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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Electro Convulsif Therapy (ECT) merupakan terapi penunjang untuk 

mengobati berbagai gangguan jiwa, yang masih digunakan hingga saat ini. 

Electro Convulsif  Therapy adalah perlakukan dengan melakukan serangan 

pada otak menggunakan listrik.1 Terapi ini menggunakan aliran listrik melalui 

elektroda dan dipasang pada kepala sehingga menyebabkan kejang. Dokter 

psikiatri sering menggunakan Electro Convulsif Therapy untuk mengobati 

pasien gangguan jiwa karena hasilnya sangat efektif dan proses 

penyembuhanya lebih cepat. Indikasi dilakukan Electro Convulsif  Therapy 

pasien dengan gangguan jiwa menurut pedoman American Psychiatric 

Association (APA) dalam Dian Sita Hapsari dan Suksmi Yitnamurti (2014), 

pada tahun 2001 dan kumpulan data serta consensus sebelum 

dipertimbangkan untuk Electro Convulsif  Therapy pasien harus memenuhi 

tiga kriteria meliputi: diagnosis gangguan bipolar, depresi mayor atau mania 

persisten dengan atau tanpa gejala psikotik, gangguan skizoafektif, 

skizofrenia, keparahan gejala dan derajat gangguan fungsional yang dialami 

pasien yaitu berat atau ada agitasi ekstrim dan berkelanjutan, sedang dengan 

gejala telah ada bertahun–tahun, pasien berada pada situasi yang mengancam 

kehidupan berupa kelemahan akibat kurang makanan, resiko bunuh diri atau 

                                                           
1 James W. Kalat, 2010, Biopsikologi, Jakarta:  Salemba Humanika, hlm 288 
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membunuh dan kurangnya respon pengobatan yaitu kegagalan untuk 

merespon pada setidaknya dua uji coba psikofarmakologi yang adekuat.2 

Sedangkan indikasi dilakukan Electro Convulsif Therapy menurut Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/73/2015 

Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa yaitu: skizofrenia 

katatonik dan skizofrenia refrakter, tendensi bunuh diri berulang, gangguan 

afektif bipolar (GB), gangguan obsesif kompulsif. 3  

Electro Convulsif Therapy dapat dilakukan segera bila pasien gangguan 

jiwa tidak menunjukan perbaikan dengan pengobatan farmokologi, jika terapi 

Electro Convulsif Therapy menunjukan perbaikan maka dokter psikiatri dapat 

melakukan kembali terapi tersebut. Tindakan Electro Convulsif Therapy 

mempunyai efek samping dan resiko, untuk mencegah adanya hal-hal yang 

tidak diinginkan dokter psikiatri melakukan tindakan Electro Convulsif 

Therapy harus melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SPO) yang telah dibuat oleh rumah sakit sehingga 

meminimalkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan perlunya dokter 

psikiatri memberikan informasi kepada pasien atau keluarga pasien terkait 

tindakan yang akan dilakukan. Electro Convulsif Therapy juga mempunyai 

beberapa efek samping yaitu dapat menyebabkan kesehatan dan fisik karena 

obat anestesi dan obat relaksasi otot dapat berefek pada jantung, trauma fisik 

dan nyeri, kejang yang berlangsung lama dan kematian, resiko kerusakan 

                                                           
2 Dian Sita Hapsari dan Suksmi Yitnamurti,”Elektro Konvulsi“,  2014, Jurnal Psikiatri, volume 3, 

No 1 Tahun 2014, ISSN 2355-2409, hlm 3 dan 4 
3 Lihat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/73/2015 

Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa 
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memori ingatan. Pasien atau keluarga pasien harus diberikan informasi 

tentang resiko hilang ingatan untuk sementara tergantung kondisi pasien dan 

kerusakan pada alat Electro Convulsif Therapy, sebelum melakukan tindakan 

ECT alat harus dipersiapkan terlebih dahulu dan di cek kembali apakah dapat 

digunakan atau alatnya mengalami kerusakan karena akan mempengaruhi 

dengan hasil terapi yang tidak optimal.  

Efek sampingnya dari tindakan adalah gangguan memori sementara, sakit 

kepala, nyeri otot, henti nafas, detak jantung/irama jantung tidak teratur, patah 

tulang atau fraktur. Untuk meminimalkan terjadinya resiko dapat dilakukan 

pemberian anestesi sebelum dilakukan tindakan Electro Convulsif Therapy 

yang dikenal dengan Electro Convulsif Therapy Premedikasi dengan aliran 

arus listrik terkendali yang telah diperhitungkan secara medis, Electro 

Convulsif Therapy (ECT) termasuk tindakan medis yang beresiko dilakukan 

secara tim, sehingga sebelum melakukan tindakan Electro Convulsif Therapy 

harus meminta Informed Consent terlebih dahulu pada pasien atau keluarga 

pasien. Dokter harus meminta persetujuan kepada keluarga pasien karena 

sebagai perlindungan hukum bagi pasien, persetujuan tindakan medis disebut 

Informed Consent. Informed Consent adalah suatu izin (consent) atau 

pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, 

sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya.4 

Pemberian informed consent harus diberikan oleh dokter yang merawat 

pasien, kemudian dokter berkewajiban memberikan informasi secara lengkap 

                                                           
4 J. Guwandi, 1994, Informed Consent & Informal Refusal, Jakarta: Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia, hlm 1 
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kepada pasien atau keluarga pasien dengan bahasa yang mudah dipahami 

sehingga informasi yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik. Peraturan 

yang mengatur tentang Informed Consent adalah Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan 

menjelaskan “Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien 

harus mendapat persetujuan”.5 

Tindakan medis yang diberikan pada pasien dapat diberikan setelah 

pasien menyetujui dan menerima penjelasan Informed Consent yang diberikan 

sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan 

tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, 

komplikasi terhadap tindakan serta prognosis terhadap tindakan yang 

dilakukan.6 Tetapi pasien dengan gangguan jiwa tidak cakap hukum untuk 

melakukan persetujuan tindakan kedokteran karena mengalami gangguan 

mental sehingga tidak mampu membuat keputusan secara bebas.7 Walaupun 

Orang Dengan Gangguan Jiwa tidak berkompeten memberikan persetujuan 

tetapi dalam rekam medis harus ada tanda tangan pasien. Karena sudah diatur 

dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang 

kesehatan jiwa bahwa, “Persetujuan tindakan medis secara tertulis dilakukan 

oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa yang bersangkutan”. Dalam hal Orang 

                                                           
5 Lihat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 ayat (1) dan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Pasal 2 ayat (1) 
6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 ayat (3) 
7Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan 

Kedokteran Pasal 1 butir (7)  
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Dengan Gangguan Jiwa dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan, 

persetujuan tindakan medis dapat diberikan oleh suami/istri, orang tua, anak, 

atau saudara sekandung yang paling sedikit berusia 17 (tujuh belas) tahun, 

wali atau pengampu atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam penentuan kecakapan Orang Dengan 

Gangguan Jiwa untuk mengambil keputusan dalam memberikan persetujuan 

tindakan medis dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter 

yang memberikan layanan medis saat itu.8 

Pasien berhak mendapatkan informasi dan penjelasan dari dokter yang 

merawatnya tentang penyakitnya, pengobatan dan alternatif atau cara yang 

lain yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Sebelum dokter memberikan 

tindakan medis, dokter harus menjelaskan informasi tindakan. Pasien 

mempunyai hak untuk mengetahui apa yang akan dilakukan terhadap dirinya 

dan pasien pun dapat menolak apa yang dianjurkan oleh dokternya. Jika 

tindakan dokter itu ternyata tidak berhasil maka dokter harus memberi 

penjelasan kepada pasien. Ini sudah dianggap termaksuk hak asasinya sebagai 

pasien dan sebagai manusia. Sebagai manusia ia berhak menentukan 

pilihanya. Pasien dapat menolak rencana pengobatan yang telah dibuat oleh 

dokter atau tidak, hal ini adalah haknya untuk menentukan (The right to 

selfdeternation atau Autonomy). 9  

                                                           
8 Lihat Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 

21 ayat (2), ayat (3), ayat (4) 
9J.Guwandi, 1992, Trilogi Rahasia Kedokteran, Jakarta:Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia, hlm 17-18 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, dijelaskan “setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan 

edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab dan setiap 

orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk 

tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari 

tenaga kesehatan”.10  Rumah sakit pun bertanggung jawab atas hak atas 

informasi terhadap pasien yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yaitu “pasien berhak 

mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, 

tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang 

mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta 

perkiraan biaya pengobatan”.11 Sedangkan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pasien 

mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis meliputi 

diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, 

alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin 

terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.12 Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, 

dijelaskan tentang hak pasien mendapatkan informasi secara, benar, jelas, dan 

                                                           
10 Lihat Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 7 dan Pasal 

8  
11 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pada 

Pasal 32 huruf (j)  
12 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 

Pasal 52 dan Pasal 45  
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jujur tentang tindakan Keperawatan yang akan dilakukan.13 Jadi dapat 

disimpulkan hak atas informasi terhadap pasien sangat penting karena selain 

amanat undang–undang dan dapat membuat hubungan pasien dan dokter 

mapun perawat terjalin dengan baik, adanya kepercayaan yang timbul pada 

diri pasien terhadap dokter dan perawat yang merawatnya sehingga pasien 

memahami tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Ketika komunikasi 

terjalin dengan baik antar pasien dan dokter maupun perawat, pasien akan 

merasa dirinya dihargai dan tidak akan menuntut jika terjadi resiko 

pengobatan karena dokter sudah menjelaskan informasi secara lengkap dan 

pasien pun sudah memahaminya.  

Semua orang berhak atas informasi untuk dirinya sesuai dengan 

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang 

berhak untuk komunikasi dan memperolah informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan dan mengolah dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.14 Dalam peraturan 

Perundang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”.15 Jadi 

semua orang ataupun pasien berhak atas informasi tidak terkecuali pasien 

dengan gangguan jiwa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan 

                                                           
13Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Pasal 

38  
14 Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F 
15Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan Pasal 14 

ayat (1) 
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informasi mengenai tindakan Electro Convulsif  Therapy  yang akan dilakukan 

kepadanya dengan didampingi oleh keluarganya dan dokter harus memberikan 

informasi yang jelas sehingga pasien dan keluarga pasien memahami tindakan 

yang akan dilakukan.  

Hak atas informasi pada pasien dengan gangguan jiwa  tertuang  dalam 

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Jiwa, pasien dengan gangguan jiwa dapat memberikan persetujuan 

atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya dan mendapatkan informasi 

yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan 

pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan 

dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa.16 Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa bahwa 

“Penentuan kecakapan Orang Dengan Gangguan Jiwa untuk mengambil 

keputusan dalam memberikan persetujuan tindakan medis dilakukan oleh 

dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter yang memberikan layanan medis 

saat itu”.17 Jadi dokter spesialis jiwa atau dokter yang memberikan pengobatan 

kepada pasien dengan gangguan jiwa, dapat menentukan kecakapan pasien 

sebelum dilakukan tindakan medis harus mendapatkan persetujuan dari pasien 

yang disebut Informed Consent. Pemberian informasi itu harus dilakukan oleh 

dokter itu sendiri dan tidak dapat didelegasikan kepada perawat. Hal ini juga 

membahayakan bagi dokter, karena tanggung jawab tetap ada pada dokternya, 

                                                           
16 Lihat Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pada Pasal 70 

ayat (1)  
17 Lihat Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 21 ayat 

(4)  
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karena bisa terjadi perawat memberikan informasi yang keliru atau kurang 

jelas sehingga terdapat kekeliruan pengertian oleh pasien, selain itu bukan 

wewenang perawatnya untuk memberikan infomasi.18 Perawat tidak 

berwenang dalam memberikan Informed Consent kepada pasien karena yang 

berwenang memberikan Informed Consent adalah dokter yang merawat 

pasien.  

Tugas dan wewenang perawat sesuai dengan Undang–Undang 

Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, dalam 

menyelenggarakan Praktik Keperawatan, perawat bertugas memberikan 

asuhan keperawatan dan berwenang melakukan pengkajian keperawatan 

secara holistic, sebagai penyuluh dan konselor bagi klien, perawat berwenang 

memberikan konseling dan edukasi kepada pasien.19 Perawat memberikan 

asuhan keperawatan dengan mengajarkan kepada pasien tentang strategi 

pelaksanaan untuk mengenal dan mengontrol tanda gejala yang muncul pada 

pasien dengan gangguan jiwa sehingga pasien dapat mengontrol gejala-gejala 

jika ada yang membisikan untuk melakukan hal yang negatif contohnya bunuh 

diri dan mengamuk yang dapat melukai diri sendiri dan orang lain dan perawat 

dapat membimbing dan melatih pasien gangguan jiwa untuk meminum obat 

secara teratur sehingga pasien dapat sembuh dari penyakitnya.  

Anindya Luthvia Riswandani, telah melakukan penelitian Tentang 

Analisis Deskriptif Dan Kelengkapan Informed Concent ECT Premedikasi 

Pada DRM Pasien Gangguan Jiwa Di RSJD Dr. Amino Gondhoutomo 

                                                           
18 J. Guwandi, op.cit, hlm 21 
19Undang–Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Pasal 29 dan Pasal 

30  
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Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. Pada penelitian tersebut, didapatkan 

kelengkapan catatan sebagian tidak lengkap, karena tidak adanya tanda tangan 

pada bagian pengesahan antara dokter dan keluarga pasien. 

Penelitian lain dilakukan oleh Kandar, Maria Suryani dan Tofi’ah, 

Tentang Pelaksanaan Peran Perawat Sebagai Advokad Dalam Pemberian 

Informed Consent Tindakan ECT Premedikasi Di RSJD Dr. Amino 

Gondhoutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Pada penelitian tersebut, 

didapatkan perawat dalam melakukan peran advokasi pemberian Informed 

Consent bertindak sebagai saksi, pemberi edukasi dan perantara dokter dengan 

keluarga. Beberapa perawat melakukan tugas belum sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawabnya.  

Peneliti melakukan studi pendahuluan didapatkan bahwa di Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo mempunyai pelayanan Electro 

Convulsif Therapy non premedikasi (tanpa anastesi) dan Electro Convulsif 

Therapy premedikasi (dengan anastesi). ECT Premedikasi dan ECT non 

Premedikasi prinsip pelaksanaannya sama yaitu dengan menempelkan 

elektroda pada bagian pelipis kepala, namun yang membedakanya hanya 

sebelum dilakukan ECT Premedikasi pasien dilakukan pembiusan sedangkan 

ECT non Premedikasi tidak dilakukan pembiusan. Tindakan pemberian ECT 

Premedikasi dilakukan berdasarkan indikasi pasien.  

Jumlah pasien yang dilakukan terapi ECT non premedikasi (dengan 

anestesi) pada bulan juli sampai dengan bulan September tahun 2018 adalah 

247 pasien sedangkan jumlah pasien yang dilakukan terapi ECT premedikasi 
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(dengan anastesi) berjumlah 42 pasien. Pasien yang dilakukan terapi ECT non 

premedikasi lebih banyak dibandingkan dengan pasien yang dilakukan terapi 

ECT premedikasi.20 Di dalam ruangan Electro Convulsif Therapy ada lima 

ruangan, yaitu dua ruangan untuk Electro Convulsif Therapy non pramedikasi 

dan ruangan untuk Electro Convulsif Therapy pramedikasi, ada dua ruangan 

untuk recorvery, sedangkan jumlah pasien Electro Convulsif Therapy perhari 

berjumlah 20 pasien sampai dengan 30 pasien, jumlah perawat pada ruangan 

Electro Convulsif  Therapy ada 5 perawat, termaksuk ketua tim sehingga 

beban pekerjaan semakin tinggi. Prosedur tindakan Electro Convulsif Therapy 

membutuhkan 5 orang untuk memegang persedian yang rawan terjadi 

dislokasi sehingga perawat ruangan Electro Convulsif  Therapy dibantu oleh 

perawat ruangan inap dan mahasiswa praktekan jika ada.21 

Pasien rumah sakit jiwa berbeda dengan pasien rumah sakit umum 

karena pasien gangguan jiwa tidak mampu untuk menentukan apa yang harus 

dilakukan pada dirinya, perlu adanya pendamping dari keluarga terdekatnya. 

Sedangkan pasien rumah sakit umum lainya, dapat menentukan apa yang akan 

dilakukan terhadap dirinya, tanpa adanya keluarga yang mendampinginya, 

sehingga dapat memutuskan secara bebas karena mereka tidak mengalami 

gangguan mental seperti pasien gangguan jiwa.  

Permasalahan yang terjadi pada rumah sakit jiwa, ada beberapa kasus 

pasien gangguan jiwa diantar oleh tokoh masyarakat bukan keluarganya 

                                                           
20 Perawat H, selaku Kepala Ruang ECT RSJD Dr. Amino Gondodohutomo Provinsi Jawa 

Tengah, wawancara hari selasa, tanggal 9 Oktober 2018, jam 13.00 
21 Perawat H, selaku Kepala Ruang ECT RSJD Dr. Amino Gondodohutomo Provinsi Jawa 

Tengah, wawancara hari rabu, tanggal 4 April 2018, jam 11.00 
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sendiri karena keluarga tidak kooperatif dan tidak peduli pada keluarga yang 

menderita gangguan jiwa tersebut, pasien mengamuk dan menyusahkan warga 

setempat dan mengancam keluarga, jika dia dibawa di rumah sakit jiwa maka 

akan dibunuh, sehingga keluarga ketakutan dan meminta bantuan tokoh 

masyarakat setempat untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa, sehingga 

pasien dapat dirawat dan disembuhkan, agar tidak meresahkan masyarakat 

setempat. Ketika sampai di rumah sakit jiwa tenaga kesehatan khusus dokter 

dan perawat kesulitan untuk mendapatkan Informed Consent, karena pasien 

mengamuk sehingga persetujuan tindakan medis ditanda tangan oleh tokoh 

masyarakat yang membawa pasien, kemudian tenaga kesehatan menanyakan 

keluarga terdekat pasien tetapi keluarga terdekat tidak ada, tenaga kesehatan 

menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan dan meminta tanda 

tangan tokoh masyarakat untuk persetujuan tindakan. Walaupun tokoh 

masyarakat bukan keluarga terdekat sehingga tidak memiliki hak kuasa dalam 

menetukan hak pasien, tetapi persetujuan tindakan kedokteran tetap dijelaskan 

karena sebagai bukti hukum jika terjadinya kasus sengeketa medik bahwa 

dokter sudah menjelaskan prosedurnya.  

Kemudian ada kasus lain,  pasien diantar oleh keluarga kemudian tenaga 

kesehatan memberikan penjelasan informasi kepada keluarga pasien pada saat 

pertama datang, kemudian keluarga menyetujui tindakan yang akan dilakukan, 

setelah pasien dirawat, perawat ruangan menelpon keluarga pasien untuk 

menginformasikan tindakan yang akan dilakukan, tetapi nomor telepon 

keluarga pasien tidak dapat dihubungi sehingga tenaga kesehatan mengalami 
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kesulitan menghubungi keluarga untuk memberikan informasi tindakan.22 

Informed Consent bagi pasien dan dokter dalam melaksanakan tugasnya serta 

fungsi dari kelengkapan lembar persetujuan tindakan medik sangat penting, 

karena Informed Consent sebagai alat bukti jika terjadi masalah hukum. Hal 

ini akan terjadi sengketa medik dikemudian hari apabila pasien atau keluarga 

tidak memahami penjelasan/informasi yang diberikan dokter sebelum dokter 

melakukan tindakan medis pada pasien tersebut. 

Jadi sesuai dengan permasalahan di atas maka peneliti tertarik 

mengambil judul “Hak Atas Informed Consent Pada Pasien Gangguan Jiwa 

Dalam Tindakan Electro Convulsif Therapy Premedikasi (ECT) Di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Perawat R, selaku Kepala Bidang Keperawatan RSJD Dr. Amino Gondodohutomo Provinsi 

Jawa Tengah, wawancara hari senin, tanggal 8 Oktober 2018, jam 10.00 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian tesis 

ini dapat dibuat perumusan masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Hak atas Informed Consent pada Pasien Gangguan Jiwa dalam 

Tindakan Electro Convulsif Therapy Premedikasi. 

2. Apakah Tugas dan Wewenang Dokter dan Perawat Terkait Hak atas 

Informed Consent pada Pasien Gangguan Jiwa. 

3. Faktor–Faktor apa yang Mempengaruhi Terhambatnya Hak atas Informed 

Consent sebelum dilakukan Tindakan Electro Convulsif Therapy 

Premedikasi Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo 

Provinsi Jawa Tengah. 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk Mengidentifikasi dan Mendeskripsikan Hak Atas Informed Consent 

pada Pasien Gangguan Jiwa dalam Tindakan Electro Convulsif Therapy 

Premedikasi. 

2. Untuk Mengidentifikasi dan Mendeskripsikan Tugas dan Wewenang 

Dokter dan Perawat Terkait Hak Atas Informed Consent pada Pasien 

Gangguan Jiwa. 

3. Untuk Mengidentifikasi dan Mendeskripsikan Faktor–Faktor yang 

Mempengaruhi Terhambatnya Hak Atas Informed Consent sebelum 

dilakukan Tindakan Electro Convulsif Therapy Premedikasi pada Pasien 
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Gangguan Jiwa Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo 

Provinsi Jawa Tengah. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menjadi acuan bagi tenaga kesehatan khususnya Dokter dan 

Perawat tentang Hak Atas Informed Consent Pada Pasien Gangguan 

Jiwa Dalam Tindakan Electro Convulsif Therapy (ECT) Premedikasi Di 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa 

Tengah. 

b. Bagi peneliti dapat mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang 

Hak Atas Informed Consent Pada Pasien Gangguan Jiwa Dalam 

Tindakan Electro Convulsif Therapy Premedikasi (ECT) Di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. 

c. Bagi pasien dengan gangguan jiwa dan keluarga dapat mengetahui hak 

atas Informed Consent dalam tindakan Electro Convulsif Therapy 

Premedikasi (ECT) Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino 

Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. 

2. Manfaat akademis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan memperluas 

wawasan bagi para pembaca 

b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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E.  Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis sosiologis. Bersifat yuridis karena akan membahas aturan–aturan 

yang terkait sedangkan bersifat sosiologis karena akan melihat 

keterterapan peraturan tersebut pada kenyataan masyarakat yaitu Hak Atas 

Informend Consent Pada Pasien Gangguan Jiwa Dalam Tindakan Electro 

Convulsif Therapy.  

Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan Perundang-

Undangan yang berkaitan dengan hak atas Informed Consent terhadap 

pasien gangguan jiwa, peraturan tentang dokter, dan peraturan tentang 

perawat, sedangkan aspek sosiologis dalam penelitian ini adalah tugas dan 

wewenang dokter dan perawat terkait Hak Atas Informed Consent Pada 

Pasien Gangguan Jiwa Dalam Tindakan Electro Convulsif Therapy (ECT). 

Penelitian hukum sosiologis memberikan arti penting pada langkah-

langkah observasi pada analisis yang bersifat empiris kualitatif. Penelitian 

hukum sosilogis dimulai dari perumusan masalah, melalui penetapan 

sampel, pengukuran variabel, pengumpulan data dan pembuatan desain 

analisis, dan berakhir dengan penarikan kesimpulan. 23 

Metode ini digunakan karena permasalahan yang dibahas bersifat 

yuridis, dan berkaitan dengan kenyataan yang ada di Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah terkait Hak Atas 

                                                           
23 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hlm 35   
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Informed Consent Pada Pasien Gangguan Jiwa Dalam Tindakan Electro 

Convulsif Therapy Premedikasi. 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif analitik. Metode penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan 

suatu fenomena/peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta, sifat dan hubungan antara fenomena atau gejala yang akan diteliti. 

Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

keadaan saat ini, yaitu penelitian ini akan meneliti tentang Hak Atas 

Informed Consent Pada Pasien Gangguan Jiwa Dalam Tindakan Electro 

Convulsif Therapy Premedikasi, kemudian menganalisanya dengan 

mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten 

dan sistematis serta logis. 24 Penelitian ini memberikan gambaran tentang 

Hak Atas Informed Consent Pada Pasien Gangguan Jiwa Dalam Tindakan 

Electro Convulsif Therapy Premedikasi. 

3. Jenis Data  

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer 

dan sekunder : 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

yaitu dengan wawancara pada Keluarga Pasien, Dokter, Perawat pada 

                                                           
24 Nyoman Dantes, 2012, Metode Penelitian, Yogyakarta: CV Andi Offset, hlm 51 
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ruang ECT, Direktur Rumah Sakit, Komite Medik, Bidang 

Keperawatan dan Komite Hukum kemudian diolah oleh peneliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, dan 

peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi 

menjadi : 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 

Tentang Praktik Kedokteran 

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan 

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit 

f) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 

Tentang Kesehatan Jiwa 

g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 

Tentang Keperawatan 
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h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran 

i) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 

Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik 

Kedokteran 

j) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

02.02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan 

Kedokteran Jiwa. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah :  

a) Jurnal-jurnal mengenai tentang Electro Convulsif  Therapy  

b) Hasil laporan dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino 

Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah 

 

4. Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, 

sedangkan data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti 

data dalam dokumen dan publikasi.25 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan 

adalah:  

                                                           
25 Rianto Adi, 2005, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hlm 57   
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a. Studi Kepustakaan (Data Sekunder)  

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoretis dari 

permasalahan penelitiannya, sehingga penelitian yang dilakukan 

bukanlah aktivitas yang bersifat “trial dan eror”. Aktifitas ini 

merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, 

bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan 

aktivitas penelitian itu sendiri. Tujuan dan kegunaan studi pustaka 

pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan masalah 

penelitian. 26 

Data kepustakaan penelitian diperoleh di perpustakaan 

Universitas Katolik Soegijapranata dan perpustaakan daerah Kota 

Semarang dan peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang 

Electro Convulsif Therapy, hak pasien atas Informed Consent, Jurnal 

tentang Electro Convulsif Therapy, publikasi, dan hasil penelitian. 27 

b. Studi Lapangan (Data Primer) 

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh 

melalui dokumen resmi dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino 

Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, informasi dan pendapat-

pendapat dari responden. Studi lapangan bertujuan untuk 

mengumpulkan data primer. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari: 

 

                                                           
26 Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

hlm 112 
27  Zainuddin Ali, 2010,  Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 107 
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1) Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara 

merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil 

wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan 

mempengaruhi arus informasi. 28 

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara mendalam 

kepada responden dan narasumber. Wawancara mendalam 

merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan 

cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud 

mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. 

Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-

ulang.29 Wawancara yang dilakukan kepada responden dan 

narasumber dan dapat membangkitkan pertanyaan-pertanyaan 

secara bebas yang dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus 

terang. Wawancara mendalam dapat mengungkapkan aspek-aspek 

penting dari suatu situasi psikologis yang tidak mungkin diketahui 

untuk memahami tingkah laku yang diamati serta pendapat-

pendapat dan sikap-sikap yang dilaporkan. Dalam penerapannya, 

wawancara mendalam memerlukan keahlian dan keterampilan 

tertentu dari pihak pewawancara.30 

                                                           
28 Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit, hlm 57 
29 Burhan Bugin, 2017, Metode Penelitian Kualitatif, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm 157-

158 
30 Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit, hlm 61 
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Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang 

berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu 

adalah: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang 

tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.31 

Wawancara responden dalam penelitian ini dilakukan pada 

keluarga pasien yang dilakukan terapi ECT Premedikasi, 

sedangkan narasumbernya adalah Dokter dan Perawat pada ruang 

Electro Convulsif Therapy (ECT), Direktur Rumah Sakit, Komite 

Medik, Bidang Keperawatan Dan Komite Hukum di Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. 

 

5. Metode Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. 

Purposive Sampling atau penarikan sampel ditentukan berdasarkan pada 

ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri 

populasi. Dalam hal ini peneliti menentukan sampelnya berdasarkan 

pengetahuannya tentang populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

keluarga pasien.32 

 

6. Metode Analisis Data 

Proses setelah pengolahan data adalah analisis data. Tujuan dari 

analisis data adalah untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan. 

                                                           
31 Ibid, hlm 57 
32 Hermawan Wasito, 1992, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm 59  
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Penafsiran hasil analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian 

yang telah dilaksanakan. Metode analisis data pada penelitian ini adalah 

metode kualitatif.33 

Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara logis dan 

sistematis.34 Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil 

analisis 

Langkah-langkah analisa data yang dilakukan adalah: 

a) Pengumpulan data 

Tahap dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data primer 

dengan melakukan wawancara terhadap responden dan narasumber 

yang telah ditentukan. Data hasil wawancara tersebut selanjutnya akan 

diuraikan dalam bentuk narasi, setelah itu data sekunder yang berupa 

bahan hukum primer yaitu Perundang-Undangan yang berkaitan 

dengan Hak Atas Informed Consent  Pada  Pasien Gangguan Jiwa 

Dalam  Tindakan  Electro Convulsif  Therapy (ECT) Premedikasi. 

Bahan hukum sekunder yaitu hasil-hasil penelitian, buku-buku 

teks, buku catatan kesehatan tentang pasien dengan gangguan jiwa 

dengan terapi  Electro Convulsif  Therapy (ECT), berita internet, dan 

bahan dan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang 

memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder selanjutnya akan dikumpulkan menjadi satu dalam 

kajian kepustakaan. 

                                                           
33 Ibid, hlm 88-89 
34 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Jogyakarta: Ar-

Ruzz Media, hlm 245 
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b) Penyajian Data 

Dalam metode penyajian data maka data yang telah diperoleh 

diperiksa, diteliti apakah sesuai dengan kenyataan dan dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarnya. Setelah proses pengolahan data 

selesai, data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk teks 

(texstular), penyajian data dalam bentuk kalimat.35 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara terkait dengan Hak 

Atas Informed Consent Pada Pasien Gangguan Jiwa Dalam Tindakan 

Electro Convulsif Therapy (ECT) Premedikasi di Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, kemudian 

akan diuraikan dalam bentuk kalimat dan dilakukan penarikan 

kesimpulan. 

 

F. Rencana Penyajian Tesis 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan penyajian tesis. 

 

 

                                                           
35 Soekidjo Notoatmodjo, 2002, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 194 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini tinjauan pustaka akan diuraikan mengenai kerangka 

pemikir yaitu kerangka konsep dan kerangka teori yaitu Hak, Hak 

Asasi Manusia, Peran Sistem Informasi Di Rumah Sakit, Hak 

Pasien Atas Informasi, Informed Consent, Faktor–Faktor Yang 

Mempengaruhi Terhambatnya Informasi Pada Pasien, Gangguan 

Jiwa, Skizofrenia, Electro Convulsif Therapy, Standar 

Operasional Prosedur Tindakan Electro Convulsif Therapy, Tugas 

dan Wewenang Dokter dan Tugas Dan Wewenang Perawat. 

 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan didapat hasil dari wawancara mendalam kepada 

responden yang telah dilakukan dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun dan hasil penelitian 

akan disajikan dalam bentuk narasi. Pembahasan diuraikan 

mengenai Hak Atas Informed Consent Pada Pasien Gangguan 

Jiwa Dalam Tindakan Electro Convulsif Therapy Premedikasi, 

Tugas Dan Wewenang Dokter Dan Perawat Terkait Hak Atas 

Informed Consent Pada Pasien Gangguan Jiwa dan Faktor–Faktor 

Yang Mempengaruhi Terhambatnya Hak Atas Informed Consent 

Sebelum Dilakukan Tindakan Electro Convulsif Therapy 

Premedikasi Pada Pasien Dengan Gangguan Jiwa. 
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BAB IV  : PENUTUP 

Pada bab ini, akan diuraikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

dan juga akan disampaikan saran yang merupakan sumbangan 

pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang Hak Atas 

Informed Consent Pada Pasien Gangguan Jiwa Dalam Tindakan 

Electro Convulsif Therapy (ECT) Premedikasi Di Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


