemegang regulator menjamin secara hukum dan 

tidak terjadi mal-administratif.  

Dalam hukum administratif, masalahnya berkenaan antara 

lain dengan kewenangan yuridis untuk melaku tindakan medis. 

Dokter yang berpraktek harus mempunyai izin praktek yang sah. 

Ditinjau segi hukum perdata, tindakan medis merupakan 

pelaksanaan suatu perikatan (perjanjian) antara dokter dan pasien. 

Pelaksanaan Persetujuan tindakan kedokteran merupakan syarat 

formil yang harus dipenuhi oleh dokter sebagai pemberi layanan 

dan pasien untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan 

yang akan dilakukan oleh dokter atas dirinya.  
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Secara materiil bahwa persetujuan tindakan kedokteran 

menjadi tanggungjawab dokter sebagai bentuk pertanggung 

jawaban tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Bentuk 

tanggung jawab tersebut berupa penjelasan atas informasi yang 

dokter ketahui. 

Terkait dengan aspek materiil tindakan kedokteran, berikut 

hasil wawancara dengan dokter penanggungjawab pasien di RS 

Panti Rahayu Purwodadi: 

Prisipnya setiap saya melakukan tindakan, saya minta 
persetujuan, karena jika tidak persetujuan pasti salah, jika 
terjadi sesuatu pihak keluarga bisa menuntut kita, setidaknya 
dengan adanya informed consent kita aman karena jika tidak 
ada informed consent itu kita tidak bisa menghindar; dasarnya 
pada saat penjelasan pasien setuju, menerima dan mengerti, 
kalau dia belum mengerti ya jangan tanda tangan dulu114. 

 

Penandatanganan formulir persetujuan tindakan kedokteran 

(informed consent) hanya sekedar alat bukti adanya pemberian ijin. 

Pemberian informasi harus dilakukan baik diminta maupun tidak 

diminta. Informasi harus diberikan oleh dokter yang melakukan 

tindakan medis tersebut, karena dokter yang akan 

bertanggungjawab sepenuhnya. Dalam kaitan persetujuan 

tindakan kedokteran, rumah sakit secara yuridis tidak mempunyai 

tanggungjawab115. 

                                                           
114  Yuli Budi J, dokter spesialis di RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi : wawancara 

tanggal 7 Juli 2016. 
115  Amir Ilyas, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medik di 

Rumah Sakit, Rangkang Education, Jogajakarta- Republik Institut, Hal. 161. 
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Pernyataan dokter di atas menunjukkan kesadaran dokter 

akan risiko jika terjadi dampak dari hasil operasinya. Bahwa 

persetujuantindakan kedokteran sebagai alat bukti untuk 

menghindar dari tuntutan pasien, hal inilah yang perlu diluruskan 

dan diketahui oleh dokter. Pasal Pasal 17 PMK 

290/MENKES/PER/III/2008 menyebutkan bahwa:116 

(1) Pelaksanaan tindakan kedokteran yang telah mendapat 
persetujuan menjadi tanggung jawab dokter atau dokter gigi 
yang melakukan tindakan kedokteran. 

(2) Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas 
pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran. 

Merujuk pada pasal tersebut bahwa ketika seorang pasien 

sudah memberikan persetujuan tindakan kedokteran, maka tidak 

serta merta menghilangkan hak pasien untuk melakukan tuntutan 

jika terjadi kelalaian atas diri pasien. 

Kegagalan dokter dalam melakukan tindakannya umumnya 

menyebabkan pasien menuntut kompensasi. Setiap tindakan 

medis mengandung risiko buruk, sehingga harus dilakukan 

tindakan pencegahan atau tindakan mereduksi risiko, namun 

demikian risiko-risiko tersebut dapat diterima (acceptable), sesuai 

dengan “state of the art”  ilmu dan teknologi kedokteran. Risiko yang 

dapat diterima adalah risiko-risiko sebagai berikut117 : 

                                                           
116  RI, PMK 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 
117  Siska Evandari, 2015, Hukum Penyelesaian Sengketa Medis, Thafa Media, 

Jogjakarta, Hal. 130 
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a. Risiko yang derajat probailitas dan keparahannya cukuo kecil, 

dapat diantisipasi, diperhitungkan atau dapat dikendalikan, 

misalnya efek samping obat, perdarahan dan infeksi pada 

pembedahan. 

b. Risiko yang derajat probabilitas dan keparahnnya besar pad 

keadaan tertentu, yaitu apabila tindakan medis yang berisiko 

tersebut harus dilakukan karena merupakan satu-satunya cara 

yang harus ditempuh (the only way) terutama dalam keadaan 

darurat. 

Kedua risiko di atas apabila terjadi, bukan merupakan 

tangguang jawab dokter, sepanjang sudah diinformasikan kepada 

pasien dan telah disetujui (volenti non fit injuria). Pada situasi 

seperti inilah manfaat pelaksanaan persetujuan tindakan 

kedokteran (informed consent).118 Terkait dengan adanya kelalaian 

dalam tindakan medis, dokter menjelaskan bagaiamana tidanakan 

medis seharusnya dilakukan, kelalaian di awali dari sikap abai, 

namung demikian seorang dokter yang melakukan tindakan 

dengan sangat hati-hatipun bisa terjadi kelalaian. Hanya kelalaian 

yang timbul tersebut merupakan kesengajaan atau 

ketidaksengajaan, demikian juga dengan orang yang menilai 

tindakan tersebtu bentuk kelalaian. Sehingga kuncinya adalah 

tindakan medis tersebut dilakukan sesuai dengan panduan praktek 

                                                           
118  Ibid 
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klini atau standa prosedur operasional. Bagi dokter bedah, selama 

persetujuantindakan kedokteran dilaksanakan, SPO di jalankan 

dan tidak membohongi pasien dan mampu dibuktikan ,maka 

seorang dokter tidak perlu takut119. Pasal 50 Undang-undang 

Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan 

bahwa semua hak-hak dokter dilindungi oleh hukum apabila:120 

a. Melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan 
standar prosedur operasional. 

b. Memberikan pelayanan medis menurut standard profesi 
dan standard operasional 

 

Pelaksanaan pemberian penjelasan atas informasi yang 

disampaikan dokter di RS Panti Rahayu Purwodadi, selalu 

disesuaikan dengan kemampuan dan daya tanggap dari pasien dan 

latar bekalang pasien, seperti yang disampaikan dr.A sebagai 

berikut ; 

Pasien datang di rawat jalan, saya sampaikan penyakit ini dan 

saya akan jelaskan kemungkinan terapi A, ada 

dakemungkinan terpai B atau C; mana yang paling baik 

menurut saya dan pengalama saya , misal A; tetapi pasien 

tetap diberikan kebebasan untuk menentukan mana yang baik 

untuk pasien; termasuk pilihan operasi atau tidak operasi; 

semua keputusan tetap di pasien121. 

                                                           
119   Angga Hermawan, dokter spesialis bedah di RS PAnti Rahayu Yakkum Purwodadi 

tanggal 17 Juli 2016. 
120  RI, Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 
121  Anita, Ibid 



141 
 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dr. A, merasa 

berkewajiban untuk memberikan informasi.  Kewajiban dokter untuk 

memberikan informasi menjadi sangat penting apabila:122 

a. Sifat dan risiko lebih serius, 

b. Kemungkinan timbulnya risiko lebih besar, 

c. Tindakan yang hendak dilakukan tidak begitu mutlak, 

d. Masih ada satu atau lebih alternative 

e. Risiko itu tidak begitu diketahui oleh masyarakat, 

f. Dalam keadaan khusus timbul risiko lebih besar. 

Pelayanan kesehatan menganut perjanjian jenis 

inspanningsverbintenis, yang berdasarkan usaha yang maksimal 

(perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak berjanji atau sepakat 

untuk berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa 

yang diperjanjikan, oleh Karena sifatnya tidak pasti hasilnya maka 

perlu adanya penjelasan awal dan permintaan pesetujuan sebelum 

melakukan tindakan medis yang berisiko tinggi. Dokter obsgyn 

menyatakan bahwa informed consent tetap dilakukan dan 

dilengkapi serta dijelaskan, pasien setuju atau tidak setuju; baru 

dilakukan operasi atau tidak dilakukan operasi123. 

Keterlibatan masing-masing pihak dalam prinsip persetujuan 

tindakan kedokteran adalah hak pasien untuk dimintai persetujuan 

                                                           
122   Guwandi, 2006, Informed Consent dan Informed Refusal 4th Edition, Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Hal.21 
123  Anita, opcit. 



142 
 

bebasnya oleh dokter dalam melakukan tindakan medis yang 

berisiko yang harus ditanggung oleh pasien, dan kewajiban dokter 

untuk menghormati hak tersebut dan untuk memberikan informasi 

yang diperlukan sehingga hak bebas pasien dalam memberikan 

persetujuan dapat diberikan oleh pasien. Konteks hak “bebas” 

pasien mengandung dua pilihan yaitu menyetujui atau menolak 

yang direncanakan dokter dengan disertai penjelasan dan 

informasi medis atas penyakit atau diagnose yang diderita oleh 

pasien. 

Berbeda dengan pasien dan atau keluarga pasien yang di 

wawancarai oleh penulis ketika menunggu suami yang sedang 

persiapan operasi di RS Panti Rahayu Purwodadi yang 

mengungkapkan sebagai berikut; 

Kemarin cuma di tanyain sejak kapan sakit.. Kemudian sudah 

berapa lama? Siang saya di suruh membaca oleh petugas 

perawat, lembaran persetujuan tindakan kedokteran dan 

persetujuan anesthesia124. 

Menyimak pernyataan Ny. K tersebut menunjukkan bahwa 

seringkali terjadi pada pasien dan keluarga mengalami kesulitan 

untuk memperoleh informasi. Situasi semacam ini dimungkinkan 

ada dua hal yang perlu dicermati dan diperhatikan. Pertama adalah 

dimungkinkan memang pasien dan keluarga belum menerima 

edukasi dan informasi terkait dengan rencana tindakan kedokteran 

                                                           
124 Ny.K, istri pasien operasi di RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi: wawancara tanggal 

24 Juli 2016. 
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yang akan dilakukan. Jika hal ini yang terjadi maka kesalahan ada 

pada pihak pemberi layanan kesehatan. Kedua, pasien sudah 

dijelaskan tetapi keluarga belum sepenuhnya paham dengan 

pejelasan yang diberikan oleh dokter. Dan seringkali persoalan ini 

berujung di pengadilan. Teapi jika pasien sudah dijelaskan dan 

dibuktikan dengan persetujuan, tindakan tersebut sudah benar.125 

Pernyataan Ny. K tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 sampai 

dengan pasal 12, PMK 290/MENKES/  PER/III/2008 menjelaskan 

tentang penjelasan risiko tindakan kedokteran dan penjelasan 

mengenai jika terjadi perluasan tindakan kedokteran. Pernyataan 

responden (Ny.K) tersebut memberikan gambaran bahwa, 

seringkali dokter dan tenaga kesehatan kurang memperhatikan 

sikap psikologi pasien sehingga akses untuk pasien mendapatkan 

informasi tidak bebas.  

Ndak--ndak dijelaskan yaa.. Saya hanya dikasih lihat..ini form 

persetujuan tindakan operasi di tanda tangani dibagain bagian 

tertentu --sudahhh gitu saja.. Lembar persetujuan anestesi 

ada juga, tetapi nggak sempat saya baca, nggak sempat di 

jelaskan juga126. 

Mengacu kepada standar akreditasi 2012, bab Hak Pasien  

dan Keluarga (HPK). 2.1.1 Rumah sakit memberitahu pasien dan 

keluarganya tentang bagaimana mereka akan dijelaskan tentang 

                                                           
125  http://www. Lawteacher.net/free.law-essays/medical-law/informed consent-ethical-

issues-from-not-understanding-the-consent-form-medical-law-essay.php diakses 
tanggal 3 Pebruari 2017. 

126   W, suami pasien di RS Panti Rahayu yakkum Purwodadi: wawancara  tanggal 22 
Juli 2017. 
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hasil pelayanan dan pengobatan, termasuk hasil yang tidak 

diharapkan dan siapa yang akan memberitahukan.  

Berdasar HPK 2.1.1 tersebut pihak pemberi layanan 

kesehatan harus pro aktif untuk memberi tahu kepada pasien, 

menginformasikan terkait dengan proses yang akan, sedang dan 

sudah dilakukan127. HPK 6.1. Pasien & keluarganya menerima 

penjelasan yang memadai tentang penyakit, saran pengobatan, 

dan para pemberi pelayanan, sehingga mereka dapat membuat 

keputusan tentang pelayanan128. 

Ya menurut saya tidak ada alasan untuk menolak, karena 

sebelumnya dr. A sudah ketemu dan memang tidak ada 

alternatif lain untuk penyakit suami saya kecuali hanya 

operasi..karena sampai ga bisa gerak karena kesakitan129. 

Pernyataan Ny. K, terhadap pelayanan perawatan di RS 

Panti Rahayu menunjukkan bahwa ada informasi yang belum 

sampai atau belum dimengerti oleh pasien atau keluarga pasien. 

Pasal 45 ayat 5 UU 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

menyebutkan : 

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang 
mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan 
tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan 
persetujuan.130 

 

                                                           
127 Buku Akrediasi Veris 2012, 4th Edition, KARS, Jakarta. 
128 Ibid. 
129 Ny.K, istri pasien di  di RS Panti Rahayu : Wawancara tanggal, 24 Juli 2016 
130 RI, Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 
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Pernyataan Ny K, bisa ditafsirkan seolah-olah dokter tidak 

memberikan penjelasan dan persetujuan sekalipun dokter sudah 

memberikan informasi kepada keluarga pasien sehingga bisa 

menimbulkan masalah hukum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


