
RINGKASAN 

Transaksi terapeutik mcrupakan kegiatan di dalam penyelenggaraan 

praktik dokter bcrupa pcmbcrian pelayanan kesehatan sceara individual atau 

disebut pelayanan mcdik yang didasarkan atas keahlian dan kctrampilan, sertu 

ketelitian. Pelayanan medik itu sendiri merupakan bagian pokok dari kegiatan 

upaya kesehatan yang menyangkut sumber daya kcsehatan sebagai pendukung 

penyelenggaraannya, yang harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan 

tanggungjawabnya. 

Transaksi tcmpcutik I11crupakan transaksi untuk mcnemukan tempi yang 

paling tepat olch dokter untuk kesembuhan pasien. Transaksi terapeutik 

melahirkan hak dan kewajiban. Di antara hak-hak 'pasien adalah hak untuk 

memberikan persetujuan yang didahului oleh hak atas informasi dan penjelasan 

yang valid, lengkap dan akurat. Persetujuan oleh pasien ini dikenal dengan 

Persetujuan Tindakan Medik (PERTINDIK). PERTINDIK ini telah mempunyai 

landasan etik, hukum dan tcrcantum dalam dokumen internasional tetapi dalam 

pelaksanaannya PERTINDIK belwn dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 

Berdasarkan penelitian tcntang pelaksanaan PERTINDIK di RSUD UIin 

dan RSSI Banjarmasin, dengan jumlah responden sebanyak 50 (lima puluh) 

menunjukkan : (a) Informasi dan penjelasan tentang tindakan medik tertentu yang 

beri~iko tinggi 44% diberikan oleh dokter dan 56% diberikan oleh perawat. (b) 

Tindakan medik tertentu berisiko tinggi yang diIakukan dokter 24% persetujuan 

diberikan oleh orang lain (orang yang tidak berhak) dan 10% tanpa persetujuan 

pasicn/tidak ada persctujuan) (c), 28% dokter mcnandatangani formulir 
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PERTINDIK dan 72% dokter tidak menandatangani formulir PERTINDlK (d) 

5&% pasien tidak menandatangani PERTlNDIK dan 42% pasien menandatangani 

formulir PERTlNDIK (e) 30% ada saksi dari pihak rumah sakit dan 70% tidak ada 

\ saksi dari rumah sakit (t) 46% ada saksi dari pihak pasien dan 54% tidak ada saksi 

dari pihak pasien. 

Persetuiuan tindakan medik merupalGm bagian rekam medik dapat 

digunakan sebagai salah satu indikator untuk membantu membuktikan ada -

tidaknya kejanggalan atau kelalaian dokter dalam dalam menjalankan profesinya. 

karcna PERTINDIK mcrupnknn alnl bukti ynng snh (Pnsnl 164 HIR aInu 1866 

BW). 

Keharusan adanya PERTINDIK secara tertulis yang ditandatangani oleh 

pasien sebelum dilakukannya tindakan medik tertentu itu, dilakukan di sarana 

kesehatan yaitu rumah sakit atau klinik, karena erat kaitannya dengan 

pendokumentasiannya ke dalam catatan medik (Medical Records). Hal ini 

disebabkan, rumah sakit atau klinik tempat dilakukannya tindakan medik tersebut, 

selain harus memenuhi standar pelayanan rumah sakit juga harus memenuhi 

standar pelayanan medik. Dengan demikian, rumah saklt turut bertanggungjawab 

apabila tidak dipenuhinya persyaratan PERTINDIK. Apabila tindakan medik yang 

dilakukan tanpa adanya persctujuan pasicn maka dokter yang bersangkutan dapat 

dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat ijin praktik sebagaimana 

ditentukan dalam pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 I MEN.KES I 

PER I IX / 1989 bcrarti kcharusan adanya PERTINDIK secara tertulis 

dimakslIdkan guna kclcngkapa/l adminislrasi rllllluh sakit ynng bcrsungkulan. 
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