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Pendahuluan 
Rumah sakit merupakan institusi 

pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
yang menyediakan pelayanan rawat inap, 
rawat jalan dan gawat darurat (1). 

Dalam rangka penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan secara berjenjang dan 
fungsi rujukan, rumah sakit umum dapat 
diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan 
kemampuan pelayanan rumah sakit. 

Klasifikasi rumah sakit umum adalah 
rumah sakit umum kelas tipe A, rumah sakit 
umum kelas tipe B, rumah sakit umum kelas 
tipe C, dan rumah sakit umum kelas tipe D. 
Rumah sakit umum kelas tipe B adalah 
rumah sakit yang mampu memberikan 
pelayanan kedokteran dan subspesialis 
terbatas. Rumah sakit ini didirikan di setiap 
ibukota yang menampung pelayanan 
rujukan di rumah sakit kabupaten, 
contohnya seperti Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari 
Saleh Banjarmasin. 

Pelayanan kedokteran ataupun 
kesehatan, terutama yang dilakukan para 

dokter di rumah sakit maupun praktek 
pribadi, peranan pencatatan rekam medis 
sangat penting dan sangat melekat dengan 
kegiatan pelayanan yang melakukan 
konsultasi masalah kesehatannya untuk 
memperoleh pelayanan kesehatan yang 
diperlukan baik secara langsung maupun 
tidak langsung kepada dokter atau dokter 
gigi (2). 

Secara umum kegunaaan rekam 
medis salah satunya adalah dapat 
melindungi kepentingan hukum bagi pasien, 
rumah sakit maupun dokter dan tenaga 
kesehatan lainnya. Bila timbul permasalahan 
atau tuntutan dari pasien kepada dokter 
maupun rumah sakit, data dan keterangan 
yang diambil dari rekam medis tentu dapat 
diterima semua pihak. Disinilah akan 
terungkap aspek hukum dari rekam medis 
tersebut. Bila catatan dan data terisi 
lengkap, maka rekam medis akan menolong 
semua yang terlibat. Sebaliknya bila catatan 
yang ada hanya sekedarnya saja, apalagi 
kosong pasti akan merugikan dokter rumah 
sakit (2). 
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Abstract 

Informed Consent in the BLUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Hospital Banjarmasin, a 
doctor just run the informed consent in writing, while the informed consent in verbal there is 
not already running. Filling the completeness of informed consent is always filled in January 
and February, but in March there were nine incomplete the medical records. Purpose of the 
study to determine the implementation of informed consent in the BLUD Dr. H. Moch. Ansari 
Saleh Hospital Banjarmasin. The research method is descriptive research. Sampel in this 
study was all Doctor and nurse, patients / families who receive medical action, and informed 
consent forms that exist in  the Kumala Room BLUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Hospital, with 
sampling techniqe was non probability and purposive sampling technique. Research is 
standard operating procedure informed consent especially about charging policy for approval 
are still in the process of revision. Approval of the implementation phase of informed consent 
is a doctor / nurse explain the procedure before and after surgery, diagnosis and procedure 
explanations of medical action, explanation of financial forecasts, the purpose of medical 
action is performed, risks and complications of medical action when given to patients is not 
performed. Completeness of informed consent the greatest percentage of incomplete 
evidence that self / identity card. For the month of May with a percentage of 46.7% and 40%. 
June with a percentage of 41,5% and 36,6%. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
khususnya Pasal 45 tentang Persetujuan 
Tindakan Kedokteran bahwa setiap tindakan 
kedokteran atau kedokteran gigi yang akan 
dilakukan oleh dokter atau dokter gigi 
terhadap pasien harus mendapat 
persetujuan. Maka seorang dokter harus 
mendapat persetujuan dari pasien atau 
orang yang berwenang sebelum melakukan 
tindakan medis terhadap diri seorang 
pasien. Persetujuan itu diberikan setelah 
dokter memberikan informasi yang cukup 
kepada pasien atau orang yang berwenang 
(3). 

Informasi/keterangan yang wajib 
diberikan sebelum suatu tindakan 
kedokteran dilaksanakan adalah diagnosa 
yang telah ditegakkan, sifat dan luasnya 
tindakan yang akan dilakukan, manfaat dan 
urgensinya dilakukan tindakan tersebut, 
resiko-resiko dan komplikasi yang mungkin 
terjadi daripada tindakan kedokteran 
tersebut, Konsekwensinya bila tidak 
dilakukan tindakan tersebut dan adakah 
alternatif cara pengobatan yang lain, 
kadangkala biaya yang menyangkut 
tindakan kedokteran tersebut. 

Dalam hal terdapat indikasi 
kemungkinan perluasan tindakan 
kedokteran, dokter yang akan melakukan 
tindakan juga harus memberikan 
penjelasan. Penjelasan kemungkinan 
perluasan tindakan kedokteran merupakan 
dasar daripada persetujuan (4). 

Pengecualian terhadap keharusan 
pemberian informasi sebelum dimintakan 
persetujuan tindakan kedokteran adalah 
dalam keadaan gawat darurat (emergensi), 
dimana dokter harus segera bertindak untuk 
menyelamatkan jiwa dan dalam keadaan 
emosi pasien yang sangat labil sehingga ia 
tidak bisa menghadapi situasi dirinya (4). 

Untuk persetujuan tindakan 
kedokteran di Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari 
Saleh Banjarmasin dokter hanya 
menjalankan persetujuan tindakan 
kedokteran secara tertulis tetapi untuk 
persetujuan tindakan kedokteran secara 
lisan masih ada yang belum dijalankan. 
Berdasarkan studi pendahuluan 26 April 
2012, jumlah pasien pada triwulan pertama 
tahun 2012 yang melakukan tindakan 
kedokteran yaitu Januari sebanyak 64 

pasien, Februari 84 pasien, Maret 71 pasien. 
Pengisian kelengkapan persetujuan 
tindakan kedokteran selalu terisi pada bulan 
Januari dan Februari, Namun pada bulan 
Maret terdapat 9 rekam medis yang tidak 
lengkap dalam pengisian persetujuan 
tindakan kedokteran. 

Dari permasalahan di atas, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Tinjauan Implementasi 
Persetujuan Tindakan Kedokteran di Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Dr. H. 
Moch. Ansari Saleh”. 
 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif. 

Populasi pada penelitian ini adalah 
semua pasien yang dirawat di Ruang Rawat 
Inap Penyakit Dalam Pria (PDP) dan Wanita 
(PDW) kelas II dan III RSUD Ulin 
Banjarmasin. Sampel pada penelitian ini 
sebanyak 64 penderita DM dan 64 orang 
sebagai kontrol (bukan penderita DM). 

Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan instrumen berupa 
kuesioner, timbangan, dan pengukur tinggi 
badan. Teknik analisis data menggunakan 
uji chi-square dengan α = 0,05. 
 
Hasil Penelitian 
A. Kebijakan dan Standar Operasional 
Prosedur Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah 
Sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin 
sudah memiliki standar operasional 
prosedur tentang informed consent yang 
diterbitkan tanggal 10 Februari 2008. Di 
dalam standar operasional prosedur tentang 
informed consent tidak ada menjelaskan 
tentang pengisian persetujuan tindakan 
kedokteran. Standar operasional prosedur 
untuk kebijakan pengisian persetujuan 
tindakan kedokteran yang ada sekarang 
masih dalam proses revisi. Menurut Kepala 
Sub. Bagian Rekam Medis Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Dr. H. Moch 
Ansari Saleh  formulir Persetujuan Tindakan 
Kedokteran yang ada sekarang sudah 
sesuai, tapi masih ada yang perlu direvisi 
atau ditambahkan. Formulir persetujuan 
tindakan kedokteran ini sudah pernah 
ditanyakan dengan orang yang 
berpendidikan di bidang hukum bahwa 
formulir persetujuan tindakan kedokteran 
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sudah cukup kuat untuk dijadikan bukti 
hukum. Di Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh 
Banjarmasin terdapat 3 formulir untuk 
persetujuan sebelum dilakukan operasi yaitu 
surat persetujuan operasi, surat persetujuan 
anestesi dan persetujuan tindakan 
kedokteran/medis. 

Untuk penerapan standar operasional 
prosedur informed consent di Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Dr. H. 
Moch. Ansari Saleh Banjarmasin sudah 
sesuai dengan standar operasional prosedur 
yang ada sekarang yaitu setiap tindakan 
medis yang akan dilakukan harus membuat 
informed consent. 
 
B. Tahap Pelaksanaan Persetujuan 
Tindakan Kedokteran 

Dari Hasil Observasi di Ruang Kumala 
(Bedah) Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh 
untuk tahap pelaksanaan persetujuan 
tindakan kedokteran yang menjelaskan 
persetujuan tindakan kedokteran kepada 
pasien ataupun pihak keluarga adalah 
dokter. Jika penjelasan dari dokter tersebut 
masih ada yang kurang, perawat akan 
menjelaskannya lagi kepada pihak pasien 
atau keluarga pasien. Penjelasan yang 
dijelaskan perawat kepada pasien atau 
keluarga pasien adalah tentang tata cara 
sebelum dan sesudah operasi dan 
penjelasan perkiraan pembiayaan.  

Penjelasan ataupun informasi yang 
diberikan oleh dokter kepada pasien atau 
keluarga pasien adalah penjelasan 
diagnosis dan tata cara tindakan 
kedokteran, penjelasan perkiraan 
pembiayaan, tujuan tindakan kedokteran 
tersebut dilakukan. Dokter juga menjelaskan 
tentang risiko dan komplikasi apabila 
tindakan kedokteran yang diberikan kepada 
pasien tidak dilakukan. Contohnya seperti 
pasien yang menderita appendicitis dari 
pihak keluarga pasien yaitu ayah pasien 
menolak untuk dilakukan operasi kepada 
anaknya karena takut operasi tersebut tidak 
akan menyembuhkan penyakit anaknya 
namun pihak dokter dan perawat 
menjelaskan tentang risiko dan komplikasi 
apabila tidak dilakukan operasi maka 
penyakit tersebut lambat atau tidak akan 
sembuh. Sehingga dari pihak keluarga 

pasien bersedia untuk menandatangani 
formulir persetujuan tindakan kedokteran. 

 Pengisian formulir persetujuan 
tindakan kedokteran bisa dilakukan oleh 
perawat, dokter ataupun pasien/pihak 
keluarga yang menulis identitas dengan 
diberikan penjelasan terlebih dahulu tata 
cara dalam pengisian formulir persetujuan 
tindakan kedokteran. Dalam pengisian 
persetujuan tindakan kedokteran yang 
berhak memberikan persetujuan, misal yang 
operasi seorang anak yang berhak 
memberikan persetujuan adalah bapak dan 
ibunya.  
 
C. Kelengkapan Persetujuan Tindakan 
Kedokteran 

Untuk menghitung kelengkapan 
persetujuan tindakan kedokteran 
menggunakan analisis kuantitatif yang 
memiliki komponen-komponen yaitu : 
1. Memeriksa identifikasi pasien pada setiap 

lembaran formulir. 
2. Adanya semua laporan penting. 
3. Adanya autentifikasi penulis. 

Berdasarkan hasil observasi di Ruang 
Rekam Medis Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari 
Saleh Banjarmasin untuk bulan Mei 2012 di 
Ruang Kumala (Bedah) ada 15 Rekam 
Medis dan bulan Juni ada 41 Rekam Medis 
yang ada formulir persetujuan tindakan 
kedokteran.  

Untuk memeriksa identifikasi pasien 
pada setiap Formulir persetujuan tindakan 
kedokteran dibagi berdasarkan kelengkapan 
pengisian identitas pasien atau keluarga 
yang mewakili selaku pemberi persetujuan 
atau pernyataan terdiri atas beberapa 
variabel yaitu nama yang memberikan 
pernyataan, umur/kelamin, alamat, bukti diri 
atau nomor KTP. 

Adanya semua laporan penting terdiri 
atas beberapa variabel yaitu nama tindakan 
yang akan dilakukan, nama pasien, nomor 
rekam medis, umur/kelamin, alamat & 
nomor bukti, dirawat di, nomor rekam medis. 

Adanya autentifikasi penulis terdiri 
atas beberapa variabel yaitu tanda tangan 
yang membuat pernyataan, nama jelas yang 
membuat pernyataan, tanda tangan dan 
nama jelas dokter,  tanda tangan dan nama 
jelas saksi I, tanda tangan dan nama jelas 
saksi II. 
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Hasil penilaian terhadap kelengkapan 
pengisian formulir persetujuan tindakan 
kedokteran di Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari 
Saleh Banjarmasin untuk kelengkapan 
pengisian identitas pasien atau keluarga 
yang mewakili selaku pemberi pernyataan 
didapat hasil seperti yang tergambar dalam 
tabel dibawah ini : 
Tabel 1. Hasil Analisis Kelengkapan 

Pengisian Identitas Pasien Pada 
Formulir Persetujuan Tindakan 
Kedokteran 

N
o 

Pengisian 
Identitas Pasien 

Lengkap % Tidak 
Lengkap 

% 

1 Nama Pemberi 
Pernyataan 

15 100 0 0 

2 Umur/ Kelamin 15 100 0 0 
3 Alamat 15 100 0 0 
4 Bukti Diri/KTP 8 53,3 7 46,7 
Rata-Rata  88,3  11,7 

 
Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa pengisian formulir 
persetujuan tindakan kedokteran 
berdasarkan identitas pasien yang 
memberikan pernyataan untuk bulan Mei 
2012 ada 15 Rekam Medis yang ada 
formulir persetujuan tindakan kedokteran. 
Variabel Nama Pemberi Pernyataan,  
Umur/kelamin dan Alamat yang lengkap ada 
15 (100%). Sedangkan variabel Bukti 
diri/KTP yang lengkap ada 8 dengan 
persentase 53,3%, tidak lengkap 7 dengan 
persentase 46,7%. Rata-ratanya adalah 
lengkap 13,25 (88,3%), sedangkan yang 
tidak lengkap 1,75 (11,7%). 
 
Tabel 2.  Hasil Analisis Kelengkapan 

Laporan Persetujuan Tindakan 
Kedokteran Pada Formulir 
Persetujuan Tindakan Kedokteran 

No Kelengkapan Laporan 
Persetujuan Tindakan 
Kedokteran 

Lengkap % Tidak 
Leng
kap 

% 

1 Nama Tindakan Medis 10 66,7 5 33,3 
2 Hubungan Dengan 

Pasien 
15 100 0 0 

3 Nama Pasien 15 100 0 0 
4 Umur/Kelamin 15 100 0 0 
5 Alamat 15 100 0 0 
6 Bukti diri/KTP 9 60 6 40 
7 Dirawat di 15 100 0 0 
8 Nomor Rekam Medis 15 100 0 0 
9 Tanggal 15 100 0 0 
10 Waktu 15 100 0 0 
Rata-Rata  92,67  7,33 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 

bahwa pengisian formulir persetujuan 
tindakan kedokteran berdasarkan laporan 
persetujuan tindakan kedokteran bulan Mei 
2012 ada 15 Rekam Medis yang ada 
formulir persetujuan tindakan kedokteran. 
Variabel Nama Tindakan Medis yang 
lengkap ada 10 (66,7%), variabel Hubungan 
dengan Pasien, Nama pasien,  
Umur/kelamin,  Alamat, Dirawat di, Nomor 
Rekam Medis, Tanggal dan Waktu yang 
lengkap ada 15 (100%). Variabel  Bukti 
diri/KTP yang lengkap ada 9 (60%).  
Sehingga, rata-ratanya adalah lengkap 13,9 
dengan persentase 92,67%. Sedangkan 
yang tidak lengkap 1,1 dengan persentase 
7,33%. 
Tabel 3. Hasil Analisis Kelengkapan 

Pengisian Autentifikasi Penulis 
Pada Formulir Persetujuan 
Tindakan Kedokteran 

N
o 

Autentifikasi 
Penulis 

Lengkap % Tidak 
Lengkap 

% 

1 Tanda tangan 
yang Membuat 
Pernyataan 

15 100 0 0 

2 Nama Jelas 
yang Membuat 
Pernyataan 

15 100 0 0 

3 Tanda tangan 
Dokter 

13 86,7 2 13,3 

4 Nama Jelas 
Dokter 

13 86,7 2 13,3 

5 Tanda tangan 
Saksi I 

11 73,3 4 26,7 

6 Nama Jelas 
Saksi I 

11 73,3 4 26,7 

7 Tanda tangan 
Saksi II 

10 66,7 5 33,3 

8 Nama Jelas 
Saksi II 

10 66,7 5 33,3 

Rata-Rata  81,7  18,3 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 

bahwa pengisian formulir persetujuan 
tindakan kedokteran berdasarkan 
autentifikasi penulis bulan Mei 2012 ada 15 
Rekam Medis yang ada formulir persetujuan 
tindakan kedokteran. Untuk variabel Tanda 
tangan yang membuat pernyataan dan 
Nama jelas yang membuat pernyataan yang 
lengkap ada 15 (100%), variabel  Tanda 
tangan dokter dan Nama jelas dokter yang 
lengkap ada 13 (86,7%), variabel Tanda 
tangan saksi I dan Nama jelas saksi I yang 
lengkap ada 11 (73,3%), variabel Tanda 
tangan saksi II dan Nama Jelas saksi II yang 
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lengkap ada 10 (66,7%). Sehingga rata-
ratanya adalah lengkap 12,25 (81,7%). 
Sedangkan yang tidak lengkap 2,75 
(18,3%). 
Tabel 4. Hasil Analisis Kelengkapan 

Pengisian Identitas Pasien Pada  
Formulir Persetujuan Tindakan 
Kedokteran 

N
o 

Pengisian 
Identitas Pasien 

Lengkap % Tidak 
Lengkap 

% 

1 Nama Pemberi 
Pernyataan 

41 100 0 0 

2 Umur/ Kelamin 41 100 0 0 
3 Alamat 41 100 0 0 
4 Bukti Diri/KTP 24 58,5 17 41,5 
Rata-Rata  89,6  10,4 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 

bahwa pengisian formulir persetujuan 
tindakan kedokteran berdasarkan identitas 
pasien yang memberikan pernyataan untuk 
bulan Juni 2012 ada 41 Rekam Medis yang 
ada formulir persetujuan tindakan 
kedokteran. Variabel Nama pemberi 
pernyataan, Umur/kelamin dan Alamat yang 
lengkap ada 41 (100%), sedangkan variabel  
Bukti diri/KTP yang lengkap ada 24 (58,5%). 
Sehingga rata-ratanya adalah lengkap 36,75 
(89,6%). Sedangkan yang tidak lengkap 
dengan 4,25 (10,4%). 
Tabel 5. Hasil Analisis Kelengkapan 

Laporan Persetujuan Tindakan 
Kedokteran Pada Formulir 
Persetujuan Tindakan Kedokteran 

No Kelengkapan 
Laporan Persetujuan 
Tindakan Kedokteran 

Lengkap % Tidak 
Lengkap 

% 

1 Nama Tindakan 
Medis 

29 70,7 12 29,3 

2 Hubungan Dengan 
Pasien 

41 100 0 0 

3 Nama Pasien 41 100 0 0 
4 Umur/Kelamin 41 100 0 0 
5 Alamat 41 100 0 0 
6 Bukti diri/KTP 26 63,4 15 36,6 
7 Dirawat di 37 90,2 4 9,8 
8 Nomor Rekam Medis 34 82,9 7 17,1 
9 Tanggal 41 100 0 0 
10 Waktu 41 100 0 0 
Rata-Rata  90,7  9,3 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 

bahwa pengisian formulir persetujuan 
tindakan kedokteran berdasarkan laporan 
persetujuan tindakan kedokteran bulan Juni 
2012 ada 41 Rekam Medis yang ada 

formulir persetujuan tindakan kedokteran. 
Untuk variabel Nama tindakan medis yang 
lengkap ada 29 (70,7%), variabel Hubungan 
dengan pasien, Nama pasien, 
Umur/kelamin, Alamat, Tanggal dan waktu 
yang lengkap ada 41 (100%), variabel  Bukti 
diri/KTP yang lengkap ada 26 (63,4%), 
variabel Dirawat di yang lengkap ada 37 
(90,2%), variabel Nomor rekam medis yang 
lengkap ada 34 (82,9%).  Sehingga rata-
ratanya adalah lengkap 37,2 (90,7%). 
Sedangkan yang tidak lengkap 3,8 (9,3%). 
Tabel 6. Hasil Analisis Kelengkapan 

Autentifikasi Penulis Pada 
Formulir Persetujuan Tindakan 
Kedokteran 

N
o 

Autentifikasi Penulis Lengkap % Tidak 
Lengkap 

% 

1 Tanda tangan yang 
Membuat Pernyataan 

41 100 0 0 

2 Nama Jelas yang 
Membuat Pernyataan 

41 100 0 0 

3 Tanda tangan Dokter 41 100 0 0 
4 Nama Jelas Dokter 41 100 0 0 
5 Tanda tangan Saksi I 40 97 1 3 
6 Nama Jelas Saksi I 40 97 1 3 
7 Tanda tangan Saksi II 31 75,6 10 24,4 
8 Nama Jelas Saksi II 31 75,6 10 24,4 
Rata-Rata  93,15  6,85 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 

bahwa pengisian formulir persetujuan 
tindakan kedokteran berdasarkan 
autentifikasi penulis bulan Juni 2012 ada 41 
Rekam Medis yang ada formulir persetujuan 
tindakan kedokteran. Untuk variabel Tanda 
tangan yang membuat pernyataan dan 
Nama jelas yang membuat pernyataan serta 
Tanda tangan dokter dan Nama jelas dokter 
yang lengkap ada 41 (100%), variabel 
Tanda tangan saksi I dan Nama jelas saksi I 
yang lengkap ada 40 (97%), variabel Tanda 
tangan saksi II dan Nama Jelas saksi II yang 
lengkap ada 31 (75,6%).  Sehingga rata-
ratanya lengkap 38,25 (93,15%). Sedangkan 
yang tidak lengkap 2,75 (6,85%). 
 
Tabel 7. Hasil Rata-Rata Analisis 

Kuantitatif Pada Formulir 
Persetujuan Tindakan Kedokteran 

 Mei Juni 
Lengkap 
% 

Tidak 
Lengkap 
% 

Lengkap 
% 

Tidak 
Lengkap 
% 

Identifikasi 
Pasien 

88,3 11,7 89,6 10,4 
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Laporan 
Penting 

92,67 7,33 90,7 9,3 

Autentifika
si Penulis 

81,7 18,3 93,15 6,85 

 
Berdasarkan tabel diatas dalam bulan 

Mei untuk identifikasi pasien yang lengkap 
dengan persentase 88,3% sedangkan untuk 
bulan Juni kelengkapannya meningkat 
menjadi 89,6%. Laporan penting di bulan 
Mei dengan persentase 92,67% tetapi 
kelengkapan di bulan Juni mengalami 
penurunan yaitu 90,7%. Autentifikasi penulis 
di bulan Mei dengan persentase 81,7% dan 
untuk bulan Juni mengalami peningkatan 
yaitu dengan persentase 93,15%. 
 
Pembahasan 
A. Kebijakan dan Standar Operasional 
Prosedur Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Kebijakan adalah suatu peraturan 
yang ditetapkan oleh direktur rumah sakit 
yang sifatnya mengikat untuk dilaksanakan. 
Standar prosedur operasional adalah suatu 
perangkat instruksi/langkah-langkah yang 
dibakukan untuk menyelesaikan proses 
kerja rutin tertentu. Standar prosedur 
operasional memberikan langkah yang 
benar dan terbaik berdasarkan konsensus 
bersama untuk melaksanakan berbagai 
kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat 
oleh sarana pelayanan kesehatan 
berdasarkan standar profesi (1). 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah 
Sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin 
sudah memiliki standar operasional 
prosedur tentang informed consent yang 
diterbitkan tanggal 10 Februari 2008. Di 
dalam standar operasional prosedur tentang 
informed consent tidak ada menjelaskan 
tentang pengisian persetujuan tindakan 
kedokteran. Standar operasional prosedur 
yang ada sekarang di Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Dr. H. Moch 
Ansari Saleh Banjarmasin masih dalam 
proses revisi. Untuk kebijakan pengisian 
persetujuan tindakan kedokteran masih 
dalam proses revisi.  

Berdasarkan hasil studi dokumen di 
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 
Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin 
standar operasional prosedur serta formulir 
persetujuan tindakan kedokteran dan 
formulir penolakan tindakan kedokteran 

sudah ada, untuk kebijakan persetujuan 
tindakan kedokteran ada. 
 
B. Tahap Pelaksanaan Persetujuan 
Tindakan Kedokteran 

Hasil Observasi di Ruang Kumala 
(Bedah) Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh 
Banjarmasin untuk tahap pelaksanaan 
persetujuan tindakan kedokteran sudah 
sesuai dengan Permenkes 
290/Menkes/PER/III/2008 dan undang-
undang No 29 Tahun 2004 tentang praktik 
kedokteran yaitu tindakan kedokteran atau 
kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh 
dokter atau dokter gigi terhadap pasien 
harus mendapat persetujuan. Persetujuan 
tersebut diberikan setelah pasien mendapat 
penjelasan secara lengkap. Adapun 
penjelasan tersebut mencakup diagnosis 
dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan 
tindakan medis yang dilakukan, alternatif 
tindakan lain, risiko yang mungkin terjadi, 
serta perkiraan pembiayaan. Bagian yang 
terpenting dalam persetujuan tindakan 
kedokteran adalah mengenai informasi atau 
penjelasan yang perlu disampaikan kepada 
pasien atau keluarga (2; 3; 4). 

Dari Hasil observasi di Ruang Kumala 
(Bedah) Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh 
Banjarmasin dalam hal pasien terutama 
anak-anak, dokter atau perawat 
menjelaskannya kepada orangtua. Hal ini 
sudah sesuai dengan Permenkes 
290/Menkes/PER/III/2008 Pasal 7 : Dalam 
hal pasien adalah anak-anak atau orang 
yang tidak sadar, penjelasan diberikan 
kepada keluarganya atau yang mengantar 
(4). 

Di Ruang Kumala (Bedah) Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Dr. H. 
Moch. Ansari Saleh Banjarmasin yang 
berhak memberikan persetujuan misalnya 
anak-anak yang menjalani operasi maka 
orang tuanya yang berhak memberikan 
persetujuan. 

Syarat seorang pasien yang boleh 
memberikan pernyataan yaitu 
1. Pasien tersebut dewasa 
2. Pasien dalam keadaan sadar 
3. Pasien dalam keadaan sehat akal. 

Namun apabila pasien tersebut tidak 
memenuhi tiga kriteria diatas maka dia tidak 
berhak untuk menentukan dan menyatakan 
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persetujuannya terhadap rencana tindakan 
medis yang akan dilakukan kepada dirinya. 
Dalam hal seperti ini, maka hak pasien akan 
diwakili oleh wali keluarga atau wali 
hukumnya. Misalnya pasien masih anak-
anak, maka yang berhak memberikan 
persetujuan adalah orang tuanya atau 
paman/bibinya, atau urutan wali lainnya 
yang sah. Bila pasien sudah menikah, tapi 
dalam keadaan tidak sadar maka 
suami/istrinya yang paling berhak untuk 
menyatakan persetujuan (5). 
 
C. Kelengkapan Persetujuan Tindakan 
Kedokteran 

Dalam pasal 46 Undang-Undang No 
29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran 
setiap catatan rekam medis harus dibubuhi 
nama, waktu, dan tanda tangan petugas 
yang memberikan pelayanan atau tindakan. 
Suatu tanda tangan yang dibubuhi pada 
formulir itu setidak-tidaknya merupakan 
petunjuk/tanda bukti bahwa pasien itu sudah 
memberikan persetujuannya, tetapi hanya 
belum berwujud dalam bentuk bukti yang 
sah (6).  

Berdasarkan hasil observasi di Ruang 
Rekam Medis untuk bulan Mei 2012 di ruang 
Kumala (Bedah) ada 15 Rekam Medis dan 
bulan Juni ada 41 Rekam Medis yang ada 
formulir persetujuan tindakan kedokteran.  

Dalam Kepmenkes 
129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Rumah Sakit 
kelengkapan Informed Consent setelah 
mendapatkan informasi yang jelas harus 
100% (7).  Adapun hasil rata-rata 
penghitungan analisis kuantitatif 
berdasarkan identifikasi pasien yang 
memberikan pernyataan, laporan penting 
dan autentifikasi penulis pada bulan Mei-
Juni 2012 pada Tabel 7 belum semua 
lengkap 100%. 

Kelengkapan persetujuan tindakan 
kedokteran masih ada yang belum lengkap. 
Persentase yang paling besar tidak lengkap 
yaitu bukti diri/KTP. Untuk bulan Mei dengan 
persentase 46,7% dan 40%. Bulan Juni 
dengan persentase 41.5% dan 36,6%. 

Analisis kuantitatif adalah 
telaah/review bagian tertentu dari isi rekam 
medis dengan maksud menemukan 
kekurang khusus yang berkaitan dengan 
pencatatan rekam medis. 

 

Kesimpulan 
Standar operasional prosedur 

persetujuan tindakan kedokteran sudah ada, 
namun masih dalam proses revisi. Untuk 
kebijakan pengisian persetujuan tindakan 
kedokteran apabila tidak lengkap masih 
dalam revisi. 

Tahap pelaksanaan persetujuan 
tindakan kedokteran penjelasan ataupun 
informasi yang diberikan oleh dokter 
maupun perawat sudah sesuai dengan 
Permenkes 290/Menkes/PER/III/2008 
tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 
dan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran 

Kelengkapan persetujuan tindakan 
kedokteran masih ada yang belum lengkap. 
Persentase yang paling besar tidak lengkap 
yaitu bukti diri/KTP. Untuk bulan Mei dengan 
persentase 46,7% dan 40%. Bulan Juni 
dengan persentase 41.5% dan 36,6%. 
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