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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Hak Atas Informed Consent pada Pasien Gangguan Jiwa Dalam 

Tindakan Electro Convulsif Therapy Premedikasi 

   Hak atas Informed Consent pada pasien gangguan jiwa dalam 

tindakan Electro Convulsif Therapy Premedikasi di RSJD Dr. Amino 

Gondohutomo belum terpenuhi, karena berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa keluarga pasien tidak memahami informasi terkait 

efek samping dan resiko komplikasi tindakan ECT Premedikasi, 

walaupun keluarga pasien sudah menandatangani Informed Consent 

tidak menjamin bahwa keluarga pasien memahami informasi yang 

diberikan oleh dokter, sehingga hak atas Informed Consent pada pasien 

dalam tindakan ECT Premedikasi belum terpenuhi. 

   Pernyataan tanda setuju secara tertulis itu hanya sebagai 

penegasan sudah adanya persetujuan dan untuk memudahkan 

pembuktiannya jika sudah diberikan informasi, tetapi tidak menjamin 

keluarga pasien sudah mengetahui informasi tindakan, terbukti ada 

keluarga pasien yang tidak memahami informasi terkait efek samping 

dan resiko tindakan kedokteran, sehingga perlunya dokter melakukan 

evaluasi kembali informasi tersebut. Kemudian menanyakan kembali 

apakah informasi sudah dipahami atau tidak, jika keluarga pasien tidak 
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mengetahui informasi dan perlunya pengulangan informasi maka dokter 

berkewajiban menjelaskan informasi kembali kepada keluarga pasien 

sehingga informasi tindakan dapat dipahami dengan baik.  

   Dalam aspek hukum tindakan pemberian Informed Consent 

yang dilakukan hanya satu kali dan untuk beberapa tindakan Informed 

Consent ECT Premedikasi tidak dibenarkan secara hukum karena 

seharusnya setiap tindakan harus meminta tindakan Informed Consent 

bukan hanya satu kali saja. Dalam ketentuan Pasal Pasal 4 Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/ 2008 Tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran, tidak dapat diterapkan dalam kondisi 

pemberian Informed Consent pada terapi ECT Premedikasi karena 

tindakan Tindakan ECT Premedikasi bukan tindakan emergency atau 

tindakan kegawatdaruratan, jika tidak dilakukan terapi ECT 

Premedikasi pasien tidak akan mengalami kematian, hanya saja jika 

tidak dilakukan tindakan ECT Premedikasi proses penyembuhan lebih 

lama dan tidak optimal, karena dengan terapi farmakologi saja pasien 

tidak menunjukan perbaikan, sehingga perlunya terapi pendukung dan 

penunjang dengan terapi ECT Premedikasi. Karena tindakan ECT 

Premedikasi tindakan yang dapat berefeksamping dan komplikasi dapat 

mengalami hilangnya ingatan untuk sementara bisa sampai satu bulan 

bahkan tiga bulan tergantung kondisi pasien, bisa terjadi apneu (henti 

nafas), tekanan darah tidak stabil, detak jantung cepat, terjadinya 

dislokasi atau patah tulang. Melihat efek samping dan komplikasi yang 
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dapat terjadi Sehingga pemberian Informed Consent harus diberikan 

setiap tindakan, bukan hanya untuk satu tindakan saja, karena untuk 

mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari terapi ECT 

Premedikasi, informasi harus diberikan setiap tindakan.  

Ketentuan di Rumah Sakit Jiwa memberikan Informed Consent terapi 

ECT Premedikasi hanya sekali untuk beberapa tindakan, dapat 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran 

bahwa “Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang 

mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis 

yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan”.148 

Dalam asas penyelesaian konflik terkait pemberian ECT Premedikasi 

hanya satu kali untuk beberapa tindakan dapat diterapkan “Lex 

superiori derogat legi inferiori”, yang berarti bahwa  peraturan hukum 

yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan hukum yang lebih 

rendah, apabila terjadi konflik.149 Karena Undang-Undang Praktik 

Kedokteran merupakan peraturan hukum yang lebih tinggi dari 

Kebijakan Rumah Sakit, jadi  pemberian Informed Consent tidak dapat 

diberikan hanya sekali untuk beberapa tindakan, tetapi Informed 

Consent harus diberikan setiap tindakan ECT Premedikasi.  

 

                                                           
148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran Pasal 

45 ayat (5) 
149 Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum sebuah pengantar, Yogyakarta: Liberty, hlm 8  
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2. Tugas dan Wewenang Dokter dan Perawat Terkait Hak Atas 

Informed Consent pada Pasien Gangguan Jiwa 

   Tugas dokter terkait hak atas Informed Consent pada pasien 

gangguan jiwa dalam tindakan ECT Premedikasi belum melaksanakan 

sesuai dengan tugasnya, karena berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

bahwa keluarga pasien belum memahami informasi terkait efek 

samping dan komplikasi tindakan, dokter harus menjelaskan semua 

informasi terkait tindakan yang akan dilakukan dengan bahasa yang 

mudah dipahami sehingga keluarga pasien dapat memahami informasi 

terkait tindakan yang akan dilakukan. kewenangan dokter dalam 

melakukan tindakan ECT Premedikasi sudah sesuai dengan 

kewenanganya karena yang berwenang melakukan tindakan ECT 

Premedikasi adalah dokter pskiatri bukan dokter umum. Tugas dan 

wewenang perawat belum melaksanakan tugas dalam pengecekan dan 

mengevaluasi informasi yang diberikan oleh dokter dan tidak 

memastikan informasi sudah dipahami oleh keluarga pasien atau wakil 

pasien, dalam kewenangan perawat tidak berwenang memberikan 

Informed Consent kepada pasien dan melakukan tindakan ECT 

Premedikasi, karena yang berwenang adalah dokter pskiatri. Sehingga 

perlunya meningkatkan mutu pelayanan terkait pemahaman informasi 

yang diberikan kepada keluarga pasien. Dokter dan perawat harus 

memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk pasiennya sesuai 

dengan perundang-undangan dan sesuai standar operasional prosedur 
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yang telah dibuat oleh rumah sakit. Jika keluarga pasien tidak 

memahami informasi yang diberikan dokter berkewajiban untuk 

menjelaskan kembali informasi terkait efek samping dan komplikasi 

tindakan, dokter harus mengevaluasi kembali informasi yang telah 

diberikan, bila perlu berdiskusi dengan tanya jawab dengan keluarga 

pasien sehingga informasi dapat dipahami dengan baik dan tidak ada 

lagi keluarga pasien yang tidak memahami informasi terkait tindakan 

kedokteran yang akan dilakukan. Walaupun keluarga pasien sudah 

menandatangani formulir persetujuan Informed Consent, tidak 

menjamin keluarga dapat memahami informasi tersebut jadi perlunya 

evaluasi kembali dalam pemahaman informasi terkait tindakan yang 

akan dilakukan. Penandatangan Informed Consent tidak menjadi bukti 

kuat untuk dokter jika terjadi kelalaian dalam melakukan tindakan 

kedokteran dan jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh dokter 

maupun perawat dalam hal tindakan ECT Premedikasi dan mengalami 

kerugian bagi pasien, pasien dapat menuntut dokter maupun perawat 

karena pasien berhak untuk menuntut sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah 

Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 

Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwa “Pemberian 

persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapus tanggung gugat 
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hukum dalam bukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan 

kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien”.150 

Ketentuan dari Pasal ini, walaupun keluarga pasien sudah 

menandatangani persetujuan tindakan kedokteran bukan berarti dokter 

dan perawat tidak bisa digugat secara hukum karena kelalaian. Jadi 

dokter dan perawat yang melakukan tindakan ECT Premedikasi harus 

berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya dan harus sesuai standar 

operasional prosedur yang telah dibuat oleh Rumah Sakit. Karena 

Rumah Sakit pun bertanggung jawab jika ada dokter dan perawat yang 

melakukan kelalaian.  

Tenaga kesehatan berhak atas perlindungan hukum diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 

Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban 

Pasien bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap 

semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Dokter yang telah menjalankan 

praktik kedokterannya yang sesuai dengan standar operasional prosedur 

yang telah dibuat di Rumah Sakit, jika terjadi kejadian yang tidak 

diinginkan yang dialami oleh pasien, maka akan terlepas dari tuntutan 

hukum dengan alasan penghapus pidana, yang diartikan sebagai 

keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan 

                                                           
150 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan 

Kedokteran Pemberian persetujuan tindakan kedokteran Pasal 6 
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oleh terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan meskipun terhadap 

semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi tidak dapat 

dijatuhkan pidana. Alasan penghapus pidana diatur dalam Pasal 51 

KUHP, dokter tidak dapat disalahkan apabila dokter gagal atau tidak 

berhasil dalam penanganan terhadap pasiennya, jika pasien tidak 

koperatif karena tidak menjelaskan sejujurnya tentang riwayat penyakit 

yang pernah dideritanya serta obat-obatan yang pernah dikonsumsi 

selama sakit, atau tidak menaati petunjuk-petunjuk serta insrtuksi 

dokter atau menolak cara pengobatan yang telah disepakati.  

Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter atas kesalahan dan 

kelalaian dalam memberikan pelayanan medis di rumah sakit, dimana 

tanggung jawab dokter dalam bidang hukum pidana suatu perbuatan 

dapat dikategorikan sebagai Criminal Malpractice apabila memenuhi 

rumusan delik pidana yaitu: perbuatan tersebut harus merupakan 

perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa 

kesengajaan, kecerobohan atau kelapaan. Kesalahan atau kelalaian 

tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur dalam 

Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP. Ada perbedaan penting antara 

tindak pidana biasa dengan tindak pidana medis. Pada tindak pidana 

yang dapat diperhatikan adalah akibatnya, sedangkan pada tindak 

pidana medis adalah penyebabnya. Walaupun berakibat fatal, tetapi jika 

tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya tidak dapat 

dipersalahkan. Untuk itu perlunya adanya perekaman pada saat dokter 
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memberikan Informed Consent pada keluarga pasien atau wakil pasien 

sebagai bukti jika terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.  

 

3. Faktor–Faktor 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. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya hak atas 

Informed Consent sebelum dilakukan tindakan Electro Convulsif 

Therapy Premedikasi adalah pertama pasien dengan gangguan jiwa 

adalah pasien yang tidak cakap hukum dan tidak mampu memahami 

informasi  dan tidak dapat memutuskan tindakan yang akan dilakukan 

untuk dirinya sendiri sehingga penandatanganan Informed Consent 

membutuhkan keluarga atau wakil pasien untuk melakukan 

penandatangan Informed Consent, faktor kedua karena keluarga tidak 

kooperatif, tidak mendukung pasien dalam pengobatan dan sulit 

dihubungi, yang ketiga tempat tinggal keluarga pasien jauh dari 

Semarang dan keempat pasien tidak mempunyai keluarga atau 

gelandangan. Untuk mengatasi hambatan dan faktor-faktor tersebut 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa 

Tengah melakukan pemberian Informed Consent dilakukan pada saat 

awal pasien diantar oleh keluarga pasien atau wakil pasien. Sedangkan 

untuk pasien yang tidak mempunyai keluarga atau gelandangan, maka 
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pihak yang membawa pasien ke rumah sakit jiwa dan secara sukarela 

menandatangani Informed Consent sehingga menjadi wali sukarela 

pasien, diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdata tentang 

Zaakwaarneming dan seseorang wakil sukarela mempunyai kewajiban 

dan tanggung jawab diatur dalam Pasal 1355, Pasal 1356 dan Pasal 

1357 KUHPerdata bahwa menjadi wakil sukarela harus 

bertanggungjawab dan berkewajiban mengurusi segala urusan pasien 

sampai selesai atau sampai pasien dinyatakan sembuh dari 

penyakitnya, sehingga dapat menjalankan urusannya sendiri.  

Untuk pasien yang tidak mempunyai biaya perawatan, maka 

pihak dinas sosial mempunyai dana sesuai dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah mempunyai dana untuk pembiayaan orang 

miskin dan gelandangan. Sehingga RSJD Dr. Amino Gondohutomo 

Provinsi Semarang dapat memberikan perawatan kepada pasien 

gangguan jiwa yang tidak mempunyai keluarga, mengingat kondisi 

ekonomi pasien yang tidak mampu terkait finansial sehingga untuk 

penggangkatan wakilnya memerlukan putusan pengadilan dan 

membutuhkan proses dan biaya, sehingga untuk menjadi wakil 

sukarela pasien yang tidak mempunyai keluarga atau gelandangan 

pihak rumah sakit mengkoordinasi dengan pihak dinas sosial untuk 

menentukan siapa yang menjadi wakil pasien tersebut, sehingga pihak 

dinas sosial membentuk kelompok dan menugaskan anggotanya untuk 

menjadi wakil pasien secara sukarela yang dapat mengurusi 
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kepentingan pasien yang diwakilinya sehingga tokoh masyarakat tidak 

terbebani untuk menjadi wakil secara sukarela pasien, sehingga dapat 

memenuhi tanggung jawabnya sebagai wakil pasien. Seseorang yang 

menjadi wakil pasien yang secara sukarela mempunyai 

tanggungjawab dan kewajiban untuk mengurus segala urusan pasien 

sampai selesai dan sampai pasien dinyatakan sembuh dan dapat 

melakukan urusannya sendiri. Perwakilan secara suka rela bukan 

hanya untuk mengurusi biaya pengobatan saja, tetapi jika pihak rumah 

sakit atau dokter membutuhkan untuk datang ke rumah sakit dalam hal 

mengenai kondisi pasien dan hal penting yang akan harus dibicarakan 

pada wakil pasien, maka wakil pasien harus datang ke rumah sakit 

untuk mengetahui kondisi pasien mengenai hal-hal yang terkait 

dengan pasien, karena itu adalah bagian tanggungjawabnya dan 

kewajiban sebagai wakil pasien harus mengurusi segala urusan pasien 

ketika dibutuhkan oleh pihak rumah sakit atau dokter. Maka jika 

seseorang ingin menjadi wakil secara sukarela harus memikirkan dan 

mempertimbangkan hal-hal yang dapat terjadi, sehingga perlunya 

pihak rumah sakit menjelaskan tanggungjawab dan kewajiban 

seseorang yang menjadi wakil sukarela harus bersedia menerima 

maupun menanggung segala resiko yang mungkin terjadi bahkan 

dapat menyebabkan kerugian materi, tenaga maupun waktu. Untuk itu 

perlunya peranan penting pemerintah setempat untuk membuat 

Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan wakil pasien 
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yang tidak mempunyai keluarga melalui dinas sosial. Sehingga dinas 

sosial dapat membuat kelompok untuk menugaskan anggotanya untuk 

menjadi wakil sukarela pasien sehingga dapat mengatasi 

permasalahan dalam menentukan wakil sukarela pasien yang tidak 

mempunyai keluarga dapat terpenuhi.  

Dalam aspek hukum untuk mengatasi hambatan hak atas 

Informed Consent, tidak dibenarkan hanya memberikan Informed 

Consent hanya satu kali saja, namun harus diberikan setiap tindakan, 

pada saat dokter memberikan Informed Consent, maka perlunya 

merekam pembicaraan sebagai bukti bahwa dokter sudah memberikan 

Informed Consent kepada keluarga pasien/wakil pasien. Jika keluarga 

pasien atau wakil pasien tidak dapat datang ke rumah sakit untuk 

tindakan ECT Premedikasi yang kedua atau terapi selanjutnya karena 

alasan pekerjaan atau akses rumah jauh, maka dokter dapat menelpon 

keluarga pasien/wakil pasien dengan merekam pembicaraan sebagai 

bukti pendukung jika sudah diberikan informasi. Dokter harus 

memberikan edukasi kepada keluarga pasien/wakil pasien bahwa 

pentingnya dukungan moral kepada pasien agar pasien bisa sembuh 

dari penyakitnya. 
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B. Saran  

1) Bagi Direktur Rumah Sakit  

Direktur Rumah Sakit harus melakukan audit dan mensosialisasi 

serta melakukan monitoring evaluasi terhadap pemahaman pentingnya 

pemberian Informed Consent terkait tindakan kedokteran kepada keluarga 

pasien dan perlunya adanya perekaman pada saat pemberian Informed 

Consent sebagai bukti adanya pemberian informasi dan tercatat pada 

rekam medis pasien. 

 

2) Bagi Komite Medik 

Komite Medik harus melakukan audit dan sosialisasi kepada dokter 

dan perawat yang melakukan tindakan ECT Premedikasi tentang 

pentingnya pemberian Informed Consent dan pemahaman informasi 

terkait efek samping dan komplikasi tindakan ECT Premedikasi kepada 

keluarga pasien, perlunya adanya perekaman pada saat pemberian 

Informed Consent sebagai bukti adanya pemberian informasi dan tercatat 

pada rekam medis pasien.  

 

3) Bagi Dokter  

Diharapkan kepada dokter dalam memberikan Informed Consent 

dapat menjelaskan semua informasi terkait tindakan yang akan dilakukan 

serta efek samping dan komplikasi tindakan ECT Premedikasi kepada 

keluarga pasien, informasi harus diberikan dengan bahasa yang mudah 
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dipahami, walaupun dokter sudah menjelaskan informasi, dokter harus 

mengevaluasi kembali informasi yang telah diberikan dan menanyakan 

kembali apakah keluarga pasien sudah memahami informasi atau tidak, 

dan apakah perlu adanya pengulangan dalam pemberian informasi, dan 

perlunya adanya perekaman pada saat pemberian Informed Consent 

sebagai bukti adanya pemberian informasi dan tercatat pada rekam medis 

pasien.  

 

4) Bagi Perawat  

Diharapkan kepada perawat dapat mengecek kembali apakah keluarga 

pasien sudah menandatangi Informed Consent dan memastikan serta 

mengevaluasi kembali apakah informasi yang diberikan dokter kepada 

keluarga pasien sudah dipahami atau tidak, jika keluarga pasien belum 

memahami informasi yang diberikan oleh dokter, perawat harus 

menghubungi dokter kembali, untuk diberikan informasi kembali.  

 

5) Bagi Keluarga Pasien  

Diharapkan kepada keluarga pasien dapat mengetahui haknya untuk 

mendapatkan informasi tindakan terkait efek samping dan komplikasi 

tindakan ECT Premedikasi, diharapkan keluarga pasien dapat memahami 

informasi yang diberikan kepada dirinya, keluarga pasien mempunyai hak 

untuk meminta dokter untuk menjelaskan kembali informasi tersebut.  
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6) Bagi Pemerintah Daerah   

Pemerintah daerah dapat membuat Peraturan Daerah yang mengatur 

tentang pembentukan wakil pasien yang tidak mempunyai keluarga 

melalui Dinas Sosial, sehingga Dinas Sosial dapat membentuk kelompok 

anggota untuk menentukan wakil sukarela pasien untuk mengurusi 

kepentingan yang diwakilinya, sehingga tanggung jawab yang melakukan 

perwakilan secara sukarela dapat terpenuhi dan tidak membebani tokoh 

masyarakat setempat. 

 

7) Bagi Zaakwaarnemer atau perwakilan sukarela 

Diharapkan kepada seseorang yang melakukan perwakilan sukarela 

dapat mengetahui tanggungjawabnya dan kewajibannya untuk mengurus 

kepentingan yang diwakilinya sampai dengan urusan selesai atau sampai 

pasien dinyatakan sembuh dari penyakitnya sehingga dapat mengurusi 

urusan sendiri. Karena orang melakukan Zaakwaarnemer sudah terikat 

secara hukum dengan pasien yang diwakilinya.  

 

8) Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lagi 

penelitian seputar hak atas Informed Consent pada pasien gangguan jiwa 

dalam tindakan ECT Premedikasi.  


