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STUDI EVALUASI PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA 
TINDAKAN INVASIF BERISIKO TINGGI 

DI RSUP. DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN 
Beta Ahlam Gizela1 

 
Abstrak 
Informed Consent adalah akad antara dokter dan pasien 
dalam transaksi terapeutik, sebelum dilakukan langkah 
pemeriksaan maupun tindakan medis lebih lanjut. 
Informed Consent sangat penting bagi hubungan dokter 
dan pasien, mengingat di dalamnya terbingkai hubungan 
saling percaya, saling membutuhkan, saling 
menghormati, dan saling membantu dalam mengatasi 
masalah kesehatan yang dihadapi pasien. Informed 
Consent pula yang nantinya dapat digunakan sebagai 
alat penengah tatkala terjadi perselisihan antara pasien 
dan dokter jika terjadi luaran dari tindakan medis yang 
tidak diharapkan. Setiap dokter harus melakukan 
Informed Consent, dengan baik dan benar sesuai 
dengan jenis kasus yang ditangani. Melakukan informed 
consent dengan baik dan benar adalah sesuai dengan 
kaidah etik dan hukum.  Tujuan penelitian ini adalah 
melakukan evaluasi pelaksanaan informed consent 
antara dokter dan pasien, agar mampu memberikan 
perlindungan hukum baik bagi dokter maupun pasien. 
Artikel ini disusun berdasarkan penelitian dengan desain 
observasional. Dokumentasi pemberian informasi dan 
persetujuan tindakan di bagian Bedah lebih lengkap 
dibandingkan dengan bagian Penyakit Dalam (belum 
100%). Perbedaan ini secara statistik juga bermakna 
(Chi square). Kesadaran dokter bagian Bedah atas 
potensi terjadinya sengketa medis yang mengikuti 
tindakan berisiko tinggi mempengaruhi upaya mereka 
dalam membuat dokumentasi yang lebih baik. Data 
serial menunjukkan tidak ada peningkatan kelengkapan 
dokumentasi informed consent selama 6 bulan.  
Kelengkapan dokumentasi informed consent bagian 
Bedah lebih baik daripada bagian Penyakit Dalam, dan 
perlu terus ditingkatkan. Kesadaran untuk melindungi 
kepentingan pasien dan dokter perlu terus 
disosialisasikan. 
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PENDAHULUAN  
Hubungan antara dokter dan pasien 

dalam suatu pengobatan adalah hubungan 
berdasarkan kepercayaan. Seorang pasien 
datang kepada dokter untuk mendapatkan 
pengobatan adalah dilandasi rasa percaya 
bahwa dokter tersebut dapat 
menyembuhkan penyakitnya. Seiring dengan 
perkembangan peri kehidupan manusia, 
landasan kepercayaan tersebut perlu 
dilembagakan, dalam suatu aturan etik dan 
hukum. 

Pada tindakan medis, dikenal yang 
disebut informed consent, yaitu kontrak 
antara dokter dan pasien. Kontrak di sini 
tentu tidak memiliki pengertian 
sebagaimana kontrak yang dikenal dalam 
dunia bisnis yang serba matematis. Kontrak 
antara dokter dan pasien lebih bertujuan 
agar pasien mengetahui apa yang menjadi 
pilihan sebelum memutuskan untuk memilih 
tindakan medis tertentu. 

Informed consent, yang terdiri dari 
dua komponen yaitu pejelasan dan 
persetujuan medis, dapat dilakukan secara 
lisan atau tertulis. Untuk tindakan yang 
bersifat invasif dan mengancam jiwa 
dibutuhkan informed consent dibuat 
tertulis. Dokumen ini menjadi penting jika 
kemudian terjadi kerugian pasca tindakan 
medis, yang umumnya berkembang menjadi 
tuntutan pasien terhadap dokter yang 
merawatnya. 

Dari latar belakang yang telah 
disampaikan, muncul permasalahan tentang 
bagaimana pelaksanaan informed consent 
tindakan invasif dan berisiko tinggi di RSUP dr. 
Soeradji Tirtonegoro dan pendokumentasian 
informed consent tindakan invasif dan 
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berisiko tinggi di RSUP dr. Soeradji 
Tirtonegoro. 

 
METODE  
  Penelitian bertujuan untuk 
memperoleh gambaran mengenai 
pelaksanaan informed consent tindakan 
invasif dan berisiko tinggi di RSUP dr. 
Soeradji Tirtonegoro. Dalam penelitian ini 
dilakukan kajian etik dan hukum yang 
bertujuan untuk evaluasi terhadap 
manajemen informed consent tindakan 
invasif dan berisiko tinggi, yang merupakan 
hal mendasar dalam pelayananan 
kesehatan. 

Desain penelitian ini adalah 
observasional. Subjek penelitian adalah pasien 
yang mengalami tindakan medis invasif 
berisiko tinggi di RSUP Dr. Soeradji 
Tirtonegoro. Besar sampel dihitung 
berdasarkan Stratified Simple Sampling. Data 
pelaksanaan informed consent diambil dari 
dokumentasi rekam medis dan wawancara 
dengan tenaga kesehatan. Hasil penelitian 
dianalisis secara statistik deskriptif, analitik, 
dan kualitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hubungan antara dokter dan pasien 
dalam suatu pengobatan adalah hubungan 
berdasarkan kepercayaan. Seorang pasien 
datang kepada dokter untuk mendapatkan 
pengobatan dengan dilandasi rasa percaya 
bahwa dokter tersebut dapat 
menyembuhkan penyakitnya. Seiring dengan 
perkembangan peri kehidupan manusia, 
landasan kepercayaan tersebut perlu 
dilembagakan, dalam suatu aturan etik dan 
hukum.  

Dalam pelayanan medis dikenal 
prinsip dasar etik kedokteran yaitu 
autonomy, prinsip beneficence, 

nonmaleficence, dan justice yang ditujukan 
untuk menjaga ketersediaan akses layanan 
kesehatan bagi yang membutuhkan. Untuk 
menjaga kepentingan kedua belah pihak, 
ada berbagai hal dalam hubungan dokter 
dan pasien yang kemudian diatur khusus 
masalah hak dan kewajiban dokter dan 
pasien, rahasia medis, dan informed 
consent. Pada tindakan medis, dikenal yang 
disebut informed consent, yaitu kontrak 
antara dokter dan pasien. Kontrak di sini 
tentu tidak memiliki pengertian 
sebagaimana kontrak yang dikenal dalam 
dunia bisnis yang serba matematis. Kontrak 
antara dokter dan pasien lebih bertujuan 
agar pasien mengetahui apa yang menjadi 
pilihan sebelum memutuskan untuk 
memilih tindakan medis tertentu 1. 
 Informed consent yang terdiri dari 
dua komponen yaitu penjelasan dan 
persetujuan medis, dapat dinyatakan 
(expressed consent) secara lisan (oral) atau 
tertulis (written),  ataupun tidak 
dinyatakan (implied) dimana pasien 
melakukan gerakan yang menunjukkan 
jawabannya; misal pada pendonor darah 
yang mengulurkan lengannya ketika akan 
diambil darahnya. Untuk tindakan yang 
bersifat invasif dan mengancam jiwa 
dibutuhkan informed consent tertulis. 
Dokumen ini menjadi penting jika 
kemudian terjadi kerugian pasca tindakan 
medis, yang umumnya berkembang 
menjadi tuntutan pasien terhadap dokter 
yang merawatnya 2. 

Dalam pelayanan medis dikenal 
prinsip dasar etik kedokteran yaitu 
autonomy, prinsip beneficence, 
nonmaleficence, dan justice. Penegakan 
prinsip-prinsip di atas terutama ditujukan 
untuk menjaga ketersediaan akses layanan 
kesehatan bagi yang membutuhkan. Untuk 
menjaga kepentingan kedua belah pihak, 
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ada berbagai hal dalam hubungan dokter 
pasien yang kemudian diatur khusus 
masalah hak dan kewajiban dokter dan 
pasien, rahasia medis, dan informed 
consent, sebagaimana tercantum dalam 
Kode Etik Kedokteran Indonesia dan 
Undang-Undang Praktik Kedokteran. 

Pemahaman informed consent 
secara sederhana adalah bahwa sebelum 
diminta untuk memberi persetujuan 
terhadap suatu tindakan, pasien telah 
diberi informasi tentang tindakan yang 
akan dilakukan, risiko, alternatif, serta 
tingkat keberhasilannya. Secara rinci 
informasi yang harus disampaikan adalah 
deskripsi tindakan yang direkomendasikan, 
risiko, dan keuntungannya, alternatif 
tindakan lain yang bisa ditempuh, akibat 
jika tidak dilakukan tindakan, kemungkinan 
keberhasilan tindakan (termasuk apa yang 
dimaksud dengan keberhasilan), lamanya 
penyembuhan42 | P a g e , dan informasi 
lain yang dianggap perlu 1. 

Pasien yang bisa dimintai informed 
consent adalah pasien yang cakap atau 
kompeten. Secara hukum, seseorang 
dianggap cakap (kompeten) adalah jika 
telah dewasa, sadar, dan berada dalam 
keadaan mental yang tidak dibawah 
pengampuan. Dewasa diartikan telah 
mencapai usia 21 tahun, atau yang telah 
pernah menikah. Doktrin informed consent 
tidak berlaku pada kondisi keadaan darurat 
medis, ancaman terhadap kesehatan 
masyarakat, pelepasan hak memberikan 
consent (waiver), clinical privilege, dan 
pasien tidak kompeten. Pada kondisi 
pasien tidak bisa memberikan informed 
consent sendiri karena masih anak-anak 
(usia pasien kurang dari 21 tahun), 
gangguan kognisi (misalnya pada kondisi 

pasien dementia dan idiot) dan gangguan 
kesadaran (misalnya pada kondisi pasien 
pingsan, koma dan stroke) maka 
diperbolehkan mengambil informed 
consent dari istri/suami pasien, anak 
pasien, orang tua atau wali (jika pasien 
masih anak-anak) atau anggota keluarga 
pasien yang lain. Hal ini disebut proxy 
consent. Proxy consent sedapat mungkin 
harus mendekati apa yang sekiranya akan 
diberikan oleh pasien apabila pasien 
tersebut mampu memberikannya3. 
Penetapan batas usia dewasa dalam buku 
ini berlandasan pada KUHPerdata. Batas 
usia dewasa menurut Manual Konsil 
Kedokteran Indonesia tentang persetujuan 
tindakan medik selanjutnya mengacu pada 
batas usia dewasa atau bukan anak-anak 
menurut Undang-Undang Perlindungan 
Hak Anak4. 

Penelitian dilakukan pada pasien 
rawat inap bagian Bedah dan Penyakit 
Dalam. Penelitian dilakukan dengan 
melakukan kajian dokumen rekam medis 
pasien yang dirawat dalam kurun waktu 6 
bulan. Seratus pasien diambil dari tiap 
bagian. Gambaran pasien berdasarkan 
kelompok usia ditampilkan dalam gambar 
1.  Pasien didominasi dengan kelompok 
dewasa, kelompok usia yang mampu 
melakukan informed consent jika syarat 
pasien kompeten lainnya terpenuhi. 
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Gambar 1. Distribusi pasien berdasarkan 
usia dalam tahun (%) 
 
 Seratus pasien yang terlibat dalam 
penelitian diambil secara acak, dan 
diperoleh distribusi berdasarkan jenis 
kelamin, pasien perempuan cenderung 
lebih banyak dari laki-laki. Hasil disajikan 
dalam gambar 2. Jenis kelamin tidak 
mempengaruhi kompetensi seorang pasien 
dalam melakukan informed consent.  

 
Gambar 2. Distribusi pasien berdasarkan 
jenis kelamin (%). 

Dalam pelaksanaan informed 
consent, sering timbul kendala yang lazim 
ditemui baik oleh dokter maupun oleh 
pasien. Keluhan pasien antara lain bahasa 
yang dipakai oleh dokter untuk 
menjelaskan terlalu teknis, perilaku dokter 
yang terlihat terburu-buru atau tidak 
perhatian, atau tidak ada waktu untuk 
tanya jawab, pasien sedang stress 
emosional sehingga tidak dapat mencerna 
informasi, pasien dalam kondisi tidak sadar 
atau mengantuk. Sebaliknya dokterpun 
juga mengeluhkan pasien yang tidak mau 
diberitahu, pasien yang tidak mampu 
memahami, risiko terlalu umum atau 
jarang terjadi, situasi gawat darurat, atau 
waktu yang sempit 3.  

UU Praktik Kedokteran (UU No. 29 
th. 2004) Pasal 45 tentang Informed 
Consent mengamanatkan setiap tindakan 

kedokteran atau kedokteran gigi yang akan 
dilakukan oleh dokter atau dokter gigi 
terhadap pasien harus mendapat 
persetujuan. Persetujuan diberikan setelah 
pasien mendapat penjelasan secara 
lengkap. Penjelasan yang diberikan 
sekurang-kurangnya mencakup diagnosis 
dan tata cara tindakan medis; tujuan 
tindakan medis yang dilakukan; alternatif 
tindakan lain dan risikonya; risiko dan 
komplikasi yang mungkin terjadi; dan 
prognosis terhadap tindakan yang 
dilakukan5. 

Dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
290/Menkes/Per/III/2008 Tentang 
Persetujuan Tindakan Kedokteran 
diuraikan bahwa persetujuan tindakan 
kedokteran diberikan oleh pasien atau 
keluarga terdekat setelah  mendapat 
penjelasan secara lengkap mengenai 
tindakan kedokteran atau kedokteran gigi 
yang akan dilakukan terhadap pasien. 
Semua tindakan kedokteran yang akan 
dilakukan terhadap pasien harus mendapat 
persetujuan terlebih dahulu. Persetujuan 
dapat diberikan secara tertulis maupun 
lisan. Persetujuan diberikan setelah pasien 
mendapat penjelasan yang diperlukan 
tentang perlunya tindakan kedokteran 
dilakukan. Setiap tindakan kedokteran 
yang mengandung risiko tinggi harus 
memperoleh persetujuan tertulis yang 
ditandatangani oleh yang berhak 
memberikan persetujuan. Tindakan 
kedokteran yang tidak berisiko tinggi dapat 
diberikan dengan persetujuan lisan6. 
Tindakan berisiko tinggi terbanyak pada 
penelitian di kedua bagian adalah transfusi 
dan eksisi biopsi.  Jumlah responden 
dengan tindakan risiko tinggi di bagian 
bedah sebanyak 86 pasien dan bagian 
dalam sebanyak 40 pasien (Gambar 3).  



Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017                                              Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia 

 

44 |    I S B N  978-602-50127-0-9  Pekanbaru, 15-16 Juli 2017 

 

 
Gambar 3. Distribusi pasien berdasarkan 
tindakan berisiko tinggi (%) 
 

Dalam keadaan gawat darurat, 
untuk menyelamatkan jiwa pasien dan 
atau mencegah kecacatan tidak diperlukan 
persetujuan tindakan kedokteran. 
Keputusan untuk melakukan tindakan 
kedokteran diputuskan oleh dokter atau 
dokter gigi dan dicatat di dalam rekam 
medik, yang sesegera mungkin wajib 
diberikan penjelasan kepada pasien setelah 
pasien sadar atau kepada keluarga 
terdekat6.  

Persetujuan tindakan kedokteran 
dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh 
yang memberi persetujuan sebelum 
dimulainya tindakan. Pembatalan 
persetujuan tindakan kedokteran harus 
dilakukan secara tertulis oleh yang 
memberi persetujuan. Pasien juga memiliki 
hak untuk menolak suatu tindakan. 
Penolakan tindakan kedokteran dapat 
dilakukan oleh pasien dan atau keluarga 
terdekatnya setelah menerima penjelasan 
tentang tindakan kedokteran yang akan 
dilakukan. Penolakan tindakan kedokteran 
harus dilakukan secara tertulis. Akibat 
penolakan atau pembatalan persetujuan 
tindakan kedokteran menjadi tanggung 
jawab pasien. Penolakan tindakan 
kedokteran tidak memutuskan hubungan 
dokter dan pasien6.  

Telah disampaikan bahwa pasien 
diminta persetujuan setelah mendaaptkan 
informasi yang cukup tentang tindakan 
medis yang akan dilakukan. Penjelasan 
harus diberikan langsung kepada pasien 
dan atau keluarga terdekat, baik diminta 
maupun tidak diminta. Penjelasan 
sekurang-kurangnya mencakup diagnosis 
dan tata cara tindakan kedokteran; tujuan 
tindakan kedokteran yang dilakukan; 
alternatif tindakan lain dan risikonya; risiko 
dan komplikasi yang mungkin terjadi; 
prognosis terhadap tindakan yang 
dilakukan, dan perkiraan pembiayaan6. 

Penjelasan diberikan oleh dokter 
atau dokter gigi yang merawat pasien atau 
salah satu dokter atau dokter gigi dari tim 
dokter yang merawatnya. Jika dokter atau 
dokter gigi yang merawatnya berhalangan 
untuk memberikan penjelasan secara 
langsung, maka pemberian penjelasan 
harus didelegasikan kepada dokter atau 
dokter gigi lain yang kompeten. Tenaga 
kesehatan tertentu dapat membantu 
memberikan penjelasan sesuai dengan 
kewenangannya. Tenaga kesehatan 
tertentu yang dimaksud adalah tenaga 
kesehatan yang ikut memberikan 
pelayanan kesehatan secara langsung 
kepada pasien6. 

Penjelasan harus diberikan secara 
lengkap dengan bahasa yang mudah 
dimengerti atau cara lain yang bertujuan 
untuk mempermudah pemahaman. 
Penjelasan dimaksud dicatat dan 
didokumentasikan dalam berkas rekam 
medis oleh dokter atau dokter gigi yang 
memberikan penjelasan dengan 
mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan 
tanda tangan pemberi penjelasan dan 
penerima penjelasan. Jika dokter atau 
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dokter gigi menilai bahwa penjelasan 
tersebut dapat merugikan kepentingan 
kesehatan pasien atau pasien menolak 
diberikan penjelasan, maka dokter atau 
dokter gigi dapat memberikan penjelasan 
tersebut kepada keluarga terdekat dengan 
didampingi oleh seorang tenaga kesehatan 
lain sebagai saksi6.  

Dilakukan kajian dokumen rekam 
medis untuk mellihat kelengkapan rekam 
medis, termasuk keberadaan catatan atau 
dokumen informed consent dalam tindakan 
berisiko tinggi. Rekam medis yang paling 
tidak lengkap pada saat melakukan 
hemodialisis, kemoterapi, dan transfusi 
(gambar 4), kemungkinan dianggap sebagai 
proses rutin. Insisi, hernia, ektomi, eksisi 
biopsi, dan debridemen, juga masih di 
bawah 80% kelengkapan rekam medisnya. 

 

 
                     Gambar 4. Persentase kelengkapan rekam 

medis pada pasien dengan tindakan 
berisiko tinggi 

 
Pemberian persetujuan tindakan 

kedokteran tidak menghapuskan tanggung 
gugat hukum dalam hal terbukti adanya 
kelalaian dalam melakukan tindakan 
kedokteran yang mengakibatkan kerugian 
pada pasien6.  

Gugatan hukum kepada dokter oleh 
pasien tentu merupakan kondisi yang tidak 
pernah diinginkan dalam hubungan dokter 
dan pasien. Gugatan hukum ini dikenal 
pula dengan sengketa medis. Pengertian 
sengketa menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah perbedaan pendapat, 

pertengkaran, perbantahan, pertikaian, 
perkelahian, perselisihan dan perkara di 
dalam pengadilan. Sedangkan pemahaman 
sengketa medik adalah perbedaan 
pendapat, pertengkaran, perbantahan, 
pertikaian, perkelahian, perselisihan 
sampai terjadinya perkara dalam 
pengadilan antara dokter dan pasien atau 
keluarganya. Harus dipahami bahwa tidak 
setiap kejadian yang tidak diinginkan dalam 
sebuah hubungan terapeutik akan menjadi 
sengketa medis. Jika komunikasi antara 
pihak dokter dan pihak pasien, termasuk 
keluarga, dapat dijalin dengan baik, 
tentunya pihak pasien akan makin 
memahami apakah musibah yang terjadi 
merupakan bagian dari risiko medis atau 
kesalahan medis yang dapat menjadi 
sengketa7.  

Kelengkapan rekam medis dan 
dokumen informed consent memegang 
peranan penting dalam pembuktian kasus 
sengketa medis. Kelengkapan rekam medis 
di bagian bedah dan penyakit dalam 
disajikan pada gambar 5 dan 6. 

 
Gambar 5. Kelengkapan rekam medis 

berdasarkan tindakan risiko tinggi di bagian 
Bedah 

Penelitian mendapatkan data 
kemoterapi dan transfusi menjadi tindakan 
berisiko tinggi yang terbanyak tidak diikuti 
dengan kelengkapan rekam medis di 
bagian Bedah. Eksisi dan insisi jadi tindakan 
lainnya yang kelengkapan rekam medisnya 
kurang. Transfusi dan hemodialisis 
merupakan tindakan risti di Penyakit Dalam 
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yang tidak diikuti dengan kelengkapan 
rekam medis.  

 
                   Gambar 6. Kelengkapan rekam medis 

berdasarkan tindakan risiko tinggi di bagian 
Penyakit Dalam 

 
Umumnya alasan pasien untuk 

melayangkan gugatan malpraktik adalah 
negligance (kelalaian), international 
misconduct (sikap buruk yang dilakukan 
dengan sengaja), breach of a contract 
guaranteeing a specific terapeutic result 
(pelanggaran sebuah kontrak yang 
menjamin sebuah hasil pengobatan), 
defamation (pencemaran nama baik), 
devulgence of confidential information 
(membocorkan rahasia), anauthorized 
procedure (melakukan tindakan medik tanpa 
persetujuan), failure to prevent injuries 
incertain non patients (kegagalan dalam 
mencegah cedera pada seseorang yang 
bukan pasien)8.  

Sedangkan malpraktik, oleh World 
Medical Association (WMA) didefinisikan 
sebagai kegagalan dokter untuk mematuhi 
standar pengobatan dan perawatan yang 
menimbulkan cidera pada pasien. WMA 
mengingatkan tidak semua kegagalan 
medis disebabkan oleh malpraktik 
kedokteran 9(WMA, 2005). Kejadian yang 
tidak diinginkan yang tidak dapat diduga 
sebelumnya dan terjadi pada saat 
dilakukan tindakan medis sesuai dengan 
standar tidak termasuk dalam pengertian 

malpraktik.  Kejadian lain yang tidak 
termasuk malpraktik yaitu perjalanan 
penyakit yang semakin berat, reaksi tubuh 
yang tidak dapat diramalkan, komplikasi 
penyakit, dan penyakit-penyakit 
koinsidensi. Perbuatan atau sikap medis 
dimasukkan dalam kategori lalai apabila 
memenuhi empat unsur yaitu duty, 
derelection of duty, damage, dan direct 
causal relationship. Dokter yang diadukan 
harus membuktikan beberapa hal untuk 
bisa terbebas dari tuntutan yaitu berupa 
absence of duty (tidak ada kewajiban atau 
tidak terjadi hubungan dokter-pasien), 
tidak ada derelection of duty (tidak ada 
pelanggaran/penyimpangan berdasarkan 
standard of care), tidak ada direct causal 
(pasien harus dapat membuktikan bahwa 
damage yang ditimbulkan adalah 
foreseeble), serta bukti lain yang 
menguatkan posisi dokter 
(contributory/comparative negligence atau 
comaparative fault, keterbatasan undang-
undang, pencabutan/pembatalan kontrak 
hubungan dokter-pasien) 8.  

Gugatan hukum terhadap 
pelayanan kesehatan terus berkembang. 
Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, 
tetapi juga di berbagai negara. Beberapa 
tahun terakhir gugatan hukum yang 
dihadapi para dokter bertambah banyak8. 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mencatat 
405 laporan masalah medis dalam kurun 
waktu tiga tahun terakhir; 73 diantaranya 
dilaporkan ke kepolisian. Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 
mencatat selama periode Juni-Oktober 
2006 terdapat 7% dari 1365 kasus 
pengaduan yang diterima terkait dengan 
hak atas kesehetan dan lingkungan 
hidup10. Di Amerika Serikat kecenderungan 
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tuntutan hukum kepada dokter telah 
terjadi lebih dahulu. Tercatat sekitar tahun 
1970-1980 mulai terjadi peningkatan 
tuntutan hukum terhadap dokter. Surat 
kabar setempat, Dallas Morning News, 
melaporkan salah satu kondisi ekstrim 
terjadi di Texas, negara bagian Amerika, 
dalam satu tahun terakhir lebih dari 50% 
dokter mengalami tuntutan hukum. 
Keadaan itu diikuti dengan peningkatan 
klaim asuransi malpraktek sejak tahun 
1990-an11. Sedangkan di Jepang 
peningkatan jumlah tuntutan hukum 
terhadap dokter terjadi setelah tahun 
1999, yaitu dari 14 kasus pertahun 
sebelum tahun 1998 menjadi sekitar 35 
kasus pertahun setelah tahun 1999 12. 

Melihat perkembangan di dalam 
dunia kedokteran dan perkembangan 
hubungan dokter dan pasien yang semakin 
kompleks, menjadi keharusan bagi setiap 
dokter untuk memiliki kemampuan 
melakukan akad dalam transaksi 
terapeutik, agar seluruh proses 
pemeriksaan dan pengobatan pasien dapat 
berlangsung dengan baik, serta melindungi 
kepentingan medis dan hukum kedua 
belah pihak. Akad dalam transaksi 
terapeutik telah dibahas pada bagian awal, 
yaitu apa yang disebut dengan informed 
consent. Penelitian ini mendapati 
pendokumentasian pemberian informasi 
dan persetujuan tindakan medis dalam 
rekam medis belum sempurna.  

 

 
Gambar 7. Dokumentasi pemberian 
informasi dalam rekam medis (%). 

 
Gambar 8. Dokumentasi persetujuan 
tindakan dalam informed consent (%). 

Gambar 7 menunjukkan bahwa di 
bagian Bedah, pemberian informasinya 
lebih lengkap dibandingkan dengan bagian 
Penyakit Dalam, walaupun kelengkapan 
informasinya belum mencapai 100%. 
Gambar 8 menunjukkan bahwa bagian 
Bedah mempunyai dokumentasi 
persetujuan tindakan lebih lengkap dari 
pada Bagian Dalam. Perbedaan 
kelengkapan dokumentasi pemberian 
informasi dan persetujuan tindakan antara 
bagian Bedah dan Penyakit Dalam ini 
secara statistik juga bermakna (uji beda 
proporsi dengan Chi square). Kesadaran 
dokter bagian Bedah atas potensi 
terjadinya sengketa medis yang mengikuti 
tindakan berisiko tinggi mempengaruhi 
upaya mereka dalam membuat 
dokumentasi yang lebih baik.  

Data serial dalam penelitian ini 
(gambar 9) menunjukkan tidak ada 
peningkatan kelengkapan dokumentasi 
informed consent selama 6 bulan. Perlu 
dilakukan kampanye terus menerus kepada 
selluruh tenaga kesehatan untuk 
memperbaiki hal ini, agar terlindungi 
kepentingan pasien dan dokter dengan 
lebih baik. Itikad baik merupakan dasar 
dari transaksi terapetik, namun tidak cukup 
untuk melindungi kedua belah pihak jika 
terjadi sengketa medis.  
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Gambar 9. Kecenderungan kelengkapan 
informed consent (%) dalam 6 bulan. 

Temuan dalam penelitian kali ini masih lebih 
baik dibandingkan dengan penelitian 
terdahulu. Hasil penelitian tentang 
pelaksanaan informed consent pada tindakan 
operasi di Rumah Sakit di Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang peneliti lakukan pada tahun 
2008, didapatkan temuan bahwa sebagian 
besar dokter responden hanya 
mendokumentasikan persetujuan tindakan 
medis yang ditandatangani oleh 
pasien/keluarga dan dokter, tanpa satu pun 
yang mendokumentasikan penjelasan yang 
telah diberikan dengan ditandatangani oleh 

pasien/keluarga dan dokter yang memberi 
penjelasan. Tentu saja hal ini akan menjadi 
titik rawan dalam keharmonisan hubungan 
dokter dan pasien, karena jika terjadi 
sengketa medis akibat hasil tindakan yang 
tidak diinginkan, pembuktian hukum akan 
terkendala oleh tidak adanya dokumen 
informed consent yang lengkap13. 

SIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari 
penelitian ini adalah kelengkapan 
dokumentasi informed consent bagian 
Bedah lebih baik daripada bagian Penyakit 
Dalam, dan perlu terus ditingkatkan. 
Kesadaran untuk melindungi kepentingan 
pasien dan dokter perlu terus 
disosialisasikan.
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