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ABSTRAK
Informed consent merupakan hal mutlak
sebelum tindakan medis dilakukan oleh dokter
kepada pasien sebagaimana diatur pada Pasal 8
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
dan Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran. Informed consent tertulis
diberikan untuk seluruh tindakan kedokteran di
Rumah Sakit Ambarawa. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui penerapan informed
consent pada pasien gawat darurat. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif. Responden
dalam penelitian ini adalah pihak – pihak yang
berkaitan erat dan terlibat secara langsung dalam
pelaksanaan pemberian informed consent pada
tindakan kedokteran pada pasien gawat darurat
di Rumah Sakit Ambarawa.; dokter, perawat,
petugas rekam medis. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara wawancara terhadap
responden dengan menggunakan pedoman
wawancara. Hasil penelitian ditemukan tidak
semua tindakan kedokteran bagi pasien gawat
darurat diberikan informed consent tertulis
sebelum tindakan kedokteran dilakukan.
Simpulan penelitian ini adalah Tindakan dalam
kegawatdaruratan medik di perbolehkan tanpa
melakukan persetujuan atau informed consent
terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/
MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran dan diperjelas oleh KUH
Perdata pasal 1354.
Kata Kunci: Informed consent, gawat, darurat

PENDAHULUAN
Pada umumnya, tenaga kesehatan
mempunyai alasan yang mulia dalam
memberikan pelayanan kepada pasien, yaitu
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untuk mempertahankan tubuh agar tetap
sehat atau untuk menyehatkan yang sakit
atau setidaknya mengurangi penderitaan pada
pasien yang sakit. Oleh karena itu, dalam
menjalankan tugasnya yang mulia tersebut,
seluruh tenaga kesehatan layak mendapatkan
perlindungan hukum sampai pada batas – batas
tertentu (Bawono B.T, 2011).
Sebelum memberikan tindakan medis
kepada pasien tersebut, berdasarkan UU No.
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No.
29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
dan Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008
Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran,
dokter harus mendapatkan persetujuan medik
dari pasiennya atau informed consent, karena
tanpa itu dokter dapat dipersalahkan secara
hukum atas tindakannya.
Persetujuan tindakan medic/Informed
consent merupakan suatu izin atau pernyataan
setuju dari pasien yang diberikan secara
bebas, sadar, dan rasional setelah memperoleh
informasi yang lengkap, valid dan akurat
yang dipahami dari dokter tentang keadaan
penyakitnya serta tindakan medis yang akan
diperolehnya.(Triyana, 2009). Dengan kata lain
adanya
informed
consent
ini
dapat
menghindarkan atau mencegah terjadinya
penipuan atau paksaan sebagai pembatasan
otorisasi dokter terhadap kepentingan pasien.
Dalam keadaan gawat darurat Informed
consent tetap merupakan hal yang paling penting
walaupun prioritasnya diakui paling bawah.
Prioritas yang paling utama adalah tindakan
menyelamatkan nyawa. Walaupun tetap
penting, namun Informed consent tidak
boleh menjadi penghalang atau penghambat
bagi pelaksanaan emergency care sebab
dalam keadaan kritis dimana dokter berpacu
dengan maut, ia tidak mempunyai cukup waktu
untuk menjelaskan sampai pasien benar-benar
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menyadari kondisi dan kebutuhannya serta
memberikan keputusannya. Dokter juga tidak
mempunyai banyak waktu untuk menunggu
kedatangan keluarga pasien. Kalaupun keluarga
pasien telah hadir dan kemudian tidak menyetujui
tindakan dokter, maka berdasarkan doctrine of
necessity, dokter tetap harus melakukan
tindakan medik (Guwandi, 2004). Hal ini
dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 585/PerMenKes/Per/IX/1989 tentang
Persetujuan Tindakan Medik, bahwa dalam
keadaan emergency tidak diperlukan Informed
consent.
Di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa
tidak semua tindakan kedokteran bagi pasien
gawat darurat diberikan informed consent
tertulis sebelum tindakan kedokteran dilakukan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
penerapan informed consent pada pasien gawat
darurat.

METODE
Jenis penelitian ini adalah deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Responden dalam
penelitian ini terdiri dari pihak – pihak yang
berhubungan erat dan terlibat langsung dalam
pelaksanaan pemberian informed consent
bagi pasien gawat darurat; dokter, perawat,
petugas rekam medis. Data dikumpulkan melalui
wawancara dengan responden. Instrumen
penelitian berupa pedoman wawancara yang telah
disusun secara sistematis yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti. Pedoman wawancara
hanya memuat garis besarnya saja sehingga
tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan
pertanyaan lagi sesuai tujuan penelitian. Hasil
penelitian dianalisis secara deskriptif.

HASIL dan PEMBAHAHASAN
Penerapan informed consent bagi pasien
gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah
Ambarawa diperoleh gambaran bahwa dari dua
dokter, dua pearwat serta satu petugas rekam
medis menerangkan bahwa jika pada saat
pasien dalam keadaan gawat darurat namun
masih dalam kondisi masih sadar; sebelum
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diberikan tindakan medis ada beberapa dokumen
yang harus diisi oleh pasien/keluarga/intansi
pemerintah yang bertanggung jawab atas diri
pasien setelah mendapatkan informasi seputar
kesehatan dirinya termasuk juga tindakan
medis yang telah maupun akan diberikan oleh
dokter kepada pasien/keluarga pasien. Hal ini
sudah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan
Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dalam
kondisi normal Pertindik/informed consent
merupakan persyaratan mutlak diperlukan
dalam melakukan tindakan medik bagi pasien,
karena jika tanpa itu maka dokter dapat
dipersalahkan atas tindakannya. Setiap orang
berhak untuk mendapatkan informasi seputar
kesehatan dirinya termasuk juga tindakan
medis yang telah maupun akan diberikan oleh
dokter kepadanya. Namun masih ditemukan
juga pasein yang hanya diberi penjelasan/
informasi oleh perawat dan langsung dilakukan
tindakan medis. Hal ini terjadi pada kasus pasien
yang hanya mengalami kecelakaan kecil yang
tidak akan menimbulkan risiko yang berarti. Hal
ini didasarakan pada SOP Rumah Sakit tentang
informed consent disebutkan bahwa pernyataan
persetujuan dapat diberikan secara lisan pada
tindakan yang tidak memberikan risiko tinggi.
Pada hakikatnya Informed Consent adalah
suatu proses komunikasi antara dokter dan
pasien tentang kesepakatan tindakan medis
yang akan dilakukan dokter terhadap pasien (ada
kegiatan penjelasan rinci oleh dokter), sehingga
kesepakatan lisan pun sesungguhnya sudah
cukup. Penandatanganan formulir Informed
Consent secara tertulis hanya merupakan
pengukuhan atas apa yang telah disepakati
sebelumnya (Wardhani R.K, 2009). Oleh karena
itu sebaiknya yang memberikan penjelasan/
penyampaian informasi adalah dokter bukan
orang lain misalnya perawat.
Dijelaskan juga oleh respnden bahwa
ketika pasien dalam kondisi tidak sadar tanpa
ada keluarganya maka dokter & tenaga
medis harus segera memberikan perawatan
atau pertolongan tanpa harus memberikan
Informed Consent terlebih dahulu. Hal ini juga
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sudah sesuai dengan SOP yang menyebutkan
bahwa bilamana pasien tidak sadar dan tidak
ada keluarganya, harus ada persetujuan
dari direktur dan ditandatangani oleh 2
dokter yang merawat. Dalam keadaan gawat
darurat Informed consent tetap merupakan
hal yang paling penting walaupun prioritasnya
diakui paling bawah. Prioritas yang paling
utama adalah tindakan menyelamatkan nyawa.
Walaupun tetap penting, namun Informed
consent tidak boleh menjadi penghalang atau
penghambat bagi pelaksanaan emergency
care sebab dalam keadaan kritis dimana dokter
berpacu dengan maut, ia tidak mempunyai cukup
waktu untuk menjelaskan sampai pasien benarbenar menyadari kondisi dan kebutuhannya
serta memberikan keputusannya. Dokter
juga tidak mempunyai banyak waktu untuk
menunggu kedatangan keluarga pasien.
Kalaupun keluarga pasien telah hadir dan
kemudian tidak menyetujui tindakan dokter, maka
berdasarkan doctrine of necessity, dokter tetap
harus melakukan tindakan medik (Guwandi,
2004). Hal ini dijabarkan dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 585/PerMenKes/
Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan
Medik, bahwa dalam keadaan emergency tidak
diperlukan Informed consent.
Menurut Guwandi (2006), menyatakan bahwa
jika pasien berada dalam keadaan gawat darurat
dan tidak sadar dibawa ke IRD, maka tidak perlu
untuk menunggu sampai ada Informed Consentter
lebih dahulu. Karena keadaannya sudah sangat
gawat dan tidak ada waktu lagi untuk mencari
atau menghubungi anggota keluarganya terlebih
dahulu untuk minta persetujuan, maka dokter harus
segera mengambil tindakan. Dasar yuridisnya
adalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 tahun
1992 pasal 11. Yang menjadi dasar dilakukannya
tindakan medik ini yaitu semata – mata untuk
menolong jiwanya. Menyelamatkan jiwa pasien
adalah lebih tinggi kepentingannya daripada
masalah informed consent-nya. Lagipula menurut
kewajaran seseorang tidak akan menolak jika ada
yang hendak menolong jiwanya. Maka dengan kasus
semacam ini pasien dianggap memberikan izinnya.

Tapi seperti yang telah dijelaskan pada
Permenkes No 209/Menkes/Per/III/2008 pada
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pasal 4 ayat (1) bahwa tidak diperlukan informed
consent pada keadaan gawat darurat. Namun
pada ayat (3) lebih di tekankan bahwa dokter
wajib memberikan penjelasan setelah pasien
sadar atau pada keluarga terdekat. Berikut pasal
4 ayat (3) “ Dalam hal dilakukannya tindakan
kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dokter atau dokter gigi wajib memberikan
penjelasan sesegera mungkin kepada pasien
setelah pasien sadar atau kepada keluarga
terdekat”. Hal ini berarti, apabila sudah dilakukan
tindakan untuk penyelamatan pada keadaan
gawat darurat, maka dokter berkewajiban
sesudahnya untuk memberikan penjelasan
kepada pasien atau kelurga terdekat
Sementara itu, Soedjatmiko menyatakan
bahwa, melakukan tindakan tanpa disertai
persetujuan tindakan kedokteran merupakan
salah satu keadaan yang dapat menyebabkan
terjadinya tuntutan malpraktek pidana karena
kecerobohan. Dalam hal dokter tidak memberikan
pelayanan yang sesuai dengan standar profesi, dan
kemudian mengakibatkan cacat atau meninggalnya
pasien, maka dokter ini telah melakukan pelanggaran
terhadap hak pasien untuk memperoleh pelayanan
yang manusiawi tersebut, sehingga pasien berhak
menuntut kepada dokter yang bersangkutan.
Pada Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008
Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 4
ayat 1 serta penjelasan Pasal 45 UU Praktik
kedokteran tindakan medik dapat dilakukan dokter
kepada pasien gawat darurat meski tanpa adanya
informed consent. Hal ini dianggap bertentangan
dengan UU Tentang Kesehatan dan UU Tentang
Praktik Kedokteran yang disebabkan adanya
informed consent merupakan suatu hal yang mutlak
diperlukan sebelum dilakukannya suatu tindakan
medis kepada pasien dan berdasarkan Pasal 52 UU
Praktik Kedokteran pula informed consent itu pula
merupakan hak pasien yang wajib diberikan
kepada pasien. Mengenai hal tersebut berdasarkan
pada Pasal 51 huruf d UU Tentang Praktik
Kedokteran
dokter
diwajibkan
melakukan
pertolongan atas dasar perikemanusiaan. Dalam hal
ini yang ditekankan ialah pada asas perlindungan
dan keselamatan pasien sebagaimana pada Pasal
2 UU Praktik Kedokteran.
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Lebih lanjut dijelaskan jika ada wali yang
mendampingi persetujuan diwakilkan oleh wali
tersebut dengan kondisi pasien tidak mampu
memberikan persetujuan. Adapun informasi yang
diberikan yaitu diagnosa penyakit, tujuan dan
langkah tindakan yang dilakukan. Sebagai contoh
pasien dengan luka akibat jatuh di bagian kepala,
dengan umur diatas 21 tahun, maka petugas
melakukan tindakan penjahitan. adapun
pernyataan pasien dengan expressed consent
secara tertulis setelah tindakan medis
dilakukan. Adapun keuntungan
dilakukan
expressed consent secara tertulis untuk
kepastian hukum jelas dan dapat dibuat bukti
tindakan yang dilakukan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/
Menkes/PER/III/2009 Bab U tentang Persetujuan
dan Penjelasan tindakan medis yang akan
dilakukan,
sekurang-kurangnya
meliputi
diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran,
alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko dan
komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis
terhadap tindakan yang dilakukan, perkiraan
biaya.
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SIMPULAN
Jika pasien berada dalam keadaan
gawat darurat, tidak sadar serta tidak ada
keluarga yang menyertainya maka
segera diberikan tindakan medis dan tidak
perlu untuk menunggu sampai ada
Informed Consentter lebih dahulu. Dan jika
pasien telah sadar maka dokter wajib
menyampaikan informasi terkait kesehatan
atau keadaannya.
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