
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

1. Perlunya informed consent sebelum dilakukan tindakan medis oleh dokter 

berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia diannggap penting karena 

informed consent merupakan syarat bagi dokter kepada pasien untuk meminta 

persetujuannya sebelum dilakukanya tindakan medis oleh dokter terhadap pasien, hal 

tersebut ditegaskan dalam pasal 45 ayat (1)  Undang-undang No. 29 Tahun 2004 

Tentang Prakitik Kedokteran dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 

290 Tahun 2008 Tentang Pesetujuan Tindakan Medis. Pentingnya peraturan mengenai 

informed consent sampai diatur dalam undang-udang dan peraturan menteri karena 

informed consent merupakan saran perlindungan secara legal dalam melakukan 

tindakan medis terhadap pasien, dan juga merupakan standar operasional yang wajib 

dilakukan oleh dokter sebelum dilakukannya tidnakan medis. Selain bagi dokter, bagi 

pasien juga merupakan sarana perlindungan dari tindakan dokter yang berlebihan dan 

terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang berakibat pada kerugian yang 

diderita pasein. 

2. Pertanggungajawaban seorang dokter yang tidak melakukan informed consent 

sebelum melakukan tindakan medis berdasarkan pasal 69 ayat (1) dan ayat (3) 

Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Pratik Kedokteran  menyatakan setiap 

dokter yang bersalah menurut majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia 

mendapat sanksi berupa sanki disiplin mulai dari oeringatan tertulis, pencabutan izin 

pratek sampai dengan pencabutan surat registrasi, sedangkan dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran diatur 
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dalam pasal 17 ayat (1) yang menyatakan setiap dokter yang melakukan tindakan 

medis dan telah mendapat persetujuan menjadi tanggung jawab dokter tersebut. Selain 

itu dalam pasal 66 ayat (3) Undang-undang No. 29 Tahun 2004 menayatakan pasien 

yang hak nya dirugikan dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana dan juga 

mernggugat kerugian secara perdata. 

B. SARAN 

       Hendaknya seorang dokter dalam melakukan tindakam medis meminta persetujuan dari 

pasien dengan sebelumnya memberikan informasi yang jelas dan dimengerti oleh pasien. Dan 

juga, dokter seharusnya lebih memahami mengenai standar operasi dan peraturan yang 

mengikat kepada dirinya dalam melakukan pratik kedokteran, karena hal tersebut merupakan 

sarana perlindungan bagi dirinya dalam melakukan tindakan medis. Selain itu permerintah 

dalam ini harus lebih tegas mengatur mengenai tanggungjawab soeorang dokter yang 

melakukan kelalaian,karena selama ini apabila terjadi sengaketa antara dokter dan pasien 

sedikit sekali pihak yang dirugikan khususnya pasien yang mendapat ganti rugi yang 

sepantasnya dan dokter yang melakukan kelalaian diputuskan bebas atau tidak bersalah dan 

tidak mengganti kerugian yang diderita pasien. 
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