
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rekam Medis diartikan sebagai keterangan baik yang tertulis maupun 

yang terekam tentang identitas, anamnese, pemeriksaan fisik, laboratorium, 

diagnosa serta segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada 

pasien, dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang 

mendapatkan pelayanan gawat darurat. Pembuatan rekam medis bertujuan 

untuk mendapatkan data dari pasien mengenai riwayat kesehatan, riwayat 

penyakit di masa lalu dan sekarang selain itu juga pengobatan yang telah 

diberikan kepada pasien sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan 

(Depkes RI, 2006).  

Setiap pasien yang datang ke rumah sakit harus mengikuti peraturan 

yang berlaku di rumah sakit tersebut. Jika pasien yang datang hanya berobat 

jalan maka aspek hukum yang di terimanya relatif lebih sederhana dari pada 

jika pasien itu  harus dirawat. Hal ini menunjukan bahwa setiap pasien yang 

mendapat pelayanan kesehatan mempunyai hak untuk memperoleh atau 

menolak pengobatan (Depkes RI, 2006). 

Berdasarkan Undang-Undang RI no.29 tahun 2004 tentang praktik 

kedokteran yang tercantum dalam pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa, setiap 

tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter 

atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Sehingga pada 
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prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan 

medis adalah pasien yang bersangkutan. Kegiatan administrasi kesehatan di 

rumah sakit dimulai dari berkas catatan medis, oleh karena itu catatan inilah 

yang dipakai sebagai permulaan dasar pembuktian di pengadilan dan 

merupakan alat pembelaan yang legal jika terjadi berbagai masalah gugatan. 

Oleh karena itu keseluruhan atau sebagian dari informasi rekam medis dapat 

dijadikan bukti yang memenuhi persyaratan. Rekam medis menjadi wajib 

bagi setiap dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran 

(Pasal 5 Permenkes RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008). Hal ini 

menunjukkan bahwa pentingnya rekam medis medis terutama dalam 

pembuatan informed consent yang merupakan surat  persetujuan dibuat 

sebelum melakukan suatu tindakan medis (Depkes RI, 2006). 

Dalam praktik sehari-hari, informed consent tidak hanya diperlukan pada 

tindakan operatif, melainkan juga pada prosedur diagnostic atau tindakan 

pengobatan yang invastif lainnya, misalnya pada waktu pemeriksaan 

laboratorium tertentu, kateterisasi, pemasangan alat bantu napas, induksi 

partus, vacum ekstraksi, dan lain-lain (Hatta, 2008). Proses persetujuan 

tindakan kedokteran merupakan manifestasi dari terpeliharanya hubungan 

saling menghormati dan komunikatif antara dokter dengan pasien, yang 

bersama-sama menentukan pilihan tindakan yang terbaik bagi pasien demi 

mencapai tujuan pelayanan kedokteran yang disepakati. Jika seorang dokter 

tidak memperoleh persetujuan tindakan kedokteran yang sah, maka 

dampaknya akan mengalami masalah hukum pidana, hukum perdata, dan 
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pendisiplinan oleh MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia) (Wasisto dkk, 2010). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan di Poliklinik 

Bhayangkara Polresta Surakarta pada tanggal 19 Desember 2013 melalui 

wawancara, terdapat permasalahan di Poli KB/KIA dimana belum adanya 

persetujuan tindakan medis secara tertulis. Untuk itu penulis perlu untuk 

mengangkat hal tersebut ke dalam penelitian yang berjudul Rancangan Desain 

Lembar Persetujuan Tindakan Medis (informed consent) Di Poli KB/KIA 

Poliklinik Bhayangkara Polresta Surakarta.  

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pentingnya informed consent terutama di Poliklinik 

Bhayangkara Polresta Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan informed consent di 

Poliklinik Bhayangkara Polresta Surakarta. 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk menganalisis kebutuhan  informed consent pada pelayanan 

kesehatan di Poliklinik Bhayangkara Polresta Surakarta. 

b. Untuk menginventarisir permasalahan yang timbul sebagai akibat tidak 

adanya informed consent di Poliklinik Bhayangkara Polresta Surakarta. 

c. Untuk merancang desain informed consent yang sesuai kebutuhan di 

Poliklinik Bhanyangkara Polresta Surakarta. 
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d. Untuk mengaplikasikan desain informed consent di Poli KB/KIA 

Polresta Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Poliklinik 

a. Sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan rekam medis di 

poliklinik. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dalam 

meningkatkan mutu pelayanan poliklinik. 

2. Bagi tenaga kesehatan 

a. Sebagai pengetahuan akan arti penting hak-hak pasien. 

b. Sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan rekam medis di 

poliklinik.  

3. Bagi Pasien 

a. Sebagai perlindungan atas hak pasien. 

b. Sebagai dasar atas persetujuan /penolakan pelayanan kesehatan pada 

pasien. 

 


