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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

a) Profil RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 

RSUD Sragen merupakan rumah sakit negeri yang berada di Kabupaten 

Sragen. Rumah sakit milik pemerintah ini didirikan pada tahun 1958 dengan 

klasifikasi tipe D dan terus berkembang hingga saat ini. Rumah sakit ini menjadi 

tipe B dan menjadi salah satu rumah sakit dengan pelayanan yang lengkap di 

Kabupaten Sragen. Pasien yang terdaftar di rumah sakit ini tidak hanya berasal 

dari kabupaten Sragen melainkan daerah-daerah lain sekitar RSUD Sragen  

(Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Grobogan hingga Karanganyar). RSUD Sragen  

juga menerima pasien BPJS, asuransi pribadi, perusahaan, maupun pembiayaan 

pribadi. Karena kelengkapan jenis pelayanan dan berbagai jenis pembayaran, 

menjadikan rumah sakit ini memiliki banyak pasien dari berbagai daerah. 

Berbagai pelayanan tersedia di RSUD Sragen , mulai dari rawat jalan, 

rawat inap, hingga farmasi. Fasilitas pelayanan tersebut pun tersedia antara lain: 

1) Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 Jam 

2) Instalasi Rawat Inap 

3) Kemo Terapi 

4) Instalasi Rehabilitasi Medis 

5) Hemodialisa 

6) Poliklinik Spesialis Dalam 

7) Poliklinik THT 

8) Poliklinik Spesialis Jantung 
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9) Poliklinik Spesialis Syaraf 

10) Poliklinik Spesialis Ortopedi 

11) Poliklinik Spesialis Paru-Paru  

12) Poliklinik Spesialis Bedah  

13) Poliklinik Spesialis Urologi  

14) Poliklinik Spesialis Jiwa  

15) Poliklinik Spesialis Gigi  

16) Poliklinik Spesialis Kandungan  

17) Poliklinik Spesialis Onkologi  

18) Poliklinik Spesialis Anak  

19) Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin  

20) Poliklinik Spesialis Mata  

21) Poliklinik Umum 

22) Ambulance   

23) ICU – ICCU  

24) PICU – NICU* 

 

*Sumber Data: Website Resmi RSUD Sragen 

(http://rssp.sragenkab.go.id/index.php?page=layanan) 

 

Berbagai pelayanan yang sangat lengkap tersebut tentu RSUD Sragen  memiliki 

banyak pasien. Dalam menjalankan pelayanan rawat inap RSUD Sragen  

dilengkapi dengan 120 tempat tidur yang terbagi atas ruang perawatan dewasa, 

ruang perawatan anak, ruang perawatan kebidanan, ruang isolasi, bahkan ruang 

intensif. Jenis-jenis ruang perawatan tersebut pun ada beberapa macam, 

mengikuti kesediaan ruang dan kemauan pasien, antara lain: Ruang SVIP, Kelas 

VIP; Kelas I; Kelas II; Kelas III; Ruang Isolasi; ICU; dan NICU. 

 

 

http://rssp.sragenkab.go.id/index.php?page=layanan
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b) Lokasi Objek Penelitian 

RSUD Sragen terletak di tengah-tengah Kabupaten Sragen, tepatnya di 

Jl. Raya Sukowati No.534, Ngrandu, Nglorog, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, 

Jawa Tengah.  

Peta Lokasi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen: 
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c) Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi RSUD Sragen  seperti terlihat pada gambar di 

bawah ini: 
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d)  Tabel 3.1 Data Jumlah Tenaga Kesehatan di RSUD Sragen 

 JUMLAH 

Dokter Umum 12 (Dua Belas) 

Dokter Gigi 1 (Satu) 

Dokter Spesialis 34 (Tiga Puluh Empat) 

Perawat 276 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam) 

Psikolog 1 (Satu) 

Kebidanan 37 (Tiga Puluh Tujuh) 

Gizi 8 (Delapan) 

Keterapan Fisik 10 (Sepuluh) 

Apoteker 12 (Dua Belas) 

 

*Sumber Data: Bagian Kepegawaian RSUD Sragen Bulan Juni 2019 

 

e)  Tabel 3.2 Data Jumlah Pasien RSUD Sragen Bulan September 2018 – 

Februari 2019 

 JUMLAH 

September 2018 13.614 (Tiga Belas Ribu Enam Ratus Empat Belas) 

Oktober 2018 12.607 (Dua Belas Ribu Enam Ratus Tujuh) 

November 2018 10.920 (Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh) 

Desember 2018 11.210 (Sebelas Ribu Dua Ratus Sepuluh) 

Januari 2019 13.610 (Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sepuluh) 

Februari 12.252 (Dua Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua) 

 

*Sumber Data: Bagian Rekam Medis RSUD Sragen 2018/2019 
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2. Hasil Wawancara 

a) Hasil Wawancara Dengan Responden Dokter 

Wawancara dilakukan dengan dr. Bayu Anita Indriyani, dokter umum 

yang bertugas jaga di IGD RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. dr. Bayu 

mengatakan bahwa pelaksanaan perlindungan hak pasien dalam menolak 

tindakan medis di RSUD Sragen sudah dilakukan dengan baik. Segenap jajaran 

dokter tidak akan melakukan tindakan medis apabila pasien atau keluarga dari 

pasien tidak menyetujui dilaksanakannya tindakan medis tersebut. Dokter dalam 

melakukan pelayanan perlu memperhatikan semua hak pasien termasuk dalam 

menolak tindakan medis tersebut. 

Menurut dr. Bayu, pihak RSUD Sragen  memiliki berbagai bentuk 

kebijakan atau aturan Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan 

terhadap pasien. Terlebih lagi sudah diatur dalam Undang-Undang mengenai 

hak dan kewajiban rumah sakit, hak dan kewajiban pasien, ataupun Undang-

Undang mengenai persetujuan tindakan medis. RSUD Sragen  juga memiliki 

kebijakan kusus dalam pemenuhan hak pasien yaitu Surat Keputusan Direktur 

tentang Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga. 

Bagi dr. Bayu melakukan tindakan medis tanpa adanya persetujuan dari 

pasien atau pihak keluarga pasien memiliki risiko yang cukup tinggi. Dijelaskan 

bahwa peluang atau kesempatan timbulnya tuntutan di kemudian hari bisa terjadi 

apabila melakukan tindakan medis tanpa adanya persetujuan dari pasien atau 

keluarga pasien. Oleh karena itu penting untuk dokter memberikan form 
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persetujuan atau penolakan tindakan medis yang ditanda tangan oleh pasien atau 

keluarga pasien sebelum melakukan tindakan medis terhadap pasien. Form ini 

akan berguna sebagai bukti, bahwa pasien tersebut telah menerima atau menolak 

tindakan medis yang dilakukan terhadapnya. RSUD Sragen  memiliki form yang 

terpisah antara persetujuan dan penolakan tindakan medis. 

Prosedur yang dilakukan oleh dokter sebelum melakukan tindakan 

medis dijelaskan oleh dr. Bayu. Setelah melakukan pemeriksaan atau melakukan 

diagnosa, dokter wajib memberikan pengertian tentang risiko dan tindakan 

medis yang diperlukan oleh pasien. Kemudian pasien diberi kesempatan untuk 

berpikir apakah menolak atau menyetujui tindakan medis yang hendak 

dilakukan. Apabila menyetujui pasien harus menandatangani form persetujuan 

tindakan medis. Serta apabila pasien menyatakan menolak, dokter tidak serta 

merta memberikan form penolakan, akan tetapi diberi pengertian lebih lanjut 

mengenai tindakan medis yang hendak dilakukan serta risiko yang mungkin 

muncul apabila tindakan medis tidak diberikan. Kemudian apabila pasien tetap 

menolak maka akan diberikan form penolakan tindakan medis tersebut. 

dr. Bayu sendiri mengatakan bahwa frekuensi pasien dalam melakukan 

penolakan tindakan medis di RSUD Sragen  tidak banyak. Apabila digambarkan 

dengan persentase sangat kecil, kurang lebih 10% pasien yang melakukan 

penolakan dalam kurun waktu  Tahun 2018 hingga bulan Februari 2019. 

“Mungkin hanya sekitar satu atau dua orang yang melakukan penolakan, rata-

rata pasien menerima setelah diberikan penjelasan oleh dokter”, ujar dr. Bayu. 
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Alasan-alasan pasien dalam melakukan penolakan pun beraneka ragam. 

dr. Bayu mengatakan “Rata-rata pasien menolak karena ruangan yang 

diinginkan tidak ada sehingga pindah rumah sakit lain, biaya, pasien tidak 

kooperatif, pasien salah informasi, takut, dan lainnya.” Dari berbagai macam 

alasan pasien menolak tindakan medis yang paling sering adalah pasien 

mendapatkan informasi yang salah dan mitos yang berkembang di masyarakat, 

contohnya: cuci darah yang memperpendek usia, sudah tidak ada harapan hidup, 

pemasangan ring pada jantung yang sama saja tidak ada harapan hidup dan 

mitos-mitos yang lainnya. 

RSUD Sragen , tidak memiliki batasan bagi pasien dalam menolak 

tindakan medis yang dilakukan terhadap dirinya. dr. Bayu menjelaskan seberat 

apa pun kondisi dari pasien dokter tetap harus menghormati hak pasien untuk 

menolak tindakan medis yang hendak dilakukan terhadapnya. Bisa dikatakan 

pasien memiliki hak penuh terhadap dirinya terutama dalam menerima atau 

menolak tindakan medis dalam pelayanan kesehatan.  

Muncul sebuah pertanyaan, bagaimana jika dokter menganggap sangat 

penting dilakukannya tindakan medis, akan tetapi pasien tetap menolak. dr. Bayu 

pun menjelaskan tentang kondisi tersebut. Dokter harus tetap berprinsip untuk 

melakukan penyelamatan seseorang dengan maksud menyembuhkan pasien. 

Apabila pasien menolak dokter harus memberikan pertolongan pertama yang 

diperlukan, contohnya pemasangan selang oksigen, infus, ataupun pertolongan 

pertama lainnya yang dibutuhkan. Setelah itu pasien akan diberi pengertian yang 

jelas dan benar tentang penyakit dan tindakan medis yang diperlukan, beserta 
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risiko tidak melakukan tindakan medis yang diperlukan. Setelah itu, apabila 

pasien tetap menolak maka dokter akan menghormati keputusan pasien tersebut. 

dr. Bayu mengungkapkan bahwa setelah pasien telah melakukan atau 

menyatakan penolakan terhadap tindakan medis, dokter di RSUD Sragen  akan 

tetap melakukan pengawasan lebih lanjut. Diungkapkan bahwa pengawasan ini 

dapat berupa pemberian obat jalan (rawat jalan), fisioterapi, dan tetap dilakukan 

monitoring dan dihimbau untuk melakukan kontrol rutin berkala. 

RSUD Sragen  memiliki form yang berbeda persetujuan dan penolakan 

tindakan medis. dr. Bayu menjelaskan bahwa hanya beberapa pihak yang berhak 

menandatangani form penolakan tindakan medis yang dilakukan oleh pasien. 

Yang utama adalah form tersebut harus ditandatangani oleh pasien sendiri dan 

dokter. Apabila terjadi hal lain atau kondisi lain pasien dapat digantikan oleh 

pihak keluarga. Kemudian dalam form tersebut dapat juga ditandatangani oleh 

perawat atau pihak keluarga lain sebagai saksi. Perawat dan pihak keluarga 

hanya berperan sebagai saksi bukan pemberi keputusan. 

b) Hasil Wawancara Dengan  Responden Kepala Sub. Bidang Keperawatan 

Wawancara dilakukan dengan Totok S.N.,S.Kep.M.Kes selaku Kepala 

Sub Bidang Keperawatan. Totok mengungkapkan bahwa perlindungan hak 

pasien untuk seluruhnya sudah terlaksana dengan baik, terkhusus mengenai hak 

pasien dalam menolak tindakan medis sudah dilaksanakan dengan sangat baik. 

RSUD Sragen  pun sudah menyiapkan form-form khusus yang bertujuan untuk 

memfasilitasi hak-hak pasien yang harus dipenuhi. 
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Totok mengungkapkan bahwa RSUD Sragen  memiliki aturan khusus 

mengenai perlindungan hak pasien dalam menolak tindakan medis, yang 

tertuang dalam bentuk panduan atau pedoman hak pasien RSUD Sragen. 

Menjadi hal yang penting mengenai pemenuhan semua hak pasien di RSUD 

Sragen. Senada dengan dr. Bayu, Totok pun mengungkapkan bahwa tidak 

banyak pasien yang melakukan penolakan tindakan medis di RSUD Sragen . 

Totok pun tidak bisa mengungkapkan dengan jelas berapa frekuensi pasien yang 

melakukan tindakan medis dari Tahun 2018 hingga bulan Februari 2019, akan 

tetapi dikatakan bahwa yang melakukan penolakan tindakan medis sangat 

jarang. 

Berbagai alasan pasien dalam melakukan penolakan tindakan medis 

juga dijelaskan oleh Totok. Rata-rata pasien menolak tindakan medis beralasan 

karena paradigma yang salah, pasien memperoleh informasi yang salah, takut, 

dll. Totok pun menjelaskan bahwa paradigma yang berkembang di masyarakat 

terutama masyarakat kabupaten Sragen yang menjadi pasien RSUD Sragen  

seringkali menyebabkan beberapa pasien menolak tindakan medis. Sering kali 

pasien menganggap tindakan cuci darah menyebabkan umur pendek dan sudah 

tidak ada harapan hidup. 

Pasien yang menolak tindakan medis tidak menyebabkan dokter dan 

perawat di RSUD Sragen menyerah dalam melakukan pengobatan atau 

pelayanan kesehatan pada pasien. Dijelaskan bahwa tidak ada batasan bagi 

pasien RSUD Sragen  dalam menolak tindakan medis, dengan maksud pasien 

tetap dapat menentukan nasib dirinya sendiri dengan bebas. Sebagai Kepala Sub. 
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Bidang Keperawatan, Totok menjelaskan apabila terjadi suatu kondisi dokter 

menganggap sangat penting dilakukannya tindakan medis akan tetapi pasien 

menolak, maka dokter akan tetap melepas dan menghormati pasien tersebut. 

Karena pasien berkuasa penuh atas dirinya sendiri. 

Dokter dan Perawat akan berusaha untuk menjelaskan secara detail dan 

rinci mengenai keuntungan dalam melakukan tindakan medis yang diperlukan 

pasien tersebut. Dokter dan Perawat pun harus menjelaskan risiko apabila tidak 

melakukan tindakan medis tersebut. Petugas pelayanan kesehatan di RSUD 

Sragen  tetap berpedoman untuk melakukan penolongan pertama pada pasien 

saat dibutuhkan meskipun pasien menolak tindakan medis. Penolongan pertama 

dalam kondisi emergency tersebut dapat berupa pemberian obat anti nyeri, infus, 

pemasangan selang oksigen, dll.  

Pasien memiliki kuasa penuh terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu 

pasien memiliki hak untuk menolak tindakan medis tersebut. Setelah pasien 

menyatakan penolakan tindakan medis, Totok menjelaskan bahwa dokter dan 

perawat tidak akan langsung lepas tangan. Pasien akan terus diberi arahan, 

dilakukannya alternatif pengobatan lain seperti halnya, melakukan rawat jalan, 

terapi, pemberian anjuran untuk melakukan control atau cek kondisi kesehatan 

pasien berkala secara rutin. 

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tentu dokter dan perawat 

pernah mengalami situasi emergency atau situasional. Contohnya korban 

kecelakaan, atau pasien dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadar. 
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Kemudian kondisi pasien yang tidak sadar tersebut apakah menghilangkan hak 

pasien dalam menolak tindakan medis. Kepala Sub. Bidang Keperawatan 

mengungkapkan bahwa di RSUD Sragen sangat menghormati hak-hak pasien 

seluruhnya. Dalam kondisi pasien tidak sadar dan ada pihak keluarga yang 

mendampingi, maka keluarga tersebut dapat mewakili pasien dalam hal menolak 

atau menerima tindakan medis. Akan tetapi apabila dalam kondisi pasien tidak 

sadar dan keluarga pendamping tidak ada, para tenaga kesehatan tetap 

berpedoman menyelamatkan nyawa pasien. Dalam hal tersebut tenaga kesehatan 

dapat melakukan pertolongan pertama pada pasien (belum melakukan tindakan 

medis yang memiliki risiko tinggi), setelah pasien sadar, tenaga kesehatan akan 

memberi informasi perihal tindakan mendik yang hendak dilakukan. 

RSUD Sragen menyediakan form penolakan tindakan medis atau 

refused consent. Form ini berisi tentang informasi pasien kemudian tindakan 

medis yang ditolak pasien, dan alasan pasien menolak tindakan medis yang 

hendak dilakukan. Totok mengungkapkan form ini ditandangi langsung oleh 

pasien yang bersangkutan dan dokter yang menanganinya disertai satu orang 

sebagai saksi. Akan tetapi, dalam situasi tertentu (contohnya: pasien tidak sadar; 

pasien tidak cakap; dll.) form tersebut dapat ditandatangani oleh keluarga 

terdekat. Saksi yang menandatangani form tersebut dapat dari pihak keluarga 

ataupun perawat. Hal tersebut tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. 

Apabila pihak keluarga lain tidak ada yang dapat dijadikan sebagai saksi, maka 

perawatlah yang menjadi saksi pasien dalam melakukan penolakan tindakan 

medis. 
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c) Hasil Wawancara Dengan Narasumber Kepala Hak Pasien dan Keluarga 

Wawancara dilakukan dengan dr. Efin Miradiningrum sebagai Kepala 

Hak Pasien dan Keluarga di RSUD Sragen. Selaku kepala Hak Pasien dan 

Keluarga, dr. Efin bertanggung jawab pada pemenuhan hak-hak pasien di RSUD 

Sragen. Dijelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan hak pasien dalam menolak 

tindakan medis di RSUD Sragen sangat dihormati oleh para tenaga kesehatan 

dan dilaksanakan dengan sangat baik. Pasien pun merasa puas dengan 

pemenuhan hak dan pelayanan yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan di 

RSUD Sragen. 

dr. Efin menjelaskan bahwa pasien dibebaskan oleh para tenaga 

kesehatan di RSUD Sragen untuk melakukan penolakan atau persetujuan 

tindakan medis. Di RSUD Sragen disediakan dua form berbeda antara penolakan 

dan persetujuan tindakan medis. dr. Efin menegaskan disediakan dua form yang 

berbeda ini sangat penting dilakukan dan disediakan oleh pihak rumah sakit. 

Tujuannya informasi yang tersedia menjadi jelas dan tidak bias. 

Di RSUD Sragen, terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai 

penolakan tindakan medis tersebut. Tata cara prosedur bagi pasien dalam 

menolak tindakan meskipun hanya tertuang dalam Standar Prosedur Operasional 

No. 445.24 / 944 / 33 / Rev.00 / 040 / 2016 Tentang Persetujuan / Penolakan 

Tindakan Kedokteran (yang selanjutnya disebut SPO Persetujuan / Penolakan 

Tindakan Kedokteran) tenaga kesehatan RSUD Sragen. dr. Efin menjelaskan 

bahwa ada peraturan internal di RSUD yang menjamin hak pasien dalam 

menolak tindakan medis. Peraturan tersebut berupa Surat Keputusan Direktur 
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Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Nomor: 445.1 / 2602 / 040 

/ 2015 Tentang Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga Rumah Sakit Umum Daerah 

dr. Soehadi Prijonegoro (yang selanjutnya disebut SK Direktur Hak Pasien dan 

Keluarga RSUD Sragen). Di dalam surat keputusan tersebut terdapat jaminan 

bahwa pasien berhak untuk menolak tindakan medis yang hendak dilakukan 

terhadapnya. 

Upaya RSUD Sragen dalam mengedukasi pasien bisa dikatakan cukup 

berhasil. dr. Efin menjelaskan bahwa selama ini sangat sedikit pasien yang 

menolak tindakan medis. Sering kali terjadi setelah pasien diberi penjelasan yang 

detail mengenai tindakan medis yang hendak dilakukan pasien akan memberikan 

persetujuan. Bisa dikatakan hanya satu atau dua orang yang melakukan 

penolakan medis, ungkap dr. Efin. Tenaga kesehatan di RSUD Sragen akan 

dengan senang hati memberikan edukasi penjelasan mengenai penolakan 

tindakan medis, termasuk mengenai risiko apabila tindakan medis tersebut tidak 

dilakukan terhadap pasien. Karena dokter dalam memberikan keputusan 

melakukan tindakan medis sudah melaui pertimbangan yang matang dan hal 

tersebut dapat menimbulkan risiko yang berbagai macam apabila tidak 

dilakukan. 

 dr. Efin menjelaskan mengenai alasan-alasan pasien yang menolak 

tindakan medis. Sering kali pasien menolak karena mitos yang berkembang di 

masyarakat (contohnya cuci darah yang memperpendek usia), takut dengan 

jarum, dan pasien mendapatkan informasi yang salah. Lebih jelas dr. Efin 

mengatakan, biaya tidak lagi menjadi alasan pasien menolak tindakan medis. 
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Masyarakat yang dengan mudah dapat memperoleh BPJS yang meringankan 

beban biaya menyebabkan masyarakat mau atau menyetujui tindakan-tindakan 

medis yang dibutuhkan. Rata-rata pasien menolak tindakan medis hanya di awal 

saja, setelah mendapatkan informasi yang jelas dari tenaga medis serta penyakit 

yang diderita semakin mengganggu, pasien pada akhirnya menerima atau 

memberi persetujuan tindakan medis. Sehingga sangat jarang ditemui pasien 

yang menolak tindakan medis tersebut. 

Dijelaskan juga bahwa di RSUD Sragen tidak diatur secara spesifik 

mengenai batasan bagi pasien dalam menolak tindakan medis. Kepala Hak 

Pasien dan Keluarga menjelaskan ada beberapa batasan bagi pasien dalam 

menolak tindakan medis, contohnya pasien menderita penyakit dengan potensi 

cepat menular, kemudian usia pasien juga menjadi batasan. Pasien dibawah 18 

Tahun tidak boleh menyatakan penolakan tindakan medis, dan harus digantikan 

oleh wakilnya. Batasan usia pasien untuk menolak tindakan medis di RSUD 

Sragen dimaksudkan agar langkah-langkah yang diambil pasien berdasarkan 

pertimbangan yang matang dan berpedoman pada penyelamatan jiwa pasien. 

dr. Efin pun menjelaskan meskipun pasien yang menderita penyakit 

yang berpotensi menular, rumah sakit tetap menghormati keinginan pasien untuk 

menolak dilakukannya tindakan medis. RSUD Sragen sangat menghormati hak 

pasien dalam menolak tindakan medis, bahkan pasien yang dalam keadaan kritis 

pun tetap bisa melakukan penolakan tindakan medis. Meskipun demikian, 

tenaga medis yang melakukan pelayananpun tetap melakukan pertolongan 

bantuan hidup dengan altenatif pengobatan lain (rawat jalan ataupun terapi-
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terapi). Prosedur bagi pasien dalam menolak tindakan medis pun dijelaskan oleh 

dr. Efin, sebagai berikut: 

1) Tenaga medis atau dokter akan memberikan penjelasan secara 

detail setelah melakukan diagnosa terhadap pasien, termasuk 

tindakan-tindakan medis yang dibutuhkan pasien; 

2) Apabila Pasien menolak, maka dokter atau tenaga medis yang 

menangani akan memberikan penjelasan mengenai risiko-risiko 

yang mungkin timbul apabila tidak melakukan tindakan medis 

yang dibutuhkan; 

3) Pasien tetap menolak, akan diberikan form penolakan tindakan 

medis (refused consent), kemudian ditanda tangani sebagai bukti 

bahwa pasien sendiri yang melakukan penolakan tindakan medis; 

4) Form penolakan tersebut akan ditanda-tangani juga oleh satu 

orang saksi. Saksi disini dapat dari pihak keluarga, ataupun pihak 

rumah sakit yaitu perawat; 

5) Setelah menandatangani form penolakan tindakan medis, 

kemudian pasien akan diberi saran atau anjuran oleh dokter untuk 

melakukan alternatif lain agar dapat tetap memperoleh 

kesembuhan.  

Form penolakan tindakan medis sangat penting dan dibutuhkan oleh 

pihak rumah sakit. Form tersebut akan menjadi bukti pasien yang ditangani 

menyatakan menolak tindakan medis yang hendak dilakukan terhadapnya. dr. 
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Efin sebagai Kepala Hak Pasien dan Keluarga pun menjelaskan bahwa form 

tersebut sangat penting dan ditegaskan bahwa apabila pasien menolak 

dilakukannya tindakan medis, maka pasien tersebut harus menadatangani form 

tersebut. Hal tersebut menjadi bukti, dan sangat memungkinkan munculnya 

tuntutan di kemudian hari yang dilakukan oleh pihak pasien atau keluarga pasien 

terhadap rumah sakit apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu 

bukti tersebut dapat menunjukan dengan pasti dan menjadi bukti bahwa pasien 

dan keluarga telah menyatakan dan mengetahui risiko dari penolakan tindakan 

medis yang dilakukan. Diungkapkan juga bahwa hingga saat ini hampir tidak 

pernah terjadi tuntutan dari pihak pasien berkaitan persetujuan tindakan medis 

maupun penolakan tindakan medis, karena RSUD Sragen sudah memiliki form 

yang berbeda antara persetujuan dan penolakan tindakan medis bagi pasien. 

Tidak semua pasien dan tenaga medis dapat menandatangani form 

penolakan tindakan medis. dr. Efin mengungkapkan siapa saja yang dapat 

menandatangani form penolakan tindakan medis, antara lain: 

1) Dokter yang menangani pasien/ yang akan melakukan tindakan 

medis; 

2) Pasien yang secara sadar dan cakap (apabila pasien masuk dalam 

kategori anak atau berusia dibawah atau sama dengan 18 tahun, 

maka harus digantikan oleh orang tua atau wali); 

3) Pasien yang dalam kondisi tidak sadar bisa diwakilkan oleh pihak 

keluarga; 
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4) Saksi, dapat berasal dari pihak keluarga ataupun pihak rumah 

sakit yaitu perawat. 

d) Hasil Wawancara Dengan Narasumber Bagian Hukum dan Kode Etik 

Rumah Sakit 

Wawancara dilakukan dengan dr. Titie Isnarti, S.H., M.H. sebagai 

perwakilan bagian Hukum dan Kode Etik Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

Soehadi Prijonegoro, Sragen. Dalam wawancara yang dilakukan, dr. Titie 

mengungkapkan bahwa pemenuhan hak-hak pasien sudah dilakukan dengan 

baik. Setiap tenaga medis yang ada dan melakukan pelayanan kesehatan pada 

pasien harus menghormati setiap hak pasien. 

Lebih jelas diungkapkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak 

pasien di RSUD Sragen dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. 

dr. Titie menjelaskan bahwa Permenkes Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban 

Pasien menjadi landasan utama agar rumah sakit dapat menjalankan dengan pasti 

kewajibannya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku sehingga 

pemenuhan hak-hak pasien pun akan terjamin.  

dr. Titie menjelaskan ada beberapa peraturan khusus dari pihak rumah 

sakit untuk menjamin pemenuhan hak-hak pasien. Peraturan-peraturan tersebut 

tertuang dalam panduan-panduan hak pasien yang dibuat pihak RSUD Sragen, 

antara lain: 

1) Panduan perlindungan hak pasien; 



65 

 

2) Panduan perlindungan kerahasiaan; 

3) Panduan privasi pasien; 

4) Panduan pelayanan kerohanian; dll. 

Panduan-panduan yang dibuat tersebut haruslah berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien serta tuntutan 

akreditasi pihak RSUD Sragen. Peraturan atau panduan tersebut dibuat dan 

diperuntukkan untuk pihak internal RSUD Sragen. 

Dalam memenuhi hak pasien menolan tindakan medis, RSUD Sragen 

memiliki beberapa peraturan-peraturan khusus akan hal tersebut. Adanya 

regulasi tentang hak pasien untuk memperoleh informasi tentang kondisi pasien, 

diagnose pasti, rencana tindakan medis, dan rencana asuhan, serta lebih jelas dari 

pihak RSUD Sragen mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Nomor: 445.1 / 2602 / 040 / 2015 

Tentang Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

Soehadi Prijonegoro. Surat Keputusan Direktur tersebut menjadi landasan dan 

panduan utama baik bagi pasien ataupun tenaga kesehatan dalam memberikan 

atau memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD Sragen. 

Dijelaskan dalam wawancara, bahwa RSUD Sragen menyediakan form 

tersendiri untuk pasien dalam menolak tindakan medis. Form ini merupakan 

wujud atau fasilitas yang disediakan pihak RSUD Sragen guna memenuhi hak 

pasien dalam menolak tindakan medis. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Nomor: 445.1 / 2602 / 040 
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/ 2015 Tentang Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga Rumah Sakit Umum Daerah 

dr. Soehadi Prijonegoro pada bagian lampiran angka 13 disebutkan bahwa:  

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro menghormati hak pasien untuk 

menolak atau tidak melanjutkan pengobatan dan memberitahukan 

konsekuensi dari keputusan dan alternatif pelayanan dan pengobatan 

lainnya. 

Oleh karena itu pihak RSUD menyediakan form penolakan tindakan medis atau 

refused consent untuk memfasilitasi pasien dalam menolak tindakan medis yang 

hendak dilakukan terhadapnya. 

Dijelaskan lebih lanjut bahwa pasien dalam menolak tindakan medis 

ada prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu. Setelah pasien melakukan 

pemeriksaan dan diberikan informasi yang jelas oleh tenaga medis yang 

menangani, pasien boleh menyatakan menyetujui atau menolak tindakan medis 

yang hendak dilakukan, baik menolak atau menyetujui tindakan medis pasien 

harus menandatangani form sesuai dengan permintaan, form persetujuan 

tindakan medis (informed consent) untuk pasien yang menyetujui tindakan 

medis dan form penolakan tindakan medis (refused consent) untuk pasien yang 

menolak tindakan medis. Untuk menolak atau menerima tindakan medis tidak 

harus pasien secara langsung,akan tetapi pihak keluarga diperbolehkan untuk 

menggantikan. 

RSUD Sragen tidak memberikan batasan bagi pasien dalam menolak 

tindakan medis. Dijelaskan oleh dr. Titie bahwa pasien memiliki hak penuh atas 

dirinya, sehingga pihak rumah sakit tidak memberi batasan bagi pasien dalam 

menolak tindakan medis. Akan tetapi diungkapkan oleh dr. Titie bahwa tenaga 
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kesehatan yang tersedia di RSUD Sragen akan memberikan penekanan lebih 

jelas pada saat mengedukasi pasien yang melakukan penolakan tindakan medis. 

Penekanan atau penegasan ini bertujuan agar pasien/pihak keluarga pasien tidak 

salah dalam mengambil keputusan dan dapat meminimalisir risiko-risiko yang 

mungkin muncul di kemudian waktu. 

Tenaga medis di RSUD Sragen memiliki kesadaran bahwa apabila 

melakukan tindakan medis tanpa adanya persetujuan dari pihak pasien/keluarga 

dapat menimbulkan masalah di kemudian waktu. dr. Titie mengungkapkan 

bahwa tuntutan dari pasien terhadap pihak rumah sakit karena melakukan 

tindakan medis tanpa persetujuan dan se pengetahuan pihak pasien merupakan 

risiko yang harus dihindarai. Dijelaskan bahwa tuntutan tersebut sangat mungkin 

terjadi karena hak pasien dalam memberikan persetujuan atau penolakan 

tindakan medis dijamin dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. Akan tetapi menurut dr. Titie persetujuan tindakan medis 

pada pasien gawat darurat tidak diperlukan. Karena tenaga kesehatan di RSUD 

Sragen berpedoman penyelamatan jiwa pasien terlebih dahulu. Kondisi atau 

situasi gawat darurat tersebut berlaku situasional, apabila pasien didampingi oleh 

pihak keluarga maka tentu masih diperlukan persetujuan tindakan medis yang 

diwakili oleh keluarga, akan tetapi apabila pasien tidak didampingi oleh 

keluarga, maka penyelematan jiwa atau nyawa pasien menjadi prioritas terlebih 

dahulu. 

Sebagai perwakilan bagian Hukum dan Kode Etik RSUD dr. Soehadi 

Prijonegoro, dr. Titie menjelaskan prosedur bagi dokter dalam melakukan 
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tindakan medis atau memberikan pelayanan kesehatan. Pada saat pasien pertama 

kali dating untuk berobat, dokter akan melakukan pemeriksaan dan 

mendengarkan keluhan kesehatan yang dirasakan pasien, setelah selesai 

melakukan pemeriksaan dokter akan memberikan informasi kondisi kepada 

pasien beserta diagnose lengkap akan penyakit pasien, kemudian dokter akan 

memberikan arahan tindakan medis yang diperlukan (dalam memberikan 

informasi dan pengarahan dokter harus secara jelas menyampaikan pada pasien 

termasuk keuntungan dan kerugian melakukan tindakan medis yang diperlukan), 

pasien berhak menolak atau menerima tindakan medis yang disarankan oleh 

dokter dengan mendantangani form yang telah disediakan RSUD Sragen , 

apabila pihak pasien telah menandatangani form persetujuan barulah dokter 

melakukan tindakan medis yang disetujui tersebut. Tanpa adanya persetujuan 

tersebut dokter tidak berhak melakukan tindakan medis kepada pasien. 

e) Hasil Wawancara Responden Dengan Pasien 

Wawancara dengan Pasien dilakukan dengan tiga orang yang berbeda. 

Pasien-pasien yang diwawancara adalah pasien yang pernah melakukan refused 

consent atau penolakan tindakan medis dalam kurun waktu Tahun 2018 hingga 

bulan Februari 2019. Karena alasan privasi, para narasumber enggan untuk 

disebutkan secara detail identitasnya. Berikut wawancara dengan ketiga pasien 

tersebut: 
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1) Pasien AM, 65 Tahun; 

AM merupakan pasien dari daerah Masaran, Sragen dan 

berusia 65 Tahun. AM menolak melakukan cuci darah yang hendak 

dilakukan oleh dokter. AM didiagnosa dokter mengalami penyakit 

gagal ginjal, oleh karena itu AM dianjurkan untuk melakukan cuci 

darah secara berkala. AM menyebutkan bahwa dokter memberi 

penjelasan cuci darah berguna agar darah yang beredar atau mengalir di 

tubuh merupakan darah bersih dan tidak kotor, sehingga kinerja ginjal 

dapat membaik. AM, menolak melakukan cuci darah pada bulan 

September 2018. 

AM menjelaskan bahwa menurutnya melakukan cuci darah 

sama saja sudah tidak ada harapan hidup dan justru menyebabkan 

pendek usia. AM memperoleh informasi tersebut dari warga sekitar 

tempat tinggalnya dan dari keluarganya. Karena memperoleh informasi 

tersebut, AM lebih memilih untuk melakukan rawat jalan dan control 

ke rumah sakit secara berkala. Tidak melakukan anjuran dokter, 

membuat AM merasa lebih aman dan nyaman. Muncul pertanyaan 

apakah AM tidak sering merasakan sakit pada tubuhnya apabila tidak 

melakukan cuci darah, mengingat penyakit ginjal tanpa melakukan cuci 

darah akan menyebabkan kerja ginjal yang semakin berat. AM 

menjelaskan bahwa, terkadang merasakan sedikit sakit pada perut 

bagian bawah terutama saat buang air kecil. Tetapi hal tersebut tetap 

tidak bisa mendorong AM untuk mengikuti anjuran dokter. 
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AM sebagai pasien RSUD Sragen menjelaskan saat 

mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, dokter yang 

menangananinya memberikan penjelasan secara detai dan lengkap 

mengenai kondisi kesehatan tubuhnya. Dokter tidak hanya memberikan 

informasi penyakit akan tetapi memberikan informasi yang lengkap 

mengenai tindakan medis yang diperlukan, risiko, dan termasuk biaya 

dari tindakan medis yang hendak dilakukan pada AM. Selain dokter, 

AM juga menjelaskan bahwa perawat ikut memberikan informasi 

mengenai tindakan medis yang hendak dilakukan tersebut. Dijelaskan 

lebih lanjut, saat memperoleh pelayanan kesehatan AM dianjurkan 

untuk melakukan cuci darah, karena kondisi darah yang berada di tubuh 

bisa dikatakan kotor dan kinerja ginjal dari AM sudah tidak optimal 

lagi. 

Menurut AM, pada saat mendapatkan pelayanan kesehatan di 

RSUD Sragen, dokter tidak memberitahukan pilihan menerima atau 

menolak tindakan medis. Akan tetapi dokter setelah memberikan 

diagnosa menawarkan AM untuk melakukan cuci darah, dan AM 

berhak untuk menyetujui atau menolak hal tersebut. Menurut AM, hal 

tersebut sudah memenuhi haknya sebagai pasien untuk menolak 

tindakan medis yang hendak dilakukan terhadapnya. Adapun prosedur 

yang dilakukan oleh AM adalah setelah menyatakan menolak tindakan 

medis, dokter memberikan edukasi lebih lanjut mengenai keuntungan 

dan kerugian dari melakukan tindakan medis tersebut, kemudian AM 
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tetap menyatakan menolak dan menandatangani form penolakan 

tindakan medis yang diberikan oleh perawat. Form tersebut 

ditandatangani oleh AM sendiri, dokter yang menangani, dan istrinya 

sebagai saksi. 

Dijelaskan AM, bahwa tidak begitu memahami risiko dari 

penolakan tindakan medis yang dilakukan. AM mengaku bahwa dokter 

sudah menjelaskan padanya mengenai risiko yang bisa timbul apabila 

tidak melakukan cuci darah. Akan tetapi menurut AM, risiko-risiko 

yang mungkin muncul tidak terlalu penting. AM menjelaskan lebih baik 

tidak melakukan cuci darah, apabila melakukannya justru 

memperpendek usianya. AM masih memiliki harapan hidup dan tidak 

ingin berumur pendek sehingga AM memilih untuk tidak melakukan 

cuci darah. 

2) Pasien RN, 25 Tahun; 

Berbeda dengan AM, RN merupakan pasien asal Gemolong. 

RN menolak tindakan medis yaitu rawat inap. Tepatnya pada bulan 

Oktober 2018, RN melakukan penolakan untuk dirawat inap di RSUD 

dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Pada saat itu, RN memeriksakan 

kondisi tubuhnya yang sakit. RN mengalami diare hebat dan melakukan 

buang air besar hampir 8-9 kali sehari.  

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dianjurkan RN 

untuk melakukan opname atau rawat inap karena diare yang dialami 
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menyebabkan kondisi tubuh RN dalam keadaan dehidrasi atau 

kekurangan cairan. Penyakit yang dialami RN pun disebabkan karena 

infeksi pada usus. RN memberikan alasan menolak untuk dirawat inap 

di RSUD Sragen, yaitu karena takut dengan jarum. RN lebih memilih 

untuk rawat jalan daripada harus menginap di rumah sakit berhari-hari. 

Lebih lanjut dijelaskan RN bahwa karena kondisi RN yang bekerja di 

perusahaan, semakin meyakinkan untuk tidak melakukan rawat inap. 

RN menjelaskan bahwa dokter yang menanganinya di RSUD 

Sragen menjelaskan akan risiko apabila tidak melakukan opname atau 

rawat inap, karena tubuhnya dalam kondisi kekurangan cairan dan 

harus didorong dengan infus. Dokter pun memberi penjelasan alternatif 

yang bisa dilakukan RN apabila tidak menginkan opname dengan cara 

pemberian obat; menghindari makanan yang kasar, keras, ataupun asam 

dan pedas; serta dianjurkan untuk meminum air putih hingga RN 

merasakan ingin buang air kecil terus menerus. Hal tersebut agar 

penyembuah infeksi pada usus RN cepat membaik dan kondisi tubuh 

RN tidak kekurangan cairan. 

Menurut RN, haknya untuk menolak tindakan medis sudah 

dipenuhi oleh RSUD Sragen. Ketika dokter hendak melakukan 

tindakan medis yang dalam penanganan RN melakukan pemasangan 

infus, dokter terlebih dahulu menanyakan persetujuan RN untuk 

dirawat inap atau opname. RN pun memilih untuk menolak tindakan 

medis tersebut karena alasan yang dimilikinya, meskipun setelah dokter 
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memberikan edukasi lebih lanjut RN tetap lebih nyaman untuk menolak 

melakukan rawat inap. 

Dalam menyatakan menolak tindakan medis tersebut, RN 

menjelaskan mengenai prosedur-prosedur yang dilakukan olehnya. 

Setelah menceritakan keluhan penyakit yang dialaminya pada dokter, 

dokterpun melakukan pemeriksaan terhadap dirinya, setelah itu dokter 

menceritakan kondisi tubuh dari RN dan menganjurkan RN untuk 

melakukan rawat inap karena kondisi tubuh RN yang masuk kategori 

dehidrasi, RN langsung menyatakan menolak untuk rawat inap terlebih 

bahwa dirinya takut dengan jarum, dokter pun menjelaskan lebih lanjut 

mengenai keuntungan dan kerugian apabila melakukan rawat inap agar 

tubuh RN dapat segera pulih, karena RN tetap menolak maka perawat 

memberikannya form yang harus ditandatangani oleh RN untuk 

menyatakan menolak tindakan medis, form tersebut ditandatangani 

oleh RN sendiri, dokter yang menangani, dan saudara RN yang saat itu 

mendampingi sebagai saksi, dokter pun memberikan anjuran-anjurang 

yang harus dilakukan oleh RN agar tetap dapat sembuh tanpa dilakukan 

opname. 

Sebagai salah satu pasien di RSUD Sragen, RN menjelaskan 

bahwa memahami akan risiko apabila tidak melakukan rawat inap 

sesuai anjuran dokter. Informasi mengenai risiko yang mungkin muncul 

tersebut berasal dari dokter yang menangananinya tersebut. Karena 

penjelasan yang mendetail dari dokter RN mengerti betul risiko yang 
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mungkin muncul. Dijelaskan risiko-risiko tersebut antara lain penyakit 

yang lama sembuh, diare yang berkelanjutan, serta apabila tubuh masih 

dalam kondisi dehidrasi bisa menyebabkan kematian. Akan tetapi 

karena alasan takut dengan jarum dan kondisi RN yang mengharuskan 

untuk terus bekerja, menyebabkan RN memilih untuk melakukan rawat 

jalan dan menolak tindakan medis yang dianjurkan dokter. RN 

menjelaskan karena dokter memberikan alternatif lain, dan menurutnya 

alternatif tersebut sangat memberikan keuntungan dan kenyamanan 

bagi RN, maka RN memilih alternatif tersebut yaitu melakukan rawat 

jalan dan melakukan anjuran-anjuran dokter. 

3) Pasien SM, 68 Tahun. 

SM merupakan salah satu pasien di RSUD dr. Soehadi 

Prijonegoro yang menolak tindakan medis yang hendak dilakukan oleh 

dokter. SM merupakan pasien yang berasal dari desa Gawan. SM 

melakukan penolakan pada bulan Januari 2019 lalu. SM menolak 

tindakan medis untuk dilakukannya endoskopi untuk memeriksa 

saluran pencernaan. Karena SM mengalami sakit perut secara terus 

menerus. 

Berbeda dengan RM dan AM, SM sebelumnya sudah dirawat 

inap secara intensif di RSUD Sragen. Karena kondisi yang tidak 

kunjung membaik, dokter memutuskan untuk melakukan endoskopi. 

Akan tetapi SM menolak untuk dilakukannya endoskopi, karena merasa 
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takut untuk melakukan tindakan medis tersebut dan SM mendapat 

informasi dari teman-temannya bahwa endoskopi dilakukan dengan 

mengerikan dan menyakitkan, sehingga SM membayangkan hal yang 

bermacam-macam. SM sendiripun memutuskan untuk menolak 

tindakan medis tersebut. 

SM menjelaskan pada saat menolak tindakan medis tersebut, 

dokter telebih dahulu menjelaskan mengenai tindakan medis tersebut. 

Penyakit dan kondisi tubuh SM pun dijelaskan lebih detail oleh dokter 

serta keuntungan melakukan endoskopi, agar dapat mengetahui secara 

pasti penyakit yang ada di saluran pencernaan SM. Dijelaskan bahwa 

dokter memberikan informasi mudah diterima dan dimengerti oleh SM 

sebagai pasien. Akan tetapi karena bayangan yang bermaca-macam 

yang ditakutkan oleh SM, menyebabkan SM menolak melakakukan 

endoskopi. 

SM merasa haknya sebagai pasien dalam menolak tindakan 

medis telah dipenuhi oleh pihak rumah sakit. SM mengaku dokter selalu 

menawarkan terlebih dahulu setuju atau tidak dilakukannya tindakan 

medis berupa endoskopi. SM menjelaskan bahwa dirinya menolak 

tindakan medis tersebut sudah sebanyak tiga kali. SM menjelaskan 

dalam menolak tindakan medis tersebut, SM diharuskan 

menandatangani form penolakan tindakan medis yang diberikan oleh 

perawat. Form tersebut ditandatangani oleh SM sendiri, dokter, dan 

keluarga sebagai saksi. Karena SM sudah menolak melakukan 
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sebanyak tiga kali, maka SM juga menandatangani form penolakan 

tersebut sebanyak tiga kali. 

Tidak melakukan tindakan medis yang dianjurkan oleh dokter 

tentu memiliki risiko yang mungkin muncul. Dalam menolak 

melakukan endoskopi SM menjelaskan bahwa dirinya sudah mengerti 

akan risiko yang mungkin dialaminya. SM mengetahu informasi 

mengenai risiko tersebut dari dokter dan tenaga medis yang 

menanganinya. Penyakit yang tidak kunjung sembuh menjadi risiko 

yang paling ditekankan oleh dokter dan tenaga medis, akan tetapi rasa 

takut SM mengalahkan hal tersebut, dan tetap memilih untuk tidak 

melakukan endoskopi. Akan tetapi karena menyadari risiko yang 

dialami oleh SM sendiri dan edukasi dari dokter, SM akhirnya 

menyetujui melakukan endoskopi. Menurutnya endoskopi menjadi   

jalan keluar agar dokter dapat dengan tepat mengetahui penyakit yang 

dideritanya dan memberikan penanganan yang tepat. 

Sebagai pasien SM menilai dokter dan tenaga medis di RSUD 

Sragen melakukan pelayanan kesehatan dengan baik. Dokter dan 

perawat tidak menyerah dalam memberikannya edukasi untuk 

melakukan endoskopi. Hingga pada akhirnya setelah SM merasakan 

sendiri kondisi yang tidak kunjung membaik, SM menyetujui untuk 

melakukan endoskopi. Pada saat menyetujui untuk dilakukannya 

endoskopi, SM harus menandatangani form yang berbeda dengan 
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penolakan tindakan medis. Form tersebut sebagai bukti dan persetujuan 

pasien dilakukannya suatu tindakan medis. 

B. Pembahasan 

1. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hak Pasien Dalam Menolak Tindakan  

Medis Di Rumah Sakit 

a) Bentuk Pengaturan 

1) Pengaturan Secara Umum 

Menolak tindakan medis menjadi kewajiban dan hak pasien yang harus 

dipenuhi oleh penyedia layanan kesehatan atau faskes. Begitu juga rumah sakit, 

sudah menjadi kewajiban untuk memenuhi hak pasien dalam menolak tindakan 

medis. Menolak tindakan medis menjadi hak mutlak yang harus diperoleh 

pasien, sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia. Terkait dengan Hak 

Asasi Manusia, pasien memiliki hak dalam menentukan nasib sendiri. Oleh 

karena itu pasien memiliki hak untuk menolak atau menyetujui suatu tindakan 

medis yang hendak dilakukan terhadapnya sebagai perwujudan dari hak 

menentukan nasib sendiri. 

Secara umum pengaturan terkait hak pasien dalam menolak tindakan 

medis terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Persetujuan Tindakan 

Kedokteran. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut diatur pula mengenai 

penolakan tindakan medis. Tepatnya pada Pasal 16 dimana disebutkan bahwa 

pasien dan/atau keluarga terdekat dapat melakukan penolakan tindakan 

kedokteran. 
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Pada dasarnya pengaturan mengenai penolakan tindakan medis sama 

dengan persetujuan tindakan medis. Mulai dari syarat, prosedur ataupun hal 

lainnya. Akan tetapi penolakan tindakan medis berbeda bentuk dengan 

persetujuan tindakan medis. Dimana penolakan tindakan medis harus dinyatakan 

dalam bentuk tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri 

Kesehatan Persetujuan Tindakan Kedokteran yang mengatakan bahwa 

penolakan tindakan medis atau harus dilakukan secara tertulis.  

Berbeda dengan persetujuan tindakan medis  yang bisa dilakukan 

secara tertulis ataupun lisan, bahkan dengan hanya anggukan kepala. Penolakan 

tindakan medis wajib atau harus dilakukan secara tertulis. Apabila persetujuan 

yang diberikan pasien dinilai dokter meragukan maka dokter berhak meminta 

persetujuan tersebut dalam bentuk tertulis. Bentuk tertulis dari penolakan 

tindakan medis atau persetujuan tindakan medis adalah pernyataan yang tertuang 

dalam form yang dibuat khusus untuk hal tersebut. Form penolakan disebut 

dengan penolakan tindakan medis dan form persetujuan disebut dengan 

persetujuan tindakan medis. 

Dalam hal pasien menyatakan menolak tindakan medis, diharuskan 

setelah mendapatkan penjelasan oleh dokter. Memberikan penjelasan tentang 

tindakan medis kepada pasien menjadi kewajiban dokter. Tanpa adanya 

permintaan dari pasien, dokter tetap diwajibkan untuk memberikan penjelasan 

mengenai tindakan medis yang hendak dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 

ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Persetujuan Tindakan Kedokteran. 



79 

 

Penjelasan tersebut pun harus diberikan langsung pada pasien atau keluarga 

terdekat. 

Dalam memberikan penjelasan pada pasien atau keluarga pasien, 

haruslah lengkap dan jelas. Adapun mengenai isi penjelasan tindakan kedokteran 

diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Persetujuan Tindakan 

Kedokteran. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa penjelasan tindakan 

kedokteran sekurang-kurangnya mencakup: 

(a) Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran; 

(b) Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan; 

(c) Alternatif tindakan lain, dan risikonya; 

(d) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 

(e) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; 

(f) Perkiraan pembiayaan.  

 

Penjelasan tersebut harus lengkap dan mencakup semua hal-hal yang diperlukan 

sesuai peraturan perundangan, dengan tujuan pasien dapat mengerti akan 

tindakan kedokteran yang dibutuhkan dan tidak salah dalam mengambil 

keputusan. Oleh karena itu pernyataan menolak pun harus dilakukan setelah 

pasien atau keluarga terdekat mendapatkan penjelasan dari dokter. 

Meskipun pasien memiliki hak mutlak dalam menolak tindakan medis, 

terdapat batasan-batasan tertentu bagi pasien dalam menolak tindakan medis. 

Dapat ditemui pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, dimana 

disebutkan bahwa persetujuan atau penolakan tindakan medis tidak berlaku bagi 

beberapa pasien, antara lain: 

a) Pasien yang menderita penyakit yang dapat cepat menular ke 

masyarakat luas 

b) Keadaan pasien tidak sadarkan diri 

c) Keadaan pasien menderita gangguan mental berat. 
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Selain batasan yang daitur dalam Undang-Undang Kesehatan, diatur 

juga batasan keluarga terdekat yang dapat melakukan penolakan tindakan medis 

mewakili pasien. Pada Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Kesehatan Persetujuan 

Tindakan Kedokteran, disebutkan bahwa “Keluarga terdekat adalah suami atau 

istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau 

pengampunya.” Oleh karena itu keluarga terdekat yang dapat mewakili pasien 

menolak tindakan medis harus sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

Selain itu suatu tindakan medis yang memiliki pengaruh terhadap 

suami/istri sebagai kesatuan harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah 

pihak. Contohnya apabila seorang istri yang mengandung hendak melakukan 

rontgen harus mendapatkan persetujuan dari suami pula; kemudian contoh yang 

lain adalah pengangkatan rahim maka istri harus mendapatkan persetujuan pula 

dari suaminya. 

2) Pengaturan Secara Khusus 

Pengaturan secara khusus tentang penolakan tindakan medis dalam 

perlindungan terhadap hak pasien di RSUD Sragen adalah sebagai landasan 

terjaminnya hak-hak pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD 

Sragen. RSUD Sragen memiliki beberapa pengaturan secara khusus mengenai 

hak pasien dalam menolak tindakan medis yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

(a) SK Direktur Nomor: 445.1 / 2602 / 040 / 2015 Tentang Kebijakan Hak 

Pasien dan Keluarga Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi 

Prijonegoro  
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 Pengaturan secara khusus mengenai hak pasien dalam 

menolak tindakan medis terintegrasi menjadi satu dengan hak pasien 

secara umum. Dimana pengaturan tersebut tertuang pada SK Direktur 

Hak Pasien dan Keluarga RSUD Sragen. Pada SK Direktur Hak Pasien 

dan Keluarga RSUD Sragen bagian lampiran angka 13 disebutkan 

bahwa:  

“RSUD dr. Soehadi Prijonegoro menghormati hak pasien 

untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan dan 

memberitahukan konsekuensi dari keputusan dan 

alternatif pelayanan dan pengobatan lainnya.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa bentuk 

pengaturan penolakan tindakan medis secara yuridis dituangkan dalam 

bentuk SK Direktur Nomor: 445.1 / 2602 / 040 / 2015 Tentang 

Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

Soehadi Prijonegoro. Berdasarkan SK Direktur tersebut, ditujukan 

untuk memenuhi hak pasien dalam menolak tindakan medis. Peraturan 

tersebut sebagai landasan bahwa hak menolak tindakan medis milik 

pasien akan dihormati dan dipenuhi pihak rumah sakit.  

Kemudian disebutkan pula pada angka 18 bahwa RSUD 

Sragen “Menghormati keinginan dan pilihan pasien menolak pelayanan 

resusitasi atau menghentikan bantuan hidup dasar sesuai dengan norma 

agama, budaya, dan syarat hukum yang berlaku.” Dari ketentuan 

tersebut dapat ditafsirkan bahwa RSUD Sragen menjamin  Hak Asasi 

Manusia, terkait dengan hak hidup dan hak mati pasien. 
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(b) Standar Prosedur Operasional No. 445.24/944/33/Rev.00/040/2016 

Tentang Persetujuan/Penolakan Tindakan Kedokteran 

Selain pengaturan hak pasien secara umum, RSUD Sragen pun 

memiliki pengaturan khusus mengenai hak pasien dalam menolak 

tindakan medis. Meskipun pengaturan tersebut menjadi bagian tidak 

terpisahkan dengan pengaturan mengenai persetujan tindakan medis. 

Peraturan tersebut tertuang dalam bentuk SPO No. 

445.24/944/33/Rev.00/040/2016 Tentang Persetujuan/Penolakan 

Tindakan Kedokteran. SPO tersebut menjadi landasan dasar atau 

panduan tenaga medis RSUD Sragen dalam memenuhi hak pasien 

melakukan persetujuan atau penolakan tindakan medis. Pada SPO No. 

445.24/944/33/Rev.00/040/2016 Tentang Persetujuan/Penolakan 

Tindakan Kedokteran disebutkan prosedur pelaksanaan 

persetujuan/penolakan tindakan kedokteran adalah: 

1. Setiap pasien yang akan mendapatkan tindakan 

kedokteran berhak mendapatkan penjelasan yang jelas 

dan lengkap. 

2. Penjelasan diberikan oleh dokter yang akan melakukan 

tindakan kedokteran dan dokter anestesi serta dokter lain 

yang terkait dengan cara sendiri-sendiri. 

3. Penjelasan mencakup (WD & DD), Dasar Diagnosis, 

Tindakan Kedokteran, Indikasi Tindakan, Tata Cara, 

Tujuan, Resiko, Komplikasi, Prognosis, Alternatif dan 

Resiko, Biaya. 

4. Setelah pemberian informasi, kepada pasien / keluarga 

diberikan kesempatan untuk berdiskusi. 

5. Setelah penjelasan / informasi yang diberikan dimengerti, 

maka pasien atas kemauan dan kemampuannya berhak 

untuk menentukan pilihan menyetujui atau menolak 

tindakan kedokteran yang akan diberikan. 
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6. Dokter pemberi informasi cukup membubuhkan tanda 

tangan pada kolom yang telah tersedia. 

7. Pasien / penerima informasi / pemberi persetujuan 

penolakan tindakan kedokteran membutuhkan tanda 

tangan setelah mendapat penjelasan dengan menandai (v) 

pada kolom yang tersedia. 

8. Setelah mendapat penjelasan dan memutuskan pilihan 

setuju atau menolak, maka pasien / keluarga / pemberi 

persetujuan / penolakan tindakan kedokteran 

membubuhkan tanda tangan beserta seorang saksi dari 

pihak keluarga dan seorang saksi dari pihak rumah sakit. 

9. Pernyataan persetujuan / penolakan tindakan kedokteran 

tidak memerlukan materai. 

10. Pada keadaan emergency / gawat darurat, pernyataan 

persetujuan / penolakan tindakan kedokteran dapat 

dilakukan setelah diberikannya tindakan kedokteran 

dalam rangka upaya penyelamatan jiwa. 

11. Pernyataan persetujuan / penolakan dapat berubah sesuai 

kemauan pasien / keluarga. 

12. Pernyataan persetujuan / penolakan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari rekam medis. Tata cara 

penyimpanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

Dari ketentuan ini jelas mengatur tentang persetujuan dan 

penolakan tindakan medis. Dimana sesungguhnya prosedur persetujuan 

/ penolakan dapat dikatakan sama. Pada angka tujuh SPO tersebut 

sekaligus menunjukkan bahwa persetujuan dan penolakan tindakan 

medis harus dilakukan secara tertulis. Meskipun pada Pasal 45 ayat (4) 

Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa persetujuan 

dapat dilakukan dengan lisan, melalui SPO No. 

445.24/944/33/Rev.00/040/2016 Tentang Persetujuan/Penolakan 

Tindakan Kedokteran, menagaskan pada RSUD Sragen persetujuan 

tindakan medis pun harus dilakukan secara tertulis.  

Kemudian pada angka lima SPO Persetujuan / Penolakan 

Tindakan Kedokteran dapat ditafsirkan menjadi landasan utama bahwa 
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RSUD Sragen memenuhi hak pasien dalam menolak tindakan medis. 

Pada angka lima SPO tersebut menyebutkan bahwa: 

Setelah penjelasan / informasi yang diberikan dimengerti, 

maka pasien atas kemauan dan kemampuannya berhak untuk 

menentukan pilihan menyetujui atau menolak tindakan 

kedokteran yang akan diberikan. 

 

Hal tersebut menunjukkan bahwa hak pasien dalam menolak 

ataupun menyetujui tindakan medis diberikan setelah pasien menerima 

informasi yang cukup dari tenaga medis yang menangani pasien 

tersebut. 

b) Tujuan pengaturan 

Pengaturan mengenai hak pasien dalam menolak tindakan medis bisa 

dikatakan cukup lengkap. Terdapat pada peraturan pusat yang diatur pemerintah 

secara langsung. Peraturan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan 

Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pengaturan dari pihak internal rumah 

sakitpun juga ada melalui SK Direktur Hak Pasien dan Keluarga RSUD Sragen, 

SPO Persetujuan/Penolakan Tindakan Kedokteran maupun panduan-panduan 

yang tersedia bagi pasien maupun tenaga medis. 

Salah satu tujuan dari dibuatnya peraturan-peraturan internal RSUD 

Sragen tentang hak pasien, termasuk hak untuk menolak tindakan medis adalah 

untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Menurut Pasal 29 ayat (1) 

Undang-Undang Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa rumah sakit wajib 

untuk membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan 

di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien. Oleh karena itu RSUD 

Sragen dalam hal khusus melindungi hak pasien untuk menolak tindakan medis 
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mengeluarkan SPO Persetujuan/Penolakan Tindakan Kedokteran sebagai 

standar prosedur dalam memenuhi hak pasien menolak tindakan medis. 

Selain Undang-Undang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan 

Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien juga mewajibkan Rumah Sakit 

untuk memberikan informasi yang benar tentang hak dan kewajiban pasien serta 

menghormati dan melindungi hak pasien. Peraturan Menteri Kesehatan 

Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien tersebut menjadi dasar tujuan 

RSUD Sragen membuat aturan-aturan internal untuk melindungi hak pasien, 

terutama dalam menolak tindakan medis. 

Pada SPO Persetujuan/Penolakan Tindakan Kedokteran disebutkan 

tujuan dari SPO tersebut, antara lain: 

1. Bagi Rumah Sakit: agar prosedur administrasi pengisian persetujuan 

/ penolakan tindakan kedokteran dapat berjalan dengan baik, teratur 

sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan 

2. Bagi Dokter: agar mengetahui kewajiban dan melaksanakan 

pemberian informasi kepada pasien / keluarga sebelum 

dilakukannya tindakan kedokteran 

3. Bagi Pasien / Keluarga: agar pasien / keluarga mendapatkan hak 

informasi yang jelas dan lengkap sebelum mendapatkan tindakan 

kedokteran. 

 

Tujuan dari RSUD Sragen mengeluarkan SPO Persetujuan/Penolakan Tindakan 

Kedokteran adalah untuk melindungi semua pihak dalam memberi atau 

menerima pelayanan kesehatan di RSUD Sragen. Pihak Rumah Sakit terlindungi 

dengan memiliki control terhadap tenaga medis yang ada agar melaksanakan 

pengisian form sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokter terlindungi dengan 

mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi terutama memberi informasi bagi 

pasien, kemudian pasien/keluarga terlindungi dengan terjaminnya pemenuhan 
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haknya dalam memperoleh informasi mengenai tindakan medis yang hendak 

dilakukan. 

Selain tujuan yang tertuang pada SPO Persetujuan/Penolakan Tindakan 

Kedokteran, tujuan juga disampaikan oleh dr. Titie selaku perwakilan bagian 

hukum dan kode etik RSUD Sragen. Dari keterangan yang disampaikan dr. Titie, 

semua peraturan internal yang dibuat pihak rumah sakit, termasuk pengaturan 

mengenai perlindungan hak pasien menolak tindakan medis memiliki tujuan 

antara lain: 

1) Pasien dapat mengerti akan hak-hak dan kewajiban yang harus 

didapat dan dilaksanakan; 

2) Tenaga medis mengerti akan kewajiban yang harus dilaksanakan; 

3) Tenaga medis mengerti akan batasan hak dalam memberikan 

pelayanan kesehatan; 

4) Melindungi tenaga medis, apabila ada tuntutan dari pasien.67 

 

c) Pengaturan Perlindungan Hukum Pasien Dalam Menolak Tindakan Medis 

1) Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam hal pasien melakukan 

penolakan tindakan medis, perlindungan preventif dilakukan dengan cara 

berbagai pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan RSUD dr. Soehadi 

Prijonegoro Sragen. Berfungsi untuk melindungi hak pasien dalam menolak 

tindakan medis. Berbagai pengaturan tersebut antara lain: 

(a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 

                                                           
67 Wawancara dengan dr. Titie Isnarti, S.H.,M.H. sebagai perwakilan bagian Hukum dan Kode Etik 

RSUD Sragen, 2 Mei 2019. 
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Pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran 

diatur mengenai setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi 

harus mendapatkan persetujan dari pasien. Hal tersebut menjadi 

perlindungan preventif bagi pasien agar setiap tindakan medis yang 

dilakukan dokter mendapatkan persetujuan pasien, sehingga sengketa 

hak pasien yang menolak tindakan medis tidak terjadi. 

(b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 

Pada Pasal 29 ayat (1) butir m Undang-Undang Rumah Sakit 

disebutkan bahwa rumah sakit memiliki kewajiban untuk 

menghormati dan melindungi hak pasien. Dimana salah satu hak 

pasien adalah menolak tindakan medis. Oleh karena itu Undang-

Undang Rumah Sakit menjadi salah satu perlindungan preventif bagi 

pasien dalam menolak tindakan medis. 

(c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 

Pada Pasal 56 Undang-Undang Kesehatan diatur mengenai 

pasien memiliki hak untuk menolak tindakan medis, serta diatur 

mengenai batasan pasien dalam menolak tindakan medis. Undang-

Undang Kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum 

preventif bagi pasien agar tidak terjadi sengketa dikemudian waktu. 

(d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Salah satu pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini 

bersifat untuk mencegah terjadinya sengketa. Hak pasien dalam 
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menolak tindakan medis dilindungi sesuai dengan Pasal 16 Peraturan 

Menteri Kesehatan Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

Kemudian diatur pula pada Pasal 18 dan 19 Peraturan Menteri 

Kesehatan Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang mengatur 

bahwa Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat 

melakukan pengawasan dan memberikan sanksi administratif pada 

rumah sakit yang tidak memenuhi hak pasien menolak tindakan 

medis. 

Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Persetujuan Tindakan 

Kedokteran tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum 

preventif bagi pasien. Agar hak pasien menolak tindakan medis 

dipenuhi oleh rumah sakit serta mencegah terjadinya sengketa di 

kemudian waktu. 

2) Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Melalui Pasal 18 dan 19 Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Persetujuan 

Tindakan Kedokteran, pemerintah memberikan bentuk perlindungan hukum 

represif bagi pasien. Dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan Dinas 

Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi administratif 

pada rumah sakit yang tidak memenuhi hak pasien dalam menolak tindakan 

medis.  

Selain Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Persetujuan Tindakan 

Kedokteran, Undang-Undang Praktik Kedokteran juga mengaturan 
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perlindungan hukum represif bagi pasien dalam menolak tindakan medis. 

Dimana pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran diatur 

bahwa pasien ataupun setiap orang yang mengetahui mendapatkan kerugian atas 

tindakan kedokteran dapat melakukan pengaduan pada Ketua Majelis 

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan pada Pasal 69 Undang-Undang 

Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa Ketua Majelis Kehormatan Disiplin 

Kedokteran Indonesia dapat memberikan sanksi disiplin pada dokter. 

Undang-Undang Rumah Sakit pun mengatur mengenai perlindungan 

hukum represif bagi pasien menolak tindakan medis. Dimana pada Pasal 54 

diatur bahwa rumah sakit dibina dan diawasi oleh pemerintah dan pemerintah 

daerah. Hal tersebut menjadi salah satu pengaturan perlindungan hukum represif 

bagi pasien untuk menyelesaikan sengketa, apabila haknya menolak tindakan 

medis tidak dipenuhi. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bentuk perlindungan hukum 

represif bagi pasien di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen belum diatur 

secara tersendiri. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai 

dengan prosedur Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Praktik 

Kedokteran, ataupun Peraturan Menteri Kesehatan Persetujuan Tindakan 

Kedokteran. 

2. Pelaksanaan Perlindungan Hak Pasien Dalam Menolak Tindakan Medis 

Tersebut Di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 

a) Subyek Hukum 
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Perlindungan hak pasien dalam menolak tindakan medis akan erat 

hubungannya dengan pasien, tenaga medis, dan rumah sakit. Tenaga medis 

merupakan pihak pemberi pelayanan kesehatan. Mulai dari dokter, perawat, 

apoteker, psikolog, tenaga fisiotrapis, dll dapat disebut sebagai tenaga medis. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis. Dalam 

pelaksanaan pasien menolak tindakan medis di RSUD Sragen terdapat form 

penolakan penolakan tindakan medis. Form tersebut berisi informasi kondisi 

kesehatan pasien, informasi mengenai tindakan medis yang hendak dilakukan, 

termasuk resiko tindakan medis tersebut, dan pernyataan penolakan tindakan 

medis oleh pasien. Adapun subyek hukum yang terlibat dalam penolakan 

tindakan medis tersebut adalah: 

1) Tenaga Kesehatan 

Subyek hukum yang pertama adalah tenaga kesehatan. Tenaga 

kesehatan merupakan pihak yang memberikan pelayanan kesehatan pada 

pasien. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan 

pelayanan kesehatan dengan baik dan penuh kepada pasien. Tenaga 

kesehatan juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pasien dalam 

pelayanan kesehatan. Dalam pemenuhan hak pasien menolak tindakan 

kesehatan di RSUD Sragen tidak semua tenaga kesehatan berperan di 

dalamnya. Pada form penolakan tindakan medis RSUD Sragen tenaga 

kesehatan yang menjadi subyek hukum hanya dokter dan perawat. Jadi 

tidak semua tenaga kesehatan menjadi subyek hukum dalam form 

penolakan tindakan medis. 
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(a) Dokter 

Tenaga kesehatan yang menjadi subyek hukum dalam 

prosedur penolakan tindakan medis yang pertama adalah dokter. 

Memiliki peranan yang cukup penting. Memberi informasi yang 

jelas pada pasien mengenai tindakan medis yang hendak dilakukan, 

menjadi tanggung jawab dari dokter. 

Dokter menjadi pihak yang hendak memberikan tindakan 

medis. Dalam form penolakan tindakan medis dokter harus 

bertandatangan yang menyatakan bahwa dokter telah memberikan 

informasi secara benar dan jelas tentang tindakan medis yang hendak 

dilakukan serta memberi kesempatan pada pasien untuk bertanya 

dan / atau berdiskusi. Dokter pun harus mengisi form tersebut 

berkaitan dengan informasi tentang: 

1. Diagnosis 

2. Diferensial Diagnosis 

3. Dasar Diagnosis 

4. Tindakan Kedokteran 

5. Risiko 

6. Komplikasi 

7. Prognosis 

Selain itu, dokter juga harus menuliskan namanya secara lengkap 

pada kolom pemberi informasi di form penolakan tindakan medis. 
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dokter di 

RSUD Sragen telah melakukan kewajibannya dalam memenuhi hak 

pasien, termasuk hak menolak tindakan medis. Dokter memberikan 

informasi yang jelas dan lengkap pada pasien sesuai peraturan yang 

berlaku dan dokter pun tidak melakukan tindakan medis tanpa 

adanya persetujuan dari pihak pasien, kecuali dalam situasi gawat 

darurat. 

(b) Perawat 

Tenaga kesehatan selanjutnya yang menjadi subyek hukum 

pada penolakan tindakan medis adalah perawat. Perawat dalam hal 

prosedur penolakan tindakan medis lebih berperan sebagai tenaga 

kesehatan pembantu dokter, yang tugasnya adalah membantu dokter 

memberi penjelasan tentang tindakan kesehatan yang hendak 

dilakukan pada pasien, kemudian membantu dokter mengisi form 

penolakan tindakan medis menjadi tugas dari perawat. 

Perawat menjadi subyek hukum karena perannya dalam 

membantu dokter dalam penolakan tindakan medis yang dilakukan 

pasien. Perawat juga dapat menjadi saksi dari pasien yang 

melakukan penolakan tindakan medis. Meskipun demikian perawat 

tidak selalu menjadi saksi dari penolakan tindakan medis, hal 

tersebut bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi di 

lapangan. Apabila pasien / pihak keluarga tidak ditemani keluarga 

yang lain atau tidak adanya keluarga yang dapat menjadi saksi, maka 
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perawat dapat menandatangani form penolakan tindakan medis 

sebagai saksi.68 

Ketentuan mengenai peran perawat di dalam prosedur 

penolakan tindakan medis tidak diatur dalam peraturan internal 

RSUD Sragen. Akan tetapi pada praktiknya dalam prosedur 

penolakan tindakan medis perawat dapat berperan sebagai saksi 

dalam penolakan tindakan medis apabila hal tersebut diperlukan. 

Perawat pun dapat membantu memberi penjelasan kepada pasien. 

2) Pasien 

Selain tenaga medis, pasien merupakan subyek hukum dalam 

penolakan tindakan medis. Pasien merupakan subyek hukum yang paling 

penting. Merupakan pihak yang menyatakan penolakan terhadap tindakan 

medis yang hendak dilakukan terhadapnya. Dalam form penolakan 

tindakan medis, pasien wajib untuk menandatangani pernyataan bahwa 

dirinya telah menerima dan memahami informasi mengenai berbagai hal 

terkait tindakan medis yang hendak dilakukan dan kondisi tubuhnya, serta 

memberi tanda “√” / paraf pada kolom setiap jenis informasi yang 

diberikan dokter atau perawat. Pasien juga harus mengisi pernyataan 

penolakan tindakan medis dan ditandatangani pada form penolakan 

tindakan medis.  

                                                           
68 Wawancara dengan Totok S.N.,S.Kep.M.Kes selaku Kepala Sub Bidang Keperawatan RSUD 

Sragen, 4 Mei 2019 
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pasien RSUD Sragen 

yang melakukan penolakan tindakan medis telah mendapat informasi yang 

jelas dari tenaga medis yang menangani. Pasien pun telah menandatangani 

dan mengisi form penolakan tindakan medis sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di RSUD Sragen. 

b) Prosedur Pelaksanaan Hak Pasien Dalam Menolak Tindakan Medis di RSUD 

Sragen 

Meskipun persentase pasien yang melakukan penolakan tindakan medis 

tidak besar, dalam kurun waktu September 2018 hingga Februari 2019 hanya 

tiga orang pasien yang diketahui melakukan penolakan tindakan medis. RSUD 

tetap melakukan kewajibannya memenuhi hak pasien dalam menolak tindakan 

medis. Alasan – alasan pasien dalam menolak tindakan medis berbagai macam 

antara lain: 

1) mitos yang berkembang di masyarakat; 

2) salah informasi; 

3) takut dengan jarum; 

4) takut dengan tindakan medis yang hendak dilakukan; 

5) biaya, dll. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh pelaksanaan hak pasien dalam 

menolak tindakan medis di RSUD Sragen dapat dikatakan sudah sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. RSUD Sragen pun memiliki prosedur 

khusus bagi pasien dalam menolak atau menyetujui tindakan medis, yaitu SPO 

Persetujuan / Penolakan Tindakan Kedokteran. Prosedur yang tertuang dalam 
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SPO Persetujuan / Penolakan Tindakan Kedokteran terdapat 12 prosedur yang 

harus dicermati tenaga medis dan pasien.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD Sragen, diperoleh 

informasi bahwa 12 prosedur tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Hal 

tersebut membuktikan bahwa pemenuhan hak pasien dalam menolak tindakan 

medis pun berjalan dengan baik. Prosedur tersebut dimulai dengan pasien yang 

berhak memperoleh penjelasan yang jelas dan lengkap dari tenaga medis. Pasien 

di RSUD Sragen pun baik yang melakukan persetujuan atau penolakan tindakan 

medis mendapatkan hak atas informasi tentang tindakan medis yang hendak 

dilakukan secara lengkap dan jelas. 

Kemudian sesuai dengan SPO Persetujuan/Penolakan Tindakan 

Kedokteran RSUD Sragen, penjelasan tersebut diberikan oleh tenaga medis yang 

bersangkutan atau menangani pasien yang melakukan penolakan atau 

persetujuan tindakan medis. Meskipun pada SPO Persetujuan/Penolakan 

Tindakan Kedokteran tertulis penjelasan diberikan dokter yang melakukan 

tindakan medis dan dokter anestesi, akan tetapi tidak selalu tindakan medis 

memerlukan pembedahan sehingga, dokter anestesi tidak selalu akan 

memberikan penjelasan pada pasien. Informasi yang diberikan oleh para tenaga 

medis pun lengkap dan jelas mencakup mencakup (WD & DD), Dasar 

Diagnosis, Tindakan Kedokteran, Indikasi Tindakan, Tata Cara, Tujuan, Resiko, 

Komplikasi, Prognosis, Alternatif dan Resiko, Biaya. Akan tetapi informasi 

tersebut tidak tertulis semua pada form penolakan tindakan medis. Contohnya 

informasi yang tidak terdapat pada form penolakan tindakan medis adalah 
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informasi alternatif; indikasi tindakan; tata cara; tujuan; risiko; alternatif; dan 

biaya. Meskipun demikian dari hasil penelitian melalui wawancara dengan 

responden pasien bahwa tenaga medis dalam menyampaikan informasi sudah 

lengkap dan jelas, meskipun beberapa informasi tidak tertulis dalam form 

penolakan tindakan medis. 

Setelah pemberian informasi yang jelas pada pasien, pihak pasien / 

keluarga diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang tindakan medis yang 

hendak dilakukan tersebut. Hal ini menjadi kesempatan bagi pasien untuk 

berdiskusi dengan keluarga tentang tindakan medis yang hendak dilakukan, serta 

merupakan upaya RSUD Sragen memenuhi hak pasien serta memberikan 

edukasi agar pasien tidak salah mengambil keputusan. Setelah kesempatan 

diskusi diberikan maka pasien berhak atas kemauan dan kemampuannya untuk 

menyetujui atau menolak tindakan medis yang hendak dilakukan. 

Setelah pasien memberikan pernyataan persetujuan/penolakan tindakan 

medis, dokter pemberi informasi cukup membubuhkan tanda tangan pada kolom 

yang tersedia. Pemberian tanda tangan pada kolom yang tersedia tersebut 

terdapat pada form persetujuan atau penolakan tindakan medis. Dokter 

memberikan tanda tangan dengan maksud menyatakan bahwa dokter tersebut 

sudah memberikan informasi yang jelas dan lengkap sesuai yang tersedia pada 

form pada pasien. Kemudian pihak pasien akan memberikan tanda tangan 

dengan memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia di form penolakan atau 

persetujuan tindakan medis. Pemberian tanda (√) tersebut sebagai bukti bahwa 

pihak pasien telah menerima informasi yang lengkap dan jelas sesuai yang 
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tersedia pada form tersebut. Pihak pasien yang dimaksud tersebut dapat berarti 

pasien itu sendiri / penerima informasi / pemberi persetujuan atau penolakan. 

Setelah mendapat penjelasan dan memutuskan pilihan setuju atau 

menolak, maka pasien / keluarga / pemberi persetujuan / penolakan tindakan 

medis membubuhkan tanda tangan beserta seorang saksi dari pihak keluarga dan 

seorang saksi dari pihak rumah sakit. Dalam membubuhkan tanda tangan 

tersebut pada form penolakan atau persetujuan tindakan medis tersebut, menjadi 

bukti bahwa pihak pasien tersebut telah menyatakan persetujuan atau penolakan 

tindakan medis yang hendak dilakukan. Meskipun saksi pada SPO tersebut 

dibutuhkan dua orang (saksi dari pihak keluarga dan saksi dari pihak rumah 

sakit), dalam form hanya tersedia kolom untuk satu orang saksi. Dimana saksi 

tersebut dapat dari pihak keluarga ataupun dari pihak rumah sakit. Saksi dari 

pihak keluarga adalah saksi keluarga terdekat pasien ataupun pihak keluarga lain 

yang tidak mewakili pasien apabila pasien tidak sadar atau tidak cakap. 

Sedangkan saksi dari pihak rumah sakit adalah perawat. 

Pada form penolakan atau persetujuan tindakan medis menurut SPO 

Persetujuan/Penolakan Tindakan Kedokteran tidak diperlukan adanya materai. 

Tanpa adanya materai, pernyataan persetujuan/penolakan tindakan medis oleh 

pasien dengan menandatangani form tersebut disertai saksi sudah dianggap 

sebagai bukti otentik. Pada keadaan emergency / gawat darurat, pernyataan 

persetujuan / penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan setelah 

diberikannya tindakan kedokteran dalam rangka upaya penyelamatan jiwa.  Dari 

hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Sragen, diketahui bahwa tenaga medis 
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di RSUD Sragen berprinsip untuk memberikan pertolongan pertama sebagai 

upaya penyelamatan jiwa pasien terlebih dahulu. Dari hasil penelitian diketahui 

bahwa segenap jajaran dokter tidak akan melakukan tindakan medis tanpa 

adanya persetujuan dari pasien, akan tetapi persetujuan tindakan medis pada 

pasien gawat darurat tidak diperlukan. 

Pernyataan persetujuan / penolakan dapat berubah sesuai kemauan 

pasien / keluarga. Karena RSUD Sragen sangat menjunjung tinggi pemenuhan 

hak pasien termasuk persetujuan/penolakan tindakan medis maka pasien pun 

dapat merubah keputusannya dalam menyetujui atau menolak tindakan medis. 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pasien yang pada awalnya melakukan 

penolakan tindakan medis kemudian dapat berganti menyetujui dilakukan 

tindakan medis terhadapnya. Akan tetapi dalam setiap keputusan pasien tersebut, 

pasien harus menandatangani form persetujuan atau penolakan tindakan medis. 

Jadi pada saat awal pasien melakukan penolakan harus menadatangani form 

penolakan tindakan medis dan apabila kemudian pasien menyetujui maka harus 

memberi tanda tangan pada form persetujuan tindakan medis yang baru. 

Pernyataan persetujuan / penolakan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari rekam medis. Tata cara penyimpanan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan persetujuan atau 

penolakan tindakan medis yang menjadi satu dengan rekam medis. Dimana 

pengelolaannya sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Rekam Medis, 

meliputi: Standar Prosedur Operasional Nomor 445.22 / 056 / 25 / Rev.03 / 040 

/2016 Tentang Penyimpanan Dokumen Rekam Medis; Standar Prosedur 
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Operasional Nomor 445.22/057/26/Rev.03/040/2016 Tentang Penyimpanan 

Rekam Medis In Aktif; dan Standar Prosedur Operasional Nomor 

445.22/044/13/Rev.03/040/2016 Tentang Retensi Dan Pemusnahan Dokumen 

Rekam medis. Selain pengelolaan rekam medis berdasar SPO yang terdapat di 

RSUD Sragen, pengelolaan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 269 tahun 2008 Tentang Rekam Medis (selanjutnya disebut Peraturan 

Menteri Kesehatan Rekam Medis). 

c) Monitoring Evaluasi 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Sragen diketahui bahwa 

belum dilakukannya monitoring evaluasi secara tersendiri / khusus tentang 

prosedur penolakan tindakan medis. Hal tersebut dikarenakan dokumen 

penolakan tindakan medis menjadi satu dengan dokumen persetujuan tindakan 

medis dan melekat pada rekam medis pasien. Oleh karena itu monitoring 

evaluasi penolakan tindakan medis menjadi satu dengan monitoring persetujuan 

tindakan medis. 

Pengelolaan penolakan tindakan medis yang menjadi satu dengan 

pengelolaan persetujuan tindakan medis dan melekat dengan rekam medis. Maka 

pengelolaan tersebut berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Rekam 

Medis, dimana disebutkan bahwa rekam medis wajib disimpan selama 5 tahun. 

Hal tersebut menjadi landasan RSUD Sragen untuk menyimpan rekam medis 

pasien selama 5 tahun semenjak tanggal terakhir pasien melakukan pemeriksaan. 

Rekam medis yang disimpan tersebut menjadikan RSUD Sragen dapat 

membuka kembali data pasien melakukan penolakan tindakan medis. Pasien 
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yang melakukan penolakan tindakan medis di RSUD Sragen pun tidak banyak 

sehingga monitoring dan evaluasi secara khusus belum dilaksanakan di RSUD 

Sragen. 

d) Hambatan 

Pelaksanaan hak menolak tindakan medis di RSUD Sragen memiliki 

beberapa hambatan. Salah satu hambatan yang cukup besar adalah sulitnya 

mengedukasi pasien. RSUD Sragen berprinsip untuk melakukan pertolongan 

pertama dan penyelamatan jiwa pasien, akan tetapi sering kali pasien menolak 

karena mitos yang berkembang di masyarakat. 

Mitos ini menjadi hambatan karena menyebabkan pasien yang tidak 

menyetujui dilakukannya tindakan medis. Contohnya, mitos cuci darah yang 

memperpendek usia. Karena mitos tersebut sudah berkembang di masyarakat 

Kabupaten Sragen, menyebabkan pasien sulit diedukasi untuk melakukan 

tindakan medis yang dibutuhkan. 

Hambatan lain yang menjadi kendala adalah sering kali pasien tergesa-

gesa mengambil keputusan. Sering kali pasien melakukan penolakan tanpa 

berpikir panjang, tanpa berpikir mengenai risiko yang mungkin muncul dan 

tanpa berpikir akan kondisi tubuh pasien tersebut. Hal ini menyulitkan pasien 

sendiri yaitu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Selain merugikan pasien, hal 

tersebut dapat menyulitkan tenaga medis untuk melakukan upaya penyembuhan 

penyakit pasien. 

Adapun hambatan secara yuridis dari hasil penelitian adalah belum 

lengkapnya peraturan secara khusus mengenai penolakan tindakan medis. 
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Didapati bahwa di RSUD Sragen pengaturan secara teknis mengenai penolakan 

tindakan medis masih menjadi satu dengan persetujuan tindakan medis yaitu 

SPO Persetujuan/Penolakan Tindakan Kedokteran. Kemudian belum adanya 

pengaturan mengenai penolakan tindakan medis terhadap pasien yang menderita 

penyakit berpotensi menular. Sehingga hal tersebut dapat menghambat RSUD 

Sragen dalam memenuhi hak pasien dalam menolak tindakan medis. 

Meskipun memiliki beberapa hambatan tersebut, RSUD Sragen terus 

berupaya mengedukasi pasien. Edukasi bisa dilakukan oleh dokter pada saat 

memberikan informasi pada pasien, ataupun tenaga medis melakukan sosialisasi 

pada pengunjung atau keluarga pasien di ruang tunggu. Sehingga edukasi yang 

terus dilakukan tersebut akan dapat membantu pasien mengambil keputusan 

lebih tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


