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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Dokter, pasien, dan rumah sakit adalah tiga subyek hukum yang terkait dalam bidang 

pemeliharaan kesehatan. Ketiganya membentuk baik hubungan medik maupun 

hubungan hukum. Hubungan medik dan hubungan hukum antara ketiganya adalah 

hubungan yang obyeknya pemeliharaan kesehatan pada umumnya dan pelayanan 

kesehatan pada khususnya. Dokter dan rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan 

kesehatan sedangkan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Pelaksanaan 

hubungan antara ketiganya selalu diatur dengan peraturan-peraturan tertentu agar 

terjadi keharmonisan.  

 

Hubungan dokter dan pasien dilihat dari aspek hukum adalah hubungan antara subyek 

hukum dengan subyek hukum. Hubungan tersebut diatur oleh kaidah-kaidah hukum 

perdata yang berisi pedoman ukuran bagaimana para pihak yang melakukan 

hubungan melaksanakan hak dan kewajibannya, selain itu kaidah-kaidah tersebut 

berisi pedoman tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh 

dilakukan. Dilihat dari hubungan hukumnya, antara pasien dan dokter terdapat apa 

yang dikenal dengan saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan 

pengobatan bagi pasien, sehingga terbentuklah apa yang dikenal sebagai perikatan 

(verbintenis). 
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Antara pasien dan rumah sakit juga mempunyai hubungan antara subyek hukum dan 

subyek hukum yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum perdata dan memenuhi 

hubungan yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Pasien sebagai 

penerima jasa pelayanan kesehatan dan rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan 

kesehatan dalam bidang perawatan kesehatan. Hubungan antara pasien dan rumah 

sakit pada prinsipnya diatur oleh suatu perjanjian atau kontrak, dimana rumah sakit 

berkewajiban untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan ukuran 

standar perawatan kesehatan. Oleh karena itu dengan adanya perjanjian antara pasien 

dan rumah sakit maka lahirlah sebuah perikatan. 

 

Doktrin ilmu hukum mengenal dua macam perikatan, yaitu perikatan ikhtiar 

(inspanning verbintenis) dan perikatan hasil (resultaat verbintenis). Pada perikatan 

ikhtiar maka prestasi yang harus diberikan adalah berupa upaya semaksimal mungkin 

yang hasilnya belum pasti. Sedangkan pada perikatan hasil  prestasi yang harus 

diberikan berupa hasil tertentu. Perikatan antara rumah sakit atau dokter dan pasien 

dapat dikelompokkan sebagai perikatan ikhtiar. Rumah sakit atau dokter dalam 

konteks ini diwajibkan untuk berusaha semaksimal mungkin berdasarkan 

pengetahuan dan gejalanya untuk menyembuhkan pasien sesuai dengan standar 

profesinya. 

  

Pasien yang datang kerumah sakit untuk memeriksa kesehatannya akan menemui 

dokter yang sesuai dengan keahliannya. Kedatangan pasien kerumah sakit untuk 

menemui dokter, dalam konteks hukum perdata dapat dikonstruksikan sebagai sebuah 

penawaran ( offer/aanuardig). Selanjutnya, dokter akan mendengar berbagai keluhan 
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yang dialami pasien. Setelah pasien memberitahukan tentang kondisi kesehatannya, 

kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan. Proses tanya jawab antara dokter dan 

pasien tersebut dalam bahasa kedokteran  disebut anamesa. Tanpa disadari oleh 

dokter, dengan adanya anamesa maka telah terjadi apa yang disebut dengan 

penerimaan oleh dokter. Oleh karena itu dalam konteks ini telah terjadi suatu 

penawaran dan penerimaan, yang pada akhirnya akan lahir suatu perjanjian yang 

dalam doktrin ilmu hukum disebut sebagai transakasi terapeutik. 

       

Para pihak dalam perjanjian atau kontrak antara pasien dan dokter bebas untuk 

menentukan isi dari perjanjian atau kontrak yang mereka sepakati bersama dengan 

syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kepantasan, dan 

ketertiban, sebagaimana asas kebebasan berkontrak.
1
 Pada pelaksanaannya dokter 

tidak boleh menjanjikan kesembuhan dari pasien, tetapi dokter harus berupaya 

semaksimal mungkin menyembuhkan pasien (perikatan ikhtiar). 

 

Pasien yang datang ke rumah sakit untuk kemudian menemui dokter yang dianggap 

dapat membantu permasalahan kesehatan yang dialaminya akan memberikan 

informasi kepada dokter tentang apa yang dikeluhkan perihal kesehatannya. Dokter 

akan memberikan penjelasan yang cukup atas keluhan kesehatan pasien tersebut. 

Penjelasan tentang tindakan kedokteran tersebut harus diberikan langsung kepada 

pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta. Penjelasan 

harus diberikan secara lengkap dan dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti atau dengan cara lain yang bertujuan agar pasien mudah dalam memahami 

                                                           
1
 Wila Chandrawila Supriadi,2001,Hukum Kedokteran,Mandar Maju,Bandung,hlm: 9  
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penjelasan tindakan kedokteran yang akan dilakukan. Penjelasan tindakan kedokteran 

tersebut antara lain berisi tentang : 

1. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran; 

2. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;  

3. Alternatif tindakan lain, dan risikonya; 

4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; 

5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; 

6. Perkiraan pembiayaan. 

Informasi atau penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh dokter merupakan hak 

pasien sebagai subyek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor : 29 

Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 
2
 dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana dalam Pasal 52 Undang-Undang 

Praktik Kedokteran bahwa pasien dalam menerima pelayanan pada praktik 

kedokteran mempunyai hak mendapatkan informasi dan penjelasan secara lengkap 

tentang tindakan medis. Pasien dalam kedudukannya sebagai konsumen pemakai juga 

mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kepastian serta perlindungan hukum. 

 

Pemberian informasi yang lengkap dan adekuat mempunyai kedudukan yang 

terpenting dalam hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Informasi yang 

diberikan oleh dokter di rumah sakit harus secara lengkap, jelas, dan adekuat, 

sehingga pasien dapat mengerti dan memahami tentang penyakit yang dideritanya. 
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Dengan adanya sejumlah informasi yang lengkap dari dokter kepada pasien atau 

keluarganya, maka pasien akan menggunakan hak nya untuk menentukan diri sendiri 

(the right of self determination) dan mengambil keputusan (informed decision). 

Pasien dalam hal ini akan menyetujui (consent) atau sebaliknya justru menolak 

(refused) atas usulan dokter mengenai tindakan kedokteran yang akan di lakukan 

terhadap dirinya. 

 

Pasien yang telah menyetujui tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap 

dirinya, maka pasien akan menandatangani formulir pernyataan persetujuan atas 

tindakan kedokteran (informed consent) yang telah disediakan oleh rumah sakit. 

Sebaliknya apabila pasien menolak tindakan kedokteran yang akan dilakukan 

terhadap dirinya maka pasien akan menandatangani formulir pernyataan penolakan 

atas tindakan kedokteran  yang telah disediakan oleh rumah sakit. Surat persetujuan 

ataupun penolakan tindakan kedokteran tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu 

bentuk komunikasi antara dokter dan pasien ataupun keluarga pasien.  

 

Penolakan tindakan kedokteran pada dasarnya adalah hak asasi dari seseorang untuk 

menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya sendiri. Masih banyaknya 

berbagai pihak baik masyarakat umum terutama pasien dan keluarga pasien dan 

bahkan dokter ataupun institusi kesehatan yang kurang memahami arti dari penolakan 

tindakan kedokteran, sehingga seringkali menjadi suatu hal yang tidak diinginkan 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dokter maupun pasien hendaknya memahami 

akan hak dan kewajiban masing-masing serta mengetahui implikasi hukum yang 
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timbul akibat persetujuan ataupun penolakan tindakan kedokteran terutama terhadap 

hukum yang berlaku di Indonesia. 

 

Penolakan tindakan kedokteran dapat terjadi karena faktor psikologis, faktor agama, 

sosial dan yang paling banyak terjadi adalah faktor ekonomi. Apabila pasien menolak 

terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan, maka dokter berkewajiban 

mencatat pernyataan lisan pasien dalam berkas rekam medik disertai catatan 

mengenai hari, waktu, tanggal juga saksi-saksi yang turut mendengarkan pada saat itu 

yaitu dari pihak dokter dan perawat.  

 

Antara dokter, pasien, dan rumah sakit masing-masing memiliki hak dan kewajiban 

antara satu sama lain. Secara umum hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu 

yang merupakan kebutuhan pribadinya, sesuai dengan keadilan, moralitas, dan 

legalitas. Mengenai hak pasien selalu dihubungkan dengan hak untuk mendapatkan 

pemeliharaan kesehatan (The right to health care) yang menjadi hak utama pasien, 

yaitu hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang memenuhi kriteria 

tertentu agar pasien mendapatkan upaya kesehatan, sarana kesehatan, dan bantuan 

dari tenaga kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan yang optimal. 

Selain itu beberapa hak pasien juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu:
3
 

1. mendapatkan penjelasan sacara lengkap tentang tindakan medis,yang berisi : 

a. diagnosis dan tata cara tindakan medis; 

                                                           
3
 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, LN R.I No. 116 tahun 2004, TLN 

R.I No. 4431 
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b. tujuan tindakan medis yang dilakukan; 

c. alternatif tindakan lain dan resikonya; 

d. resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;  

e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; 

2. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 

3. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 

4. menolak tindakan medis; 

5. mendapatkan isi rekam medis; 

Selain hak, pasien juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu meliputi : 

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; 

2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter/dokter gigi; 

3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana kesehatan; 

4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang telah di terimanya. 

Selain Pasien, Dokter juga memiliki hak dan kewajiban yang masing-masing saling 

berkaitan satu dengan yang lain. Adapun hak dan kewajiban dokter adalah sebagai 

berikut : 

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas, sesuai dengan 

standar prosedur operasional; 

2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur 

operasional; 

3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; 
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4. Menerima imbalan jasa. 

 

Selanjutnya kewajiban dokter adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur 

operasional, serta kebutuhan medis pasien. 

2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau 

kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan 

atau pengobatan.  

3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga 

setelah pasien itu telah meninggal dunia. 

4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin 

ada orang yang bertugas dan mampu melakukannya. 

5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran 

atau kedokteran gigi. 

Dokter wajib memberikan informasi secara jujur dan benar. Batas kejujuran dan 

kebenaran yang kadang-kadang sulit ditentukan. Bila dokter secara jujur dan benar 

memberikan penjelasan dan secara luas menyampaikan risiko yang dapat terjadi, 

dapat saja pasien menjadi takut dan menolak untuk memberikan persetujuan untuk 

dilaksanakan tindakan kedokteran.  Adalah hak pasien untuk menolak pengobatan 

bagi dirinya, hal ini menjadi dilema bagi dokter. Di satu pihak dokter berkewajiban 

secara moral untuk menolong pasien, di lain pihak dokter harus menghormati hak 

pasien, termasuk hak pasien untuk menolak memberikan persetujuan. Tetapi, jika 
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pasien menolak meskipun setelah diberi penjelasan tentang kemungkinan sembuh dan 

tentang risikonya jika tidak dilakukan tindakan kedokteran, dokter tidak boleh 

memaksakan kepada pasien untuk memberikan persetujuan.  

 

Penolakan pasien terhadap tindakan kedokteran adalah hak asasi pasien sebagai 

subyek hukum. Jika dokter tetap melaksanakan tindakan kedokteran tanpa 

persetujuan pasien, maka menurut hukum pidana dokter tersebut telah melakukan 

penganiayaan, dan menurut hukum perdata dokter tersebut dapat digugat telah 

melakukan bersalah melanggar hak pasien untuk memberikan persetujuan yang dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dokter harus menghormati 

terhadap penolakan dan kondisi pasien. Artinya, dokter tidak boleh memaksa pasien 

untuk dilakukan tindakan kedokteran yang disarankan olehnya. Sebaliknya, apabila 

pasien telah menyatakan menolak untuk dilakukan tindakan kedokteran atas diri 

pasien, maka segala akibat hukum yang terjadi akan menjadi tanggung jawab pasien 

itu sendiri dengan tidak menghilangkan hubungan hukum antara dokter dan pasien.  

 

Permasalahannya muncul pada sejauh mana dokter berkewajiban menghormati hak 

pasien atas badannya sendiri (the right of self determination), serta hubungan hukum 

di antara keduanya. Problema pelik juga akan muncul pada saat dokter di hadapkan 

pada pengambilan keputusan dalam penolakan yang terjadi pada situasi gawat darurat 

(emergency). Jika di kemudian hari timbul hal yang tidak diinginkan sebagai akibat 

penolakan atau penghentian perawatan yang dilakukan pasien, maka dokter tidak 

dapat dipersalahkan sepanjang dokter telah memberikan penjelasan secara 
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keseluruhan mengenai risiko, prognosis yang mungkin timbul jika tindakan 

kedokteran tersebut tidak dilakukan. Penilaian terhadap sikap tindak dokter sebagai 

seorang profesional yang wajar diatur dalam standar profesi medik juga merupakan 

suatu ukuran bagi dokter apakah dokter tersebut dapat dikenakan 

pertanggungjawaban hukum atau tidak.      

 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka penulis dalam tulisannya ini akan 

mengambil judul “ASPEK HUKUM TERHADAP PENOLAKAN TINDAKAN 

KEDOKTERAN ( INFORMED REFUSAL ) OLEH PASIEN “ 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

a. Apakah pasien berhak untuk menolak terhadap prosedur medis atau tindakan 

kedokteran tertentu ? 

b. Apakah inti dari penolakan tindakan kedokteran oleh pasien?  

c. Bagaimana akibat hukum adanya penolakan tindakan kedokteran  oleh pasien ? 

2. Ruang Lingkup  

Selanjutnya ruang lingkup dalam penulisan tesis ini, penulis batasi pada :  

a. Ruang lingkup disiplin ilmu Hukum Perdata Bisnis. 

b. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pembahasan tentang Penolakan 

Tindakan Kedokteran oleh pasien. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hak pasien untuk menolak 

terhadap prosedur medis atau tindakan kedokteran tertentu  

b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis inti dari penolakan tindakan 

kedokteran oleh pasien  

c. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum adanya 

penolakan tindakan kedokteran oleh pasien  

 

2. Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dalam penulisan ini 

adalah : 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai upaya wawasan pemahaman di 

bidang ilmu hukum yang diteliti serta peningkatan keterampilan menulis karya 

ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum 

ekonomi, khususnya mengenai hukum bisnis. 
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b. Kegunaan praktis  

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah : 

1) Sebagai sumber informasi bagi para pembaca yang memerlukan mengenai 

hak dan kewajiban pasien,dokter dan rumah sakit  terhadap tindakan 

kedokteran. 

2) Sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis dalam menyelesaikan 

pendidikan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual  

1.  Kerangka Teori  

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis 

mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, 

pegangan teoritis.
4
 Kerangka  teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk 

bagaimana mengorganisasikan dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian terdahulu.
5
  

Bagi sebuah penelitian kerangka teori sangat mendukung sebagai acuan yang relevan, 

karena kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan. Teori adalah alur 

logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi 

yang disusun secara sistematis. Secara umum, Teori mempunyai tiga fungsi, yaitu 

                                                           
4
 M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar maju, Bandung, 1994,  hlm: 80 

5
 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm : 23  
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untuk menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction), dan pengendalian 

(control) suatu gejala
6
. Sedangkan kerangka teori bertujuan menyajikan cara-cara 

untuk bagaimana mengorganisaasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian 

dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.
7
  

Teori Perjanjian  

Pengobatan pasien di rumah sakit merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara 

dokter, pasien dan rumah sakit. Pasien dalam hal ini sebagai pihak yang meminta jasa 

dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya dengan melakukan tindakan 

medis atau upaya medis. Sedangkan dokter dalam hal ini sebagai pihak yang diminta 

jasanya tersebut oleh pasien serta rumah sakit sebagai penyedia sarana dalam proses 

perawatan pasien. Dengan adanya kesepakatan tersebut lahirlah suatu perjanjian 

penyembuhan antara dokter dan pasien yang kemudian dikenal dengan transaksi 

teraupetik.  

Transaksi teraupetik adalah suatu perjanjian yang obyeknya adalah pelayanan medis 

atau upaya penyembuhan. Transaksi teraupetik termasuk dalam jenis perjanjian untuk 

melakukan jasa khusus sebagaimana pasal 1601 KUH Perdata. Syarat sahnya 

perjanjian teraupetik sebagaimana perjanjian pada umumnya di tuangkan dalam pasal 

tiga belas dua puluh KUH Perdata , yaitu : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.  

2. Kecakapan membuat suatu perjanjian.  

                                                           
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R & D., Alfabeta, Bandung, 2001, hlm: 54   

7
 Burhan Ashofa, opcit, hlm : 23 
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3. Suatu hal tertentu.  

4. Suatu sebab yang halal.   

5. Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena kedua syarat 

tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. 

Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek 

dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.
8
  

 

Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 

KUHPerdata. Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan, bahwa tiap-tiap perikatan 

adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat 

sesuatu. Pasal ini berkaitan dengan hak akan suatu prestasi yang seharusnya didapat 

satu pihak dan hak atas suatu prestasi yang harus didapat oleh pihak lain.  

 

Apabila terjadi perikatan, hak pihak yang satu atas suatu prestasi tersebut dapat 

berupa suatu barang atau berupa perbuatan pihak lain atau pihak lain tidak melakukan 

suatu perbuatan. Suatu perjanjian mengandung beberapa asas kebebasan berkontrak 

sebagai asas pembuatan perjanjian atau kekuatan mengikat perjanjian. Kebebasan 

tersebut adalah dalam hal bentuk maupun isi perjanjian. Pengobatan pasien di rumah 

sakit merupakan kesepakatan untuk kemudian melahirkan suatu perjanjian. Para 

pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan kontraktual bebas menentukan apa saja 

yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, sepanjang hal itu disepakati semua 

                                                           
8
 Subekti,R.1991.hukum Perjanjian.Intermasa:Jakarta,Hlm: 17 
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pihak, termasuk menentukan bentuk perikatannya. Dalam perjanjian tersebut pasien 

memiliki hak kebebasan untuk : 

1. Bebas untuk menentukan isi perjanjian.  

perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien dalam hal ini adalah apa yang 

sebut dengan transaksi terapeutik. Antara dokter dan pasien tunduk pada ketentuan 

– kententuan KUH Perdata berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian 

sebagaimana pasal 10 KUHPerdata. Selama tidak menyalahi ketentuan-ketentuan 

yang ada,maka antara dokter dan pasien bebas untuk menentukan isi dari 

perjanjian yang akan dilakukan, tentu saja untuk keberhasilan tindakan kedokteran 

yang akan dilakukan dokter terhadap pasien.     

 

2. Bebas untuk memilih  

Pasien dalam hal ini bebas dalam menentukan atau memilih dokter. Seseorang 

mempunyai hak untuk memilih dokter yang diharapkan dapat memberikan suatu 

pertolongan. Pada dasarnya hubungan dokter dengan pasien dilandasi oleh suatu 

kepercayaan. Meskipun demikian, seorang pasien memilih dokter didasarkan atas 

beberapa pertimbangan lain seperti : 

a) Keadaan sosial ekonomi pasien.  

b) Kepopuleran dokter.  

c) Kelengkapan peralatan kedokteran.  

d) Jarak tempat antara dokter dengan pasien.  

e) Prestise pasien.  
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3. Bebas untuk menerima atau menolak tindakan kedokteran Kebebasan untuk pasien 

menerima ataupun menolak tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap 

dirinya didahului dengan adanya penjelasan yang selengkap-lengkapnya atau 

informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan dan 

risiko yang ditimbulkannya. Setelah adanya penjelasan yang lengkap tersebut 

kemudian akan dituangkan kedalam sarana legitimasi bagi dokter dalam bentuk 

informed consent apabila pasien tersebut menerima tindakan kedokteran yang akan 

dilakukan terhadap pasien atau berupa refused consent apabila pasien menolak 

tindakan kedokteran.   

 

Pengaturan persetujuan tindakan kedokteran terdapat dalam Permenkes No. 

290/Menkes/Per/III/2008, dalam pasal 2 disebutkan bahwa semua tindakan 

kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. 

Adapun yang dapat memberikan persetujuan tindakan kedokteran adalah : 

a) Pasien sendiri, apabila pasien sudah dewasa dan berada dalam keadaan sadar serta 

sehat mentalnya. 

b) Orang tua/wali bagi pasien yang belum dewasa.  

c) Pengampu bagi pasien yang ada dibawah pengampuan.  

d) Orangtua/wali/pengampu bagi pasien dewasa yang menderita gangguan mental.  

Kebebasan berkontrak sebagaimana dijelaskan tersebut diatas pada pokoknya 

merupakan hak pasien untuk menentukan dirinya sendiri. 
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2. Kerangka Konseptual  

a. Tindakan Kedokteran  

Tindakan kedokteran dalam Permenkes R.I Nomor: 290/MENKES/PER/III/2008 

menegaskan bahwa tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa 

preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau 

dokter gigi terhadap pasien. Tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi 

adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu dapat 

mengakibatkan kematian atau kecacatan.  

 

Tindakan medik adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan 

tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau 

mengurangi penderitaan.
9
 Tindakan kedokteran adalah suatu tindakan yang 

seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan tersebut 

ditujukan terutama bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan.  

 

b. Rumah Sakit  

Rumah Sakit dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit adalah 

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 

dan gawat darurat. Pemahaman Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.  

                                                           
9
 Samsi Jacobalis, 2005, perkembangan ilmu kedokteran,etikamedis, dan bioetika. CV Sagung Seto 

bekerjasama dengan Universitas Tarumanegara, Jakarta, hlm.57 
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Menurut Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 

disebutkan pada pasal 1 ayat (9), sarana pelayanan kesehatan adalah tempat 

penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik 

kedokteran atau kedokteran gigi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan disebutkan pada pasal 1 ayat (4), sarana kesehatan adalah tempat 

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Rumah Sakit adalah 

sarana pelayanan kesehatan perorangan yang merupakan sarana pelayanan rujukan 

pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berhubungan dengan 

hukum kesehatan adalah tenaga kesehatan di rumah sakit dan penerima pelayanan 

kesehatan dalam hal ini pasien. 

 

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan 

karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan 

kesehatan, kemajuan tekhnologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang 

harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh 

masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.  

Hal ini juga sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan disamping peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah sakit serta 

pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam meperoleh layanan kesehatan, serta 

landasan hukum dalam penyelenggaraan rumah sakit sebagai institusi pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat. 
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Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan, kemudian dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan Negara 

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan 

didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, 

persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan 

pasien, serta mempunyai fungsi sosial. 

 

Nilai kemanusiaan adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit dilakukan dengan 

memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, 

bangsa, agama, status sosial, dan ras. Sedangkan makna “nilai etika dan 

profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki etika profesi dan sikap professional, serta mematuhi etika 

rumah sakit. 

 

Adanya “nilai manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit harus 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka 

mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan makna 

“nilai keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit mampu memberikan 

pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau 

oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu. 
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Nilai persamaan hak dan anti diskriminasi adalah bahwa penyelenggaraan rumah 

sakit tidak boleh membedakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok 

dari semua lapisan. Adanya “nilai pemerataan” adalah bahwa penyelenggaraan rumah 

sakit menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sedangkan “nilai perlindungan dan 

keselamatan pasien” adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit tidak hanya 

memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan 

peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan 

keselamatan pasien. 

 

Nilai keselamatan pasien adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit selalu 

mengupayakan peningkatan keselamatan pasien melalui upaya manajemen risiko 

klinik. Rumah Sakit tidak lepas dari “fungsi sosial rumah sakit” yang merupakan 

bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan 

ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususunya yang 

kurang /tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. 

 

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari 

sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan 

upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai 

karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan 

dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus 
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diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, 

membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam rumah sakit. 

 

Pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan: 

1) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

2) Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan 

rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit. 

3) Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. 

4) Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia 

rumah sakit, dan rumah sakit. 

 

Rumah Sakit mengemban tugas yang sangat mulia, meliputi: 

1. Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan untuk 

menjalankan tugasnya rumah sakit mempunyai fungsi; 

2. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan 

standar pelayanan rumah sakit; 

3. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan 

yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; 

4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka 

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan 

5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan tekhnologi bidang 

kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memerhatikan 

etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 
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c. Dokter  

Pasal 1 ayat (2)  UUPK menyebutkan dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter 

spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau 

kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah 

Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Demikian juga dalam Permenkes R.I Nomor: 290/MENKES/PER/III/2008 tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteraan di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dokter 

dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis 

lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar 

negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud tenaga 

kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, 

memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan 

yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.
10

 Tenaga 

kesehatan juga harus mempunyai kualifikasi minimum, dan dalam menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, serta 

wajib memiliki izin dari pemerintah bagi tenaga kesehatan tertentu. Tenaga kesehatan 

dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki antara lain 

meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan 

                                                           
10

 UU Nomor 36 Tahun 2009  tentang Kesehatan , LN R.I Nomor 144 tahun 2009, TLN R.I Nomor  

5063 
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masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian 

medis, dan tenaga kesehatan lainnya.  

Tenaga kesehatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (8) 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan terdiri dari:
11

 

1. Tenaga medis terdiri dari dokter dan dokter gigi. 

2. Tenaga keperawatan terdiri dari perawat dan bidan. 

3. Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker. 

4. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog 

kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan 

dan sanitarian. 

5. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan diefisien. 

6. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan 

7. terapis wicara. 

8. Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi 

elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, othotik prostetik, teknisi 

tranfusi dan perekam medis. 

Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran yang dimaksud dengan ”Petugas” adalah 

dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung 

kepada pasien
12

, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah  No. 32 Tahun 1996, maka 
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yang dimaksud petugas dalam kaitannya dengan tenaga kesehatan adalah dokter, 

dokter gigi, perawat, bidan, dan keteknisian medis. 

d. Informed Consent  dan Refused Consent  

Permenkes R.I Nomor: 290/MENKES/PER/III/2008 menyebutkan bahwa persetujuan 

tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga 

terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran 

atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.  

 

Istilah Informed Consent pertama kali tersirat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 

1992 tentang kesehatan, yaitu pada Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “ 

Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar 

profesi dan menghormati hak pasien. Dalam menjelaskan hak pasien, penjelasan 

pasal tersebut memberikan contoh-contoh tentang hak pasien diantaranya hak atas 

informasi dan hak untuk memberikan persetujuan”  

 

Persetujuan dari pasien sebelum dokter dan dokter gigi melakukan pelayanan medik 

atau tindakan kedokteran atas pasiennya merupakan satu keharusan atau kewajiban. 

Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Praktik 

Kedokteran yang menyebutkan sebagai berikut :  

1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter 

atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. 

2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien 

mendapatkan penjelasan secara lengkap.  
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Persetujuan tindakan kedokteran dapat diberikan secara lisan dan dapat pula 

diberikan secara tertulis. Hanya saja UUPK mengharuskan adanya persetujuan 

tertulis untuk kasus-kasus yang berisiko tinggi dan ditandatangani oleh orang yang 

berhak memberikan persetujuan. Hanya saja siapa yang dimaksud dengan orang yang 

berhak tersebut sampai saat ini belum ada ketentuannya karena belum ada Peraturan 

Pemerintah yang mengaturnya. Praktek yang terjadi selama ini yang menandatangani 

persetujuan tindakan kedokteran jika pasien tidak mampu melakukannya adalah 

orang tua, suami atau isteri, keluarga ataupun siapa saja yang mengantar pasien 

tersebut.  

 

Adapun yang menjadi substansi persetujuan adalah tindakan kedokteran atau 

pelayanan kesehatan yang akan dilakukan oleh dokter sebagai wujud pelayanan 

kesehatan. Informed Consent  baru sah diberikan kepada pasien jika memenuhi 

minimal  unsur : 
13

 

1. Keterbukaan informasi. 

2. Kompetensi pasien di dalam memberikan persetujuan.  

3. Kesukarelaan.  

 

Berkaitan dengan kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan, dalam hal ini 

berkaitan dengan kecakapan bertindak. Pasien yang dalam keadaan tidak memenuhi 

syarat untuk melakukan persetujuan seperti belum cukup umur, terganggu secara 

mental dan tidak sadarkan diri tidak dapat menandatangani informed consent. Jika 

                                                           
13

 Alexandra Indriyanti Dewi, Etika dan Hukum Kesehatan,Yogyakarta,2008,hlm. 2006  
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yang bersangkutan tidak kompeten maka dapat ditanda tangani oleh walinya, 

suami/istri, ayah/ibu, kakak/adik yang sudah dewasa, anaknya yang sudah dewasa 

ataupun pihak yang telah diberi surat kuasa.  

 

Informasi atau penjelasan wajib diberikan oleh dokter secara langsung kepada pasien 

baik diminta ataupun tidak diminta oleh pasien, terkecuali pasien memang menolak 

untuk diberikan penjelasan dengan alasan untuk ketenangan jiwa. Hal ini berkaitan 

dengan masalah pertimbangan satu dan lain alasan menghadapi keadaan fisik atau 

mental dan sikap dari akibat ketakutan dan kegoncangan jiwa pasien.  Setelah pasien 

diberi penjelasan maka keputusan untuk menerima atau menolak tindakan perawatan 

yang ditawarkan dokter mutlak berada ditangan pasien itu sendiri. Hak untuk 

menolak perawatan ini disebut dengan informed refusal, namun dalam keadaan 

seperti ini dokter juga harus menerangkan secara rinci akibat dari penolakan tersebut, 

jika pasien tetap menolak perawatan maka pasien harus menandatangani formulir 

surat penolakan tindakan medis yang sudah disiapkan oleh rumah sakit. Apabila 

pasien menolak tindakan medik yang ditawarkan oleh dokter, maka dokter tidak 

boleh memaksakan kehendaknya, walaupun dokter tahu bahwa penolakan tersebut 

dapat memberikan dampak negatif untuk kesembuhan pasien tersebut. Pemaksaan 

kehendak dokter terhadap pasien untuk melakukan kegiatan medik tertentu kepada 

pasien, walaupun dokter berniat baik untuk menyelamatkan nyawa penderita akan 

dapat berakibat dituntutnya dokter atas tuduhan malpraktik. 

 

Dengan telah di informasikannya tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter, 

maka selanjutnya pasien dapat mempergunakan haknya untuk memilih, menyetujui 
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atau menolak tindakan medik tersebut. Jadi pada hakekatnya hak atas persetujuan 

tindakan kedokteran ini merupakan pelaksanaan hak dasar atas pelayanan kesehatan  

( the right to health care) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self 

determination) yang keduanya adalah hak pasien atas kesehatan yang harus diakui 

dan dihormati.  

 

e. Pasien  

Dalam Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 pasien yang kompeten adalah 

pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau 

telah/pernah menikah, tidak tergangggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi 

secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan 

tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara 

bebas.
14

 Dalam ketentuan umum Undang-Undang Praktik Kedokteran disebutkan 

pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.  

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pasien diartikan dengan orang sakit yang 

dirawat dokter atau dapat juga diartikan dengan penderita (sakit).
15

 menurut kamus 

kesehatan, definisi pasien adalah seorang individu yang mencari atau menerima 

perawatan medis.
16

 Berdasarkan pengertian - pengertian tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pasien adalah setiap orang yang 

                                                           
14

 Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan tindakan Kedokteran 
15

 http//kbbi.web.id/pasien tanggal 28 februari 2014 
16

 http//kamus kesehatan.com/arti pasien tanggal 28 februari 2014 
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melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau 

dokter gigi.   

 

E.  Sistematika Penulisan  

Agar tesis ini memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah serta untuk memudahkan 

dalam memahami isi pembahasan materi tesis ini, maka perlu dipaparkan sebuah 

pertanggungjawaban sistematika. Sistematika dalam penulisan tesis ini terbagi 

menjadi lima bab, yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode 

Penelitian, Pembahasan, Kesimpulan dan Saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


