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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan 

yang optimal dimana hal ini merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum 

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 

alenia IV yang pada intinya untuk memajukan kesejahteraan umum yang 

berarti meliputi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. 

Dijelaskan pula Pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan, bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh derajat kesehatan yang optimal". Dalam kerangka tersebut 

dijelaskan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan 

dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh 

masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang 

berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.  

Kemajuan yang pesat dan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, 

ditambah dengan meningkatnya konsumerisme telah merubah paradigma 

tentang keberadaan sebuah institusi pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah 

sakit, dari sebuah lembaga sosial ke arah lembaga sosial ekonomi dalam arti 

sebuah lembaga yang disamping harus mementingkan norma-norma sosial 

dalam melaksanakan tugasnya tapi juga sekaligus harus memperhatikan 
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norma-norma ekonomis sehingga keberadaan sebuah rumah sakit dapat lebih 

terjamin. 

Rumah sakit sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang bekerja di rumah sakit. 

Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit khususnya yang 

mempunyai hubungan langsung dengan pasien adalah dokter, perawat, dan 

tenaga kesehatan lainnya. Dalam hal melakukan tindakan medik, yang adalah 

suatu tindakan yang bersifat diagnostik / teurapeutik (menentukan jenis 

penyakit / penyembuhan) yang dilakukan terhadap pasien, dokter akan 

berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan kewajiban 

memberikan pertolongan penyembuhan bagi pasien berdasarkan ilmu 

pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi yang dimilikinya. 

Informed consent yang artinya adalah sebuah persetujuan yang 

diberikan oleh pasien ataupun keluarganya atas dasar informasi dan 

penjelasan mengenai tindakan medik apa yang akan dilakukan terhadap 

pasien sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Direktur Jendral 

Pelayanan Medik No. HK. 00.04.7.3.3725 tanggal 21 April 1999 sebagai 

penjabaran dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 tahun 1989 tentang 

informed consent. Informed consent itu sendiri sangat erat kaitannya dengan 

transaksi terapeutik yang artinya adalah suatu transaksi untuk menentukan 

atau upaya untuk mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan 
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oleh dokter1. Sehingga hubungan antara informed consent dan transaksi 

terapeutik dapat dikatakan bahwa informed consent merupakan komponen 

utama yang mendukung adanya transaksi terapeutik. Karena persetujuan 

yang diberikan secara sukarela yang disampaikan oleh pasien dengan 

menandatangani informed consent adalah merupakan salah satu syarat 

subyektif untuk terjadinya / sahnya suatu perjanjian yaitu “Sepakat untuk 

mengikatkan diri”, dalam hal ini perjanjian yang dimaksud adalah transaksi 

terapeutik. Transaksi terapeutik tunduk pada ketentuan umum mengenai 

perjanjian. Ditambah lagi untuk menilai keabsahan suatu transaksi terapeutik

harus pula digunakan tolok ukur sahnya suatu perjanjian sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.  Maka dengan ini terhadap 

dokter yang ingin melakukan tindakan medik atau operasi terlebih dulu harus 

memberikan informasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, apa 

manfaatnya, apa resikonya, alternatif lain (jika ada), dan apa yang mungkin 

terjadi apabila tidak dilakukan tindakan medik atau operasi tersebut. 

Keterangan ini harus diberikan secara jelas dalam bahasa yang sederhana dan 

dapat dimengerti oleh pasien dengan memperhitungkan tingkat pendidikan 

dan intelektualnya2. Karena tujuan dari informed consent ini sendiri adalah:  

1. Bagi pasien adalah untuk menentukan sikap atas tindakan medik yang 
mengandung resiko atau akibat ikutan yang bakal tidak menyenangkan 
pasien

2. Bagi dokter adalah sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi
(pengesahan) atas tindakan medik yang akan dilakukan3

1 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan ( Pertanggung Jawaban Dokter ), Rineka Cipta, 
Jakarta, 2005, Hal.11 
2  J. Gunadi, SH, Persetujuan Tindak Medik (Informed Consent), FK UI, Jakarta, 1995, Hal. 2 
3  Sofwan Dahlan, Informed Constent, RSUD Dr. Moerwardi Surakarta, 2005, Hal. 9 



4

Yang berakibat pada terciptanya suatu hubungan hukum antara dokter dengan 

pasien. Dimana dalam hal ini dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan 

wajib melakukan segala tugas dan kewajibannya untuk kepentingan si pasien 

dengan segala kompetensi, tanggung jawab dan kode etik yang ada. 

Sedangkan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan wajib mematuhi 

segala apa yang disarankan oleh dokter demi terlaksananya kesembuhannya. 

Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter tanpa persetujuan sah 

karena pasien tidak memperoleh keterangan yang lengkap dan benar dapat 

mengakibatkan seorang dokter dapat digugat di pengadilan. 

Informed consent tidak boleh menjadi penghambat ataupun penghalang 

bagi dilakukannya suatu tindakan medik terhadap pasien dalam keadaan 

memaksa / gawat darurat, dalam hal ini seorang dokter dapat langsung 

melakukan tindakan terbaik menurutnya. Dalam keadaan seperti ini pasien 

dianggap telah memberikan consent atau yang disebut implied consent yaitu 

persetujuan yang dianggap diberikan oleh pasien tanpa dinyatakan tetapi 

dapat ditarik kesimpulan dari sikap dan tindakan pasien yang bersangkutan 

yang menyiratkan suatu persetujuan. Dimana menurut Fred Ameln, SH 

(Alm) seorang pakar hukum kesehatan di Indonesia menyebut persetujuan ini 

sebagai presumed consent.

Kadangkala dokter dalam melakukan tindakan medik sudah bekerja 

sesuai dengan kaedah-kaedah kedokteran yang ada dan bertindak dengan 

hati-hati, bukan tidak mungkin timbul suatu kegagalan seperti pasien cacat 

bahkan meninggal. Tidak menutup kemungkinan juga pihak dari keluarga 
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menyalahkan tindakan dokter tersebut, oleh karena itu dokter memerlukan 

adanya perlindungan hukum tertentu jika menghadapi situasi tersebut. 

Dalam menghadapi hal ini yang penting untuk diketahui bahwa 

bilamana ijin dari seorang pasien atau keluarganya harus dituangkan dalam 

bentuk tertulis (written consent) sehingga akan memudahkan pembuktian 

kelak bila timbul perselisihan4.

Seorang dokter yang melakukan tindakan medik terhadap pasien sering 

dikaitkan dengan hukum pidana, hukum kesehatan, dan kode etik kedokteran, 

misalnya di dalam KUHP pasal 351, 359, dan 360 yang menyangkut tentang 

menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Oleh karena itu banyak 

hal yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada 

pelaksanaan informed consent ini dan hendak menyusun dengan judul 

skripsi: “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN INFORMED

CONSENT TERHADAP TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN DI RSUD 

Dr.  MOEWARDI SURAKARTA” 

B. Perumusan Masalah 

Walaupun dokter atau tenaga medik telah melaksanakan pekerjaannya 

sesuai ketentuan yang berlaku, bukan tidak mungkin hasilnya tidak sesuai 

yang diharapkan baik oleh pasien maupun oleh dokter itu sendiri baik yang 

berupa kecacatan atau bahkan kematian terhadap pasien. Perlu dipahami 

disini bahwa kewajiban utama dokter adalah kewajiban untuk berusaha dan 

4  Chaistiono M. Achdiat. Pernak-pernik Hukum Kesehatan Melindungi Pasien Dokter, Widya 
Medika Jakarta. 1996. Hal. 39 
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tidak bisa menjanjikan hasil yang pasti, jadi terhadap kejadian yang tak 

diharapkan itu tidak selalu dokter bisa dipersalahkan. 

Dengan penjelasan atas masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan 

sebagai garis besar perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan informed consent dalam tindakan 

medis di Instalasi Bedah Sentral RSUD Dr. Moewardi Surakarta ? 

2. Bagaimana peranan informed consent berkaitan dengan tuntutan 

tanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan di Instalasi Bedah 

Sentral RSUD Dr. Moewardi Surakarta?  

3. Bagaimana tinjauan yuridis pelaksanaan informed consent di Instalasi 

Bedah Sentral RSUD Dr. Moewardi Surakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu. Dari 

penelitian diharapkan tersajikan data yang akurat sehingga dapat memberi 

manfaat dan mampu menyelesaikan masalah yang ada. Berpijak dan hal 

tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan secara umum sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui bentuk dan pelaksanaan informed consent dalam tindakan 

medis bagi pasien di Instalasi Bedah Sentral RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

2. Mengetahui peranan informed consent itu sendiri bekaitan dengan 

tuntutan tanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan, walaupun 

norma-norma yang melandasi tindakan medik tersebut baik yang berupa 
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standar pelayanan maupun prosedur pelayanan telah dilaksanakan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

3. Mengetahui tinjauan yuridis dari informed consent bagi pasien di 

Instalasi Bedah Sentral RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Masyarakat  

Memberi sumbangan dan masukan terhadap masyarakat sehingga mereka 

lebih dapat mengetahui dan memahami mengenai informed consent

terhadap tindakan medis bagi pasien di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Memberi sumbangan pengetahuan dalam bidang Hukum pada umumnya 

serta Hukum Kesehatan pada khususnya terutama mengenai informed

consent terhadap tindakan medis bagi pasien di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

3. Bagi Penelitian 

Untuk mcmperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, 

sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum 

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta di samping 

menambah pengetahuan dan wawasan mengenai informed consent

terhadap tindakan medis bagi pasien di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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E.  Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan 

harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi 

induknya5.

Dalam setiap kegiatan atau penelitian ilmiah harus digunakan suatu 

metode penelitian yang tepat agar memperoleh hasil penelitian yang tepat 

pula sehingga memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas 

tinggi dan tingkat reabilitas yang besar. Metode pendekatan empiris 

dijelaskan di sini mencakup pengertian, unsur, aspek hukum, serta kedudukan 

hukum informed consent terhadap tindakan medis bagi pasien di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta, sehingga dapat dimengerti kedudukan legal mengenai 

informed consent yang ditanda tangani oleh pasien itu sendiri atau ditanda 

tangani oleh keluarganya, bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi tenaga 

medis rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan adanya 

informed consent, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi baik pendukung 

maupun hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. 

Mengingat pentingnya metode penelitian bagi penulis dalam 

menemukan, menentukan dan menganalisis suatu masalah, maka dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari sifat dan tujuan penelitian, maka penulis akan 

menggunakan penelitian secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum, UI Press, Jakarta. 1985 
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disini yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan data 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 

Berdasarkan penelitian kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. 

Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat mengetahui, 

memperoleh gambaran jelas mengenai gambaran umum RSUD                    

Dr. Moewardi, bagaimana pengaturan informed consent dalam tindakan 

medis yang diambil tenaga medis serta tanggung jawab tenaga medis 

tersebut. Juga faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan 

medis baik penghambat maupun pendukungnya sesuai ketentuan. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian kali ini penulis mengambil lokasi di Instalasi Bedah 

Sentral RSUD Dr. Moewardi Surakarta, yang terletak di Jl. Kolonel 

Sutarto No. 132 Jebres Surakarta. RSUD ini rnerupakan rumah sakit tipe 

B pendidikan, artinya rumah sakit yang dapat menjadi rujukan bagi rumah 

sakit lain dibawahnya pada wilayah Jawa Tengah bagian Selatan dan Jawa 

Timur bagian Barat dan dapat dijadikan lahan bagi pendidikan dokter 

maupun tenaga kesehatan lainnya. 

3. Responden 

Berdasarkan tujuan metode penelitian yang penulis gunakan yaitu 

untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 

gejala-gejala lainnya sesuai apa yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis atau lisan dari perilaku yang nyata. Ditambah lagi untuk 

memperoleh informasi atau data yang diperlukan sehingga dapat 
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memberikan gambaran yang jelas. Maka berkaitan dengan itu penulis akan 

sampaikan beberapa responden yang akan penulis ambil terkait dengan 

tehnik wawancara yang akan penulis lakukan serta judul yang penulis 

ajukan yang secara keseluruhan berhubungan dengan Instalasi Bedah 

Sentral seperti berikut:  

a. Dokter bedah dan dokter anastesi;  

b. Pasien dan keluarga pasien yang melakukan tindakan medik;  

c. Pejabat di bagian hukum, rekam medik dan Instalasi Bedah Sentral dan 

lain-lain yang terkait. 

4. Data 

a. Jenis Data 

1) Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, 

tempat lokasi penelitian di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2) Data sekunder yaitu merupakan data yang secara tidak langsung 

diperoleh dari lapangan tetapi data diperoleh dari bahan pustaka 

yang meliputi antara lain buku-buku, majalah, artikel, dokumen-

dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini.  

b. Sumber Data: 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang 

berhubungan dengan tindakan medik di Instalasi Bedah Sentral, 

yaitu dokter yang bertugas di Instalasi Bedah Sentral yang pernah 
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menangani pasien yang bersangkutan, ditambah pasien / keluarga 

pasien.

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak langsung 

memberi keterangan yang sifatnya mendukung sumber data 

primer. Antara lain termasuk formulir, dokumen-dokumen, artikel, 

literatur, makalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber data diatas 

meliputi; 

a. Data Primer 

Merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan tempat lokasi 

penelitian di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Data ini diperoleh dengan 

interview atau wawancara dengan metode independent interview

(terpimpin), yang artinya responden hanya memberikan jawaban 

sebatas pertanyaan yang diajukan oleh penulis. 

b. Data Sekunder 

Pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan dengan 

mempelajan dan mengumpulkan data dari arsip-arsip, dokumen-

dokumen, literatur-literatur, blangko penandatanganan informed

consent (siapa yang menyetujui), dan- surat-surat lain yang berkaitan 

tentang informed consent.
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6. Teknik Analisis Data 

Analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif, yaitu suatu cara yang menggunakan dan menghasilkan data 

deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis 

atau lisan, juga perilaku yang diteliti sebagai bagian yang utuh. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan 

interaktif model, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data 

dilakukan dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul 

maka ketiga komponen tersebut berinteraksi dan bila dirasa kurang maka 

perlu adanya penarikan kesimpulan dan penelitian kembali/ dengan 

mengumpulkan data di lapangan Dengan melihat hal-hal tersebut, maka 

penulis menggunakan analisis "Interactive Model Of Analysis" dan dapat 

digambarkan dengan skema sebagai berikut: 

Bagan Analisis Model Interaktif 

Proses analisis interaktif dimulai pada waktu pengumpulan data 

penelitian, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Dan 

setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti mulai 

Pengumpulan data

Reduksi Data 

Penarikan 

Sajian data 
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menarik kesimpulan dengan berdasarkan apa yang ada dalam sajian data. 

Aktivitas yang dilakukan dengan suatu siklus antara komponen-komponen 

tersebut akan  didapatkan data-data yang benar-benar mewakili dan sesuai 

dengan masalah yang diteliti6.

Untuk lebih jelasnya, adapun analisis yang akan penulis gunakan 

disini adalah dengan mengumpulkan apa yang dinyatakan responden 

secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang diteliti sebagai bagian yang 

utuh dari sudut pandang masing-masing responden. Dimana dari data itu 

tadi, untuk selanjutnya akan penulis kumpulkan dengan data-data yang 

penulis dapatkan dan beberapa arsip-arsip, dokumen-dokumen, literatur-

literatur, blangko penandatanganan informed consent (siapa yang 

menyetujui), dan surat-surat lain yang berkaitan tentang informed consent

sebagai bagian dari data sekunder, kemudian barulah akan penulis lakukan 

proses penarikan kesimpulan guna mendapatkan data-data yang benar-

benar jelas dan mewakili dari judul yang penulis ambil. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai 

penyusunan penulisan hukum, maka penulis akan sertakan sistematika 

penulisan skripsi ini. 

Sebelum memasuki isi pembahasan, terlebih dahulu penulis sertakan 

bagian pendahuluan yang terdiri dari halaman pelengkap berupa: halaman 

bagian pendahuluan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman 

6  H.B. Sutopo. Metode Penelitian Kuantitatif . Bag II, Surakarta. 2000.  
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motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar dan halaman daftar 

isi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai isi dari penulisan 

skripsi yang tersistematik sebagai berikut: 

BAB I     PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

B. Perumusan masalah 

C. Tujuan penelitian 

D. Manfaat penelitian 

E. Metode penelitian 

F. Sitematika penulisan hukum 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan hukum kesehatan 

1. Pengertian hukum kesehatan 

2. Ruang lingkup hukum kesehatan 

3. Fungsi hukum kesehatan  

B. Tinjauan umum mengenai informed consent

1. Pengertian transaksi terapeutik 

2. Pengertian informed consent / persetujuan tindak medik 

3. Prinsip yang mendasari informed consent

4. Aspek yuridis informed consent

b. Bidang hukum perdata 

c. Bidang hukum pidana 

5. Manfaat informed consent



15

6. Pengertian tindak medik  

C. Tinjauan hukum perlindungan konsumen 

1. Hak dan kewajiban konsumen 

2. Pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen 

BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi obyek penelitian 

1. Sejarah singkat RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

2. Struktur organisasi dan tata kerja RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta 

B. Informed consent di   Instalasi  Bedah  Sentral   RSUD  Dr. 

Moewardi Surakarta 

1. Bentuk   dan  pelaksanaan informed   consent   dalam 

tindakan medik di Instalasi Bedah Sentral RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta  

a. Standar pelayanan di Instalasi Bedah Sentral RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta 

b. Prosedur tetap pelayanan di Instalasi Bedah Sentral 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

2. Peranan informed consent berkaitan dengan tuntutan 

tanggung jawab atas tindakan medik di Instalasi Bedah 

Sentral RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

3. Tinjauan yuridis pelaksanaan informed consent di 

Instalasi Bedah Sentral RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
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BAB IV    PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


