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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

RSUD Sragen yang bernama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro merupakan 

salah satu rumah sakit negeri dan bertipe B yang diselenggarakan oleh pemerintah. 

Setelah dilakukannya penelitian di RSUD Sragen tentang hak menolak tindakan medis 

sebagai perlindungan hak pasien dalam pelayanan kesehatan, diketahui bahwa di 

RSUD Sragen hak pasien dalam menolak tindakan medis sudah terlaksana dengan 

baik. 

Dalam rangka memenuhi hak pasien dalam menolak tindakan medis, RSUD 

Sragen menyediakan form penolakan tindakan medis. Form tersebut sebagai bukti 

pernyataan pasien yang telah menolak tindakan medis. Selain form tersebut, di RSUD 

Sragen terdapat beberapa peraturan internal tentang hak pasien menolak tindakan 

medis. Peraturan tersebut sebagai landasan tenaga kesehatan di RSUD Sragen dalam 

memenuhi hak pasien, terutama hak pasien dalam menolak tindakan medis. Dari hasil 

penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

A.  Kesimpulan 

1. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hak Pasien Dalam Menolak Tindakan 

Medis Di Rumah Sakit 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat 

dua bentuk pengaturan mengenai perlindungan hak pasien dalam menolak 

tindakan medis. Bentuk pengaturan tersebut adalah pengaturan secara umum dan 

pengaturan secara khusus. Pengaturan secara umum tersebut adalah peraturan 
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perundangan yang diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang meliputi 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan 

Kedokteran. Sedangkan pengaturan khusus adalah pengaturan-pengaturan yang 

dikeluarkan secara internal oleh RSUD Sragen dan berlaku khusus untuk RSUD 

Sragen. Pengaturan internal tersebut meliputi SK Direktur Nomor: 445.1 / 2602 

/ 040 / 2015 Tentang Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga Rumah Sakit Umum 

Daerah dr. Soehadi Prijonegoro dan Standar Prosedur Operasional Nomor. 

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

Kedokteran. 

Dari pengaturan secara umum dapat disimpulkan bahwa penolakan 

tindakan medis merupakan hak pasien yang harus dijamin dan dilindungi oleh 

rumah sakit tempat terselenggaranya pelayanan kesehatan. Hak pasien menolak 

tindakan medis tersebut merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam 

menentukan nasib diri sendiri. 

Dari pengaturan secara khusus di RSUD Sragen tersebut dapat 

diketahui bahwa tenaga medis dalam memenuhi hak pasien menolak tindakan 

medis memiliki 12 prosedur yang harus dilaksanakan. Prosedur tersebut tertuang 

dalam Standar Prosedur Operasional Tentang Persetujuan/Penolakan Tindakan 

Kedokteran. 

Berbagai bentuk pengaturan tersebut bertujuan melaksanakan amanat 

Undang-Undang, dimana rumah sakit wajib untuk membuat, melaksanakan dan 

menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam 
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melayani pasien. Kemudian dibuatnya berbagai pengaturan tersebut bertujuan 

melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak pasien terutama hak dalam 

menolak tindakan medis di RSUD Sragen. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sudah 

adanya pengaturan yang melindungi hak pasien dalam menolak tindakan medis, 

baik secara umum ataupun khusus. Akan tetapi, diketahui pula bahwa 

pengaturan secara khusus dalam konteks peraturan secara tersendiri tentang hak 

pasien menolak tindakan medis belum ada. Pengaturan tersebut masih menjadi 

satu dengan persetujuan tindakan medis. 

Perlindungan hukum bagi pasien yang menolak tindakan medis 

dilaksanakan dengan dua cara, yaitu: preventif dan represif. Dimana 

perlindungan hukum preventif dilaksanakan dengan adanya pengaturan yang 

menjamin dan melindungi hak pasien dalam menolak tindakan medis. Kemudian 

perlindungan hukum secara represif belum diatur secara tersendiri. Namun 

demikian prosedur yang dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah diatur oleh 

Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, dan 

Peraturan Menteri Kesehatan Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

2. Pelaksanaan Perlindungan Hak Pasien Dalam Menolak Tindakan Medis Di 

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 

Dari hasil penelitian di RSUD Sragen, diketahui bahwa ada beberapa 

subyek hukum yang terlibat dalam prosedur penolakan tindakan medis. Subyek 

hukum yang terlibat adalah dokter, perawat, dan pasien. Dokter memiliki 

tanggung jawab sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang hendak melakukan 
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tindakan medis dan memberi informasi yang jelas kepada pasien. Perawat 

memiliki tanggung jawab sebagai pembantu dokter dalam memberikan 

informasi pada pasien serta dapat menjadi saksi yang menyatakan penolakan 

tindakan medis. Pasien juga menjadi subyek hukum penolakan tindakan medis. 

Dimana pasien merupakan pihak yang menandatangani pernyataan menolak 

tindakan medis yang hendak dilakukan terhadapnya pada form penolakan 

tindakan medis serta sebagai pihak yang menerima informasi dari tenaga medis. 

Prosedur pelaksanaan penolakan tindakan medis di RSUD Sragen pun 

sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan hak pasien tersebut berdasarkan SPO 

Persetujuan/Penolakan Tindakan Kedokteran. Prosedur tersebut terdiri dari 12 

prosedur meliputi informasi yang harus diberikan pada pasien, pemberian waktu 

pada pasien untuk berpikir, kemudian cara pengisian form penolakan tindakan 

medis, hingga prosedur penyimpanan dokumen persetujuan / penolakan 

tindakan medis. 

Monitoring evaluasi secara khusus mengenai prosedur penolakan 

tindakan medis belum dilaksanakan di RSUD Sragen. Hal tersebut dikarenakan 

dokumen penolakan tindakan medis menjadi satu dengan dokumen persetujuan 

tindakan medis dan melekat pada rekam medis pasien. Oleh karena itu, 

pengelolaannya didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Rekam Medis 

serta Standar Prosedur Operasional Rekam Medis. 

Pelaksanaan perlindungan hak pasien dalam menolak tindakan medis di 

RSUD Sragen memiliki beberapa hambatan. Contohnya: sulitnya mengedukasi 

pasien karena terpengaruh mitos yang berkembang di tengah masyarakat; dan 
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belum lengkapnya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penolakan 

tindakan medis.  

B. Saran 

Dari kesimpulan hasil penelitian mengenai perlindungan hak pasien dalam 

menolak tindakan medis di RSUD Sragen, penulis mengajukan beberapa saran, 

antara lain: 

1. Saran untuk RSUD Sragen antara lain: 

a)  Agar dibuat peraturan yang secara khusus mengatur penolakan tindakan 

medis atau penolakan tindakan medis secara tersendiri. Pengaturan secara 

khusus tersebut diperlukan karena adanya beberapa syarat yang berbeda 

antara persetujuan dan penolakan tindakan medis. Pada penolakan 

diwajibkan untuk dilakukan secara tertulis, sedangkan persetujuan bisa 

dengan cara lisan. Kemudian adanya batasan-batasan bagi pasien dalam 

menolak tindakan medis. Sehingga dengan adanya peraturan secara 

tersendiri dapat semakin memperjelas bagaimana perlindungan hak pasien 

dalam menolak tindakan medis.   

b) Agar dilakukan monitoring evaluasi secara khusus mengenai pasien dalam 

menolak tindakan medis. Meskipun persentase pasien yang menolak 

tindakan medis sangat minim, akan tetapi hal tersebut tetap memiliki 

potensi terjadinya masalah di kemudian hari. Sehingga monitoring 

evaluasi secara khusus tersebut diharapkan dapat menjadi catatan rumah 

sakit, dan dapat semakin meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Sragen. 
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2. Saran untuk pasien yang melakukan penolakan tindakan medis adalah agar 

pasien lebih memahami haknya dalam menyetujui atau menolak tindakan medis 

dengan cara mencari informasi yang sebanyak-banyak. Sehingga pasien dapat 

mengambil keputusan yang tepat. 

3.  Saran untuk dokter dan perawat di RSUD Sragen adalah untuk lebih memahami 

hak dan kewajibannya serta hak dan kewajiban pasien. Sehingga dalam 

melaksanakan tugasnya, khususnya dalam kaitannya dengan prosedur penolakan 

tindakan medis dapat sesuai dengan hak dan kewajibannya. Hal tersebut dapat 

menghindarkan terjadinya masalah hukum di kemudian hari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


