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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. 

Dimana Produktivitas dan aktivitas dalam kehidupan sehari- hari seseorang 

dipengaruhi oleh kondisi sehat yang dimiliki orang tersebut. Dengan 

kesehatan orang dapat berpikir dengan baik dan dapat melakukan aktivitas 

secara optimal oleh karna itu tidak heran jika bannyak yang befikir kalau 

sehat itu mahal harganya. Ketika kesehatan seseorang terganggu, mereka 

akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan  sehat kembali. Salah 

satunya adalah dengan cara berobat dan mendapatkan tindakan medis di 

sarana-sarana pelayanan kesehatan yang tersedia seperti puskesmas, klinik, 

dan rumah sakit.Hal tersebut merupakan hak pasien terhadap dokter atau 

tenaga kesehatan lainnya untuk mendapatkan kesehatan kembali dan hal ini 

sesuai dengan tujuan dasar ilmu kedokteran yaitu meringankan sakit, 

penderitaan fisik, psikis, dan sosial pada pasien dan masyarakat. Serta 

mempertahankan kehidupan insani tanpa memperpanjang proses mati.Hak 

pasien tersebut  tersebut juga dimuat dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 

2009 yaitu “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan“ tidak hannya itu saja dalam pelaksanaan pelayanan 

tindakan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan terdapat hal yang harus 

diperhatikan  yaitu hak pasien yang harus dihormati dalam pemberian 

pelayanan kesehatan, diantaranya adalah hak untuk menentukan nasib sendiri 

dan hak atas informasi dimana.Dalam dunia kedokteran biasa disebut dengan   

Informed Consent. Informed artinya telah diberitahukan,telah disampaikan 

atau telah diinformasikan. Consent artinya persetujuan yang diberikan kepada 

seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian Informed consent 

merupakan bentuk persetujuan atas tindakan kedokteran yang akan dilakukan 

setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai tindakan. Informasi 

yang diberikan haruslah merupakan informasi yang jelas, terinci, dan 
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lengkap.Dalam hal ini seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya harus 

benar benar bisa memahami dan menghargai keputusan pasien terlebih dahulu 

sebelum melakukan tindakan medis dikarenakan profesi dokter merupakan 

profesi yang sangat rentan dan berdekatan sekali dengan bidang hukum 

karena berkaitan dengan nyawa seseorang selain itu keselamatan pasien juga 

merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pengambilan 

tindakan oleh karena itu . Dalam setiap tindakan kedokteran yang 

mengandung resiko tinggi harus mendapat persetujuan dalam melakukan 

tindakan medis  dari pasien atau keluarga pasien dimana setelah 

diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

585/Menkes/Per/IX/1989, istilah Persetujuan Tindakan Medis yang resmi 

digunakan, kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 istilah Persetujuan Tindakan Medis diganti 

dengan istilah Persetujuan Tindakan Kedokteran.yang didalamnya termuat 

dalam beberapa pasal dan  beberapa penjelasan mengenai prosedur yang 

harus dilakukan seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnnya sebelum 

melakukan suatu tindakan .Hal ini merupakan salah satu acuan yang harus 

diketahui oleh seorang dokter dan tenaga medis lainnya sebelum melakukan 

sebuah tindakan medis sehingga nantinya tidak terdapat kesalahpahaman 

antara dokter dan pasien sehingga diharapkan dapat terjadi  hubungan antar 

dokter  dan pasien dapat saling berkesinambungan  dengan baik sesuai 

dengan prinsip pelayanan kesehatan. 

Bila kita perhatikan akhir-akhir ini di media massa secara cermat, 

sebagian besar perselisihan (dalam bentuk tuntutan hukum) yang timbul 

antara dokter dengan pasien dan dokter dengan keluarga pasien yang dikenal 

dengan sebutan malpraktik, karena kurangnya pemahaman terhadap informasi 

yang diberikan oleh dokter, misalnya pemberitaan dugaan malpraktik dokter 

di RSUD Dr. Pirngadi Medan pada kasus Stefana Baru Simatupang, (Tempo 

Interaktif, 2006), kasus Sarwita Sianturi (SIB,2006),dan kasus Monag 

Bangun Hutabarat (Sumut Pos, SIB 2006) Dalam perkembangan dugaan 

malpraktik dilaporkan telah terjadi peningkatan, terlihat dugaan kasus 



3 
 

malpraktik dan kelalaian medik baik yang ditujukan kepada dokter maupun 

rumah sakit. Selama tahun 1999 – 2004 telah terjadi 126 gugatan kasus 

malpraktik medik, kasus terbanyak di RSCM yang mencapai 60 kasus dan 

selebihnya di berbagai rumah sakit di Indonesia. Sejak tahun 1998 – 2003, 

Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) 

menangani sengketa medik sebanyak 149 kasus (Forum Keadilan, 2006). 

Mengingat hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa informed 

consent merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang dokter 

dan tenaga medis lainnya sebelum dan dalam melakukan sebuah tindakan 

karna informed consent merupakan suatu proses komunikasi antara dokter 

dan pasien untuk menentukan terapai atau penyembuhan yang terbaik bagi 

pasien dimana dalam komunikasi tersebut nantinya dokter akan menjelaskan 

kepada pasien akan baik buruknya tindakan medis yang akan dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang disampaikan oleh dokter sehingga pasien memahami 

dan mengerti dan akhirnya pasien akan menyampaikan kehendaknya untuk 

menyetujui tindakan tersebut atau menolak tindakan medis tersebut. 

Pemasangan katerisasi urin merupakan salah satu tindakan medis yang 

memerlukan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) baik  secara 

langsung terhadap pasien atau melalui keluarga dan kerabat terdekat pasien 

dalam pelaksanaannya agar pasien paham dan mengetahui apa saja efek jika 

dipasag kateter urin ini bagai mana cara pemasangannya dan juga jenis jenis 

kateter urin yang dapat diterapkan kepada pasien sehingga pasien mengerti 

dan memahami tindakan medis yang dilakukan dokter ketika memasang 

kateter urin. Pemasangan kateter merupakan tindakan invasif, menimbulkan 

nyeri dan dapat menimbulkan komplikasi permanen, maka pemasangannya 

harus melalui persetujuan tertulis (informed consent). Kateterisasi juga dapat 

menimbulkan infeksi pada uretra dan buli - buli, oleh karena itu harus 

dilakukan secara aseptik (Anonim), perhatian juga harus diberikan pada 

pasien yang terpasang kateter untuk memastikan agar setiap pasien yang 

berada dalam kondisi kebingungan tidak melepaskan kateter tanpa disadari 

pada saat balon retensi mengembang, karena kejadian ini akan menyebabkan 
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perdarahan dan trauma yang cukup luas pada uretra (Brunner &Suddarth, 

2002), Informed Consent pada dasarnya adalah sebuah perjanjian antara 

dokter dan pasien dalam melaksanakan tindakan medis, sehingga dalam 

menganalisis hal tersebut menggunakan teori muamalat yaitu akad. (fatihin, 

2013) Akad dalam  bahasa Arab berarti mengikat, mengumpulkan 

(munawwir, 1997). قد  yang asal katanya berarti mengikat, pengertiannya ع

adalah “mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang 

lain hingga bersambung, lalu keduanya bersambung menjadi sebagai 

sepotong benda(Shiddieqy, 1997). Para fuqaha memakai juga istilah akad 

untuk sumpah, perjanjian maupun persetujuan jual beli. Sebagai bentuk 

kegiatan muamalat maka akad harus memenuhi prinsip-prinsip hukum 

muamalat.Sedangkan objek pelaksanaan Informed Consent yaitu pemasangan 

kateter urine dalam penelititan ini termasuk dalam tindakan bedah dimana 

Dalam sudut pandang Islam pemasangan kateter urin termasuk dalam 

tindakan bedah oleh karna itu hukum pemasangan kateter menururt islam 

termasuk sama hukumnya dengan tindakan bedah yang dilakukan dalam 

pengobatan dari sudut pandang Islam. 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa komunikasi dan informasi 

timbal balik yang dilakukan antara dokter dan pasien sangat penting 

peranannya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal itu peneliti merasa 

tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuliskan hasilnya dalam karya 

ilmiah berupa skripsi dengan judul “Pelaksanaan Informed Consent pada 

Pemasangan Kateterisasi Urine Berdasarkan Persepsi Pasien di 

Puskesmas Ciawi Bogor Jawa Barat “. 

 

1.2. Perumusan Masalah       

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu :           

1. Bagaimana Penerapan Informed Consent Pada pelayanan Kesehatan 

terhadap  Pemasangan Kateterisasi urin  di Puskesmas Ciawi, Kabupaten  

Bogor? 
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2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme pelaksanaan 

informed consent di puskesmas ciawi bogor jawa barat ? 

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemasangan Kateterisasi 

urine ? 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian  

1. Apakah Dokter atau Tenaga Kesehatan lainnya yang berada di Puskesmas 

Ciawi Kabupaten Bogor melakukan penerapan informed consent terhadap 

pemasangan kateter urin dengan baik ditinjau dari sudut pandang pasien ?  

2. Bagaimana Pandangan Islam tentang hukum pelaksanaan persetujuan 

tindakan kedokteran (informed consent terhadap pemasangan kateter utine 

di puskesmas ciawi bogor jawa barat) ? 

3.  Bagaimana Pandangan Islam tentang hukum pemasangan kateter urine 

yang dilakukan oleh dokter atau petugas kesehatan di puskesmas ciawi 

bogor jawa barat ? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan umum 

1. Mengetahui pelaksanaan dalam penerapan informed consent pada  

pelayana pemasangan kateterisasi urin di Puskesmas Ciawi, 

Kabupaten Bogor. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui penjelasan dalam penerapan  Informed Consent oleh 

dokter/ tenaga kesehatan pada pelayanan di Puskesmas Ciawi, 

Kabupaten Bogor. 

2. Mengetahui pemberian Informed Consent pada tindakan 

pemasangan kateterisasi urin di Puskesmas Ciawi, Kabupaten  

Bogor. 

3. Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan 

Informed Consent 
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4. Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap pemasangan 

Kateterisasi Urine 

 

1.5. Manfaat Penelitian    

1.5.1. Bagi Peneliti   

Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin 

melakukan penelitian mengenai informed consent, khususnya dalam 

kasus pemasangan kateterisasi urine. 

1.5.2. Bagi Puskesmas Ciawi, Kabupaten Bogor 

Sebagai upaya peningkatan pelasksanaan dan pelayanan 

keperawatan dalam puskesmas terutama dalam hal pemasangan kateterisasi 

urin. 

1.5.3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

a. Sebagai tambahan ilmu, kompetensi, dan pengalaman berharga 

bagi peneliti dalam melakukan penelitian kesehatan pada 

umumnya, dan terkait tentang informed consent pada khususnya.  

b. Menambah khazanah keilmuan dan sumbangan pemikiran dalam 

studi hukum Islam khususnya dalam bidang perjanjian dibidang 

kesehatan dan tindakan medis. 
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